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 التأمین ضد البطالة  نتائج                   
 

في البرید (انظر  البطالةنتائج التأمین ضد ، ستتلقى ُمطالبتكأیام من تقدیم  10-7غضون في 
التأمین ضد البطالة أجور الفترة األساسیة ظھر نتائج ، تُ لنموذج أدناه). ومن بین أمور أخرىا

 .نصف شھري الخاصین بكال التصدیق، ومبلغ االستحقاق األسبوعي ویوم الخاصة بك
 
 
 
 

 في إلینويالعمل أمن  إدارة
 19509ب .ص

 62794، إلینوي سبرینجفیلد
 TTY :(866) 488-4016رقم  .5631-244 (800): ھاتف

 4913-557 (217)فاكس 
www.ides.illinois.gov 

 
 ثجو سمی  
 07/10/2015 تاریخ اإلرسال:    الرئیسيشارع ال 123 
  1234564 :رقم ھویة الُمطالب     6789-12345إلینوي  ،غوشیكا 
 
  
 

 التأمین ضد البطالة  نتائج
 اإلنترنت نوع التسجیل:    : ال یوجداإلعالةنوع 

 االئتمانبطاقة بانتظار طریقة الدفع: 
 06/30/2015آخر یوم عمل:     شركة الصناعة    : آخر صاحب عمل

 : تم التسریح (عدم وجود عمل)سبب البطالة
 

 07/21/2015ھو:  للتصدیق الخاص بكأول تاریخ     : الثالثاءالنصف شھري التصدیقیوم 
 

 .www.ides.illinois.gov/certify عبر اإلنترنت على اإلعاناتللحصول على ھي اإلنترنت. یمكنك التصدیق  اإلعانات من أجل الحصول علىأفضل طریقة للتصدیق 
 7:30صباًحا حتى  5ھذه الخدمات متاحة من االثنین إلى الجمعة من الساعة  .4337-338 (312)یمكنك أیًضا التصدیق عن طریق الھاتف عن طریق االتصال بالرقم و

 .مساءً 
 

 .وإرسالھا إلى دائرة اإلیرادات الداخلیة ٪10.00؛ سیتم خصم لیة من إعانات البطالة الخاصة بكلقد اخترت خصم ضریبة الدخل الفیدرا
 

 .وإرسالھا إلى إدارة إیرادات إلینوي ٪4.95 خصم، وسیتم یة من إعانات البطالة الخاصة بكلقد اخترت أن یتم خصم ضریبة دخل الوال
 

 "إدارة ، قم بزیارة موقع. لبدء العملیةاالئتمان الخاصة بكبطاقة  إلىمباشرة  إرسالھامباشرة في حسابك الجاري أو  إعانات التأمین ضد البطالةلدیك خیار إیداع مدفوعات 
 .وابحث عن خیارات الدفع أو اتصل بالوكالة على رقم الھاتف المذكور أعاله www.ides.illinois.gov على اإلنترنتعلى  IDES "أمن العمل في إلینوي

 
یجب تفعیل ھذه البطاقة عن طریق االتصال برقم  .في غضون األیام السبعة المقبلة ائتمانسیتم إصدار بطاقة  .االئتمانبطاقة بانتظار ھي الدفع الحالیة الخاصة بك  طریقة

 االئتمان.رجى تفعیلھا بمجرد استالم بطاقة ، یُ إعانتكتلقي تل  728-2167 (866)
 

 07/04/2016: االستفادةسنة تاریخ انتھاء      07/05/2015: سنة االستفادةتاریخ بدء 
 نوع البرنامج: عادي     07/05/2015تاریخ المطالبة: 

 
 أرباع الفترة التأھیلیة واألجور المدفوعة

دوالر  (  2015/ األولالربع  
 ) أمریكي

دوالر  (  2014/ الرابعالربع  
 ) أمریكي

دوالر  (  2014/ الثالثالربع  
 ) أمریكي

دوالر  (  2014الربع الثاني/ 
 العملاسم صاحب  ) أمریكي

 شركة الصناعة 31,629.20 5,271.54 37,669.54 31,457.95

 .بالوكالة على رقم الھاتف المذكور أعالهل اتصاالیُرجى أعاله،  لم یتم إدراجھاھناك أجور  كان، أو إذا من األجور الموضحة أعاله لیست لكإذا كان أي  *
 

