
 

آنچھ ھنگام درخواست آنالین مزایای بیکاری از شما 
 کنیمدرخواست می

 چھ از طریق اینترنت تقاضای مزایای بیکاری را داده باشید و چھ از طریق تلفن، باید اطالعات خاصی را در اختیار ما قرار دھید. 

 اطالعات زیر را باید در اختیار ما قرار دھید: 

. طبق قانون فدرال برای دریافت مزایا باید این اطالعات را  )Social Security( تاناجتماعی شماره تأمین  •
 ارائھ دھید.

، بدون درنظر گرفتن اینکھ چھ مدت آنجا کار کردید و چھ نوع کاری  نام و آدرس آخرین کارفرمای خود •
 اید. داده  انجام

ھای واردشده بعد از تاریخ روز را اید. سامانھ ما تاریخ آخرین کارفرمایتان کار کرده  آخرین تاریخی کھ برای •
 توانید تاریخ طرح درخواست را وارد کنید. کند. اگر ھنوز مشغول کار ھستید، می قبول نمی 

رماھایی . باید تمامی کارفایدھای تمامی کارفرماھای دیگری کھ در دو سال اخیر برایشان کار کردهنام و آدرس  •
جای خالی برای   16اید وارد کنید. در درخواست آنالین، در لیست مربوطھ، را کھ در دو سال گذشتھ داشتھ 

اید، باید درخواست  کارفرما کار کرده  16سال گذشتھ برای بیش از  2وارد کردن کارفرما وجود دارد. اگر در 
 ھا مطرح کنید. خود را از طریق تماس با مرکز درخواست 

آورید، بھترین تاریخ  ھای دقیق را بھ خاطر نمی . اگر تاریخ ایدھایی کھ برای ھمھ کارفرماھا کار کردهتاریخ •
تخمینی را وارد کنید. شما باید این اطالعات را بھ ما گزارش دھید زیرا کارفرمای شما این کار را انجام 

 دھند.دھد. آنھا فقط حقوق و ساعات کار شما را بھ ما گزارش می نمی 
 اتحادیھ خود را وارد کنید.  شماره محلینام و   دھید،اگر معموالً کارتان را از طریق یک اتحادیھ انجام می •
(مورد)   8تا  2ھرگونھ کپی مدارک عضویت،  ،DD214شماره   اید،اگر در دو سال گذشتھ در ارتش بوده  •

 وارد کنید. را
، --  (Standard Form 8, SF8)8شماره فرم استاندارد  اگر در دو سال گذشتھ کارمند فدرال بودید، •

 Notice To Federal Employees About)اطالعیھ بھ کارمندان فدرال در مورد بیمھ بیکاری 
Unemployment Insurance)  50فرم استاندارد شماره ، و (Standard Form 50, SF50)  --

 طالعیھ اقدام پرسنل ا
(Notice of Personnel Action)    الزم نیست اما ارائھ آنھا باعث تسریع رسیدگی بھ

 شود. می تاندرخواست 
را کھ توسط خدمات مھاجرت و شھروندی ایاالت   ثبت اتباع بیگانھشماره  اگر شھروند ایاالت متحده نیستید، •

) برایتان صادر United States Citizenship and Immigration Services, USCISمتحده ( 
 ارائھ دھید.است  شده

ای کھ برای اولین  حتی اگر تمام اطالعات را در اختیار ندارید برای ثبت درخواست معطل نکنید. درخواست شما از یکشنبھ ھفتھ 
 دھید، قابل اجرا است. بار درخواست می

باشد، متفاوت است. تان آنالین یا تلفنی پرسیم. این روند بستھ بھ اینکھ درخواستھنگام درخواست، چندین سؤال از شما می 
آوری اطالعات در تکمیل سازی و جمعممکن است بخواھید مروری بر نمونھ درخواست یا سؤاالت تلفنی داشتھ باشید تا با آماده 

 فرایند بھ شما کمک کند. 

 )Unemploymentبازگشت بھ صفحھ بیکاری ( 

 را بخوانید ) Security Employmentبیانیھ حریم خصوصی امنیت استخدام (

» معلوالن برای کم� خدمات و مساعدتها درخواست، صورت در  .است برابر فرصتهای ارائه با کارفرمایی /برنامه »شغ� امن�ت ادارە  
س در  س در دارند انگل�� ز�ان بر محدودی �سلط که افرادی برای را�گان بهصورت ترجمه خدمات .است دس�ت �و�س .است دس�ت  
ن  مخابرایت  رله 711 :واشنگنت  

https://esd.wa.gov/unemployment
https://esd.wa.gov/newsroom/ESD-privacy-statement
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