
 إيضاحية  نشرة  –تأمين البطالة  استحقاق قرار خطاب    هيئة تأمين العمل في إلينوي 

 

 ، بعد التحية: طالب اإلعانةالسيد 

طلبات تأمين البطالة قد   تقديمتدرك هيئة تأمين العمل في إلينوي أن وبينما لتأمين البطالة.   استحقاقك قرارمرفق طي هذا الخطاب 

قرار  لمساعدتك في فهم خطاب  النشرة اإليضاحية هذه قد أعددنا في تيسيرها. و  الهيئة مستعدة للمساعدةيكون عملية معقدة، لذلك 

 تأمين البطالة المرفق.  استحقاق 

 تأمين البطالة  استحقاق قرار شرح خطاب 

 لتأمين البطالة، ومنها:  طلبك  بخصوصيجيب هذا الخطاب المرفق عن معظم األسئلة المهمة 

 نت مستحق لإلعانات؟ أهل  .1

مبلغ اإلعانة  "ستجد  " المبلغ المالي لتأمين البطالة تحديد"أسفل العنوان  انظر ، الخطابأسفل في 

 . "األسبوعي

انات النقدية العادية لتأمين إذا وجدت الرقم "صفر"، فأنت إذن غير مستحق حاليًا لإلع ◄

 البطالة. وتتوفر المعلومات بخصوص الخطوات التالية في ظهر هذا الخطاب. 

" فأنت إذن مستحق لإلعانات المالية لتأمين 505.00" و" 51.00إذا كان هذا الرقم بين "  ◄

 البطالة. 

 

 ؟ الحصول عليها  يمكنك ما مبلغ اإلعانة التي  .2

".  حت عنوان "مبلغ اإلعانة األسبوعي يًا هو المبلغ المكتوب ت المبلغ الذي يمكنك استالمه أسبوع

دوالًرا. أما إذا كنت   505األقصى   وحده دوالًرا   51هو   د األدنى لمبلغ اإلعانة األسبوعيالحو

" للحصول على "مبلغ اإلعانة الكامل  مبلغ اإلعانة األسبوعي "تعول، فستضاف إعانة اإلعالة إلى  

 والمكتوب في جهة اليمين.كل أسبوع"  

 ؟ كيف تحصل على إعانتك .3

للحصول على اإلعانات، يجب عليك "اإلقرار" للمصادقة على استحقاقك من خالل اإلجابة عن  

بعض األسئلة األساسية كل أسبوعين. حيث يساعد إقرارك هيئة تأمين العمل في التحقق من  

استحقاقك لإلعانات. ابحث بالقرب من أعلى الخطاب عن السطر الذي يتضمن تاريخ  استمرار

مصادقة على استحقاقك. وفي هذا التاريخ عليك أن تقوم باإلقرار على موقع الهيئة  إقرارك األول لل

استعد لتقديم  )ويفضل على الموقع اإللكتروني(. الهاتفي  Tele-Serveاإللكتروني أو نظام  

خالل  من العمل المعلومات عما إذا كنت قد عملت وعن إجمالي مبلغ األجور التي حصلت عليها 

  .ينالسابقاألسبوعين 

باإلضافة إلى ذلك، سيحدد لك تاريخ لإلقرار كل أسبوعين، والذي يوجد أيًضا أعلى الخطاب.  

  وذلك في،  تاريخ إقرارك األولبعد  كل أسبوعين اإلعانات  ستحقاقمجددا القرار اإليجب عليك و

كنك اإلقرار  فإذا تعذر عليك اإلقرار في اليوم المحدد لك، فيم  يوم اإلثنين أو الثالثاء أو األربعاء. 

سوف تستلم اإلعانات بعد يومين  : مالحظة مهمةيوم الخميس أو الجمعة من نفس ذلك األسبوع. 

 من اإلقرار بنجاح في كل مرة. أيام أو ثالثة 

 

 

 ؟ تأمين البطالةطلب بتقدم تألم 

قرار  إذا لم تكن قد قدمت طلبًا إلعانة تأمين البطالة مؤخًرا ومع ذلك استلمت خطاب  

النتحال  استحقاق تأمين البطالة المرفق، فمن المحتمل أن تكون وقعت ضحية 

 . ides.illinois.gov/fraudويرجى زيارة الشخصية. 

 المصطلحات الرئيسية 

هي مطالبة تقدم  : المطالبة اإلضافية

مرة  للفقدان العمل في بداية فترة 

خالل نفس سنة   اثانية أو الحقً ال

 . اإلعانة

 

هي أول أربعة  : الفترة األساسية

أرباع سنوية تقويمية من آخر خمسة  

اإلعانة.  أرباع سابقة لسنة استحقاق 

  دخال تما إذا كسب  وتستخدم لتحديد

  تكناإلعانات. فإذا لم ستحق ت ل ياكاف

مستحقًا بموجب الفترة األساسية  

العادية، فيمكن استخدام آخر أربعة  

 أرباع مكتملة كفترة أساسية بديلة. 

 

مدفوعات مالية تعطى   هي: اإلعانات

 . إذا كنت مستحقًا كل أسبوعين لك

 

في   إعانتكسنة  تبدأ: سنة اإلعانة 

الذي  من األسبوع  العادة يوم األحد 

وسنة  . تقدم فيه طلبك ألول مرة

اإلعانة هي السنة الكاملة البادئة من  

 ذلك التاريخ. 

