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الجدول الزمني للتصديق
التأمين المنتظم ضد البطالة (UI) فقط

عملية التصديق تدور حول كيفية دفع اإلعانات لك.

في التاريخ المشار إليه في نتيجة خطاب التأمين ضد البطالة الخاص بك، قم

بالدخول عىل اإلنترنت وأجب عن أسئلة التصديق حول أسبوعي البطالة

السابقين. بالنسبة للتأمين المنتظم ضد البطالة، يمكنك أيًضا التصديق عن

.Tele-Serve طريق االتصال برقم

استعد لتقديم معلومات عما إذا كنت قد عملت وعن إجمالي مبلغ األجور

التي حصلت عليها خالل األسبوعين الماضيين
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بة ل مطا قديم  ت

تصديق

قم بتقديم مطالبة للحصول عىل اإلعانات عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف

في غضون 7-10 أيام من تقديمك للطلب ستتلقى خطاب حول نتيجة طلب

التأمين ضد البطالة الخاص بك. يتضمن هذا مقدار مبلغ اإلعانة والتاريخ

األول للتصديق (حوالي أسبوعين بعد التقديم األول).

ملحوظة: بمجرد أن تقدم طلًبا للحصول عىل اإلعانات المنتظمة، وما لم تكن قد اشتركت في خدمة اإليداع المباشر، فإنك

ستتلقى بطاقة خصم KeyBank فارغة. يمكنك االشتراك في خاصية اإليداع المباشر فوًرا بعد تقديم مطالبتك أو في أي وقت

بعد ذلك.

ملحوظة: يجب عليك أيًضا أن تُقر بأنك قادر ومتاح للعمل وتبحث بنشاط عن عمل. راجع األسئلة الشائعة

عبر اإلنترنت للحصول عىل مزيد من المعلومات حول ما يعنيه هذا أثناء فترة انتشار فيروس كوفيد-19.

بعد 2-3 أيام من التصديق عىل اإلعانة، سيتم الدفع ببطاقة الخصم الخاصة

بك ومن خالل اإليداع المباشر

يجب عليك االستمرار في التصديق (في نفس اليوم من األسبوع الُمشار إليه

في نتيجة خطاب التأمين ضد البطالة) كل أسبوعين لالستمرار في تلقي

اإلعانات.

ملحوظة: إذا كانت نتيجة خطاب طلب إعانة التأمين ضد البطالة يشير إىل أن مبلغ اإلعانة األسبوعية هو

0.00 دوالر أمريكي، فهذا يعني أنك غير مؤهل مالًيا للحصول عىل اإلعانة. إذا كنت تعتقد أنك كسبت ما

.IDES يكفي للتأهل للحصول عىل اإلعانة، فُيرجى تحميل دليل عىل دخلك من آخر 15 شهر عىل موقع

نموذج التقويم

file a) بمجرد تقديم المطالبة

claim)، ستنتظر لمدة أسبوع تقريًبا

للحصول عىل نتيجة خطاب طلب

UI) إعانة التأمين ضد البطالة

Finding letter). تخبرك هذه

– (certify) الرسالة بموعد التصديق

إما أن يكون يوم االثنين أو الثالثاء أو

األربعاء. *ستستمر في عمل

التصديق كل أسبوعين، وستحصل

عىل إعانتك (payment) بعد أيام

قليلة من التصديق في كل مرة. 

التقدم للحصول عىل اإلعانات

1 ة  و خط ل ا

التصديق عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف

2 ة  و خط ل ا

استالم اإلعانة

3 ة  و خط ل ا

عمالء  ل ا خدمة 

8 0 0 - 2 4 4 - 5 6 3 1

*إذا فاتك يوم التصديق المعتاد، يمكنك التصديق يوم الخميس أو الجمعة من

ذلك األسبوع.

https://www2.illinois.gov/ides/pages/file-a-claim.aspx
https://www2.illinois.gov/ides/Pages/Certify_Weekly_Benefits.aspx

