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 السيد طالب اإلعانة، بعد التحية: 

( أن التقدم بطلب تأمين البطالة قد  IDES(. تدرك هيئة تأمين العمل )UIمرفق طيه خطاب القرار بشأن استحقاقك إلعانة تأمين البطالة )

اإليضاحية لمساعدتك على فهم خطاب قرار استحقاق  يكون عملية معقدة. ولكن الهيئة مستعدة دائًما للمساعدة. تقدم الهيئة هذه النشرة 

 إعانة تأمين البطالة المرفق. 

 شرح خطاب القرار بشأن استحقاق إعانة تأمين البطالة 

أهم األسئلة بشأن مطالبتك بإعانة البطالة، ومن هذه األسئلة  هذا الخطاب المرفق سيجيب عن 

 ما يلي: 

   هل أنا مستحق لإلعانة؟  .1

بأسفل الخطاب، انظر تحت عنوان "تحديد أموال إعانة تأمين البطالة" وابحث عن "مبلغ  

 إعانتك األسبوعية".  

البطالة العادية  إذا كان هذا الرقم "صفر"، فأنت غير مستحق ماليًا إلعانات تأمين  ➢

 حاليًا. وهناك معلومات عن الخطوات القادمة موجودة في ظهر الخطاب. 
"، فأنت مستحق ماليًا إلعانات تأمين 542.00" و"51.00وإذا كان هذا الرقم بين " ➢

 البطالة.  

 ما المبالغ التي يمكنني الحصول عليها من اإلعانات؟  .2

(" هو المبلغ الذي تحصل عليه كل  WBAالرقم الموجود تحت "مبلغ إعانتك األسبوعية )

دوالرات. أما إذا   542دوالًرا واألقصى   51أسبوع. والحد األدنى لمبلغ اإلعانة األسبوعية  

كنت تعول، فسيضاف "بدل إعالة" إلى "مبلغ إعانتك األسبوعية" لتحصل على "مبلغ اإلعانة  

 األسبوعي" الكامل وهو مدرج على اليمين.

 إعانتي؟ كيف أحصل على  .3

لكي تتلقى اإلعانات عليك القيام "باإلقرار" عن طريق اإلجابة عن بعض األسئلة األساسية  

كل أسبوعين. فاإلقرار يساعد الهيئة في التأكد من استمرار استحقاقك لإلعانات. ابحث  

بالقرب من أعلى الخطاب عن السطر الذي يتضمن تاريخ إقرارك األول. وعليك في هذا  

)يفضل   Tele-Serveقوم باإلقرار على موقع الهيئة اإللكتروني أو نظام التاريخ أن ت 

الموقع(. استعد لتقديم المعلومات عما إذا كنت قد عملت وعن إجمالي مبلغ األجور التي  

 حصلت عليها خالل األسبوعين الماضيين.

 المصطلحات الرئيسية 
 

هي مطالبة تقدم في المطالبة اإلضافية: 
بداية فترة فقدان العمل لمرة ثانية أو  

 الحقة خالل سنة اإلعانة. 
 

األرباع األربعة  الفترة األساسية: 
التقويمية  األولى من الخمسة أرباع 

األخيرة المكتملة التي تسبق سنة اإلعانة 
مباشرة. وهي تستخدم لتحديد ما إذا  
كسبت ما يكفي من الدخل الستحقاق  

اإلعانات. فإذا لم تكن مستحقًا بموجب  
الفترة األساسية القياسية، فقد تستخدم آخر 

 أربعة أرباع مكتملة كفترة أساسية بديلة.
 

يئة إليك  أموال تقدمها الهاإلعانات: 
 حوالي كل أسبوعين إذا كنت مستحقًا. 

 
تبدأ سنة إعانتك من يوم سنة اإلعانة: 

األحد باألسبوع الذي قدمت فيه طلب  
اإلعانة ألول مرة. وسنة اإلعانة هي  

أسبوًعا( التي تبدأ من  52السنة الكاملة )

 هذا التاريخ. 
 

الفرد الذي يقدم طلب  طالب اإلعانة: 

  و يتلقي هذه اإلعانة.إعانة تأمين البطالة أ
 

عملية تجيب فيها عن أسئلة  اإلقرار:  

أساسية على اإلنرتنت أو الهاتف لتحيطنا 
بوضعك الوظيفي. ويتحدد بهذا اإلقرار  
استمرار استحقاقك وهو يحدد كيفية دفع 

 إعاناتك. 
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كما سيحدد لك يوم معين لإلقرار كل أسبوعين، ويمكنك إيجاده أيًضا بالقرب من أعلى  

عليك اإلقرار مجدًدا لإلعانات كل أسبوعين يوم اإلثنين رك األول  الخطاب. بعد تاريخ إقرا

أو الثالثاء أو األربعاء. إذا تعذر إقرارك في أيامه المقررة، يمكنك اإلقرار يوم الخميس أو  

يداعات المباشرة  لإل 3إلى   2أنك ستتلقى اإلعانات بعد  يرجى العلم الجمعة من ذلك األسبوع. 

