التقديم للحصول عىل تأمني البطالة
إعانات التأمني ضد البطالة

من الذي ميكنه الحصول عىل إعانات التأمني ضد البطالة؟

مؤهل للحصول عىل إعانات التأمني ضد البطالة إذا كنت قد عملت
ً
قد تكون
يف نيويورك .يجب أن تكون:
•قد فقدت وظيفتك ألسباب خارجة عن إرادتك
•لديك دخل سابق من العمل ٍ
كاف لتقديم مطالبة
•جاه ًزا للعمل عىل الفور ولديك الرغبة والقدرة عىل ذلك
•وأن تسعى جاه ًدا للحصول عىل وظيفة وتحتفظ بسجل (عىل اإلنرتنت
أو كتايب) لجهودك
إذا كنت غري متأكد من تأهلك لتلقِّي إعانات التأمني ضد البطالة ،فينبغي
عليك مع ذلك مواصلة التقديم يف أقرب وقت ممكن ،ونحن سنقرر إذا
كنت مستحقًّا لإلعانات .ملزيد من املعلومات عن األهلية ،يُرجى االطالع
عىل الفصل الثاين من دليل مقدم الطلب الخاص بنا املتوفر يف
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كيف أقدم للحصول عىل اإلعانات؟

ميكنك العثور عىل الطريقة األرسع واألكرث أمانًا للتقدم (تقديم مطالبة)
للحصول عىل إعانات التأمني ضد البطالة عىل موقعنا عىل اإلنرتنت
.https://unemployment.labor.ny.gov
يتعني عليك استخدام ُمعرف  .NY.govتتوفر تعليامت إنشاء معرف
 NY.govيف صفحة تسجيل الدخول .وإذا واجهت صعوبة يف إنشاء رقم
تعريف  NY.govأو الوصول إليه ،فراجع التعليامت التوضيحية املوجودة يف
صفحة تسجيل الدخول ،أو راجع األسئلة الشائعة يف موقع  ،NY.govأو اتصل
برقم  800-833-3000من االثنني إىل الجمعة من الساعة  8:30صبا ًحا إىل
 4:30مساء.
ميكنك تقديم الطلب عرب اإلنرتنت:
•من االثنني إىل الخميس من الساعة  7:30صبا ًحا حتى  7:30مسا ًء.
•من الجمعة  7:30صبا ًحا حتى  5مسا ًء
•يف عطالت نهاية األسبوع من الساعة  12:01صبا ًحا من السبت إىل
 7:00مسا ًء األحد

ميكنك أيضً ا التقديم عرب الهاتف املجاين عىل الرقم  888-209-8124من 8:00
صبا ًحا حتى  5:00مسا ًء من االثنني إىل الجمعة .اضغط عىل رقم  9للحصول عىل

خدمات الرتجمة .ملستخدمي الهاتف النيص/هاتف ضعاف السمع :اتصل مبشغل
خدمة الرتحيل عىل الرقم  800-662-1220واطلب من املشغل االتصال برقم
 .888-783-1370ملستخدمي خدمة الرتحيل عرب الفيديو أو األنواع األخرى ،اتصل
مبشغل خدمة الرتحيل الخاص بك واطلب منه االتصال برقم .888-783-1370

يل تقدميه؟
ماذا يتعني ع ّ

•رقم الضامن االجتامعي الخاص بك
•رخصة قيادة والية نيويورك أو رقم بطاقة تعريف السيارة (إذا كان
لديك أي منهام)
•العنوان الربيدي الكامل والرمز الربيدي
حا حتى 5:00
•رقم هاتف ميكننا االتصال بك عليه من  8:00صبا ً
مسا ًء من االثنني إىل الجمعة
•رقم بطاقة تسجيل األجانب الخاصة بك (إذا مل تكن مواط ًنا أمريك ًيا
ولديك بطاقة)
•أسامء جميع أصحاب العمل الذين عملت لديهم خالل الثامنية عرش
شه ًرا املاضية ،مبا يف ذلك املتواجدون يف الدول األخرى ،وعناوينهم
•رقم تسجيل صاحب العمل أو رقم تعريف صاحب العمل الفيدرايل
( )FEINالخاص بآخر صاحب عمل عملت لديه (يوجد رقم FEIN
يف مناذج  W-2الخاصة بك)
•نسخ من مناذج  SF8و SF50الخاصة بك ،إذا كنت موظفًا فيدرال ًّيا
•منوذج الفصل األخري الخاص بك ( ،)DD 214إذا كنت يف الجيش
ميكنك تقديم مطالبة دون جميع هذه املستندات .ومع ذلك ،قد تؤدي
املعلومات املفقودة إىل تأخري حصولك عىل الدفعة األوىل.
إذا مل تتمكن من طباعة صفحات الويب ،فاحرص عىل توفُّر قلم وورق يف
متناول ي َديك لنسخ املعلومات.
إذا كنت تقدم مطالبتك عرب اإلنرتنت وترغب يف إيداع إعاناتك مبارش ًة يف
حسابك املرصيف ،فستحتاج إىل تقديم شيك يحتوي عىل رقم التوجيه املرصيف
ورقم حسابك الجاري.

