آﻧﭼﮫ ھﻧﮕﺎم درﺧواﺳت آﻧﻼﯾن ﻣزاﯾﺎی ﺑﯾﮑﺎری از ﺷﻣﺎ
درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧﯾم
ﭼﮫ از طرﯾﻖ اﯾﻧﺗرﻧت ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣزاﯾﺎی ﺑﯾﮑﺎری را داده ﺑﺎﺷﯾد و ﭼﮫ از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن ،ﺑﺎﯾد اطﻼﻋﺎت ﺧﺎﺻﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﻗرار دھﯾد.
اطﻼﻋﺎت زﯾر را ﺑﺎﯾد در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﻗرار دھﯾد:
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•
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•

•

ﺷﻣﺎره ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽﺗﺎن ) .(Social Securityطﺑﻖ ﻗﺎﻧون ﻓدرال ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣزاﯾﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن اطﻼﻋﺎت را
اراﺋﮫ دھﯾد.
ﻧﺎم و آدرس آﺧرﯾن ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺧود ،ﺑدون درﻧظر ﮔرﻓﺗن اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﻣدت آﻧﺟﺎ ﮐﺎر ﮐردﯾد و ﭼﮫ ﻧوع ﮐﺎری
اﻧﺟﺎم دادهاﯾد.
آﺧرﯾن ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ ﺑرای آﺧرﯾن ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺗﺎن ﮐﺎر ﮐردهاﯾد .ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦھﺎی واردﺷده ﺑﻌد از ﺗﺎرﯾﺦ روز را
ﻗﺑول ﻧﻣﯽﮐﻧد .اﮔر ھﻧوز ﻣﺷﻐول ﮐﺎر ھﺳﺗﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺗﺎرﯾﺦ طرح درﺧواﺳت را وارد ﮐﻧﯾد.
ﻧﺎم و آدرسھﺎی ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻓرﻣﺎھﺎی دﯾﮕری ﮐﮫ در دو ﺳﺎل اﺧﯾر ﺑراﯾﺷﺎن ﮐﺎر ﮐردهاﯾد .ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻓرﻣﺎھﺎﯾﯽ
را ﮐﮫ در دو ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ داﺷﺗﮫاﯾد وارد ﮐﻧﯾد .در درﺧواﺳت آﻧﻼﯾن ،در ﻟﯾﺳت ﻣرﺑوطﮫ 16 ،ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑرای
وارد ﮐردن ﮐﺎرﻓرﻣﺎ وﺟود دارد .اﮔر در  2ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑرای ﺑﯾش از  16ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﮐﺎر ﮐردهاﯾد ،ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت
ﺧود را از طرﯾﻖ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣرﮐز درﺧواﺳتھﺎ ﻣطرح ﮐﻧﯾد.
ﺗﺎرﯾﺦھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ھﻣﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎھﺎ ﮐﺎر ﮐردهاﯾد .اﮔر ﺗﺎرﯾﺦھﺎی دﻗﯾﻖ را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﻣﯽآورﯾد ،ﺑﮭﺗرﯾن ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﺧﻣﯾﻧﯽ را وارد ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔزارش دھﯾد زﯾرا ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺷﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم
ﻧﻣﯽدھد .آﻧﮭﺎ ﻓﻘط ﺣﻘوق و ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔزارش ﻣﯽدھﻧد.
اﮔر ﻣﻌﻣوﻻً ﮐﺎرﺗﺎن را از طرﯾﻖ ﯾﮏ اﺗﺣﺎدﯾﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾد ،ﻧﺎم و ﺷﻣﺎره ﻣﺣﻠﯽ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺧود را وارد ﮐﻧﯾد.
اﮔر در دو ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ در ارﺗش ﺑودهاﯾد ،ﺷﻣﺎره  ،DD214ھرﮔوﻧﮫ ﮐﭘﯽ ﻣدارک ﻋﺿوﯾت 2 ،ﺗﺎ ) 8ﻣورد(
را وارد ﮐﻧﯾد.
اﮔر در دو ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﺎرﻣﻧد ﻓدرال ﺑودﯾد ،ﻓرم اﺳﺗﺎﻧدارد ﺷﻣﺎره ،-- (Standard Form 8, SF8) 8
اطﻼﻋﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان ﻓدرال در ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ ﺑﯾﮑﺎری (Notice To Federal Employees About
) ،Unemployment Insuranceو ﻓرم اﺳﺗﺎﻧدارد ﺷﻣﺎره -- (Standard Form 50, SF50) 50
اطﻼﻋﯾﮫ اﻗدام ﭘرﺳﻧل
) (Notice of Personnel Actionﻻزم ﻧﯾﺳت اﻣﺎ اراﺋﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋث ﺗﺳرﯾﻊ رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ
درﺧواﺳتﺗﺎن ﻣﯽﺷود.
اﮔر ﺷﮭروﻧد اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﺷﻣﺎره ﺛﺑت اﺗﺑﺎع ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ را ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺧدﻣﺎت ﻣﮭﺎﺟرت و ﺷﮭروﻧدی اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده ) (United States Citizenship and Immigration Services, USCISﺑراﯾﺗﺎن ﺻﺎدر
ﺷده اﺳت اراﺋﮫ دھﯾد.

ﺣﺗﯽ اﮔر ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎت را در اﺧﺗﯾﺎر ﻧدارﯾد ﺑرای ﺛﺑت درﺧواﺳت ﻣﻌطل ﻧﮑﻧﯾد .درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ از ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ھﻔﺗﮫای ﮐﮫ ﺑرای اوﻟﯾن
ﺑﺎر درﺧواﺳت ﻣﯽدھﯾد ،ﻗﺎﺑل اﺟرا اﺳت.
ھﻧﮕﺎم درﺧواﺳت ،ﭼﻧدﯾن ﺳؤال از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﭘرﺳﯾم .اﯾن روﻧد ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ درﺧواﺳتﺗﺎن آﻧﻼﯾن ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺧواھﯾد ﻣروری ﺑر ﻧﻣوﻧﮫ درﺧواﺳت ﯾﺎ ﺳؤاﻻت ﺗﻠﻔﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ آﻣﺎدهﺳﺎزی و ﺟﻣﻊآوری اطﻼﻋﺎت در ﺗﮑﻣﯾل
ﻓراﯾﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﺑﯾﮑﺎری )(Unemployment
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ اﻣﻧﯾت اﺳﺗﺧدام ) (Security Employmentرا ﺑﺧواﻧﯾد
کﺎرﻓﺮﻣﺎی بﺎ اراﺋﻪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ،ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ و ﺧﺪﻣﺎت کﻤ� ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮاﻟﻦ»
ادارە اﻣﻨ�ﺖ ﺷﻐ� «ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ/
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دﺳ�س اﺳﺖ .ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻬﺼﻮرت را�گﺎن ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ �ﺴﻠﻂ ﻣﺤﺪودی ﺑﺮ ز�ﺎن اﻧگﻠ�� دارﻧﺪ در دﺳ�س اﺳﺖ �.و�ﺲ
ت
تن
واﺷﻨﮕن 711:
رﻟﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮای

