
 

ما نسأل عنھ عند تقدمك بطلب للحصول على استحقاقات 
 البطالة عبر اإلنترنت 

 علیك أن تمدنا بمعلومات مؤكدة عما إذا كنت تتقدم بطلب للحصول على استحقاقات البطالة عبر اإلنترنت أم ھاتفیًا.

 ستحتاج إلى تقدیم ما یلي: 

 یلزمك القانون الفیدرالي بتقدیمھ إلینا لتلقي االستحقاقات. . )Social Security( رقم ضمانك االجتماعي •
 ، بغض النظر عن مدة عملك ھناك أو طبیعة العمل الذي كنت تؤدیھ.اسم آخر صاحب عمل عملت لدیھ وعنوانھ •
لدى آخر صاحب عمل. لن یقبل نظامنا أي تاریخ سیحین في المستقبل. إذا كنت ال تزال  تاریخ آخر یوم عمل •

 ، فاستخدم تاریخ تقدیم الطلب. تعمل ھناك
یجب أن تذكر جمیع  .أسماء أصحاب العمل اآلخرین الذین عملت لدیھم خالل العامین األخیرین وعناوینھم •

أصحاب العمل الذین عملت لدیھم خالل العامین األخیرین. في الطلب المتوفر عبر اإلنترنت، ھناك مساحة لذكر  
أخیرین، یجب تقدیم عام  2صاحب عمل خالل  16ى أكثر من صاحب عمل. إذا عملت لد  16ما یصل إلى 

 مطالبتك باالتصال بمركز تلقي المطالبات. 
. استعن بأفضل تقدیراتك إذا كنت ال تتذكر التواریخ بالضبط. یجب  تواریخ عملك لدى جمیع أصحاب األعمال •

 منھم ھو رواتبك وعدد ساعات العمل.إبالغنا بھذه المعلومات ألن صاحب العمل لن یبلغنا بھا. فكل ما یصلنا 
 .المحلي ورقمھاسم االتحاد فقدم  إذا كنت قد حصلت على عملك عن طریق اتحاد عمالي، •
أي نسخة من نسخ األعضاء،  ،DD214نموذج  فاحصل على إذا كنت في الجیش خالل العامین األخیرین، •

 .8حتى  2 من
ھو  --)Standard Form 8, SF8( 8القیاسي  فنموذجك إذا كنت موظفًا فیدرالیًا خالل العامین األخیرین، •

 Notice To Federal Employees About إشعار إلى الموظفین الفیدرالیین بشأن تأمین البطالة
Unemployment) (Insurance 50النموذج القیاسي  ، أما  )Standard Form 50, SF50(--  ھو

 إشعار حركة الموظفین  
(Notice of Personnel Action)  .غیر مطلوب، ولكن قد یسرع من إجراء معالجة مطالبتك 

الخاص بك یصدر عن دائرة خدمات الجنسیة والھجرة   رقم التسجیل لألجنبيفإن  إذا لم تكن مواطنًا أمریكیًا، •
 ). United States Citizenship and Immigration Services, USCISاألمریكیة (

 طلب، وإن لم یكن لدیك جمیع المعلومات. تعد مطالبتك ساریة من یوم األحد من األسبوع الذي تقدم فیھ ألول مرة. ال تنتظر حتى تقدم ال 

سنطرح علیك عدة أسئلة عند تقدیمك للطلب. تختلف العملیة استناًدا إلى تقدیمك للطلب إما عبر اإلنترنت أو ھاتفیًا. قد تود  
 التي تُطرح عبر الھاتف لالستعداد وجمع المعلومات التي تساعدك في إتمام العملیة.استعراض نموذج الطلب أو األسئلة 

 ) Unemploymentالعودة إلى صفحة البطالة (

 ) Employment Security( صوصیة لألمن الوظیفيقراءة بیان الخ

العمل أمن إدارة  )Department Security Employment ) تتوفر .الفرص تكافؤ مبدأ ع� قائم برنامج /عمل جهة عن عبارة  
ي  االتصاالت ترح�ل خدمة .ا �.الخاصة االحت�اجات لذوي الطلب عند إضاف�ة وخدمات إعانات

خدمات تتوفر 711 :واشنطن �ف  
ي  المحدودة ال�فاءة ألصحاب اللغ��ة المساعدة

�ة اللغة �ف ف مجان اإلنجل�ي  
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