
تأمين البطالة للمسرحين
مؤقًتا من العمل

هيئة تأمين العمل في إلينوي

المصادقة عىل استحقاق اإلعانات

تذكر: أن عملية المصادقة تحدد كيفية منحك اإلعانات. في التاريخ

المشار إليه بخطاب القرار الذي تستلمه بشأن تأمين البطالة، أدخل عىل

اإلنترنت وأجب عن أسئلة مصادقة االستحقاق التي تسأل عن

األسبوعين السابقين من بطالتك. استعد لتقديم المعلومات عما إذا

كنت قد عملت وعن إجمالي مبلغ األجور التي حصلت عليها خالل

األسبوعين الماضيين.

بة ل مطا قديم   ت
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استالم اإلعانات

بعد يومين أو ثالثة أيام من المصادقة عىل استحقاق اإلعانة، وإذا

كنت مستحقا لها، ستستلم المبلغ عىل بطاقة الخصم الخاصة

بك أو من خالل اإليداع المباشر. يجب عليك االستمرار في إقرار

االستحقاق (في نفس اليوم من األسبوع الُمشار إليه في خطاب

قرار استحقاق تأمين البطالة) ما دمت عاطال عن العمل، وذلك

كل أسبوعين حتى يستمر استحقاقك لإلعانات. 

التسريح مجدًدا من العمل

إذا فصلت مجدًدا من العمل فعليك تقديم مطالبة إضافية في

أسرع وقت. لكن ال يمكنك أن تستمر في إقرار مصادقة

االستحقاق بموجب مطالبتك الماضية. انقر هنا لمزيد من

المعلومات عن المطالبات اإلضافية. 

في حالة عودتك إىل العمل

يجب عليك في كل مرة تجيب فيها عن أسئلة المصادقة أن تذكر إذا ما

كنت قد عملت أو كسبت أجرا من عملك أو كالهما في كل أسبوع من

األسبوعين السابقين. فإذا كان ما كسبته يساوي مبلغ إعانتك األسبوعية

أو يزيد عنه فأنت غير مستحق لإلعانات عن ذلك األسبوع.  وإذا ذكرت في

مطالبتك األولية تاريخا للعودة إىل العمل، فال يمكنك أيضا تلقي اإلعانات

بعد هذا التاريخ ما لم يتغير هذا التاريخ في حسابك.

عند إقرار االستحقاق سُتسأل عما إذا كنت قادرا عىل العمل ومتفرغا له؟

بوجه عام، إذا كان العامل المسرح مؤقتا عن العمل قادرا بدنيا عىل أداء

وظيفته ومستعدا الستدعائه للعودة إىل العمل فهو يعتبر قادرا عىل العمل

ومتاحا له.

كيفية تقديم طلب اإلعانات إذا كنت من المسرحين مؤقًتا من العمل

التقدم للحصول عىل اإلعانات

يمكنك تقديم طلب اإلعانات (التي يطلق عليها أيضا تقديم

مطالبة) عبر اإلنترنت أو هاتفًيا. ترقب استالم خطاب القرار

بشأن استحقاقك لتأمين البطالة خالل 7 إىل 10 أيام من

تقديم الطلب. وسوف يتضمن هذا الخطاب مبلغ إعانتك

األسبوعية وأول موعد يجب عليك فيه اإلقرار للمصادقة عىل

استحقاقك.

هل أنت قادر عىل
العمل ومتاح له؟
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