 للتأمین ضد البطالةالتحدید النقدي 
 

    أمریكي دوالر 426.00لكل أسبوع:  اإلعانةمبلغ         0.00: بدل اإلعالة   426.00األسبوعیة:  اإلعانةمبلغ 
 أمریكي دوالر 11,076.00(ال یشمل بدل اإلعالة):  ةاإلعانالحد األقصى لرصید 

.ل بالوكالة على رقم الھاتف المذكور أعالهاتصیُرجى االیحة أو تحتاج إلى معلومات إضافیة، إذا كنت تعتقد أن ھذه المعلومات غیر صح
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 متطلبات الشھادة
 

 .كل أسبوعینلإلعانة التصدیق على أھلیتك  •
o أو عبر  من العمل في إلینويأإدارة   یمكنك التصدیق عبر اإلنترنت عبر موقع

 Tele-Serve "الخدمة عن بعد"  الھاتف باستخدام نظام
 التصدیق. غطیھا ی كتسبة خالل األسابیع التي اإلبالغ عن جمیع األجور اإلجمالیة المُ  •

o  األسبوع الذي   في ، ولیستم كسبھا فیھیجب اإلبالغ عن األجور في األسبوع الذي
 .تتلقى فیھ الدفع

 . علقةالخاص بك بغض النظر عن أي مقابلة قضائیة مُ  التصدیقفي یوم التصدیق عمل یجب  •
o  االعتیادي، یمكنك التصدیق یوم الخمیس أو الجمعة من ذلك   التصدیقإذا فاتك یوم

 . األسبوع
 . المتأخرة التصدیقاتن یتم قبول ل •

o  خصص لك (أو الخمیس أو الجمعة  التصدیق في الیوم المُ القیام ب  معدقد یتسبب
 إصدار إعانتك.أو تأخیر في  اإلعانةاألسبوع نفسھ) في رفض  من

 
 

 عبر اإلنترنت  التصدیق
 

 مساءً  7:30صباًحا حتى  5:00من االثنین إلى الجمعة من الساعة           
 

 .ھي عبر اإلنترنت اإلعاناتأفضل طریقة للتصدیق على  •
 www.ides.illinois.gov/certifyى اذھب إل •
تي یرتكبھا ، بما في ذلك األخطاء الشائعة الة المعلومات الموجودة على الصفحةمراجعقم ب  •

 ؛الُمطالبون بالتأمین ضد البطالة
سینقلك ھذا و. "Certify for Benefits" اإلعاناتالتصدیق للحصول على  اضغط على •

 . إلى صفحة تسجیل الدخول
 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.ides.illinois.gov/certify
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 التصدیق أسئلة 
 

مراجعة اإلجابات  قم ب  التصدیق على اإلعانة.أثناء عملیة  تم طرحھافیما یلي قائمة باألسئلة التي 
ستحدد إجاباتك على   .سریع ودقیق تصدیق لضمان الحصول على  المطالبة بالتصدیق قبلوإعدادھا 

قد   اإلعانات؛أیًضا اعتماًدا على البرنامج الذي تتلقى منھ و اإلعانات.أھلیتك للحصول على مدى األسئلة 
 .یتم طرح أسئلة إضافیة علیك

 
تاریخ البدء في  خالل الفترة من األحد إلى السبت (مدفوعة األجر ھل تلقیت أو ستتلقى إجازة   .1

 )؟ ياألسبوع الثان في  تاریخ االنتھاء حتىو األسبوع األول 
المبلغ اإلجمالي ألجر عطلتك (قبل الخصومات) لكل   قم بإدخالاإلجابة بنعم،  كانت إذا •

 .أسبوع
 .إجازتك مدفوعة األجرمبلغ قیمة لدیك ُمتاح نصیحة: ھل  •

تاریخ حتى السبت () ل األسبوع األومن تاریخ البدء في ھل عملت خالل فترة األحد (  .2
 )؟ األسبوع الثانياالنتھاء في 

 . (قبل الخصومات) لكل أسبوع  للدخلجمالي اإل المبلغ قم بإدخال بنعم، اإلجابة كانت إذا •
الضرائب والخصومات  استقطاع قبل   اإلجمالي قیمة دخلكلدیك  ُمتاح  نصیحة: ھل •

 . األخرى
 ھذه؟  التصدیق فترة  خالل بك الخاصة اإلعالة حالة  تغیرت ھل .3
 أسبوع عملك العادي؟  من أیامكل یوم في للعمل   اا ومتاحً ھل كنت قادرً   .4

 .عدد األیام التي لم تكن متاًحا فیھا للعمل في كل أسبوع قم بإدخال،  ال اإلجابة كانت إذا •
) حتى لاألسبوع األو من تاریخ البدء في األحد ( من فترةالخالل  عمل عن بنشاط بحثت ھل .5

 األسبوع الثاني)؟تاریخ االنتھاء في السبت (
، ھل تتلقى أو تقدمت بطلب للحصول على معاش تقاعد أو  بخالف الضمان االجتماعي  .6

 إعاقة؟ 
 ، فھل تغیر المبلغ؟اإلجابة نعم كانت إذا •

 تدریب؟ تلقیت أو مدرسةب  التحقت لھ .7
 جدولة؟ المُ  التدریبیة الدورات جمیع  حضرت ھل نعم، اإلجابة كانت إذا •
 الدراسي.  عدد األیام التي لم تحضر فیھا الفصلقم بإدخال ، فالإذا كانت اإلجابة  •

 مؤقتة؟  إعاقة عن العمال تعویضات تتلقى أن تتوقع أو حالیة  مالعُ  تعویض طالبةمُ  لدیك ھل .8
 ھاتفك؟ رقم تغیر ھل .9

 .رقم ھاتفك الجدید المكون من عشرة أرقامقم بإدخال إذا كانت اإلجابة نعم،  •
ھل تغیر عنوانك البریدي؟  .10



4  

6 5 4 7 

13 14 

 Tele-Serve "الخدمة عن بعد"  نظام
 

 مساًء  7:30صباًحا حتى  5:00من االثنین إلى الجمعة من الساعة 
(312) 338-IDES / (312) 338-4337 

 711أو   TTYلخدمة   0844-526 (800)إلینوي ریالي:  
 711أو  يصوت   0857-526 (800)إلینوي ریالي:  

 
سمح لك َت . حیث Tele-Serve "الخدمة عن بعد"  نظام عبر اإلعاناتالتصدیق على الُمطالبة ب یمكنك 
ق عبر اإلنترنت  ی تصدبال تقمسواء  إعاناتكأیًضا بالحصول على معلومات حول  Tele-Serve خدمة

 . واحد من التصدیقستتوفر معلومات الدفع بعد یوم عمل وأو عبر الھاتف. 
اكتبھ واحتفظ بھ في  . (PIN) ، ستقوم بإنشاء رقم تعریف شخصيفي المرة األولى التي تتصل فیھا

في كل مرة   ستحتاج إلیھو مكان آمن. ال تشارك رقم التعریف الشخصي الخاص بك مع أي شخص آخر. 
 ة لدیك: ، اجعل المعلومات التالیة متاحاتصالكتتصل بھا. عند 

 ؛عي ورقم التعریف الشخصي الخاص بكالضمان االجتمارقم  .1
 ؛ التصدیقاعات األخرى) خالل فترة إجمالي حصلت علیھ (قبل الضرائب واالستقط دخلأي .    2
 .أثناء مكالمتك تحصل علیھاورقة وقلم رصاص لتسجیل أي معلومات .    3

 
  األسبوع األول: من األحد حتى السبت

    السبت: من األحد حتى األسبوع الثاني                         
 
 

 . البطالة إعانة أسابیعب  طالبةللمُ : 1 اضغط
 . البطالة ضد التأمین إعانات على للحصول طالبةمُ  فتح إلعادة  أو إضافیة طالبةمُ  لتقدیم: 2 اضغط
 . ) 1099G الفیدرالیة الدخل  ضریبة نموذج لطلبوأیًضا ( طالبتكمُ  حالة  من للتحقق: 3 اضغط
 .بك الخاص(PIN)  شخصيالتعریف الرقم  تغییر أو نشاءإل: 4 اضغط
 .عامة  معلومات على لحصولل: 5 اضغط

 
.  اآللیة  األسئلة عن وأجب  بك الخاص الشخصي التعریف رقم قم بإدخال ،Tele-Serveخدمة  طلب بعد
. طالبتكمُ  بقبول Tele-Serve یخبرك حتى المكالمة تنھي ال

 
 

1 2 3 4 5 6 
 

8    9   10  11  1   13   14  
 

20  21 15 16 17 18 19 
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 معلومة اضافیة 
 

. التسجیل للعمل تأمین البطالة إعاناتیجب علیك إكمال تسجیلك في خدمات التوظیف في إلینوي قبل أن یتم دفع 
طالبین ، یجب على المُ ما لم یتم التأجیلوشرط قانوني لألفراد الذین تقدموا بطلبات للحصول على إعانات. یعتبر 

 www.IllinoisJobLink.com.  في إلینوي التسجیل في
 .تاحةلعمل على توصیلك بالوظائف المُ ل بطلبسیساعدك التسجیل 

 
 .یجب أن تبحث بنشاط عن العمل

 بصورة عن عمل بحثك، فسیتم االحتفاظ بجھود  www.IllinoisJobLink.comإذا كنت تبحث عن عمل على
سجل في نموذج  www.IllinoisJobLink.com خارج قمت بھیمكن أیًضا تسجیل بحث العمل الذي و. ةتلقائی

 .www.ides.illinois.gov ، والذي یمكن العثور علیھ على (ADJ034F) بحث العمل
 

 .الخاصة بك لبحث في عملا احتفظ بسجالت
قد  بإعانات البطالةأنك كنت تبحث بنشاط عن عمل خالل األسبوع الذي طالبت فیھ خصوص مبدئي بالقرار ال

أو عدت إلى العمل منذ  البطالةظر الحقًا. (یمكن إعادة النظر في القرار حتى لو تلقیت إعانات یخضع إلعادة الن
 .)ذلك الحین

 
عن العمل  لبحثك ت المكتوبةسجالال تتخلص من، ال بنشاط عن عملكنت تبحث تثبت أنك للحفاظ على األدلة التي 

عالوة على و .ر عام واحد من نھایة ھذا األسبوعحتى مرو بإعانة البطالة وذلكالمطالبة قمت فیھ بألي أسبوع 
االحتفاظ بالسجل ، فاستمر في عن العمل لمدة أسبوع بحثك النشط، إذا كان ھناك استئناف قید البحث بشأن ذلك

 .لبحث عن العمل حتى یتم التوصل إلى حل نھائي للمسألةالمكتوب ل
 

، فتأكد من االتصال بتلك الشركة كل أسبوع من أجل الحفاظ إذا كنت قد عملت آخر مرة في شركة مساعدة مؤقتة
 اإلعانات.على أھلیتك للحصول على 

 
. یُطلب من أصحاب العمل على الفور" أمن العمل في إلینويإدارة " IDES قم باإلبالغ عن عودتك للعمل إلى

إعانات  یحصلون علىتُستخدم ھذه التقاریر لتحدید األفراد الذین واإلبالغ عن جمیع الموظفین الجدد لھذه الوكالة. 
جمیع عدم اإلبالغ عن سیؤدي عدم اإلبالغ عن عودتك إلى العمل أو والتأمین ضد البطالة بعد عودتھم إلى العمل. 

عن إلى دفع مبالغ زائدة  تصدیق اإلعانة الخاص بكغطیھا یة خالل األسابیع التي كتسباألجور اإلجمالیة المُ 
 فرض العواقبتشمل ، یمكن أن االحتیالثبتت تھمة إذا و .لك االحتیال یتم توجیھ تھمةوربما التي تلقیتھا  اإلعانات

 للحصول على إعانة الوالیة.االحتیال  بتھمةوالمحاكمة  عقوبات،  أسابیع
 

 .مقابل أسبوع االنتظار إعانات یتم دفعال السنة الجدیدة ھو أسبوع انتظار. إعانة ل للمطالبة بمؤھِ أسبوع أول 
 

، فقد تظل مؤھالً للحصول على أقل من مبلغ اإلعانة األسبوعیة ما إذا كانت أجورك اإلجمالیة في أي أسبوع
 .جزئیة إعانات

 
، إذا كانت أھلیتك محل . أوالتصدیق على ُمطالبتكأن تتلقى دفعة اإلعانة بعد ثالثة أیام تقریبًا من  من الُمفترض

 .التصدیقُمطالبتك ب أیام عمل بعد 10، فسوف تتلقى رًدا عبر البرید في غضون كش
 
  

، قد یختار لة. ومع ذلكالتأمین ضد البطا إعاناتطالبة جدیدة للحصول على تلقائیًا لكل مُ  ائتمانبطاقة یتم إصدار 
أو حساب التوفیر الخاص بھم.  الجاريحساب الفي  اإلیداع المباشرعبر  اإلعانات ة بأن یتلقواالُمطالبون باإلعان

قم الخاصة بك ولن تحتاج إلى ر االئتمانلن تقلق بشأن فقدان بطاقة حیث أنك  –آمن وفعال  اإلیداع المباشر
ال توجد رسوم مصرفیة إضافیة مرتبطة باإلیداع المباشر. یمكن كما أنھ تعریف شخصي للوصول إلى أموالك، 

 www.ides.illinois.gov عبر اإلنترنت على المباشر باإلیداع القیام
 



6  

ة من قدمالمُ  إعادة التوظیف، قد یتم تعریفك على أنك مؤھل للحصول على خدمات بموجب اإلرشادات الفیدرالیةو
ى أي من إل أمن العمل في إلینويإدارة  إذا تم تحویلك من قبلو. وُمنظمات الوالیةمختلف المنظمات المحلیة 

إعانات البطالة الخاصة ، أو قد یتم تعلیق في ھذه الخدمات طالب بالمشاركةمُ ، فأنت خدمات إعادة التوظیف ھذه
 بك.

 
إذا لزم األمر، ستتلقى إشعاًرا عن و. اإلعاناتلتحدید أھلیتك للحصول على  لمقابلة قضائیةقد تكون ھناك حاجة 

للمقابلة على أھلیتك للحصول على  تواجدكبتاریخ ووقت مقابلة ھاتفیة. قد یؤثر عدم  إلعالمكطریق البرید 
إدارة ولیتك االتصال ب، فمن مسؤجدولةفي تاریخ ووقت المقابلة المُ إذا كنت ال تستطیع أن تكون متاًحا و. اإلعانات

 .المقابلة المضّمن مع اإلشعارتغییر نموذج باستخدام  أمن العمل في إلینوي
 

إذا كانت لدیك أي أسئلة و. یمنعك من الحصول على إعانات البطالة الخاصة بكفي أي قرار  لدیك الحق في الطعن
فاستمر ، بطلب طعنذا تقدمت إو .إلینويأمن العمل في إدارة یمكنك التواصل مع ، الطعن الخاصة بك حول حقوق

حتى یتم البت في  اإلعاناتعلى أسابیع البطالة الخاصة بك على الرغم من أنك قد ال تتلقى  التصدیقطلب في 
 طلب الطعن.

 
تغییر عنوانك أو اسمك أو یمكنك . أمن العمل في إلینويإدارة  لن تقوم خدمة البرید األمریكیة بإعادة توجیھ برید

الُمطالبة   أو یمكنك االتصال بخدمات www.ides.illinois.gov موقع ات أخرى عبر اإلنترنت علىمعلوم
 . 5631-244 (800)على الرقم  أمن العمل في إلینويإدارة باإلعانة في 

 
. یمكنك أن تختار طواعیة أن الفیدرالیة وضرائب الدخل في الوالیةیخضع التأمین ضد البطالة لضرائب الدخل 

خصمھا من مدفوعات كالھما والفیدرالیة أو ضرائب الدخل یتم اقتطاع ضرائب الدخل الخاصة بالوالیة أو 
ضرائب ل ٪4.95لفیدرالیة و ضرائب الدخل ال ٪10 ن تكون قیمتھأ تم تعیین االستقطاع مسبقًا علىوقد اإلعانات. 

 .والیة إلینويل في خالد
 

أو  لزوجتك/لزوجك الخاصة بك طالبةال یمكننا إعطاء معلومات المُ و .بموجب القانون طالبتك سریةمعلومات مُ 
ة أي ، یمكن مشاركمن قانون التأمین ضد البطالة 1900، وفقًا للمادة أفراد عائلتك اآلخرین. ومع ذلكأي من 

 .مع أصحاب العمل السابقین أو ممثلیھم ، طالبتكفیما یتعلق بمُ  العمل، أمن معلومات تقدمھا إلى إدارة 
 

TTY    :(866) 488-4016رقم       5631-244 (800): باإلعانة طالبینخدمات المُ 



 

 مالحظات ھامة 
 

 االجتماعي  الضمان جمع واستخدام أرقام  ب تقوم إدارة أمن العمل بإلینويلماذا 
  . تأمین ضد البطالة وخدمات التوظیففي إدارة برامج ال (SSNs) بجمع واستخدام أرقام الضمان االجتماعي العمل في إلینوي أمن  إدارةتقوم 

طالبین بإعانات االجتماعي لغرض التحقق من ھویة المُ  الضمان أرقام استخدام   إدارة أمن العملیتطلب قانون الوالیة والقانون الفیدرالي من 
قد سجلوا للعمل في خدمة   ي إدارة برنامج خدمة التوظیف للتحقق من أن طالبي إعانة البطالةف استخدام أرقام الضمان االجتماعيیتم  و .البطالة

ال تحدد  وفي تطویر اإلحصاءات اإلجمالیة. االجتماعي  الضمان  أرقام أیًضا اإلدارة ستخدم وت  .بموجب القانون ، كما ھو مطلوبالتوظیف
ثل اإلدارة للمتطلبات الصارمة المنصوص علیھا في القانون  تموت .االجتماعي للضمان ي أرقامشف عن أاألفراد أو تك ةاإلجمالیاإلحصائیات 

 ا. صرح بھمُ غیر  عن ھذه األرقام بصورةوالحمایة من الكشف  االجتماعي للضمان  أرقام الفیدرالي وقانون الوالیة للحفاظ على سریة
 

 )TRA( التجارة بدالت تعدیل مساعدة إعانات 
تحویل وظائفھم إلى دول  نتیجة لنتیجة لزیادة الواردات أو كوظائفھم أو الذین یعانون من انخفاض ساعات العمل واألجور  فقدواالعمال الذین 

أو    2002وتعدیالتھ (قانون التجارة لعام  1974أخرى قد یكونوا مؤھلین للحصول على مزایا إضافیة بموجب قانون التجارة الفیدرالي لعام  
دة ترخیص المساعدة  أو قانون إعا 2011أو قانون تمدید مساعدة تعدیل التجارة لعام   2009لعام  المساعدة على تعدیل التجارة والعولمة قانون 

 دیرھاتالتي  اإلعاناتتشمل و .ن وزارة العمل بالوالیات المتحدةعتمدة م) یجب أن تكون مجموعة العمال مُ .2015على تعدیل التجارة لعام  
 . ار سنً إعادة التوظیف للعمال األكب، وتكملة أجر االئتمان الضریبي للتغطیة الصحیةو ، دعم الدخل إدارة أمن العمل في إلینوي على 

 
 القانون   بأمرالفرصة المتساویة 

) وبرامج التأمین ضد البطالة  خدمة التوظیف( بایسر-واجنر نالبرامج المصرح بھا بموجب قانوتدیر  (IDES) إدارة أمن العمل في إلینوي 
قى المساعدة  التي تتلو  ،في إلینوي العملأمن   إدارةقانون  ومن الُمخالف ل .قانون الضمان االجتماعيالمصرح بھا بموجب الباب الثالث من 

أو  ، على أساس العرق أو السن أو اللون أو الدین ضد أي فرد في الوالیات المتحدةالتمییز : األسس التالیة على أي منیز یالتم ،المالیة الفیدرالیة
ضد أي مستفید من البرامج المدعومة   ف للقانون التمییز، كما أنھ من المخالأو االنتماء السیاسي أو المعتقد األصل القومي أو اإلعاقة الجنس أو

