شهروندی و حق قانونی کار کردن
به عنوان یکی از شروط ذیصالح بودن برای مزایای بیمه بیکاری ،مقررات فدرال ملزم میکنند که هر فرد مدعی ،با در نظر
گرفتن جریمه برای سوگند دروغ ،اعالم کند که او شهروند یا تبعه ایاالت متحده است .فردی که شهروند یا تبعه ایاالت متحده
نیست ،باید مدارک ثبت تبعه خارجی را ارائه کند تا تایید شود که او مجاز به کار کردن در ایاالت متحده است.
اداره امنیت اشتغال ( )Employment Security Department, ESDوضعیت مهاجرت فرد را با سیستم تایید
سیستماتیک حقوق اتباع خارجی ( )Systematic Alien Verification for Entitlements, SAVEتایید میکند .خدمات
شهروندی و مهاجرت ایاالت متحده ( )U.S. Citizenship and Immigration Services, USCISبرنامه  SAVEرا
مدیریت میکند.

اگر شهروند ایاالت متحده نباشم ،آیا میتوانم برای مزایای بیکاری درخواست بدهم؟
بله ،افرادی که شهروند یا تبعه ایاالت متحده نیستند میتوانند برای مزایای بیکاری درخواست بدهند .باید مدارک ثبت تبعه
خارجی خود را به این اداره تحویل دهید تا وضعیت مهاجرت شما را تایید کنند .این مدارک به طور معمول در زمان درخواست
تحویل داده میشوند .اگر نتوانید این اطالعات را در طول فرایند درخواست ارائه کنید ،از شما خواسته خواهد شد مدارک را
بعدا تحویل دهید.

در طول فرایند درخواست چه چیزهایی از من پرسیده خواهد شد؟
اگر تایید شود که شما شهروند ایاالت متحده یا تبعه آمریکا نیستید ،از شما پرسیده خواهد شد:
• آیا به صورت قانونی حق کار کردن در ایاالت متحده را در  24ماه گذشته داشتهاید؟ و،
• آخرین مدرک مهاجرت که دارید چیست؟
 oمجوز ورود دوباره (I-327 Reentry Permit) I-327
 oکارت اقامت دائم (I-551 Permanent Resident Card) I-551
 oمدرک سفر پناهندگان (I-571 Refugee Travel Document) I-571
 oکارت اجازه کار (I-766 Employment Authorization Card) I-766
 oسابقه ورود/خروج (I-94 Arrival/Departure Record) I-94
 oسابقه ورود/خروج در گذرنامه خارجی منقضی نشده I-94
 oویزای مهاجرت
 oمهر موقت ( I-551روی گذرنامه یا )I-94

من یک سابقه ورود/خروج  I-94در یک گذرنامه خارجی منقضی نشده دارم .چه چیزی را باید وارد کنم؟
اگر یک سابقه ورود/خروج  I-94در یک گذرنامه خارجی منقضی نشده دارید ،باید موارد زیر را وارد کنید:
• شماره گذرنامهتان،
• شماره  I-94خود ،و
• تاریخ انقضاء.

من یک سابقه ورود/خروج  I-94در یک گذرنامه خارجی منقضی نشده دارم ولی تاریخ انقضاء ندارم .چه چیزی را وارد کنم؟

اگر سابقه ورود/خروج  I-94در یک گذرنامه خارجی منقضی نشده به عنوان مدرک مهاجرت دارید ولی تاریخ انقضاء ندارید
چون مدت پذیرش شما از سوی اداره امنیت داخلی ( )Department of Homeland Securityبه عنوان مدت اقامت
( )Duration of Stay, D/Sمهر شد ،میتوانید تاریخ ایجاد  I-94یا تاریخ ورود را به جای تاریخ انقضاء ارائه کنید.
اگر هنوز یک گذرنامه معتبر دارید ،میتوانید تاریخ انقضاء گذرنامه را وارد کنید.
این راهنما از سوی اداره امنیت داخلی تهیه شده است.

اگر  I-94خودم را نداشته باشم چه کار کنم؟
اگر نسخهای از  I-94خود را ندارید ،میتوانید به اداره امنیت داخلی مراجعه کنید تا یک نسخه الکترونیک را در اینجا دریافت کنید.
اگر نمیتوانید به نسخه الکترونیک  I-94خود دسترسی داشته باشید ،میتوانید یک نسخه از آن را در اینجا درخواست کنید.

من یک شاغل ثبت نشده هستم .آیا برای مزایا ذیصالح هستم؟
برای ذیصالح شدن برای مزایای بیکاری و مزایای بیشتر بیکاری تحت قانون فدرال کمک ،آسایش و امنیت اقتصادی در طول
شیوع ویروس کرونا ( ،)Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARESباید مجوز کار در
ایاالت متحده را داشته باشید .با این حال ،ما هنگام بررسی صالحیت برای برنامه مرخصی باحقوق خانواده و مرخصی
استعالجی ( ،)Paid Family and Medical Leaveوضعیت مهاجرت را در نظر نمیگیریم .بنابراین ،اگر به شدت بیمار
هستید یا از کسی که به شدت بیمار است مراقبت میکنید ،این برنامه میتواند به شما کمک کند .برای به دست آوردن اطالعات
بیشتر ،به  paidleave.wa.govیا  tometiempo.orgمراجعه کنید.

آیا دریافت مزایای بیکاری یا مرخصی باحقوق خانواده/استعالجی توانایی من را برای درخواست گرینکارت یا دریافت
شهروندی تحت قوانین جدید وابستگی به دولت تهدید میکند؟
خیر .بیمه بیکاری و مزایای مرخصی باحقوق خانواده و مرخصی استعالجی ،مشمول تعیین وابستگی به دولت نیستند.

اداره امنیت شغلی« برنامه/کارفرمایی با ارائه فرصتهای برابر است .در صورت درخواست ،مساعدتها و خدمات کمکی برای»
.معلوالن در دسترس است .خدمات ترجمه بهصورت رایگان برای افرادی که تسلط محدودی بر زبان انگلیسی دارند در دسترس است
سرویس رله مخابراتی واشنگتن 711:

