صندوق العاملة املستثناة
تم التحديث يف يوليو 2021

يقدم صندوق العاملة املستثناة ( )EWFاملساعدات املالية لسكان نيويورك
الذين فقدوا مصدر دخلهم أثناء جائحة كوفيد -19ومل يتم ضمهم إىل أي من
برامج إعانات اإلغاثة الفيدرالية؛ مبا يف ذلك إعانات البطالة والجائحة.
بإمكان سكان نيويورك التسجيل من أجل الحصول عىل تحديثات صندوق
العاملة املستنثناة ( )EWFعرب الرابط.on.ny.gov/ewfsubscribe :

كيف أقدم الطلب؟

من املقرر البدء يف مراجعة طلبات العامل الذين يرغبون يف الحصول عىل متويل
من صندوق العاملة املستثناة يف شهر أغسطس  .2021للتقدم بطلب عند بدء
تلقي الطلبات ،تفضل بزيارة .ewf.labor.ny.gov

ميكنك استخدام هاتف جوال أو جهاز كمبيوتر لتقديم الطلب ،تتوفر نسخ من
الطلب مرتجمة إىل  13لغة .نُشجع مقدمي الطلبات عىل تقديم طلباتهم عرب
اإلنرتنت .لن تُق َبل الطلبات املرسلة بالربيد.
إذا كنت بحاجة للمساعدة من أجل تقديم الطلب ،فإن والية نيويورك
تتعاون مع مؤسسات مجتمعية موثوقة من أجل تقديم العون لك .تفضل
بزيارة  dol.ny.gov/CBOlistللحصول عىل قامئة باملؤسسات املوثوقة
أو اتصل عىل الرقم ) 877-EWF-4NYS (877-393-4697بعد بدء
عمل الربنامج للتحدث إىل أحد الوكالء ومعرفة أقرب مكان لك.
 800-662-1220خدمات الهاتف النيص – اللغة اإلنجليزية
 877-662-4886خدمات الهاتف النيص – اللغة اإلسبانية

هل أنا مؤهل؟

يجب عىل مقدمي الطلبات حتى يكونوا مؤهلني للحصول عىل إعانات برنامج
صندوق العاملة املستثناة أن يُظهروا أنهم:
1.أقاموا يف والية نيويورك قبل  27مارس  ،2020وال يزالون مقيمني يف
والية نيويورك؛
2.وغري مؤهلني للحصول عىل تأمني البطالة ،أو إعانة دخل كوفيد ،-19أو
أي إعانات خاصة تقدمها الوالية أو الحكومة الفيدرالية ومل يحصلوا عىل
أي منها من قبل؛
3.لديهم دخل أقل من  26208دوالرات خالل  12شه ًرا قبل شهر
أبريل 2021؛ و
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4.فقدوا عىل األقل  50%من املستحقات األسبوعية املتعلقة بالعمل أو دخل
األرسة يف أي وقت يف الفرتة ما بني  23فرباير  2020و 1أبريل 2021
بسبب البطالة الكلية ،أو البطالة الجزئية ،أو العجز عن العمل بسبب اإلعاقة،
أو عدم توفر عمل بسبب جائحة كوفيد -19أو تحمل مسؤولية الجزء األكرب
من دخل األرسة بسبب موت أو إعاقة رب األرسة.

ما الذي أحتاج إليه للتقدم بطلب؟

يجب عىل مقدمي الطلبات تجميع املستندات التالية ،التي ميكن استخدامها
إلثبات الهوية ،واإلقامة ،واألهلية املتعلقة بالعمل.
يُرجى مالحظة :بإمكان مقدمي الطلبات تقديم نفس املستندات إلثبات الهوية
واإلقامة .يجب أن يحتوي مستند واحد عىل األقل من املستندات املستخدمة
إلثبات الهوية و /أو اإلقامة عىل صورة ملقدم الطلب ويجب أن يحتوي مستند
واحد عىل األقل عىل تاريخ ميالد مقدم الطلب .يجب توفر الرشوط التالية يف كل
املستندات املقدمة:
•أن تكون موث َّقة من الجهة امل ِ
ُصدرة لها
•أن تكون غري منتهية الصالحية (ما مل يُذكَر خالف ذلك أدناه)
•أن تكون باللغة اإلنجليزية ،أو يرفق معها ترجمة ُمعت َمدة للغة اإلنجليزية
•أال تكون مقطوعة أو تالفة

كيف أثبت هويتي؟

ُخصص
يجب أن يقدم مقدمو الطلبات واح ًدا أو أكرث من املستندات التالية .ت َّ
نقطة قيمة لكل مستند ويجب أن يحصل كل مقدم طلب عىل  4نقاط أو أكرث.
يجب استيفاء كل املتطلبات الواردة أعاله من أجل الحصول عىل املوافقة.
•رخصة قيادة يف والية نيويورك ( 4نقاط)
•بطاقة هوية لغري السائقني يف والية نيويورك ( 4نقاط)
• جواز سفر لألمريكيني ( 4نقاط)
•بطاقة هوية يف والية نيويورك ( 4نقاط) ( -ترسي البطاقات التي انتهت يف
 2020حتى نهاية عام  .2021ترسي البطاقات التي تنتهي  2021حتى
فرتة التجديد ملدة عام عقب تاريخ االنتهاء).
•جواز سفر صادر من الخارج ( 3نقاط)

•ترصيح متعلم يف والية نيويورك صادر من دائرة تسجيل املركبات اآللية يف
والية نيويورك ( 3نقاط)
•بطاقة هوية ألفراد القوات املسلحة األمريكية ( 3نقاط)
•بطاقة هوية فوتوغرافية صادرة من حكومة محلية يف والية نيويورك ،أو
وكالة حكومية يف والية نيويورك ،أو حكومة فيدرالية ( 3نقاط)
•بطاقة هوية فوتوغرافية صادرة من مؤسسة تعليم عا ٍل يف والية نيويورك
( 3نقاط)
•بطاقة هوية فوتوغرافية ملريض داخل مستشفى يف والية نيويورك
أُصدرت من ِقبل مكتب الصحة العقلية (نقطتان)
•جواز سفر للواليات املتحدة أو دولة أجنبية منتهي الصالحية (انتهت
صالحيته منذ أقل من عامني) (نقطتان)
•رخصة قيادة صادرة من دولة أجنبية منتهية الصالحية (انتهت صالحيتها
منذ أقل من عامني) (نقطتان)
•املستندات الصادرة عن خدمات الهجرة والجنسية يف الواليات املتحدة
األمريكية ( :)USCISسجل الوصول /املغادرة ( )I-94أو إخطار اإلجراء
(I-797؛ I-797A؛ ( )I-797Dنقطتان)
•خطاب تعيني رقم تعريف دافع الرضائب الفردي يف الواليات املتحدة
(( )ITINنقطتان)
•قسيمة زواج (نقطة)
•حكم قضايئ بالطالق (نقطة)
•بطاقة اشرتاك يف الحدائق واملنتجعات مبدينة نيويورك (نقطة)
•شهادة ميالد صادرة من دولة أجنبية (نقطة)
•بطاقة هوية فوتوغرافية صادرة من دولة أجنبية (نقطة)
•دبلوم أو بيان درجات صادر من مدرسة ثانوية أمريكية ،أو كلية ،أو
جامعة (نقطة)
•بطاقة هوية غري فوتوغرافية صادرة من حكومة محلية يف والية نيويورك ،أو
وكالة حكومية يف والية نيويورك ،أو حكومة فيدرالية (نقطة)
•بطاقة هوية فوتوغرافية صادرة من جهة عمل (نقطة)
•بطاقة التعريف الفوتوغرافية الصادرة عن إحدى املنظامت الخريية املسجلة يف
مكتب الجمعيات الخريية مبكتب املدعي العام لوالية نيويورك واملرتبطة بأهلية
الحصول عىل الخدمات أو االشرتاك يف الربامج ،أُصدرت أثناء مامرستها لنشاطها
الطبيعي والتي تحققت أهلية االشرتاك بها قبل  19أبريل ( 2021نقطة)
•عرض عمل كتايب ،أو قسائم الرواتب ،أو إخطار الدفع من جهة العمل (نقطة)

كيف أثبت إقامتي؟

يجب أن يقدم مقدمو الطلبات واح ًدا أو أكرث من املستندات التالية ،يبني كل منها
أسامءهم وعناوينهم داخل والية نيويورك .يجب أن يُثبت املستند (املستندات)
إثبات اإلقامة قبل  27مارس  2020وكذلك اإلقامة الحالية .قد يجب عىل
مقدمي الطلبات تقديم عدة مستندات من أجل استيفاء هذا املتطلب .فيام عدا
أول خمسة مستندات مدرجة أدناه ،يجب أن يكون تاريخ املستندات التي تثبت
اإلقامة الحالية قبل  30يو ًما من تاريخ  19أبريل  .2021يجب استيفاء كل
املتطلبات الواردة أعاله.
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•رخصة قيادة يف والية نيويورك (يجوز أن يكون هذا املستند صاد ًرا قبل تاريخ
 19أبريل  2021بأكرث من  30يو ًما إلثبات اإلقامة حال ًّيا).
•بطاقة هوية لغري السائقني يف والية نيويورك (يجوز أن يكون هذا املستند
صاد ًرا قبل تاريخ  19أبريل  2021بأكرث من  30يو ًما إلثبات اإلقامة حال ًّيا).
•بطاقة هوية يف والية نيويورك (يجوز أن يكون هذا املستند صاد ًرا قبل تاريخ
 19أبريل  2021بأكرث من  30يو ًما إلثبات اإلقامة حاليًّا .ترسي البطاقات
التي انتهت يف  2020حتى نهاية عام  .2021ترسي البطاقات التي تنتهي
 2021حتى فرتة التجديد ملدة عام عقب تاريخ االنتهاء).
•ترصيح متعلم يف والية نيويورك صادر من دائرة تسجيل املركبات اآللية يف والية
نيويورك (يجوز أن يكون هذا املستند صاد ًرا قبل تاريخ  19أبريل  2021بأكرث
من  30يو ًما إلثبات اإلقامة حاليًّا)
•تقديم اإلقرار الرضيبي أو العوائد الرضيبية للوالية أو للحكومة الفيدرالية مع
إثبات تقديم يحتوي عىل إقرار التقديم اإللكرتوين من إدارة الرضائب والتمويل
أو دائرة اإليرادات الداخلية (يجوز أن يكون هذا املستند صاد ًرا قبل تاريخ 19
أبريل  2021بأكرث من  30يو ًما إلثبات اإلقامة حاليًّا)
•فاتورة مرافق (مثل الكهرباء ،الغاز ،اإلنرتنت ،اشرتاك القنوات التلفزيونية،
املاء ،املخلفات /التدوير)
•بيان بنيك أو بيان بطاقة االئتامن
•خطاب صادر عن هيئة اإلسكان يف مدينة نيويورك موجه ملقدم الطلب
•خطاب موجه ملقدم الطلب صادر من ملجأ املرشدين يوضح إقامة مقدم
الطلب حاليًّا يف أحد مالجئ املرشدين
•اتفاق إليجار حايل ،أو دفعة رهن عقاري ،أو بيان رضيبة عقارية
•خطاب موجه ملقدم الطلب صادر من منظمة غري ربحية ،أو مؤسسة دينية
تقدم خدماتها لألفراد املرشدين
•قسائم الرواتب
•عرض عمل أو إخطار دفع يبني تقديم جهة العمل ملسكن داخل والية نيويورك،
مبا يف ذلك املسكن املوسمي
•اإلفادات ،أو الفواتري ،أو سجالت املؤسسات الصحية أو رشكة التأمني
•استدعاءات أعضاء هيئة املحلفني ،أو األوامر القضائية ،أو املستندات األخرى
الصادرة من محكمة داخل والية نيويورك
•خطاب صادر من برنامج الرعاية السكنية للمتعرضني للعنف األرسي ()DV
أو منظمة تقدم خدماتها للناجني من العنف األرسي ()DV
•خطاب يثبت إقامة مقدم الطلب يف والية نيويورك صادر عن إحدى املنظامت
الخريية املسجلة يف مكتب املدعي العام لوالية نيويورك وتقدم خدماتها ملقدم
الطلب من خالل نشاطها الطبيعي والتي تحققت أهلية اشرتاكه بها قبل 19
أبريل 2021
•مستند موجه إىل مقدم الطلب صادر من حكومة محلية يف والية نيويورك ،أو
وكالة حكومية يف والية نيويورك ،أو حكومة فيدرالية

كيف أثبت أهليتي الوظيفية؟

ميكن أن يكون مقدمو الطلبات مؤهلني للحصول عىل أحد مبلغي إعانات
صندوق العاملة املستثناة ،وذلك حسب املعلومات واملستندات املق َّدمة أدناه.
لكل مستند قيمة يف تحديد نقاطك.
يحتاج مقدمو الطلبات إلثبات عىل األقل  5نقاط من أجل التأهيل للحصول
عىل مبلغ الطبقة  1املقدر بـ  15600دوالر أمرييك (تُخصم منه الرضائب).
يحتاج مقدمو الطلبات إلثبات عىل األقل  3نقاط من أجل التأهيل للحصول
عىل مبلغ الطبقة  2املقدر بـ  3200دوالر أمرييك (تُخصم منه الرضائب).
يجب عىل مقدمي الطلبات الذين مل يقدموا أحد مستندات  5نقاط الواردة
أدناه تقديم عىل األقل أحد مستندات  3نقاط حتى يتم النظر يف تأهيلهم
للطبقة  .1عىل سبيل املثال ،ال ميكن الجمع بني خمسة من مستندات 1
نقطة للتأهل للطبقة .1

مالحظة :يتأهل كل مقدم طلب للحصول عىل مبلغ إعانة واحد فقط.
•إثبات تقديم اإلقرارات الرضيبية لوالية نيويورك ،والتي يجب أن تشتمل عىل
(أ) إثبات تقديم عائدات الرضائب يف والية نيويورك من أجل السنة الرضيبية
 ،2018أو  ،2019أو  2020إلدارة الرضائب والتمويل ،وذلك من خالل
تقديم تأكيد إلكرتوين لعملية التقديم اإللكرتونية ،أو “خطاب تعيني الرضائب
والتمويل” صادر عن إدارة الرضائب والتمويل ،أو بيان مرصيف يوضح الدفعات
الصادرة من أجل إدارة الرضائب والتمويل أو املتحصل عليها من اإلدارة؛ و(ب)
إثبات رقم تعريف دافع الرضائب الفردي يف الواليات املتحدة ( )ITINصالح
أو طلب  W-7من أجل الحصول عىل رقم تعريف دافع الرضائب الفردي يف
الواليات املتحدة ( )ITINمع إثبات التقديم ( 5نقاط)
•قسائم رواتب عن  6أسابيع عىل األقل يف خالل األشهر الستة التي تسبق
مؤهل للحصول عىل اإلعانات فيه
التاريخ الذي يُقر مقدم الطلب أنه أصبح ً
( 5نقاط)
•إفادات أجور عن  6أسابيع عىل األقل يف خالل األشهر الستة التي تسبق التاريخ
مؤهل للحصول عىل اإلعانات فيه ( 5نقاط)
الذي يُقر مقدم الطلب أنه أصبح ً
•منوذج  IRS W-2أو  1099عن العام الرضيبي  2019أو  2020يبني
األجور أو الدخل ( 5نقاط)
•إخطار أجور صادر عن جهة العمل يوثق العمل ملدة زمنية يف خالل األشهر
مؤهل للحصول
الستة التي تسبق التاريخ الذي يُقر مقدم الطلب أنه أصبح ً
عىل اإلعانات فيه ( 5نقاط)
•خطاب صادر من جهة العمل يبني تاريخ عمل مقدم الطلب وسبب فقدان
الدخل (مثل متعلق بالجائحة) يشتمل عىل ما ييل( :أ) عنوان املراسالت
الربيدية لجهة العمل وعنوان املوقع الذي عمل به مقدم الطلب داخل والية
نيويورك و(ب) رقم حساب التأمني ضد البطالة لجهة العمل يف والية نيويورك
أو رقم التعريف الوظيفي الفيدرايل ( )FEINأو معلومات االتصال (مبا يف ذلك
رقم الهاتف) ملمثل جهة العمل الذي ميكنه تأكيد صحة محتويات الخطاب
( 5نقاط)
•الشكوى املقدمة إىل أو التي أقرتها وكالة محلية ،أو تابعة للوالية أو الحكومة
الفيدرالية أو محكمة وتتعلق بأجور مستحقة نظري عمل تم القيام به يف والية
نيويورك ملدة تزيد عن  6أسابيع عىل األقل يف خالل األشهر الستة التي تسبق
مؤهل للحصول عىل اإلعانات فيه
التاريخ الذي يُقر مقدم الطلب أنه أصبح ً
( 3نقاط)
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•سجل إليداعات مبارشة معتادة ،أو إيداعات ،أو تحويالت من جهة
عمل ( 3نقاط)
•بطاقة هوية صادرة عن جهة العمل (نقطة)
•مراسالت كتابية متعلقة بتوصيل أوراق أوامر العمل ،أو فواتري العمل ،أو
إيصاالت نقاط البيع ،أو التوجيهات أو التعليامت الصادرة عن جهات العمل
(نقطة)
•مراسالت كتابية؛ مبا يف ذلك الرسائل النصية أو رسائل وسائل التواصل
االجتامعي أو املنشورات ،بني مقدم الطلب وجهة عمل أو الطرف القائم
بالتعيني تبني وجود عالقة عمل (نقطة)
•سجل لعمليات رصف الرواتب أو تحوالت نقدية من الدخل أو
املستحقات (نقطة)
•مستندات أُصدرت لصالح مقدم الطلب من قبل جهة عمله تبني عنوان
املراسالت الربيدية لجهة العمل ،ورقم حساب التأمني ضد البطالة لجهة
العمل يف والية نيويورك أو رقم التعريف الوظيفي الفيدرايل ( )FEINأو
معلومات االتصال ملمثل جهة العمل (مبا يف ذلك رقم الهاتف) (نقطة)
•إيصاالت أو سجالت ت ُظهر منطًا متكر ًرا الستخدام وسائل املواصالت للذهاب
إىل موقع العمل والعودة منه؛ مثل سجالت الرسوم املرورية ،أو إيصاالت
ساحات انتظار السيارات ،أو سجالت املواصالت العامة (نقطة)
•خطاب صادر عن إحدى املنظامت الخريية املسجلة يف مكتب املدعي العام
لوالية نيويورك يؤكد التاريخ الوظيفي ملقدم الطلب ،ويرتكز عىل إقرار مبارش
بعمل مقدم الطلب طوال املدة املطلوبة ،ويتم الحصول عىل هذا الخطاب من
خالل النشاط الطبيعي إلجراءات التعيني ،أو املقابالت أو أي إجراءات اعتيادية
أخرى يف عملية تقديم الخدمات املبارشة املتعلقة بالعمل ملقدم الطلب قبل
 19أبريل ( 2021نقطة)
•مالحظة :يجب عىل مقدمي الطلبات إثبات عملهم وحصولهم عىل مقابل عىل
األقل  15ساعة أسبوع ًّيا ملدة أكرث من ستة أسابيع يف فرتة األشهر الستة املاضية
قبل تاريخ إقرارهم بأنهم مؤهلون لإلعانات .يجب أيضً ا أن يكون عمر مقدمي
الطلبات  18عا ًما عىل األقل وقت تقديم الطلب.
تبي املعلومات واملستندات املقدمة إلثبات أهلية العمل التاريخ
•يجب أن ِّ
الوظيفي لرب األرسة السابق ،وذلك بالنسبة ملقدمي الطلبات الذين قدموا
الطلبات بسبب وفاة أو إعاقة رب األرسة .ومع ذلك يجب أن تكون مستندات
الهوية واإلقامة مام قدمه مقدم الطلب .وباإلضافة إىل ذلك يجب أن يقدم
مقدمو الطلب ما ييل:
•شهادة وفاة رب األرسة األسبق ،مبا يف ذلك تاريخ الوفاة؛ أو
•إثبات إعاقة رب األرسة ،موضح بها تاريخ اإلعاقة وطبيعتها .للحصول عىل قامئة
كاملة باملستندات املقبولة ،راجع املادة  ،704.2القسم (هـ) من التعليامت،
املوجودة يف الرابط .dol.ny.gov/ewfregs

يُعرف مصطلح “رب األرسة” بأنه أحد أفراد أرسة مقدم الطلب ساهم عىل
األقل بنسبة  50%من الدعم املايل لألرسة وكان بالغًا من العمر  18عا ًما
عىل األقل وقت الوفاة أو وقت اإلصابة باإلعاقة.

تُصدر ® ،MetaBankو ،.N.Aو Member FDICبطاقات الخصم املبارش
 Visaمبوجب ترخيص من  .Visa U.S.A. Incلذا ليس هناك أي دفعات
متكررة .مدة صالحية البطاقة  12شه ًرا ،ال تنتهي صالحية األموال وتكون متاحة
بعد تاريخ انتهاء البطاقة ،ميكن تطبيق رسوم .تطبق رشوط وأحكام البطاقة.

ال تعد املستندات املقدمة لوزارة العمل كجزء من طلب صندوق العاملة
املستثناة؛ مبا يف ذلك املق َّدمة من جهات العمل ،سجالت عامة وستُستخدم
فقط من أجل غرض واحد وهو إدارة إعانات صندوق العاملة املستثناة .يحظر
القانون متا ًما اإلفصاح عن هذه املستندات ألي وكاالت حكومية أخرى؛ مبا يف
ذلك إدارة الهجرة والجامرك األمريكية ( ،)ICEألي غرض بخالف معالجة الطلب،
ما مل يتم الترصيح رصاحة بذلك من قبل مقدم الطلب الفردي أو يتطلب القانون
ذلك مبوجب قرار صادر عن املحكمة أو أمر قضايئ.

هل ميكنني استئناف القرار؟

هل مواد الطلب الخاص يب محمية؟

ما الذي أتوقع حدوثه عقب تقديم طلبي؟

يحق ملقدمي الطلبات الذين يرفضون أو يختلفون مع القرار االستئناف .سوف
تتلقى رسالة نصية أو رسالة بريد إلكرتوين عند صدور القرار .لتقديم استئناف،
سجل الدخول عىل حسابك عىل الفور واتبع التعليامت .لدى مقدمي الطلبات
 72ساعة الختيار زر "استئناف" من أجل بدء عملية االستئناف قبل أن يصبح
القرار نهائ ًّيا .مبجرد تقديم االستئناف ،سوف تتم عملية مراجعة مشددة لطلبك.
سوف تتلقى إشعا ًرا يطلب منك تقديم معلومات إضافية أو مستندات يف غضون
 7أيام تقوميية من تاريخ اإلخطار .يف حالة عدم استالم رد يف غضون اإلطار الزمني
املحدد ،سوف يُتَّخذ القرار بنا ًء عىل املعلومات املتوفرة .مبجرد اكتامل عملية
املراجعة ،سرنسل رسالة نصية قصرية أو رسالة بريد إلكرتوين إليك إلخطارك بقبول
االستئناف أو رفضه .قد تستغرق مراجعة االستئنافات حتى ثالثة أسابيع .وقد
تستغرق مدة أطول إذا كانت هناك حاجة إىل معلومات إضافية.

سوف تبدأ وزارة العمل يف مراجعة طلبك .يف حالة الحاجة إىل معلومات إضافية
أو تصحيحات ،سرتسل وزارة العمل رسالة نصية أو بري ًدا إلكرتون ًّيا إليك (حسب
وسيلة االتصال املفضلة لك) به رابط ينصحك بتسجيل الدخول عىل حسابك
ملعرفة التفاصيل .مبجرد تسجيل الدخول ،اتبع التعليامت ليك تجد املستندات
املطلوب تصحيحها أو تقدميها والسبب وراء ذلك .لديك مهلة  7أيام تقوميية للرد ما هي مدة استمرار الربنامج؟
من وقت وتاريخ إشعار الربيد اإللكرتوين أو الرسالة النصية .يف حالة عدم استالم رد مبجرد بدء عمل التطبيق يف بداية أغسطس ،يُفضَّ ل تق ُّدم جميع مقدمي الطلبات
بطلباتهم يف أرسع وقت .األموال املخصصة للربنامج محدودة وسوف ت ُوزَّع عىل
يف غضون اإلطار الزمني املحدد ،سوف يُتَّخذ القرار بنا ًء عىل املعلومات املتوفرة.
أساس تقديم الخدمة ألول املتقدمني .سوف تتم عملية مراجعة الطلبات بنفس
ينبغي عىل مقدمي الطلبات مراقبة حساباتهم ،والرسائل النصية ،ورسائل الربيد
ترتيب استالمها .مبجرد تخصيص ميزانية الصندوق االستثنائية املقدرة مببلغ 2.1
اإللكرتوين بعناية ملعرفة أي تحديثات حالة أو طلبات ملعلومات إضافية .سوف
مليار دوالر أمرييك ،سوف تتوقع عملية توزيع األموال .سوف يتم إخطار مقدمي
ت َُرسل الرسائل النصية القصرية من الرقم ( (833) 586-1144الرقم املجاين).
الطلبات ،واملجموعات املجتمعية واملدافعني وسيتم غلق عملية استالم الطلبات.
سوف ت َُرسل رسائل الربيد اإللكرتوين من  .EWF@labor.ny.govقد يقوم
أيضً ا أحد ممثيل صندوق العاملة املستثناة باالتصال هاتف ًّيا مبقدمي الطلبات
عند الحاجة إىل معلومات إضافية .يف مثل هذه الحاالت ،سوف نتصل بكم
فقط من خالل الرقم .(877) 393-4697
مبجرد صدور القرار ،ستقوم وزارة العمل بإرسال رسالة نصية قصرية أو رسالة
بريد إلكرتوين إليك إلخطارك بقبول طلبك أو رفضه.

ما هي طريقة وموعد صدور الدفعات؟

سوف يحصل مقدمو الطلبات املوافق عليهم عىل دفعة نقدية مرة واحدة فقط
عىل بطاقة الدفع املسبق ® Visaاملرسلة إليهم عرب الربيد عىل العنوان املقدم
يف طلباتهم .تعمل البطاقة عىل أجهزة الرصاف اآلىل ( )ATMوميكن استخدامها
يف أي مكان يقبل بطاقات الخصم املبارش من  Visaداخل الواليات املتحدة.
قدر مديرو الصندوق أن عملية املراجعة والتدقيق للطلبات سوف تستغرق من
ستة إىل مثانية أسابيع تقري ًبا بداية من تاريخ تقديم الطلب .قد تستغرق عملية
مراجعة الطلب وقتًا أكرث ،وذلك يف حالة الطلبات غري املكتملة أو الحاجة إىل
معلومات إضافية أو مستندات أخرى .تخضع األطر الزمنية املحددة للتغيري
وذلك نظ ًرا ألن صندوق العاملة املستثناة هو أحد الربامج الجديدة ولصعوبة
تقدير أعداد الطلبات.
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احذر من االحتيال

يجب أن تتقدم بطلب للحصول عىل إعانات صندوق العاملة املستثناة من خالل
املوقع اإللكرتوين الرسمي لوزارة العمل والحصول عىل املساعدة من املؤسسات
املوثوقة فقط.
تفضل بزيارة  dol.ny.gov/CBOlistللحصول عىل قامئة باملؤسسات املوثوقة
أو اتصل عىل الرقم ) 877-EWF-4NYS (877-393-4697بعد بدء عمل
الربنامج للتحدث إىل أحد الوكالء ومعرفة أقرب مكان لك.

ما الذي يحدث إذا قدمت معلومات مزيفة يف طلبي؟
قد يكون لتقديم بيانات مزيفة أو مستندات مزيفة تبعات خطرية .قد يُدان
الشخص الذي ينفذ هذا االحتيال بجنحة من الدرجة هـ باإلضافة إىل إلزامه
تحصل عليها.
برد كل األموال التي َّ
للحصول عىل املزيد من املعلومات حول صندوق العاملة املستثناة ،تفضل
بزيارة .dol.ny.gov/EWF

 800-662-1220خدمات الهاتف النيص – اللغة اإلنجليزية
 877-662-4886خدمات الهاتف النيص – اللغة اإلسبانية
إذا حاول أي شخص أو مؤسسة تحصيل أي رسوم نقدية منك أو تجميع معلومات
شخصية من أجل مساعدتك عىل التقدم بالطلب ،فال ت ِ
ُعطهم أي يشء .ميكنك
اإلبالغ عن مثل هذه األنشطة من خالل كتابة شكوى ملكتب املدعي العام
لنيويورك ( )on.ny.gov/agfraudأو عرب االتصال بالخط الساخن للمدعي
العام عىل الرقم  .(800) 771-7755لذوي اإلعاقة السمعية :ملستخدمي
الهاتف النيص .(800) 788-9898
سوف تتلقى اتصالً من جانب وزارة العمل يف حالة التوقيع عىل تحديثات
صندوق العاملة املستثناة أو التقدم بطلب للحصول عىل إعانات صندوق العاملة
املستثناة فقط .سوف يتم إخبارك بالقيام مبراجعة طلبك من خالل رسالة عىل
الربيد اإللكرتوين أو عرب رسالة نصية.
كن عىل حذر من االتصاالت التي تصلك من جهات أخرى غري وزارة العمل.

معلومات مهمة حول املستندات املرتجمة :تُق َّدم املستندات الرسمية هنا باللغة اإلنجليزية فقط؛ حيث تُق َّدم املستندات
املرتجمة إىل أي لغة أخرى للتيسري ووفقًا للقانون الساري .ولن يكون ألي نزاع ،أو تضاد ،أو أخطاء ،أو تعارض ظاهر مع
النسخة اإلنجليزية ألي مستند يحدث بسبب الرتجمة اللغوية أي أثر قانوين.
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