 .ر البريدأيام للشيكات المرسلة عب  8أو 

 نقاط مهمة أخرى 

 طرق الدفع 

شيك  أو باإليداع المباشر. ستستلم  شيك مرسل عبر البريد ستصل إليك اإلعانات عن طريق

الرجاء زيارة  تلقائيًا إذا لم تقم باختيار اإليداع المباشر عند تقديم الطلب.  عبر البريد

ides.illinois.gov/payment  طرق الدفع.   معلومات عنلالطالع على 

 حالة مبلغ اإلعانة األسبوعية "صفر دوالر" 

إذا كان مبلغ إعانتك األسبوعية "صفر"، فمعناه أن سجالتنا تشير إلى أنك لم تكن تحصل  

 على أجور كافية خالل فترتك األساسية تؤهلك الستحقاق إعانات البطالة العادية.  

 حقوق االستئناف 

يوًما من تاريخ   30إذا كنت معترًضا على قرار استحقاقك، يجوز لك أن تقدم استئنافًا خالل  

استالم خطاب قرار االستحقاق المبين في الخطاب. انظر أسفل الخطاب لالطالع على  

أنك إذا تقدمت باالستئناف، فعليك مواصلة اإلقرار ألسابيع  يرجى العلممعلومات االستئناف. 

 ن لم تكن تستلم اإلعانات حتى يتم البت في االستئناف. بطالتك حتى وإ

 حالة العودة إلى العمل 

عند اإلقرار، يجب أن تذكر ما إذا كنت قد أديت عماًل أو كسبت أجًرا عن كل أسبوع من  

األسبوعين السابقين. وإذا عدت إلى عملك وأصبحت تجني أكثر من مبلغ اإلعانة األسبوعي،  

لك األسبوع. وإذا كنت بحاجة إلى تقديم طلب اإلعانة مرة أخرى  فلن تتلقى اإلعانات عن ذ

 خالل نفس سنة اإلعانة، فعليك أن تقدم مطالبة إضافية.  

 مساعدات أخرى 

وستجد قائمة بالخدمات األخرى   ides.illinois.gov/moreassistanceتفضل بزيارة 

 مثل التأمين الصحي ورعاية األطفال والمساعدات الغذائية. 

 الترجمة 

 ides.illinois.gov/UIFinding-Spanish: اإلسبانية
 ides.illinois.gov/UIFinding-Polish: البولندية
 ides.illinois.gov/UIFinding-Chinese: الصينية 
 ides.illinois.gov/UIFinding-Arabic: العربية 
 ides.illinois.gov/UIFinding-Hindi: الهندية 

 ides.illinois.gov/UIFinding-Tagalog: التاغالوغية

 هل تلقيت الخطاب دون أن تقدم طلبًا إلعانة البطالة؟ 
 

بًا إلعانة البطالة مؤخًرا ومع ذلك تلقيت خطاب قرار استحقاق إعانة  إذا لم تكن قد قدمت طل

 ides.illinois.gov/fraudالبطالة المرفق، فقد تكون ضحية لسرقة هويتك. يرجى زيارة 

 لمعرفة المزيد. 

 )تابع( المصطلحات الرئيسية 
 

إعانة تضاف إلى مبلغ  بدل اإلعالة 
اإلعانة األسبوعية إذا كان لديك إحدى  

( معال تحت سن  1الحاالت التالية: )

( زوج)ة( غير عامل)ة( 2الثامنة عشر؛ )

وغير مستحق)ة( لإلعانات بشخصه)ا(؛ 
( طفل بالغ معاق. يمكنك المطالبة إما 3)

وإما لبالغ معال، وليس لالثنين معًا. لطفل 
وال تزيد إعاناتك لوجود أكثر من طفل  

  واحد.

 
هو المبلغ  الحد األقصى لإلعانة: 

اإلجمالي المستحق لك خالل سنة اإلعانة.  
وهو مبلغ إعانتك األسبوعية مضروبًا في 

 أسبوًعا.  26
 

هو القرار المحدد قرار المبلغ المالي: 

اإلعانات المستحقة لك. ويسمى  لمبلغ  
 أيًضا قرار استحقاق إعانة البطالة. 

 
استحقاقك إلعانة  االستحقاق المالي: 

البطالة بناء على مدى كسبك لدخل كاف  
 خالل الفترة األساسية. 

 

األسباب  االستحقاق غير المالي: 
التي تؤثر على  -غير األجور  -األخرى 

قدرة استحقاقك لتأمين البطالة، مثل عدم ال
على العمل وعدم التفرغ للعمل أو ترك  

العمل طوعيًا، إلخ. ستتواصل معك هيئة 
تأمين العمل إذا كان لديها استفسارات عن 

 استحقاقك غير المالي. 

 
(:  WBAمبلغ اإلعانة األسبوعية )

المبلغ المالي المستحق لك استالمه كل  
أسبوع، غير شامل بدل اإلعالة، إذا كنت  

  .مستحقًا لإلعانات
 


