
SEGURO NG KAWALAN NG

TRABAHO PARA SA MGA TUMIGIL

NA MANGGAGAWA

Kagawaran ng Seguridad ng Trabaho sa Illinois

MAGPATUNAY PARA SA MGA

BENEPISYO

Tandaan: Ang sertipikasyon ay kung paano ka binabayaran sa mga

benepisyo. Sa petsang nakalagay sa iyong sulat sa Paghahanap ng

UI, pumunta online at sagutin ang mga tanong para sa sertipikasyon

tungkol sa iyong nakaraang dalawang linggo ng kawalan ng trabaho.

Maghanda na iulat kung nagtrabaho ka at ang halaga ng kabuuang

sahod na kinita para sa bawat nakaraang dalawang linggo.

M A G - F I L E  N G

K A H I L I N G A N

M A G P A T U N A Y

TANGGAPIN ANG MGA BENEPISYO

Pagkalipas ng 2-3 na araw pagkatapos patunayan ang iyong

mga benepisyo, kapag ikaw ay karapat-dapat, ibibigay ang

kabayaran sa iyong debit card o sa pamamagitan ng

direktang deposito. Dapat mong ipagpatuloy ang

pagpapatunay (sa parehong araw ng linggo na nakasaad sa

iyong sulat sa Paghahanap ng UI) bawat dalawang linggo

basta wala kang trabaho upang magpatuloy na

makatanggap ng mga benepisyo. 

KUNG IKAW AY MULING NATIGIL SA

PAGTATRABAHO

Kung ikaw ay muling nahiwalay mula sa trabaho, dapat kang mag-

file ng isang Karagdagang Paghahabol sa lalong madaling

panahon. Hindi mo maaaring ipagpatuloy ang pagpapatunay sa

ilalim ng iyong nakaraang paghahabol. I-click dito para sa

karagdagang impormasyon sa mga karagdagang paghahabol. 

KAPAG BUMALIK KA SA TRABAHO

Tuwing nagpapatotoo ka, dapat kang mag-ulat kung nagtrabaho ka

at/o nakakuha ng sahod para sa bawat huling dalawang linggo. Kung

tumutugma ang iyong mga kita o lumampas sa iyong lingguhang

halaga ng benepisyo, hindi ka karapat-dapat makatanggap ng mga

benepisyo para sa linggong iyon.  Kung isinama mo ang petsa ng

pagbabalik-sa-trabaho sa iyong paunang paghahabol, hindi ka rin

makakatanggap ng mga benepisyo pagkatapos ng petsang ito,

maliban kung na-update ito sa iyong account.

Kapag nagpapatunay, tatanungin ka kung kaya mo at handang

magtrabaho. Sa pangkalahatan, kung ang isang manggagawang tumigil

muna sa pagtatrabaho ay pisikal na nagagawa ang kanilang trabaho at

naghihintay lamang na matawag siyang muli sa trabaho, sila ay may

kaya at handang magtrabaho.

Paano mag-apply ng mga benepisyo kung ikaw ay pansamantalang tumigil sa trabaho

MAG-APPLY PARA SA MGA

BENEPISYO

Maaari kang mag-apply para sa mga benepisyo (kilala rin

bilang pagsasampa ng isang paghahabol) sa online o sa

pamamagitan ng telepono. Hintayin ang iyong

Unemployment Insurance (UI) Finding letter 7-10 na araw

pagkatapos mag-file. Naglalaman ang liham na ito ng iyong

lingguhang halaga ng benepisyo at ang unang petsa na

kailangan mong patunayan.

KAYA KO BA AT

HANDANG

MAGTRABAHO?

S E R B I S Y O  P A R A  S A

P A R O K Y A N O

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

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