عترف بھ  على أساس جنسیة / وضع المستفید كمھاجر مُ  ، (WIA) 1998مالیاً بموجب الباب األول من قانون استثمار القوى العاملة لعام  
 .WIA بموجب الباب األول من قانون  امالیً ي أي برنامج أو نشاط مدعوم ، أو مشاركتھ فمفوض للعمل في الوالیات المتحدةو انً قانو

 
 :في أي من المجاالت التالیة تقوم إدارة أمن العمل في إلینوي بالتمییز یجب أال 

توفیر  أو  ؛WIAبموجب الباب األول من قانون  اى أي برنامج أو نشاط مدعوم مالیً سیتمكن من الوصول إلمن  ، أو تحدید من سیتم قبولھ
؛ أو اتخاذ قرارات التوظیف في إدارة مثل ھذا البرنامج أو النشاط أو فیما ا یتعلق بھذا البرنامج أو النشاطالتعامل مع أي شخص فیمالفرص أو 

 .یتعلق بھ
 

 :ماذا تفعل إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للتمییز
، فیمكنك تقدیم شكوى في غضون  ضد البطالة" نإذا كنت تعتقد أنك تعرضت للتمییز في إطار برامج أو نشاط "خدمة التوظیف" أو "التأمی

تكافؤ فرص العمل/العمل   مكتب، : مسؤولي تكافؤ الفرص في إدارة أمن العمل في إلینويیوًما من تاریخ االنتھاك المزعوم مع أي من  180
 200، مل األمریكیةوزارة الع (CRC) أو: مدیر مركز الحقوق المدنیة 2803 -60603یكاغو، إلینوي  ش،  شارع ستیتإس   33، اإلیجابي

 . 20210  ، واشنطن العاصمة4123-غرفة إن، راكشن أفینو نورث ویستتسكون
 

حتى  ، أوشعاًرا كتابیًا باإلجراء النھائيإ  اإلدارة  صدرتُ یجب علیك إما االنتظار حتى  فإنھ، إدارة أمن العمل في إلینوي إذا قدمت شكواك إلى
 .) ، قبل تقدیم الطلب إلى مركز الحقوق المدنیة (انظر العنوان أعالهیوًما (أیھما أقرب) 90مرور  

 
ا من الیوم الذي قدمت فیھ شكواك، فلن تضطر إلى االنتظار  یومً  90إشعاًرا كتابیًا باإلجراء النھائي في غضون  إدارة أمن العمل منحكتإذا لم 
 مركز الحقوق المدنیة علیك تقدیم شكوى فإنھ یتوجب  ، مع ذلكمركز الحقوق المدنیة. و قبل تقدیم شكوى إلى  ھذا اإلشعار اإلدارة  صدرتُ حتى 

ى  عد الیوم الذي قدمت فیھ شكواك إلب یوم 120یوًما (وبعبارة أخرى، في غضون   90النھائي   یوًما من الموعد 30الخاصة بك في غضون  
 إدارة أمن العمل.) 

 
  ، فیمكنك تقدیم شكوى إلىالنتیجةإشعاًرا كتابیًا باإلجراء النھائي بشأن شكواك، ولكنك غیر راٍض عن القرار أو  إدارة أمن العمل إذا أعطتك

 یوًما من التاریخ الذي تلقیت فیھ إشعار 30الخاصة بك في غضون  مركز الحقوق المدنیة یجب علیك تقدیم شكوى و مركز الحقوق المدنیة.
 .اء النھائيباإلجر اإلدارة 

 
ھي جھة توظیف متساویة الفرص وتتوافق مع جمیع قوانین عدم التمییز الفیدرالیة والخاصة بالوالیة في إدارة برامجھا.   إدارة أمن العمل

كافؤ  األقرب إلیك أو موظف ت إدارة أمن العملاتصل بمدیر مكتب   .ألفراد ذوي اإلعاقةل تاحة عند الطلب مُ  اإلضافیةالمساعدات والخدمات 
 . TDD (888) 340-1007أو رقم  9290-793 (312) على الرقم اإلدارة الفرص في

 
 07/2017  .تمت المراجعةوبل سلطة والیة إلینوي بع من قِ طُ 
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