معلومات عن تغطية تأمين البطالة للموظف
رقم هوية جهة العمل لدى إدارة مساعدات البطالة ()DUA ID #

اسم جهة العمل
العنوان

إن موظفي هذه الشركة أو المنظمة يتمتعون بتغطية تأمين البطالة ( ،)IUوهو برنامج ممول بالكامل بواسطة جهات العمل بوالية ماساشوستس .ال يتم استقطاع أية مبالغ من راتبك
لتغطية منافع تأمين البطالة الخاصة بك.
إذا فقدت وظيفتك ،فقد تكون مؤهالً للحصول على تأمين البطالة .ستجد أدناه المعلومات التي تحتاجها لكي تتقدم بطلب للحصول على منافع تأمين البطالة .قبل أن تقوم بتقديم طلبك،
ستقوم جهة عملك بإعطائك نسخة من المنشور المعنون :كيف تقدم طلبا ً للحصول على منافع تأمين البطالة ،وهو منشور مقدم من قبل إدارة مساعدات البطالة بوالية ماساشوستس
(.)AID

يجب أن تكون متواجدا ً في الواليات المتحدة ،أو األقاليم التابعة لها ،أو كندا ،عند تقديم المطالبة أو التصديق للحصول على منافع تأمين البطالة ( )UIاألسبوعية.

هناك طريقتان لتقديم طلبك للحصول على منافع تأمين البطالة:
التقديم عن طريق استخدام خدمة موقع ()en lIO IU
موقع ( )IU lIO IUهو عبارة عن نظام مؤ ّمن وسهل االستخدام وذاتي الخدمة .حيث يمكنك التقديم للحصول على المنافع ،وإعادة فتح مطالبة قائمة بالفعل،
وطلب دفعة المنافع األسبوعية ،واالستعالم عن وضع مطالبتك ،والتسجيل للحصول على خدمة اإليداع المباشر ،وتحديث عنوانك ،وحتى تقديم إلتماس عبر
اإلنترنت .لتقديم طلب الحصول على المنافع باستخدام موقع ( ،)IU lIO IUأدخل على موقع ( ،)ddd.vw...sam.wwwوقٌم باختيار ( IU lIO IU OaI
 ،)sOw vwIl.وأكمل المعلومات المطلوبة لتقديم طلبك.

التقديم عن طريق االتصال بمركز المطالبات الهاتفية ()rUOUlO i lUIlUT
تتوفر خدمات تأمين البطالة عبر الهاتف .يمكنك التقديم للحصول على منافع تأمين البطالة ،وإعادة فتح مطالبة قائمة بالفعل ،والحصول على معلومات محدثة عن
حالة مطالبتك ودفعة المنافع ،وحل المشكالت ،والتسجيل للحصول على خدمة اإليداع المباشر  -كل ذلك عبر الهاتف .للتقديم للحصول على المنافع عبر الهاتف،
أتصل بمركز المطالبات الهاتفية ( ،)rUOUsOw v sUIlUIعلى رقم الهاتف  ،1-877-626-6800من مناطق األكواد الهاتفية  ،351و ،413و،508
و ،774و978؛ أو على الرقم  1-617-626-6800من مناطق األكواد الهاتفية األخرى .سوف يطلب منك إدخال رقم الضمان االجتماعي الخاص بك وعام
مولدك .ثُم سيتم توصيلك بمندوب سيقوم بأخذ المعلومات الضرورية لتقديم مطالبتك.
ملحوظة :في أوقات الذروة من اإلثنين إلى
الخميس ،قد يتم تطبيق جدول المكالمات،
حيث ستعطى األولوية للمتصلين حسب العدد األخير من
رقم الضمان االجتماعي الخاص بهم .إن ذلك يساعد على
ضمان أن تحصل أنت واآلخرون على الخدمة عبر مركز
المطالبات الهاتفية ()rUOUsOw v sUIlUI
في الوقت المناسب .نرجو اإلطالع على الجدول
الموجود على اليسار قبل االتصال.

إذا كان العدد األخير من رقم الضمان االجتماعي الخاص بك هو:

فاليوم المخصص لالتصال بخدمة ( )rUOUcO iهو:

1 ،0

اإلثنين

3 ،2

الثالثاء

6 ،5 ،4

األربعاء

9 ،8 ،7

الخميس

أي عدد أخير آخر

الجمعة

ملحوظة هامة :يتطلب القانون العام لوالية ماساشوسيتس ،الفصل ( ،)D115القسم ( ،) D62أن يعرض هذا اإلشعار في كل موقع يدار بواسطة جهة العمل ،وفي أماكن ظاهرة ،يمكن الوصول إليها
بواسطة جميع الموظفين .ويجب أن يحتوي على اسم جهة العمل وعنوانها ،ورقم الهوية المعين لجهة العمل بواسطة إدارة مساعدات البطالة.
برنامج.جهة عمل ذات فرص توظيف متساوية .تتوفر خدمات المساعدة لألفراد المعوقين عند الطلب .فيما يتعلق بخدمات المساعدة للمعوقين سمعياً ،أتصل برقم .711
www.mass.gov/dua
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