كيف يتم تحديد منافع تأمين البطالة الخاصة بك
عام المنافع الخاص بك
لفهم هذه العملية ،من المهم أن تعرف كيف يتم تحديد منافعك .بعد
إنشاء مطالبتك ،يتم حساب "رصيد المنافع" .رصيد المنافع هو
مجموع قيمة المنافع التي من المحتمل أن تكون مؤهلا لتلقيها خلل
"عام المنافع" الخاص بك ،إذا استوفيت جميع متطلبات األهلية
األخرى وفقا ً للقانون.
"عام المنافع" الخاص بك هو الـ  52أسبوعا ا التالية لتاريخ تفعيل
مطالبتك.
"قيمة المنافع" – وهي مجموع منافعك األسبوعية – يتم أيضا ً
حسابها .وهي تعتمد على متوسط أجرك األسبوعي خلل أعلى
ربعين .ابتدا اء من يوم  4أكتوبر /تشرين األول ،2020 ،تعتبر أعلى
قيمة للمنافع هي  855دوالراً في األسبوع.
فترة األساس الخاصة بك
القيمة "النقدية" لمطالبتك الخاصة بتأمين البطالة ( – )UIقيمة المبلغ
الذي يمكنك الحصول عليه إذا استوفيت جميع متطلبات األهلية – يتم
تحديدها على أساس المستحقات المدفوعة لك خلل فترة من الزمن
تصل إلى  52أسبوعاً ،كما هو محدد في قانون والية ماساتشوستس.
وتعرف هذه الفترة بـ "فترة األساس".
كيف يتم تحديد فترة األساس الخاصة بك
"فترة األساس األولية" – الفترة المتضمنة ألسابيع العمل التي تم
استخدامها أوالً في حساب مطالبات تأمين البطالة – هي آخر أرباع
تقويمية مكتملة سابقة مباشرة لتاريخ تفعيل مطالبتك.
قد تتمكن من جعل مطالبتك تعتمد على "فترة أساس بديلة" في ظل
ظروف معينة محددة في القانون.
عند استخدام فترة األساس البديلة ،تعتمد مطالبتك على أساس األجور
المدفوعة لك خلل أحدث ثلثة أرباع مكتملة ،باإلضافة إلى الفترة
الزمنية بين آخر ربع مكتمل وتاريخ تفعيل مطالبتك( .راجع الجدول
على ظهر هذه الصفحة).
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"آمد المنافع" الخاصة بك – الحد األقصى لعدد األسابيع التي تعد
مؤهلً لتلقي المنافع فيها – يتم تحديده من خلل تقسيم قيمة المنافع
الخاصة بك على رصيد المنافع .إن أقصى عدد من األسابيع يمكن
للمطالب تلقي منافع تأمين البطالة ( )UIعنه هو  30أسبوعا ً (تزيد
بـ  26أسبوعا ا خلل فترة تمديد المنافع).
المعلومات المتعلقة بأهليتك النقدية – مجموع قيمة المنافع التي قد
تتأهل لتلقيها إذا استوفيت متطلبات األهلية – سيتم إرسالها إليك
بالبريد أو يمكنك الوصول إليها عبر اإلنترنت.
كيف يتم تحديد أجرك لفترة األساس
جهات العمل بوالية ماساتشوستس مطالبة بتبليغ المعلومات الخاصة
باألجور إلى إدارة مساعدات البطالة التابعة للوالية في فترة أقصاها
 30يوما ً بعد انتهاء كل ربع تقويمي .ويعني ذلك أنه يتم التبليغ عن
األجور في أبريل /نيسان ،ويوليو /تموز ،وأكتوبر /تشرين أول،
ويناير /كانون ثان .يتم استخدام معلومات األجور هذه في تحديد
أهليتك النقدية المحتملة لتلقي منافع تأمين البطالة (.)UI
عندما يتم استخدام "فترة األساس األولية" ،تعتمد المنافع على األجور
المدفوعة في األرباع األخيرة المكتملة.

