
M A G - L O G  I N  S A

A C C O U N T

Ang isang karagdagang paghahabol ay ginagamit upang muling mag-apply sa mga benepisyo ng

unemployment insurance (UI) at muling buuin ang pagiging karapat-dapat sa loob ng aktibong taon ng

benepisyo.

Ang mga karagdagang paghahabol ay mahalaga para sa mga naghahabol na nakaranas ng pangalawa o

sunod-sunod na pagtigil sa trabaho sa loob na parehong taon ng benepisyo.

Kapag nagpa-file ng karagdagang paghahabol, kailangan mong i-update ang impormasyon tungkol sa

huling araw na ikaw ay nagtrabaho at ang iyong huling maypagawa. 

GABAY PARA SA MGA
KARAGDAGANG PAGHAHABOL

Kagawaran ng Seguridad ng Trabaho sa Illinois

Ano ang karagdagang paghahabol?

Dapat kang mag-file ng isang karagdagang paghahabol kapag, pagkatapos ng paunang pagtanggap ng

mga benepisyo, ikaw ay:

Pinatunayan na kumita ka para sa isang linggo na lumampas sa iyong lingguhang halaga ng

benepisyo at/o;

Bumalik sa trabaho at tumigil sa pagtanggap ng mga benepisyo, muling nawalan ng trabaho, at

hindi dapat muling mag-apply para sa mga benepisyo sa loob ng parehong taon ng benepisyo.

Kailan ko kailangang mag-file ng isang karagdagang paghahabol?

Mag-log in sa iyong IDES account, piliin ang “I-file ang Aking Paghahabol sa Kawalan ng Trabaho” sa

ilalim ng menu ng “Individual Home”, at magpatuloy na mag-file ng isang karagdagang paghahabol.

Batay sa iyong mga sagot sa sertipikasyon, maaari ka ring magdesisyon na mag-file ng karagdagang

paghahabol sa pagkatapos ng proseso ng sertipikasyon kung kinakailangan.

Paano ang pag-file ng isang karagdagang paghahabol?

Ang sertipikasyon ay ang dalawang beses sa isang linggo na proseso ng pagsagot sa mga

pangunahing katanungan upang maiparating ang patuloy na pagiging karapat-dapat ng isang

naghahabol. Matuto nang higit pa tungkol sa sertipikasyon dito.

Ang isang karagdagang paghahabol ay kinakailangan lamang kung kailangan mong mag-apply muli para

sa mga benepisyo – alinman dahil bumalik ka sa trabaho o kumita nang higit sa iyong lingguhang

halaga ng benepisyo. 

Paano naiiba ang isang karagdagang paghahabol kaysa sa sertipikasyon?
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https://benefits.ides.illinois.gov/Benefits/profile/responseHandlerAction.do?TAM_OP=login&USERNAME=unauthenticated&ERROR_CODE=0x00000000&METHOD=GET&URL=%2FBenefits%2FfileMyClaim.do&REFERER=https%3A%2F%2Fbenefits.ides.illinois.gov%2FBenefits%2Fprofile%2FresponseHandlerAction.do%3FTAM_OP%3Dlogin%26USERNAME%3Dunauthenticated%26ERROR_CODE%3D0x00000000%26METHOD%3DGET%26URL%3D%252FBenefits%252Fcertification%252FcertificationWelcomeStart.do%253Flang%253Den%26REFERER%3Dhttps%253A%252F%252Fwww2.illinois.gov%252F
https://www2.illinois.gov/ides/IDES%20Forms%20and%20Publications/Reg_UI_Certification_Timeline_Tagalog.pdf

