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تأمين البطالة
تحديد قيمة اإلعانة المالية
إذا كان العنوان الموجود على اليسار ليس عنوانك الحالي ،يرجى االتصال
بـ  1-888-209-8124بالنسبة لمستخدمي أجهزة الهاتف النصي/أجهزة
اتصاالت الصم ،يرجى االتصال بـ 1-888-783-1370

احتف ظ بهذا اإلخطار في سجالتك الشخصية.
هذا ليس قرارًا يتعلق باستحقاقك إلعانات تأمين البطالة .يطلعك هذا اإلخطار على المعلومات المتعلقة بالتوظيف واألجور
الخاصة بك التي نحتفظ بها في ملفاتنا في والية نيويورك  .يرجى مراجعة هذه المعلومات للتأكد من أنها صحيحة ،حيث أن
قيمة اإلعانة األسبوعية الخاصة بك تعتمد على هذه المعلومات.

لماذا تلقيت هذا اإلخطار؟

ً
مؤهال لتلقي إعانات تأمين البطالة .إذا كنت تستوفي جميع
تُ ظهر سجالتنا أنك تستوفي بالفعل متطلبات الدخل الالزم لتكون
المتطلبات األخرى وتمت الموافقة على طلبك ،فستتلقى قيمة اإلعانات األسبوعية الواردة في المربع أعاله .إذا لم تتم
ً
منفصال يطلعك على األسباب.
الموافقة على طلبك ،فستتلقى إخطارًا مكتوبًا
ً
عاطال:
استمر في المطالبة باإلعانة لكل أسبوع تكون فيه



فترة األساس الرئيسية

ادخل على شبكة اإلنترنت على موقع www.labor.ny.gov/signin
اتصل بخدمة  Tel-Serviceعلى الرقم 8- 111- 218- 2185

وحتى

فترة األساس الرئيسية الخاصة بك هي:

قم بمراجعة سجل جهات العمل واألجور الخاصة بك (أدناه) الذي نحتفظ به في ملفاتنا.
فترة األساس الرئيسية
الربع

اسم جهة العمل

فترة األساس الرئيسية
الربع

فترة األساس الرئيسية
الربع

فترة األساس الرئيسية
الربع

فترة األساس البديلة
الربع

إجمالي األجور المتلقاة في فترة
األساس

إجمالي األجور المتلقاة في فترة األساس
الرئيسية

كيف تم حساب قيمة اإلعانة األسبوعية الخاصة بي؟

تم حساب قيمة إعانتك األسبوعية باستخدام أجور الربع األعلى المذكورة أعاله.
إجمالي قيمة اإلعانة األسبوعية
مطروحًا منه نسبة الخصم الناتجة عن تلقي معاش
مطروحًا منه نسبة الخصم الناتجة عن تلقي تعويض العمال

مالحظة :إذا كنت ترغب في استخدام أي أجور من
تلك التي تظهر في ربع العام المتضمن في فترة
األساس البديلة ،فقم باستكمال وإعادة استمارة
” “request for Alternative Base period
(طلب فترة أساس بديلة) الموجودة في دليل ال ُمطالب
باإلعانات.

* ُتحسب جميع قيم اإلعانة األسبوعية بالدوالرات الكاملة.
* ارجع للملحق أو دليل المُطالب باإلعانات للتعرف على المزيد من التفاصيل حول كيفية حساب قيمة إعانتك.

ما هو الحد األقصى لمقدار اإلعانات التي يمكنني
تلقيها؟

طلبك صالح لمدة عام واحد (عام اإلعانة الخاص بك) .خالل هذا العام ،يمكنك الحصول على ما يصل إلى  52مرة من
صافي قيمة إعانتك األسبوعية.

مجموع صافي قيم اإلعانة األسبوعية

هل كل المعلومات المتعلقة بأجرك مذكورة بشكل صحيح؟ إن لم يكن األمر كذلك ،فارجع إلى الملحق المرفق للمساعدة.
إذا كان لديك أي أسئلة عن هذا اإلخطار ،فاتصل بـ
1-888-209-8124

لمزيد من المعلومات ،قم ب زيارة موقعنا:
http://labor.ny.gov/unemploymentassi stance.shtm

للمساعدة ،قم بمراجعة دليل
ال ُمطالب باإلعانات الخاص بك .
) T402B (10/16

Department of robaL
PO Box 15130
Albany, NY 12212-5130

www.labor.ny.gov.

