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 قرار استحقاق تأمین البطالة
 

. أیام من تقدیمك للطلب 10-7وذلك في غضون ) انظر نموذج القرار أدناه(ستتلقى خطابًا بریدیًا بقرار استحقاقك لتأمین البطالة 
 .یحتوي ھذا الخطاب على عدة أشیاء، منھا أجور فترتك األساسیة ومبلغ إعانتك األسبوعي وموعد إقرارك المقرر كل أسبوعین
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 مقتضیات اإلقرار
 

 .اإلقرار كل أسبوعین شرط الستمرار تلقي اإلعانة •

o  إلكترونیًا على موقع الھیئة أو ھاتفیًا باستخدام نظام یمكنك اإلقرارTele-Serve. 

 .اإلثنین أو الثالثاء أو األربعاء: اإلقرار في الیوم المخصص لإلقرار •

o إذا فاتك یوم اإلقرار المعتاد، یمكنك اإلقرار یوم الخمیس أو الجمعة من ذلك األسبوع. 

 .خالل األسابیع التي تقوم باإلقرار عنھا أبلغ عن جمیع األجور اإلجمالیة التي حصلت علیھا •

o األجور اإلجمالیة ھي ما تكسبھ قبل اقتطاع الضرائب واالقتطاعات األخرى من األجور. 

o یجب إبالغ األجور عن األسبوع الذي جنیتھا فیھ، ولیس األسبوع الذي استلمت فیھ المال. 

 .مقابلة منتظرة للبت في استحقاقكینبغي لك أن تستمر في اإلقرار بشكل طبیعي حتى وإن كان لدیك  •

 

 اإلقرار اإللكتروني
 .م 7:30ص إلى  3:00من اإلثنین إلى الجمعة من 
 

 .www.ides.illinois.gov/certifyأفضل وسیلة لإلقرار بشأن استحقاق اإلعانات ھي اإلنترنت على الموقع  •

 .اتبع التعلیمات إلجراء اإلقرار في حساب تأمینك على البطالة •
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 أسئلة اإلقرار
 

وإجاباتك . فینصح بتحضیر إجاباتك قبل اإلقرار. عندما تقوم باإلقرار كل أسبوعین ستطلب منك اإلجابة على األسئلة التالیة
وربما توجھ إلیك كذلك أسئلة إضافیة، وذلك حسب البرنامج الذي . ھي ما ستحدد إن كنت مستحقًا لإلعانات أم غیر مستحق

 .اإلعاناتتتلقى من خاللھ 
 

من تاریخ بدایة األسبوع األول إلى تاریخ (ھل تلقیت أو ستتلقى مدفوعات إجازة خالل الفترة من األحد إلى السبت  .1
 ؟)نھایة األسبوع الثاني

 .لكل أسبوع) قبل االقتطاعات(لو اإلجابة نعم، اكتب المبلغ اإلجمالي لمبلغ مدفوعات اإلجازة  •
 ؟)تاریخ نھایة األسبوع الثاني(إلى السبت ) تاریخ بدایة األسبوع األول(ھل قمت بأي عمل خالل الفترة من األحد  .2

 .لكل أسبوع) قبل االقتطاعات(لو اإلجابة نعم، اكتب إجمالي مبلغ دخلك  •

 ھل تغیرت أوضاع اإلعالة لدیك خالل فترة ھذا اإلقرار؟ .3
 في كل یوم من أیام أسبوع العمل العادیة؟ھل كنت قادًرا على العمل ومتاًحا لھ  .4

 .لو اإلجابة ال، اكتب عدد األیام التي كنت فیھا غیر متاح للعمل في كل أسبوع •
 تاریخ نھایة (إلى السبت ) تاریخ بدایة األسبوع األول(ھل بحثت بحثًا فعلیًا عن عمل باألسبوع من األحد  .5

