بے روزگاری بیمہ کی اہلیت کا سوالنامہ
اہم :آپ کو اس فارم پر سواالت کے جوابات دینے چاہئیں اور درخواست پر اسے نیویارک اسٹیٹ محکمۂ مزدور کو دینا چاہیے۔ ہم آپ کے جوابات کا استعمال
یہ فیصلہ کرنے میں مدد کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ آیا آپ بے روزگاری بیمہ کے فوائد کے لیے اہل ہیں اور ہمیں اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے کہ
دوسری مالزمت تالش کرنے کے لیے آپ کے کیا امکانات ہیں۔
بے روزگاری بیمہ کے فوائد حاصل کرنے کے لیے ،آپ کو کام کرنے کے لیے تیار ،آمادہ اور قابل ہونا چاہیے۔ آپ کو مستقل اور منظم طریقے سے کام تالش
کرنا چاہیے اور وہ کام قبول کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے جس کے لیے آپ تربیت اور/یا تجربے کے لحاظ سے موزوں ہوں۔ آپ کو ہر ہفتے کے لیے کام
کی تالش کا ریکارڈ (( ) Work Search Recordآن الئن یا تحریری) رکھنا اور مکمل کرنا چاہیے جو آپ بے روزگاری بیمہ کے فوائد کا دعوی کرتے ہیں۔
آپ کو درخواست پر محکمۂ مزدور کو اپنا تحریری ریکارڈکی ایک کاپی بھی فراہم کرنا ہوگی۔
آپ کا نام (پہال اور آخری)______________________________________________________________________________ :
آپ کے سوشل سیکیورٹی نمبر کے آخری چار ( )4ہندسے__ __ __ __ -XXX-XX :
ہاں

 . 1کیا آپ کام کرنے کے لیے تیار ،آمادہ اور اہل ہیں؟ ˍˍˍˍˍˍ

اگر “نہیں ”،تو وضاحت کریں:

نہیں

___________________________________________________________________________________________
ہاں

 . 2کیا آپ فوری طور پر کام شروع کر سکتے ہیں؟ ˍˍˍˍˍˍˍˍ

اگر “نہیں ”،تو وضاحت کریں:

نہیں

___________________________________________________________________________________________
ہاں

 . 3کیا آپ فعال طور پر کام تالش کر رہے ہیں؟ ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ

نہیں

 . aآپ کس مناسبت کی مالزمت تالش کر رہے ہیں؟ ___________________________________________________________
ہاں

 .bکیا آپ کام کی تالش کا ریکارڈ برقرار رکھتے ہیں؟
 . 4آپ کتنے گھنٹے کام کرنا چاہتے ہیں؟ از_________ :
 . 5آپ کس شفٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں؟

پہلی

AM

دوسری

نہیں
تا_________ :

PM
تیسری

AM

PM

سبھی

 . 6اس قسم کے کام کے لیے آپ کم ازکم کستی اجرت قبول کریں گے؟  ____________ $فی____________:
 . 7ہفتے کے وہ دن چیک کریں جن میں آپ اس قسم کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں:
جمعہ
جمعرات
بدھ
منگل
پیر

ہفتہ

اتوار

 . 8کام پر جانے کے لیے آپ کو مناسب فاصلہ طے کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ عام طور پر ،ایک مناسب فاصلہ نجی نقل و حمل کے ذریعے ایک راستہ
یا عوامی نقل و حمل کے ذریعے ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ہے۔
کیا آپ کا م پر جانے کے لیے ایک گھنٹہ سفر کرنے کے لیے تیار ہیں ،اگر آپ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ استعمال کر رہے ہیں ،اور
ڈیڑھ گھنٹے ،اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر رہے ہیں؟ ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ

ہاں

نہیں

 .9کیا آپ اسکول جا رہے ہیں؟ ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ

ہاں

نہیں

 .10فوائد کا دعوی کرتے وقت ،کیا آپ نے کسی دوست یا رشتہ دار کے کاروبار کے لیے کوئی خدمت ،آیا بامعاوضہ یا بغیر معاوضہ
کی ہے یا کر رہے ہیں؟ ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ

ہاں

نہیں

 . 11کیا آپ وصول کر رہے ہیں ،یا کیا آپ نے ورکرز کمپنسیشن یا معذوری کے فوائد کے لیے درخواست دی ہے؟ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ

ہاں

نہیں

 . 12کیا آپ وصول کر رہے ہیں ،یا کیا آپ نے کسی پنشن یا سوشل سیکیورٹی کے فوائد کے لیے درخواست دی ہے؟ ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ
اگر ہاں ،تو کیا آپ اپنے آپ کو کام کی قسم ،کام کے اوقات یا دنوں ،یا کمائی کی مقدار تک محدود رکھتے ہیں جو آپ قبول کریں گے
کیونکہ آپ یہ فوائد حاصل کر رہے ہیں؟ ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ

ہاں

نہیں

ہاں

نہیں

میں تصدیق کرتا ہوں کہ بے روزگاری بیمہ کے فوائد کے لیے میری اہلیت کے حوالے سے درج باال معلومات میری بہترین معلومات کے مطابق درست ہیں اور
میں سمجھتا ہوں کہ غلط بیانات دینے کے لیے قانونی سزائیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس سوالنامے میں دی گئی معلومات میں کسی بھی تبدیلی کی فوری
اطالع دینی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ان شرائط کی تعمیل نہیں کرتا ہوں ،تو میں بے روزگاری بیمہ کے فوائد حاصل کرنے کا اہل نہیں ہو سکتا۔

کسٹمر کا دستخط _____________________________________________:تاریخ______________:
صفحہ  1از 1
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