تأمين البطالة
تحديد قيمة اإلعانة المالية
إذا كان العنوان الموجود على اليسار ليس عنوانك الحالي،
يرجى االتصال بـ  1-888-209-8124بالنسبة
لمستخدمي أجهزة الهاتف النصي /أجهزة اتصاالت الصم،
يرجى االتصال بـ . 1-888-783-1370

احتفظ بهذا اإلخطار في سجالتك الشخصية.
يطلعك هذا اإلخطار على المعل ومات الم تعلقة بالتوظيف واألجور الخاصة بك التي نحتفظ بها في ملفاتنا في والية نيويورك .يرجى مرا جعة
هذه المعلومات للتأكد من أنها صحيحة .

لماذا تلقيت هذا اإلخطار؟

ا
مؤهال لتلقي إعانات تأمين البطالة سواء استناداا إلى فترة األساس الرئيسية أو
تُظهر سجالتنا أن ك ال تستوفي متطلبات العائدات ال الزمة ل تكون
فترة األساس البديلة .يرجى االطالع على المل حق المرفق أو دليل ال ُمطالب باإلعانات الخاص بك للمزيد من المعلومات عن فترة األساس
الرئيسية والبديلة .
إذا كانت المعل ومات الم ذكورة أدناه غير صحيحة ،يرجى إكمال استمارة " ( "Request for Reconsiderationطلب إعادة النظر )
(مرفقة طيه ) وإرسالها إلينا .يمكنك ال حصول على هذه االستمارة كذلك من خالل موقعنا اإللكترو ني  www.labor.ny.govأو من الجانب
الخلفي لدليل المُطالب باإلعانات.
إذا قمت بتقديم استمارة ( Request for Reconsiderationطلب إعادة نظر )  ،فاستمر في المطالبة باإلعانات لكل أسبوع تكون فيه
ا
عاطال:



ادخل على شبكة اإلنترنت على  .www.labor.ny.gov/signinاضغط على " ( "Individualsاألفراد ) ،
ثم على " ( "Claim Weekly Benefitsالمطالبة باإلعانات األسبوعية ) تحت عنوان " "Unemploy ment
(البطالة ).
اتصل بخدمة  Tel- Serviceعلى 8- 111- 218- 2185

ا
مؤهال لتلقي إعانات تأمين البطالة .ت طلعك المر بعات المحددة بع المات أدناه على
يجب أن تستوفي الم تطلبات المحددة ل ألجور لتكون
المتطلبات التي ال تستوفيها.

لماذا أنت غير مؤهل لتلقي إعانات تأمين البطالة

المتطلبات التي
ال تستوفيه ا

 م تعمل وتكسب أجراا خالل ربعي عام على األقل من فترة األساس الخاصة بك.
 لم تتلق أجو ارا بما يعادل  8011دوالر على األقل في ربع واحد من أرباع فترة األساس.
 إجمالي األجور المتلقاة في فترة األساس أقل من  ½8إجمالي األجور المتلقاة في ربع العام األعلى من حيث
العائدات من بين األرباع المتضمنة في فترة األساس.
أجور ربع السنة األ على من حيث األجور =  1½) = X 1.5األجور المتلقاة في ربع العام األعلى من حيث األجور )
إذا كانت أجور ربع العام األعلى ا
دوالرا ،فإن مجموع العائدات المتلقاة في األرباع السنوية األخرى من فترة
ا
دخال تزيد عن 05.1.11
األساس يجب أن يساوي على األقل  .051.11دوالر .

فترات األساس الرئيسية/البديلة

يرجى مرا جعة سجل جهات العمل واألج ور الخاصة بك (أدناه ) التي نح تفظ به في ملفاتنا.
فترة األساس الرئيسية
الربع

اسم جهة العمل

فترة األساس الرئيسية
الربع

فترة األساس الرئيسية
الربع

فترة األساس الرئيسية
الربع

فترة األساس البديلة
الربع

إجمالي األجور المتلقاة في
فترة األساس

إجمالي األجور المتلقاة في فترة األساس الرئيسية
إجمالي األجور المتلقاة في فترة األساس البديلة

هل كل المعلومات المتعلقة بأجرك مذكورة بشكل صحيح؟ إن لم يكن األمر كذلك ،فارجع إلى الملحق المرفق للمساعدة.
إذا كان لديك أي أسئلة عن هذا اإلخطار ،فاتصل بـ
1-888-209-8124

لمزيد من المعلومات ،قم ب زيارة موقعنا:

للمساعدة ،قم بمراجعة دليل المُطالب باإلعان ات الخاص بك .

http://labor.ny.gov/unemploy mentassistance.shtm
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