 ؟)األسبوع الثاني
 لقى أو تقدمت بطلب للحصول على معاش التقاعد أو معاش اإلعاقة؟بخالف الضمان االجتماعي، ھل تت .6

 لو اإلجابة نعم، ھل تغیر مبلغ المعاش؟ •
 ھل التحقت بمدرسة أو تلقیت نوًعا من التدریب؟ .7

 لو اإلجابة نعم، ھل حضرت جمیع الدروس التدریبیة المقررة؟ •
 لو اإلجابة ال، اكتب عدد األیام التي لم تحضر فیھا الدروس؟ •

 قدمت حالیًا طلب تعویض عاملین عن إعاقة مؤقتة أو تنتظر الحصول على ھذا النوع من التعویض؟ھل  .8
 ھل تغیر رقم ھاتفك؟ .9

 .إذا غیرتھ، فاكتب رقمك الجدید المكون من عشرة أرقام •
 ھل تغیر عنوانك البریدي؟ .10   
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 TELE-SERVEنظام 
 .م 7:30ص إلى  3:00من اإلثنین إلى الجمعة من 

)312( 338-IDES  /(312) 338-4337 
 711أو  TTY 0844-526) 800(الرقم : Illinois Relayخدمة 
 711أو  Voice 0857-526) 800(الرقم : Illinois Relayخدمة 

 
 :ھو نظام ھاتفي آلي تستطیع من خاللھ Tele-Serveنظام 

 
 اإلقرار الستحقاق إعانات تأمین البطالة •
 .البطالة، والمزیداالطالع على حالة طلبك إلعانة  •

 
وذلك ألنك ستحتاج إلیھ . احتفظ بھذا الرقم جیدًا وحافظ علیھ). PIN(في المكالمة األولى ستقوم بإنشاء رقم تعریف شخصي 

 : عندما تتصل، جھز البیانات التالیة. كلما اتصلت

 الشخصي  PINرقم ضمانك االجتماعي ورقم  .1

 خالل فترة اإلقرار ) القتطاعات األخرىقبل الضرائب وا(أي أجور إجمالیة حصلت علیھا  .2

 .قلم وورقة لتدون أي معلومات تعطى لك أثناء المكالمة .3

ال تغلق المكالمة إلى أن تخبرك الخدمة أن . وأجب عن األسئلة اآللیة PINأدخل رقم  Tele-Serveعند االتصال بخدمة 
 .طلبك تم قبولھ

 
 : TELE-SERVEقائمة 

 
 )اإلقرار(لطلب إعانة عن أسابیع البطالة :  1اضغط 
 .لتقدیم طلب إضافي أو إلعادة فتح طلب للحصول على إعانات تأمین البطالة: 2اضغط 
 )G-1099وأیًضا لطلب نموذج ضریبة الدخل الفیدرالیة (لالطالع على حالة طلبك : 3اضغط 
 PINإلنشاء أو تغییر رقم تعریفك : 4اضغط 
 ومات عامةللحصول على معل: 5اضغط 

 
 
 
 



5 
 

 معلومات إضافیة
 

 شروط التسجیل في خدمة التوظیف
تحتاج للتسجیل أن تنشئ حسابًا وترفع سیرتك الذاتیة . لتلقي إعانات تأمین البطالة IllinoisJobLink.comیشترط أن تسجل في موقع 

وستبلغك ھیئة تأمین العمل بما إذا  .التدریبسیساعدك ھذا الموقع على إیجاد الوظائف المتاحة وكذلك . IllinoisJobLink.comعلى 
 .كنت مؤھًال لواحد من االستثناءات المحدودة لھذا الشرط القانوني

 
 شروط البحث عن العمل

سیحتفظ  IllinoisJobLink.comإذا كنت تبحث عن عمل على موقع . یشترط لطلب اإلعانة أن تكون باحثًا بحثًا فعلیًا عن وظیفة
وبالنسبة للبحث خارج الموقع فیمكن أیًضا أن یتم تسجیلھ في نموذج سجل البحث عن عمل . حاوالت بحثك عن العملالموقع تلقائیًا بم

)ADJ034F ( والموجود على الموقعides.illinois.gov . 
 

