القائمة المرجعية لطلب
إعانات البطالة.
قد تكون مستح ًقا إلعانات البطالة إذا كنت غير قادر على العمل
بسبب فيروس كوفيد.19-

إذا كنت تعتقد أنك مؤهل ،فاستخدم القائمة المرجعية هذه ،واجمع
معلوماتك واستعد للتقدم بطلب.

قبل أن تتقدم بطلب:
اجمع المعلومات التي ستحتاج إليها إلكمال الطلب:
اسمك ورقم ضمانك االجتماعي وتاريخ ميالدك ومعلومات
التواصل معك.
سجل عملك الكامل على مدار آخر  18شهرً ا ،بما في ذلك:

تشمل بعض السيناريوهات:
تقوم جهة عملك بإيقاف أعمالك مؤق ًتا لالمتثال لتوجيهات الوالية.
تم تسريحك مؤق ًتا من العمل أو انخفضت ساعات عملك
بسبب تباطؤ األعمال أو بسبب انخفاض الطلب.
لالطالع على المزيد حول سيناريوهات معينة مرتبطة بفيروس كوفيد19-
قد تؤثر على تأهلك للحصول على إعانات البطالة ،يرجى زيارة الموقع
.esd.wa.gov/newsroom/covid-19

المعايير األساسية للتأهل للحصول على إعانات البطالة:
يجب أن تكون قد عملت لمدة ال تقل عن  680ساعة في عامك
األساسي ،ويجب أن تكون قد حصلت على جزء من أجورك المستحقة
على األقل في والية واشنطن.
يمثل عامك األساسي أول أربعة أرباع سنة من آخر خمسة أرباع سنة
اكتملت قبل األسبوع الذي تقدم فيه طلبك.

على سبيل المثال:
• إذا قدمت طلبك في شهر مارس  ،2020يمتد عامك األساسي من
 1أكتوبر  2018إلى  30سبتمبر .2019
• إذا قدمت طلبك في شهر أبريل أو مايو أو يونيو  ،2020يمتد عامك
األساسي من  1يناير  2019إلى  31ديسمبر .2019

تعرّ ف على المزيد عن معايير التأهل إلعانات البطالة على
الموقع esd.wa.gov/unemployment/ 94
.basic-eligibility-requirements

• اسم (أسماء) جهات العمل
• العنوان (العناوين)
• رقم (أرقام) الهاتف
• تاريخا بدء التوظيف وانتهائه لكل جهة عمل
حسابك البنكي ورقم التوجيه ( )routing numberالخاص به
إذا كنت تريد طلب إيداع مباشر.
إذا كنت تحصل على عملك عاد ًة من خالل نقابة ،أو إذا كان لديك أكثر
من  16جهة عمل في عامك األساسي ،أو إذا كنت في الجيش في آخر
 18شهرً ا ،فقد تحتاج إلى أن تقدم معلومات إضافية .اكتشف المزيد
على الموقع esd.wa.gov/unemployment/have-this-
.information-ready

كيفية التقدم بطلب:
يمكنك التقدم بطلب عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف .إال أن أعداد
المكالمات كبيرة حاليًا وسيكون التقدم بطلب عبر اإلنترنت أسرع.
يمكن إنشاء حساب للتقدم بطلب عبر اإلنترنت بالشكل األفضل عبر
كمبيوتر محمول أو مكتبي؛ يمكنك استخدام هاتف أو كمبيوتر لوحي،
لكن هذه الخدمة ليست مجهزة للهاتف المحمول وقد يكون التعامل
معها صعبًا.
كما هو الحال في معظم الهيئات في والية واشنطن ،تستخدم إدارة أمن
العمل موقع ) SecureAccess Washington (SAWإلدارة
الوصول إلى حسابات العمالء .إذا لم يكن لديك حساب بالفعل على موقع
 ،SAWفستحتاج إلى إنشائه .إذا أنشأته ،فبإمكانك استخدام نفس اسم
المستخدم وكلمة المرور للدخول إلى الخدمات اإللكترونية.

ابدأ باالنتقال إلى الموقع .secure.esd.wa.gov/home
• للحصول على المزيد من المساعدة ،اتبع التعليمات
الواردة في دليل مستخدم الخدمات اإللكترونية المنشور
على موقعنا اإللكتروني تحت الخطوة  2على
.esd.wa.gov/unemployment

تم التحديث في04.06.20 :

ESD.WA.GOV

إدارة أمن العمل ( )Employment Security Departmentعبارة عن جهة عمل /برنامج قائم على مبدأ تكافؤ الفرص .تتوفر إعانات وخدمات إضافية عند الطلب لذوي االحتياجات الخاصة.
تتوفر خدمات المساعدة اللغوية ألصحاب الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية مجا ًنا .خدمة ترحيل االتصاالت في واشنطن711 :