كيف ميكنني الحصول عىل مساعدة لتقديم املطالبة؟

معلومات إضافية

إذا كانت لديك مشكلة تتعلق بإعاقة أو باللغة وتحتاج إىل مساعدة يف تقديم
مطالبتك ،فيمكن أن يساعدك أحد أصدقائك أو أقاربك .ومع ذلك:

بعد التقدم بطلب للحصول عىل إعانات ،ستتلقى إشعا ًرا يف الربيد يسمى
“قرار اإلعانات النقدية” .من فضلك اقرأه فو ًرا .فسوف يوضح لك ما إذا كان
دخلك يكفي للتأهل للحصول عىل تأمني ضد البطالة أم ال .وسيخربك أيضً ا مبا
يجب عليك فعله إذا مل يتم إدراج جميع إيراداتك املكتسبة يف اإلشعار .هام:
ال يذكر قرار اإلعانات املالية ما إذا كنت ستتلقى اإلعانات بكل تأكيد ،بل إنه
يخربك ببساطة ما إذا كان دخلك يكفي للتأهل أم ال .إذا كنت تستويف جميع
املتطلبات ،فستبدأ عملية حصولك عىل اإلعانات ببساطة .وإذا تقرر عدم
استحقاقك لإلعانات ،فسوف تتلقى رسالة منا.

كيف أطالب باإلعانات األسبوعية/أقر باستحقاق اإلعانات؟

رمبا تخرس إعانات إذا مل تحرص عىل تحديث عنوانك ورقم هاتفك .ال يرسل
مكتب الربيد بريد التأمني ضد البطالة.

•يجب أن تكون مع الشخص الذي يساعدك يف كل مرة يقدم لك
مساعدته فيها وتستخدم رقم التعريف الشخيص الخاص بك
•أنت مسؤول عن ترصفات مساعدك
•وقد تخضع للجزاءات ،التي تشمل مصادرة اإلعانات ،إذا مل تكن
رضا مع مساعدك عند مساعدته لك
حا ً

بعد تقديم مطالبتك ،يجب عليك املطالبة بالحصول عىل إعانات أسبوعية كل
عاطل عن العمل .ميكنك القيام بذلك عىل اإلنرتنت من خالل
أسبوع تظل فيه ً
 https://unemployment.labor.ny.govأو باالتصال بخط الهاتف
املجاين الخاص بخدمتنا الهاتفية ).888-581-5812 (Tel-Service
عندما تطالب بالحصول عىل إعانات أسبوعية ،سنطرح عليك مجموعة من
األسئلة .ومن الرضوري أن تجيب عن األسئلة بصدق؛ فأنت تقر أمام وزارة
العمل بأن إجاباتك صحيحة وصادقة .ولهذا يُطلق عىل هذه العملية أيضً ا
“إقرار استحقاق اإلعانات”.
يبدأ األسبوع ،ألغراض التأمني ضد البطالة ،من االثنني إىل األحد .يطالب
معظم الناس باإلعانات األسبوعية الخاصة باألسبوع املايض يف يوم األحد.
ومع ذلك ،أمامك وقت حتى السبت التايل للقيام بذلك.
يُعد األسبوع األول من مطالبتك أسبوع انتظار؛ مبوجب القانون .ولن تتلقى
أي إعانات عن هذا األسبوع ،ولكن يجب أن تكون عىل استعداد للعمل
والبحث عن وظيفة ولديك الرغبة والقدرة عىل ذلك.

متى يبدأ حصويل عىل اإلعانات؟

إذا كنت مؤهالً ومل تكن هناك مشكالت يف املطالبة ،فعاد ًة ما يستغرق األمر
من ثالثة إىل ستة أسابيع من وقت تقديم مطالبتك إىل وقت استالم الدفعة
األوىل .هذا ألنه يتعني علينا مراجعة طلبك ومعالجته .ولن تتلقى إعانات
خالل هذه الفرتة .وإذا تقرر استحقاقك لإلعانات ،فسوف تحصل عىل جميع
اإلعانات املستحقة لك.

أجب عىل جميع االستبيانات وأعدها فو ًرا حتى ال يتأخر حصولك عىل أي
إعانات أو يتم رفض منحك أي إعانات مستحقة.

للحصول عىل املزيد من املعلومات

راجع التأمني ضد البطالة :دليل امل ُطالب املوجود يف
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لالطالع عىل مزيد من املعلومات عن املوضوعات الواردة يف هذه الورقة
االسرتشادية .سيتم إرسال هذا الدليل إليك إذا اخرتت استالمه عند تقديم
مطالبتك.
ميكنك االطالع عىل األسئلة الشائعة عىل موقعنا عىل اإلنرتنت
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إذا كان لديك سؤال محدد حول مطالبتك أو حالة املطالبة ،فأرسل إلينا رسالة
آمنة عىل  .https://unemployment.labor.ny.govس ِّجل الدخول إىل
حسابك عىل اإلنرتنت وانقر فوق عالمة املظروف املوجودة أعىل ميني صفحة
“خدمايت عرب اإلنرتنت” ( .)My Online Servicesأو اتصل مبركز املطالبات
الهاتفية الخاص بنا عىل الرقم  .888-209-8124يُرجى العلم أن يوم االثنني
واليوم التايل ألي عطلة رسمية هام أكرث األيام التي تشهد ازدحا ًما يف املكاملات
الهاتفية .الخميس والجمعة أقل ازدحا ًما.

كيف سأحصل عىل إعانايت؟

تقدمت مبطالبة للحصول عىل التأمني ضد البطالة عرب اإلنرتنت،
إذا كنت قد
َ
فقد خ ُِّيت بني تلقِّي اإلعانات عن طريق اإليداع املبارش وبطاقة الخصم
املبارش ،وإذا كنت قد تقدمت عرب الهاتف ،فستتلقى اإلعانات عن طريق
بطاقة الخصم املبارش؛ فنحن مل نعد نرصف اإلعانات باستخدام الشيكات.

إن وزارة العمل يف والية نيويورك جهة توظيف أو برنامج يؤمن مببدأ تكافؤ الفرص .يتم توفري املساعدات والخدمات اإلضافية عند الطلب لألفراد متَ َحدِّي اإلعاقة.
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