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برخیشرایطاحتمالیشاملاینمواردمیشود:
محل کار شما تعطیل شده است، نمی توانید سر کار بروید، مجبور به 

استعفا شده اید یا به صورت پاره وقت کار می کنید.
پیمانکار مستقلی هستید، شغل آزاد دارید یا دستمزد و ساعات کاری 
شما به اداره امنیت شغلی )Employment Security( گزارش 

نمی شود -- و کار شما تحت تأثیر قرار گرفته است یا کسب وکار 
شما تعطیل شده است.

باید از فرزندتان که نمی تواند به مدرسه یا مهد کودک برود، 
مراقبت کنید.

برایاینکهواجدشرایطدریافتمزایایبیکاریتعمیم
یافتهباشید:

ابتدا باید برای دریافت مزایای عادی بیکاری درخواست داده باشید 
و درخواستتان رد شده باشد. )این موضوع از نظر قانونی الزامی 
 است(. اگر قبالً درخواست نداده اید که درخواستتان رد شده باشد، 

در وب سایت ما، درباره الزامات واجد شرایط بودن بیشتر مطالعه 
کنید. همچنین، برای اطالع از مزایای عادی، بررسی کننده واجد 

 شرایط بودن و چک لیست درخواست نامه را مشاهده کنید. 

باید چندین ساعت در سال پایه کار کرده باشید و به دلیل شیوع 
Covid-19 بیکار شده باشید. چهار دوره اول از پنج سه ماهه کامل 

تقویمی گذشته به عنوان سال پایه برای شما محسوب می شود، این 
دوره ها قبل از هفته ای حساب می شود که در آن درخواستتان را 

ارائه می کنید.

پیشازارائهدرخواست:
اطالعات مورد نیاز برای تکمیل درخواست نامه را جمع آوری کنید:

همان اطالعات شخصی، سوابق کاری و اطالعات بانکی 
 که در درخواست نامه مربوط به دریافت مزایای عادی بیکاری 

وارد کرده اید.
یک یا چند مورد از این اسناد 2019، در صورتی که شغل آزاد 

دارید، پیمانکار مستقل هستید یا ما اطالعات لیست حقوقی شما 
را نداریم: 

»اداره امنیت شغلی« )Employment Security Department( برنامه/کارفرمایی با ارائه فرصت های برابر است. مساعدت ها و خدمات کمکی، در صورت درخواست، برای معلوالن در 
711 :Washington دسترس است. خدمات ترجمه به صورت رایگان برای افرادی که تسلط محدودی بر زبان انگلیسی دارند در دسترس است. سرویس رله مخابراتی

اگر به دلیل Covid-19 نمی توانید کار کنید، 
ممکن است واجد شرایط دریافت این مزایا باشید.

چکلیستدرخواستنامه
برایمزایایبیکاریتعمیم
یافتهناشیازهمهگیری.
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مدرک درآمدهای 2019 شما برحسب بازهسهماهه:   
این ارقام را در دفتر صدور چک، صورت حساب سود و زیان کسب 

وکار، ترازنامه و سایر گزارش های حسابداری خود پیدا کنید.

نحوهدرخواست:
برای دریافت کمک و دستورالعملهای دقیق، این راهنما را دانلود کنید.

توصیه می کنیم که به صورت آنالین درخواست کنید. همچنین، می توانید 
از طریق تلفن درخواست خود را ارائه کنید، اما حجم تماس ها در حال 

حاضر باال است و درخواست آنالین سریع تر خواهد بود.
استفاده از لپ تاپ یا رایانه رومیزی بهترین روش است. می توانید از 

 تلفن یا تبلت استفاده کنید، اما ممکن است پیمایش در صفحات
 درخواست نامه در آنها دشوار باشد.

 )SAW( SecureAccess Washington اگر در حال حاضر حساب
ندارید، یک حساب ایجاد کنید. پیش از ایجاد حساب خود، برای اجتناب از 

بروز مشکالت رایج، اطالعات وب سایت ما را مرور کنید.
در secure.esd.wa.gov/home روند درخواست را شروع کنید. 

 از نام کاربری و رمز ورود SAW خود برای دسترسی به 
درخواست نامه مزایای بیکاری در »خدمات الکترونیکی« استفاده کنید. 

برایواردکردناطالعاتدستمزدخود،بهاین
دستورالعملهایویژهتوجهکنید:

حتی اگر هنوز اظهارنامه مالیات بر درآمد 2019 را پر نکرده اید، 
فقط دستمزدهای سال 2019 را وارد کنید.

فقط درآمد »خالص« را وارد کنید و درآمد »ناخالص« را وارد 
نکنید. درآمد خالص عبارت است از مقدار باقیمانده پس از کسر همه 

کسورات.

وقتی از شما خواسته می شود درآمدهای سه ماهه را وارد کنید، 
درآمدهای سال 2019 برای ماه های ژانویه تا مارس، آوریل تا ژوئن، 

ژوئیه تا سپتامبر و اکتبر تا دسامبر را وارد کنید.

پسازارائهدرخواستوپذیرفتهشدنآن:
حتی پیش از پذیرفته شدن درخواست - بالفاصله ارسال مطالبات هفتگی 

را شروع کنید.
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