كيف يتم تحديد منافع تأمين البطالة الخاصة بك
فهم فترة األساس األولية
من الجدول أدناه ،يمكنك رؤية األجور الحديثة التي سيتم استخدمها إذا قدمت مطالبتك مبكراً في هذا الربع .عندما تقدم مطالبتك تجاه نهاية الربع التقويمي ،فإن
األجور المستخدمة لتحديد مطالبتك قد ال تعكس آخر زيادات في مستحقاتك.
إذا تم تفعيل مطالبتك في:
يناير /كانون الثاني ،أو فبراير /شباط ،أو مارس/
آذار
أبريل /نيسان ،أو مايو /أيار ،أو يونيو /حزيران
يوليو /تموز ،أو أغسطس /آب ،أو سبتمبر /أيلول
أكتوبر /تشرين األول ،أو نوفمبر /تشرين الثاني،
أو ديسمبر /كانون أول

ستعتمد منافعك على األجور المدفوعة:
من:
 1يناير /كانون الثاني من العام الماضي

إلى:
 31ديسمبر /كانون األول من العام الماضي

 1أبريل /نيسان من العام الماضي
 1يوليو /تموز من العام الماضي
 1أكتوبر /تشرين األول من العام الماضي

 31مارس /آذار من العام الحالي
 30يونيو /حزيران من العام الحالي
 30سبتمبر /أيلول من العام الحالي

فهم فترة األساس البديلة
إذا كنت غير مؤهل للحصول على المنافع باستخدام فترة األساس األولية ،وستكون مؤهلً باستخدام فترة األساس البديلة ،ستقوم إدارة مساعدات البطالة ()DUA
تلقائيا ً باستخدام هذه الطريقة لتحديد منافعك.
عند استخدام فترة األساس البديلة ،يتم إنشاء مطالبتك على أساس األجور المدفوعة لك خلل آخر أحدث ثلثة أرباع تقويمية مكتملة ،باإلضافة إلى الوقت ما بين
آخر ربع مكتمل وتاريخ تفعيل مطالبتك .فيما يلي بعض األمثلة:
إذا تم تفعيل مطالبتك في:
 4نوفمبر /تشرين الثاني2019 ،
 6يناير /كانون الثاني2020 ،
 7أبريل /نيسان2020 ،
 14يوليو /تموز2020 ،
 13أكتوبر /تشرين األول2020 ،

ستعتمد منافعك على األجور المدفوعة:
من:
 1يناير /كانون الثاني2019 ،
1أبريل /نيسان2019 ،
 1يوليو /تموز2019 ،
 1أكتوبر /تشرين األول2019 ،
 1يناير /كانون الثاني2020،

متى يمكنك اختيار الطريقة البديلة
في ظل ظروف محددة جداً ومعرفة في القانون ،يمكن للمطالبين
اختيار إنشاء مطالباتهم باستخدام الطريقة البديلة ،حتى ولو كانوا
مؤهلين للحصول على بعض المنافع في ظل فترة األساس األولية.
قد تكون مؤهالً لهذا الخيار فقط إذا:
• تم إنشاء مطالبتك باستخدام "فترة األساس األولية".
• تمكنت من تزويد إدارة مساعدات البطالة ( )DUAبـ "دليل
موثق" كتابة (والذي يمكن أن يتضمن ،على سبيل المثال وليس
الحصر ،كشوف حساب األجر) يفيد بأن إجمالي رصيد المنافع
المستحق الدفع لك باستخدام "فترة األساس البديلة" سيكون أكثر
بمقدار  %10على األقل عن إجمالي رصيد المنافع المحسوب
باستخدام الطريقة األولية.
لن تكون مؤهلً لهذا الخيار إذا:
• تم إنشاء مطالبتك بالفعل باستخدام "فترة االساس البديلة".
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إلى:
 3نوفمبر /تشرين الثاني2019 ،
 5يناير /كانون الثاني2020 ،
 6أبريل /نيسان2020 ،
 13يوليو /تموز2020 ،
 12أكتوبر /تشرين األول2020 ،

إذا لم تكن موافقا ً على األجور المبلّغ عنها
إذا لم تكن موافقا ً على قيمة األجور المبلّغ عنها لدى إدارة مساعدات
البطالة ( ،)DUAقم باالتصال بمركز المطالبات الهاتفية
( .)TeleClaim Centerستطلب منك إدارة مساعدات البطالة
( )DUAتقديم دليل على قيمة األجر المختلف عليه ،ثم ستطلب اإلدارة
التحقق من معلومات األجر مباشرة من جهة العمل.
إذا تقرر أنه ليس لديك أجور كافية تحت أي من فترة األساس األولية أو
فترة االساس البديلة لتأسيس مطالبتك ،أو إذا واصلت االختلف مع قيمة
األجور المبلّغ عنها ،فسيكون لديك الحق لتقديم التماس وطلب عقد جلسة
استماع.
إذا كانت لديك أسئلة إضافية ،نرجو منك طرحها على مندوب إدارة
مساعدات البطالة (.)DUA

