
 

 للعاملين بوالية ماساتشوستس:
 

كيف تقدم مطالبة للحصول 
 على إعانات تأمين البطالة

 لجهات العمل بوالية ماساتشوستس:

 M.G.Lبموجب قانون الوالية للتوظيف والتدريب، 

Chapter 151A يجب عليك تقديم نسخة من هذا ،

المنشور في أقرب وقت ممكن عملياً، ولكن ليس أكثر 

يوماً، من اليوم األخير الذي قام فيه الموظف  03من 

بعمل قابل للحصول على أجر. يجب تقديم هذا المنشور 

إلى كل موظف من موظفيك الذين يتم فصلهم عن العمل 

 بشكل دائم أو مؤقت. نرجو تعبئة المعلومات أدناه.

 

______________________________ 

 اسم جهة العمل

 

______________________________ 

 العنوان البريدي  

 

______________________________ 

 رقم الهاتف

 

 ______________________________ 

 رقم الهوية الفيدرالية لجهة العمل

 برنامج تكافؤ الفرص لجهة العمل

تتوافر المعونات والخدمات المساعدة عند الطلب لألشخاص ذوي 

اإلعاقة. فيما يتعلق بخدمات الترحيل للمعوقين سمعياً، اتصل برقم 

111. 
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هو برنامج للمساعدة بدخل مؤقت   (UI)تأمين البطالة 
للعاملين الذين فقدوا وظائفهم ألسباب خارجة عن 

 إرادتهم بوالية ماساشوستس، والذين هم:
 قادرون على العمل 
 متوفرون للعمل، و 
  يبحثون عن عمل بنشاط 

 
يةأتةي مةن الةمةسةاهةمةات  (UI)إن تمويل تأمين البطالةة 

الربع سنوية التي يدفعها أرباب األعةمةال بةالةواليةة إلةى 
. ال يسةاهةم الةعةامةلةون (DUA)إدارة مساعدات البطالة 
 في تأمين البطالة.

 ما هو تأمين البطالة؟

إذا كان قد تم فصلك من العمل، أو تم تخفية  سةاعةات 

عملك، يتعين عليك تقديم مطالبة للحصول على إعةانةات 

مةن الةبةطةالةة خالل األسبوع األول  (UI)تأمين البطالة 

الكلية أو الجزئية. ستبدأ مطةالةبةتةك فةي يةوم األحةد مةن 

األسبوع التقويمي الذي قدمتها فيه. هذا التةاريةي يةعةرف 

 باسم "تاريي تفعيل المطالبة".

 

لن يتم دفع أي إعانات عن أي أسبوع من البطةالةة قةبةل  

 تاريي سريان مطالبتك.   

متى يتعين عليك تقديم طلبك للحصول على 

 ؟(UI)إعانات تأمين البطالة 

 ملحوظة هامة:
ال يجوز لك طلب اإلعانات إال إذا كنت في الواليات 
المتحدة أو األقاليم التابعة لها أو كندا. يجب عليك أال 
تطلب أي إعانات ألي أسبوع قضيته خارج الواليات 

 المتحدة أو األقاليم التابعة لها أو كندا.



تتوفر من الساعة   (UI Online)خدمة 

 7مساًء، على مدار  05055صباحاً إلى  0055

 أيام في األسبوع.

 هل تحتاج إلى مساعدة؟

إذا كانت لديك أي اسئلة تتعلق بأهليتك، أو غذا كنت بحاجة إلى 

تقديم مطالبة، نرجو منك مراجعة االسئلة المتكررة أو تحديد موعد 

لمعاودة االتصال بك من قبل مركز المطالبات الهاتفية 

(TeleClaim Center)   :على موقعنا اإللكتروني على العنوان

.www.mass.gov/dua 

أو إلعادة فتح  (UI)لتقديم مطالبتك الجديدة لتأمين البطالة 

مطالبة موجودة بالفعل عبر اإلنترنت، نرجو زيارة موقعنا 

 www.mass.gov/dua.اإللكتروني على العنوان: 

 للمطالبين.  (UI Online)اختر  .1

 (Apply for Benefits).اختر  .2

أو سجل  (UI Online)قُم بإنشاء حساب على موقع  .0

 الدخول على حساب موجود بالفعل.