 

يقدم  هو الفرد الذي  : طالب اإلعانة

 يستلمها. أو  إعانة تأمين البطالة   طلب

 

هو : إقرار مصادقة االستحقاق

عملية اإلجابة عن أسئلة أساسية على  

تُصرح فيها  اإلنترنت أو عبر الهاتف 

الوظيفي. حيث يثبت   عن وضعك

الستمرار تلقي    كاإلقرار استحقاق

 إلعانة ويحدد كيفية دفعها. ا
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 المصطلحات الرئيسية تابع 

إعانة تضاف  هي : إعانة اإلعالة

مبلغ اإلعانة األسبوعية في  إلى 

  لديك( إذا كان 1) الحاالت اآلتية: 

طفل معال تحت سن الثامنة عشرة؛  

( أو زوج/زوجة من غير العاملين  2)

وغير المستحقين إلعانات البطالة  

  ( أو طفل بالغ معاق. 3؛ )ألنفسهم

عالة إما  لإلطلب إعانة  لكويجوز 

للطفل وإما للزوج، وليس االثنين  

في حالة   زيد مبلغ إعانتك يمعًا. وال 

 وجود أكثر من طفل واحد. 

 

 الحد األقصى لإلعانة 

هو المبلغ اإلجمالي  : ةعالاإل  إعانة 

الذي يستحقه طالب اإلعانة خالل  

إعانتك  سنة اإلعانة. وهو مبلغ  

 أسبوًعا.  26األسبوعية مضروبًا في 

 

القرار الذي  : تحديد اإلعانة النقدية

  .تستحقها التييحدد مبلغ اإلعانات 

ويسمى أيضا قرار استحقاق تأمين  

 البطالة. 

 

هو  :استحقاق اإلعانة النقدية 

استحقاق طالب اإلعانة لتأمين  

قد  كنَت البطالة، بناء على ما إذا 

أجوًرا كافية خالل الفترة   تكسب

 . األساسية

 

هو  :استحقاق اإلعانة غير النقدية

األسباب األخرى غير األجور التي  

،  استحقاقك لتأمين البطالة تؤثر على 

مثل عدم القدرة والتفرغ للعمل أو  

اإلجازات الطوعية، إلخ. وستتواصل  

إذا  معك  IDESهيئة تأمين العمل 

  كاستحقاقمسائل بشأن طرأت أي 

 لإلعانة غير النقدية. 

  

هو المبلغ  : مبلغ اإلعانة األسبوعي

كل  تستلمه أن  لك المالي الذي يحق 

،  يشمل إعانة اإلعالة أسبوع، دون أن  

بخالف  مستحقًا لإلعانات كنت إذا 

 . ذلك

 أخرى   مهمةنقاط 

 طرق الدفع 

 

 

.  من خالل اإليداع المباشروإما على بطاقة الخصم الخاصة بك  إما  إعانتكتستلم سوف 

وسوف تستلم بطاقة خصم بشكل تلقائي إن لم تختر وسيلة اإليداع المباشر عند تقديم  

خطاب قرار استحقاق تأمين البطالة لالطالع على كيفية تغيير  الطلب. يرجى الرجوع إلى 

 طرق الدفع. 

 إذا وجدت مبلغ اإلعانة األسبوعية "صفر" 

، فمعنى ذلك أن معلوماتنا تشير إلى أنك لم تتلقى  مبلغ اإلعانة األسبوعية "صفر" كانإذا 

الة العادية. وإذا لم  أجوًرا كافية خالل الفترة األساسية التي تكون فيها مستحقًا إلعانة البط

تكن راغبًا في استئناف القرار، فقد تظل مستحقًا إلعانة مساعدة البطالة أثناء الجائحة  

(PUA ) –  وهي برنامج فيدرالي مؤقت لعمال األعمال الحرة والموظفين والمتعهدين

يم  ( وتفاصيل تقدPUAالمستقلين. للمزيد من المعلومات عن مساعدة البطالة أثناء الجائحة )

 . ides.illinois.gov/PUA الطلبات قم بزيارة

 حقوق االستئناف 

إذا كنت معترًضا على قرار استحقاق إعانة تأمين البطالة، فيمكنك أن تقدم طلبًا الستئناف  

تاريخ التسليم المذكور في خطاب قرار االستحقاق المرسل   يوًما من  30القرار خالل  

: إذا  مالحظة مهمة إليك. يرجى الرجوع إلى أسفل الخطاب لمعرفة كيفية االستئناف. 

قدمت استئنافًا فعليك االستمرار في اإلقرار طوال أسابيع بطالتك، حتى إن لم تستلم أي  

 إعانات حتى تاريخ صدور قرار االستئناف.

 تك إلى العمل عود  في حال

  خالل أو تلقيت أجًرا م المعلومات عما إذا كنت قد عملت تقديجب عليك عند اإلقرار أن 

فإذا عدت إلى العمل وتلقيت أجًرا يزيد عن مبلغ   .السابقيناألسبوعين  كل أسبوع من

فلن تتلقى إعانات عن ذلك األسبوع. وإذا كنت بحاجة إلى أن تتقدم اإلعانة األسبوعي،  

 مجدًدا بطلب اإلعانات خالل نفس سنة اإلعانة، فيجب أن تقدم مطالبة إضافية. 
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