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خیربله

بررسی کننده واجد شرایط بودن 
آیا واجد شرایط دریافت مزایای عادی بیمه بیکاری هستم؟

آیا حداقل 680 ساعت در »سال پایه« خود کار کرده اید؟    .1
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 درخواست دریافت مزایا را ارائه می کنید. 

آیا در 18 ماه گذشته در ایالت واشنگتن کار کرده اید؟  .2 

آیا قادر به کار کردن هستید؟    .3
توانایی انجام کار یعنی اینکه شما از نظر ذهنی و جسمی قادر به کار کردن هستید.    

آیا برای کار کردن در دسترس هستید؟   .4
در دسترس بودن برای کار کردن به این معنی است که شما بدون محدودیت هایی که می تواند مانع   

پذیرش کار از سوی شما شود، قادر به کار کردن هستید )مثالً: مشکالت حمل ونقل، بیماری، 
 تعطیالت یا نداشتن خانواده/پرستار بچه(. 

آیا بیکار شده اید؟   .5
درباره بیکار شدن اطالعات بیشتری کسب کنید.   

آیا از شغلتان استعفا داده اید؟   .6
درباره استعفا اطالعات بیشتری کسب کنید.   

آیا در 18 ماه گذشته از خدمت در ارتش ترخیص شده اید؟  .7 
 کسب اطالعات بیشتر.

هیچ کدام از این گفته ها در مورد من صدق نمی کند. اگر هیچ کدام صدق نمی کند، »بله« را انتخاب کنید.  .8
اخراج شدم و مقصر خودم بودم.   • 

درباره مقصر بودن اطالعات بیشتری کسب کنید.  
کارفرمایم من را اخراج کرده است.  •

در مرخصی بدون حقوق هستم.  •
همچنان کار می کنم.  •

اگر پاسخ بله به اکثر این پرسش ها داده اید: به احتمال زیاد واجد شرایط دریافت مزایای عادی بیکاری هستید. در اسرع 
وقت، برای دریافت مزایا درخواست دهید تا درخواست نامه شما را بازبینی و در مورد واجد شرایط بودن شما تصمیم 

گیری کنیم. برای اجتناب از اشتباهات و پرداخت سریع تر به شما، لطفاً پیش از ارائه درخواست، حتماً چک لیست 
درخواست نامه را دانلود کنید و اطالعات موجود در esd.wa.gov/unemployment را مطالعه کنید.  

اگر پاسخ خیر به اکثر این پرسش ها داده اید: ممکن است واجد شرایط دریافت مزایای عادی نباشید اما احتمال دارد که 
طبق CARES Act )مصوبه کمک، تسکین و امنیت اقتصادی در زمان شیوع ویروس کرونا( دولت فدرال، از شرایط 

دریافت مزایای تعمیم یافته در طول همه گیری کووید-19 برخوردار باشید. چک لیست صفحه بعدی را تکمیل کنید تا 
ببینید آیا واجد شرایط هستید یا نه.

ESD.WA.GOV

تاریخ به روزرسانی: 04.21.20 

https://esd.wa.gov/unemployment/laid-off-or-fired
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https://esd.wa.gov/unemployment/military-discharge
https://esd.wa.gov/unemployment/military-discharge
https://esd.wa.gov/unemployment/laid-off-or-fired
https://esd.wa.gov/unemployment
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بررسی کننده واجد شرایط بودن

آیا به دلیل کووید-19 دیگر کار نمی کنید یا کمتر از قبل کار می کنید؟   .1

آیا اخیراً درخواست مزایای بیکاری شما به دلیل اینکه 680 ساعت کار نکرده اید، رد شده است؟   .2

آیا در 18 ماه گذشته در واشنگتن کار کرده اید اما ساعات کاری شما کمتر از 680 ساعت بوده است؟  .3 

آیا تشخیص داده شده بود که مبتال به کووید-19 هستید و به دلیل بیماری شدید نمی توانستید کار کنید؟   .4 

آیا عالئم ابتال به کووید-19 را دارید یا منتظر نتایج آزمایش هستید یا نیاز به مراقبت های پزشکی دارید؟   .5 

آیا در معرض خطر باالیی هستید و ارائه دهنده خدمات پزشکی به شما گفته است که باید در خانه بمانید؟   .6 

آیا یکی از اعضای خانواده یا بستگان شما مبتال به کووید-19 شده است و مراقبت از او بر عهده شما است؟   .7 

آیا یکی از اعضای خانواده یا بستگان شما عالئم کووید-19 را دارد و نیاز به مراقبت های پزشکی دارد؟   .8 

آیا یکی از اعضای خانواده یا بستگان شما که در معرض خطر باالیی است، با شما زندگی می کند و    .9 
 برای مراقبت از خود در خانه می ماند؟

 10.  آیا از شخصی مراقبت می کنید که در معرض خطر باالیی است و به او توصیه شده است که برای مراقبت از خود، 
 در خانه بماند؟

11. آیا مدرسه کودکتان بسته شده است و نمی توانید پرستار بچه پیدا کنید؟

 12. آیا محل کار شما به دلیل دستور رسمی یا وجود موردی از ابتال به کووید-19 بسته شده است و نمی توانید 
از خانه کار کنید؟

 13. آیا شغلتان آزاد است؟

14. هیچ کدام از این گفته ها در مورد من صدق نمی کند. اگر هیچ کدام صدق نمی کند، »بله« را انتخاب کنید.
• به دالیلی که ربطی به کووید-19 ندارد، از شغلم استعفا داده ام.  

• صرفاً برای دریافت مزایای بیکاری از شغلم استعفا داده ام.  
در حال حاضر در مرخصی تعطیالت، مرخصی استعالجی یا مرخصی با حقوق هستم.  •  

• می توانم از خانه کار کنم اما ترجیح می دهم در خانه کار نکنم.  
• در مشاغل ضروری کار می کنم، در خطر باالیی نیستم و  در محل کار من،    

الزامات ایمنی  فراهم شده است، اما ترس بسیار زیادی از کار کردن دارم.  

آیا واجد شرایط دریافت مزایای بیکاری تعمیم یافته مربوط به همه 
گیری کووید-19 هستم؟

تاریخ به روزرسانی: 04.22.20 

 اگر پاسخ بله به همه پرسش های 1-13 و پرسش 14 داده اید، احتماالً واجد شرایط دریافت مزایای بیکاری در حین همه گیری کووید-19 هستید. 
 اگر پاسخ خیر به همه این پرسش ها داده اید، احتماالً واجد شرایط نیستید. اگر فکر می کنید که واجد شرایط دریافت مزایای تعمیم یافته هستید، 

لطفاً به esd.wa.gov مراجعه کنید تا اطالعات بیشتری کسب کنید، آماده شوید و درخواستتان را ارائه کنید.

https://lni.wa.gov/agency/outreach/novel-coronavirus-outbreak-covid-19-resources
https://lni.wa.gov/agency/outreach/novel-coronavirus-outbreak-covid-19-resources
https://lni.wa.gov/agency/outreach/novel-coronavirus-outbreak-covid-19-resources
http://esd.wa.gov