 أكمل جميع المعلومات المطلوبة وقدم طلبك. .4

تأكد من تضمين رقم هاتفك وعنوان بريدك  .5

اإللكتروني لكي تسهل علينا االتصال بك إذا كانت 

 هناك أسئلة عن مطالبتك.

 التقديم عبر اإلنترنت 

أو إلعادة فتح مطالبة   (UI)لتقديم مطالبتك الجديدة لتأمين البطالة 

 موجودة بالفعل عبر الهاتف، يمكنك القيام بما يلي:

  حدد موعداً لمعاودة االتصال بك من مركز المطالبات

عن طريق زيارة  (TeleClaim Center)الهاتفية 

واختيار ، www.mass.gov/duaالموقع اإللكتروني: 

 .Telephone Services)الخدمات الهاتفية )

  اتصل بمركز المطالبات الهاتفية )TeleClaim 

Center (:على األرقام التالية 

 ( أو الخط المجاني011( 0033-020 

 0033-020 )011 .( 

 نرجو االلتزام بجدول المكالمات أدناه.

 التقديم عبر الهاتف 

لتقديم طلب للحصول على إعةانةات الةبةطةالةة، تةحةتةاج إلةى تةقةديةم 

معلومات شخصية تةتةضةمةن رقةم الضةمةان االجةتةمةاعةي وتةاريةي 

 الميالد وعنوان المنزل وعنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف.

تحتاج أيضا إلى معلومات حول تاريي التوظيف الةخةاص بةك مةن 

 :الماضية، بما في ذلك 15األشهر الـ 

  أسماء جميع جهات العمل باإلضافة إلى العناوين وأرقام

 الهواتف.

 .أسباب ترك الوظائف 

 .تواريي بداية التوظيف ونهايته 

  تاريي االستدعاء )إذا تم تسريحك ولكن لديك موعد محدد

 للعودة إلى العمل(

 

 قد تحتاج إلى معلومات إضافية في حاالت معينة:

 رقم تسجيل األجانب أو ما  -ا لم تكن مواطناً أمريكياً إذ

 يثبت أنه مسموح لك قانونياً بالعمل في الواليات المتحدة

  تواريي ميالدهم وأرقام  -إذا كان لديك أطفال معالين

 الضمان االجتماعي

  اسم نقابتك ورقم نقابتك المحلية -إذا كنت في نقابة عمالية 

  استمارة  -إذا كنت في الجيشDD-214 Member 4 

الخاصة بك إذا لم تكن لديك، يمكن طلب استمارة       

214) -(DD  :عبر اإلنترنت على الموقع

.www.dd214.us  

 المعلومات المطلوبة

 لتقديم مطالبة

لتلقي الدفعات عن طريق اإليداع المباشةر، سةتةحةتةاج إلةى 

اسم المصرف ورقم الحساب ورقم التوجيه. بخالف ذلةك، 

بةطةاقةة  ) DUAسوف ترسل لك إدارة تةأمةيةن الةبةطةالةة )

 للسحب المباشر.

 

يتوفر  TeleClaim Center)مركز المطالبات الهاتفية )

مساًء، من اإلثنين إلى  00:5صباحاً إلى  00:5من الساعة 

 الجمعة. 

العدد األخير من رقم الضمان 

 االجتماعي الخاص بك:

اليوم المخصص لالتصال بمركز )

TeleClaim Center0( 

 اإلثنين 1، 3

 الثالثاء 0، 2

 األربعاء 0، 5، 4

 الخميس 9، 0، 1

 الجمعة أي رقم أخير


