برنامج التحقق
المنهجي
الستحقاقات
المهاجرين ()EVAS
معلومات عن برنامج التحقق المنهجي الستحقاقات المهاجرين
إذا كنت ال تحمل الجنسية األمريكية وتقدمت
بمطالبة للحصول على منافع تأمين البطالة،
يتعين على إدارة مساعدات البطالة ()AUD
أن تقوم بالتحقق من أنك مخول قانونا ً للعمل
في الواليات المتحدة .هذا اإلجراء مطلوب
وفقا ً لقانون إصالح الهجرة وتنظيمها لعام
.6891
سيتم التحقق من مدى قانونية تصريحك للعمل
عبر الموائمة عن طريق الكمبيوتر مع اإلدارة
األمريكية لخدمات المواطنة والهجرة
( .)UUCSUالمعلومات التي سنحصل عليها
من إدارة الهجرة ( )UUCSUقد تؤثر على
أهليتك للحصول على منافع تأمين البطالة.
وقد يطلب منك تقديم نسخ من المستندات التي
تثبت إجازتك القانونية للعمل.

هذه المستندات قد تتضمن بطاقة الزائر المقيم ،أو
بطاقة الزائر الدائم ،أو مستند  ،I-94أو أية
معلومات أخرى تعتقد أنها تثبت أحقيتك للعمل في
الواليات المتحدة.
أنت لست مطالب بتقديم هذه المعلومات .ولكن،
إذا اخترت إال تثبت إلدارة مساعدات البطالة
( )AUVأنك مؤهل قانونا ً للعمل ،لن تتمكن
إدارة مساعدات البطالة ( )AUVمن دفع منافع
البطالة الخاصة بك ،حتى ولو استوفيت جميع
المتطلبات األخرى.
كما يتعين عليك أن تعرف أيضا ً أن إدارة
الهجرة ( )UECSEقد تتخذ إجراء بصدد أية
مستندات يثبت أنها مزورة أو تم تعديلها
ألغراض جنائية .ويتضمن ذلك أية مستندات
تم استخدامها إلثبات األهلية المزيفة للحصول
على منافع تأمين البطالة.

إذا كانت لديك أية أسئلة عن هذه المتطلبات ،أو
عن نتائج التحقق من أهليتك ،نرجو االتصال
بإدارة مساعدات البطالة (،)AUD
بمركز المطالبات الهاتفية ()reCeCC mi CeeleT
لتأمين البطالة:
اتصل بمركز المطالبات الهاتفية ( aCaCCele
 )CatnaCعلى رقم الهاتف
 ،1-088-020-0066إذا كنت تتصل من
مناطق األكواد التالي:
.880 ،883 ،560 ،311 ،151
اتصل بمركز المطالبات الهاتفية ( aCaCCele
 )CatnaCعلى رقم الهاتف
 ،018-020-0066إذا كنت تتصل من
مناطق األكواد األخرى.
إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية عن حقوقك ،أو
بحاجة إلى مساعدة قانونية ،نرجو االتصال بأحد
المنظمات المدرجة على الجهة األخرى من صحيفة
المعلومات هذه.
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 الخدمات القانونية مجانا ً أو بتكاليف مخفضة/دليل منظمات تقدم خدمات الهجرة

الهاتف

منطقة الخدمة

الوكالة

617-426-9492
617-371-1270
617-423-0648
617-628-6065
617-864-7600
617-787-0557
978-970-1250
978-687-1177
800-929-9721
508-586-8393

Chinese-American Civic Association
Greater Boston Legal Services
Volunteer Lawyers Project
Mass. Alliance of Portuguese Speakers
Mass. Alliance of Portuguese Speakers
Mass. Alliance of Portuguese Speakers
Mass. Alliance of Portuguese Speakers
Merrimack Valley Legal Services
Southeastern Mass. Legal Assistance
The New Center for Legal Advocacy
Legal Services for Cape Cod & Islands

800-742-4107
508-676-1916
508-752-3718
508-620-1830
413-584-4034
413-499-1950
413-781-7814
617-727-7888

بوسطن الكبرى
بوسطن الكبرى
بوسطن الكبرى
سمرفيل
كمبريدج
ألستون
لوويل
 وهافيرهيل، ولورانس،لوويل
منطقة نيو بيدفورد
منطقة نيو بيدفورد
 جنوب، دوكس ونونتكيت،بارنستابل
مقاطعة باليموث
فول ريفر
 مقاطعة ساوث ورشستر،ورشستر
 ويسترن نورفولك،ساوثرن ميدلسيكس
مقاطعة هامبشير
مقاطعة بيركشير
 هويوك ومقاطعة شيكوبي،سبينج فيلد
جميع أنحاء الوالية

617-629-5767
617-371-1231
617-436-2848

بوسطن
بوسطن
بوسطن

617-695-9990
617-522-3003
617-349-6351
617-497-9080
978-459-9031
888-657-2889
413-737-4718
508-798-0191

بوسطن
بوسطن
كمبريدج
كمبريدج
لوويل
لين
وست سبرينغفيلد
ورشيستر

617-227-7008
617-742-0625
617-742-9179

Arabic

SER-JOBS for Progress
Legal Assistance Corp. of Central Massachusetts
South Middlesex Legal Services
Western Mass. Legal Services
Western Mass. Legal Services
Western Mass. Legal Services
Mass. Office of Refugees and Immigrants
Catholic Charities Bureau, Refugee and Immigration
Services
Greater Boston Legal Services
Haitian Multi Service Center
International Institute of Boston, Immigration Legal
Department
Legal Services Center
Cambridge Haitian Services
Centro Presente
International Institute of Lowell
Neighborhood Legal Services
Child and Family West Springfield Counseling Center
Catholic Charities
:الخدمات التالية هي خدمات إحالة لقضايا الهجرة وغيرها من المسائل القانونية
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