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برخی شرایط احتمالی شامل این موارد می شود: 
کارفرمای شما برای رعایت دستورالعمل های ایالتی، موقتاً    

 کسب وکار را تعطیل می کند.

موقتاً بیکار شده اید یا ساعات کاری شما بر اثر رکود کسب وکار یا    
فقدان تقاضا، کاهش یافته است.

برای کسب اطالعات بیشتر درباره شرایط احتمالی خاص مربوط به 
کووید-19 که ممکن است بر واجد شرایط بودن شما برای دریافت مزایای 
 esd.wa.gov/newsroom/covid-19 بیکاری تأثیر بگذارد، لطفاً به

 مراجعه کنید.

معیارهای اصلی واجد شرایط بودن برای مزایای 
بیکاری: 

باید حداقل 680 ساعت در سال پایه خود کار کرده باشید و باید    
حداقل بخشی از دستمزد خود را در ایالت واشنگتن به دست 

آورده باشید.

سال پایه چهار دوره فصلی اول از پنج دوره پایان یافته اخیر    
است که باید پیش از هفته ای باشد که مطالبه در آن درخواست 

شده است. 

مثالً:
اگر مطالبه خود را در مارس 2020 ثبت کنید، سال پایه شما   • 

از 1 اکتبر 2018 تا 30 سپتامبر 2019 است.

اگر مطالبه خود را در ماه های آوریل، مه یا ژوئن 2020 ثبت کنید،   •
 سال پایه شما از 1 ژانویه 2019 تا 31 دسامبر 2019 محسوب 

می شود.

esd.wa.gov/unemployment/basic-eligibility- در نشانی
requirements، اطالعات بیشتری درباره معیارهای واجد شرایط 

بودن برای دریافت مزایای بیکاری کسب کنید.

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

اگر فکر می کنید واجد شرایط هستید، از این فهرست بررسی استفاده 
کنید، اطالعات خود را گردآوری کنید و آماده درخواست شوید.

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

نام، شماره تأمین اجتماعی، تاریخ تولد و اطالعات تماس.   
سوابق کامل کاری برای 18 ماه گذشته، شامل:   

• نام کارفرما)یان( 
• نشانی)ها( 

• شماره تلفن)ها( 
• تاریخ شروع و پایان استخدام برای هر کارفرما

حساب بانکی و شماره رهیابی )بانک( شما، در صورتی که    
مایل به ثبت نام برای واریز مستقیم هستید.

اگر معموالً از طریق اتحادیه ای کار می گیرید یا در یک سال پایه 
بیش از 16 کارفرما داشته اید یا اگر در 18 ماه گذشته در ارتش بوده 
esd.wa.gov/ اید، شاید الزم باشد اطالعات بیشتری ارائه کنید. در

 ،unemployment/have-this-information-ready
اطالعات بیشتری کسب کنید.

نحوه درخواست:
می توانید به صورت آنالین یا از طریق تلفن درخواست دهید. هرچند، 
حجم تماس ها در حال حاضر باال است و درخواست آنالین سریع تر 

خواهد بود.

 با لپ تاپ یا رایانه رومیزی راحت تر می توانید حسابی برای درخواست 
آنالین راه اندازی کنید؛ می توانید از تلفن یا تبلت استفاده کنید، اما این 

خدمات برای تلفن همراه بهینه سازی نشده است و ممکن است پیمایش 
در وب سایت با تلفن همراه دشوار باشد.

»اداره امنیت شغلی« مانند اکثر سازمان های ایالت واشنگتن از 
SAW(  SecureAccess Washington( برای مدیریت 

دسترسی به حساب های مشتریان استفاده می کند. اگر در حال حاضر 
حساب SAW ندارید، باید یک حساب ایجاد کنید. اگر حساب دارید، 

می توانید از همان نام کاربری و رمز ورود برای دسترسی به 
»خدمات الکترونیکی« استفاده کنید.

با رفتن به secure.esd.wa.gov/home شروع کنید.   
برای دریافت کمک بیشتر، از دستورالعمل های موجود در   • 
 »راهنمای کاربری خدمات الکترونیک« که در وب سایت 

 esd.wa.gov/unemployment ما و در »بخش 2« در
منتشر شده است، استفاده کنید.

اگر به دلیل کووید-19 قادر به کار کردن نیستید، ممکن است 
واجد شرایط دریافت مزایای بیکاری باشید.

فهرست بررسی 
درخواست نامه مزایای 

بیکاری.
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