بسجالت كتابیة  لذلك احتفظ. فمن الممكن أن یطلب منك تقدیم سجالت بحثك عن العمل من أسابیع سابقة. احتفظ بسجالت بحثك عن العمل
 .إذا كان لدیك استئناف قید النظر، فاحتفظ بالسجالت الكتابیة لبحثك عن العمل حتى یتم البت فیھ. لبحثك عن العمل لمدة عام على األقل

 
 شركات المساعدة المؤقتة 

لب العمل للحفاظ على إذا كنت تعمل آخر مرة لدى شركة من شركات المساعدة المؤقتة، تأكد من اتصالك بالشركة كل أسبوع لط
 . استحقاقك لإلعانات

 
 العودة إلى العمل

فبذلك تستطیع . كما یلزم على أصحاب العمل إبالغ الھیئة بكافة التعیینات الجدیدة لدیھم. إذا عدت إلى عملك، فأبلغ الھیئة على الفور
عدم إبالغ الھیئة بعودتك إلى العمل أو بجمیع األجور وإن . الھیئة تحدید األفراد الذین یحصلون على تأمین البطالة بعد عودتھم للعمل

إذا تأكد . اإلجمالیة التي حصلت علیھا خالل أسابیع اإلقرار سیؤدي إلى مدفوعات زائدة من اإلعانات وعلیھ من الممكن تقریر االحتیال
ضائیة على ارتكاب االحتیال في اإلعانات تقریر االحتیال، فقد یواجھ الشخص عواقب ذلك ومنھا فرض األسابیع الجزائیة والمحاكمة الق

 .كما یمكنك إبالغ عودتك إلى العمل عندما تقوم باإلقرار. الحكومیة في الوالیة
 

 أسبوع االنتظار
 . وال تدفع إعانات عن أسبوع االنتظار. األسبوع المستحق األول من طلب اإلعانة الجدید بسنة اإلعانة ھو أسبوع انتظار

 
 اإلعانات الجزئیة 

 . إذا كانت أجورك اإلجمالیة في أي أسبوع أقل من مبلغ إعانتك األسبوعي، فیمكن لك أن تظل مستحقًا لإلعانات الجزئیة
 

 طرق الدفع
 ندعوك وننصحك. أو من خالل اإلیداع المباشر) الطریقة العادیة(یمكنك تلقي اإلعانة بشیك ورقي 

أیام الستالم اإلعانة  8بعد اإلقرار، یرجى انتظار  .اإلیداع المباشر عندما تقدم طلبك یمكنك التسجیل في. باختیار طریقة اإلیداع المباشر
  .أیام لإلیداع المباشر 3إلى  2عن طریق شیك ورقي، أو من 

 
 

 خدمات إعادة التوظیف
دة على المستوى الوالیة بمقتضى التوجیھات الفیدرالیة، یمكن أن یتقرر أنك مستحق لخدمات إعادة التوظیف التي تقدمھا منظمات متعد

وإذا لم تشارك، . فإذا أحالتك الھیئة إلى أي خدمة من خدمات إعادة التوظیف، یلزم علیك أن تشترك في ھذه الخدمات. والمستوى المحلي
 . فقد یتم تعلیق إعاناتك
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 مقابلة البت في االستحقاق
وإذا لزم األمر ستتلقى إشعاًرا بالبرید یخبرك بتاریخ ووقت المقابلة . من الممكن أن یلزم إجراء مقابلة للبت في استحقاقك لإلعانات

أما إذا تعذر علیك التواجد في تاریخ ووقت المقابلة . ویلزم حضور المقابلة ألن عدم حضورك قد یؤثر على استحقاقك لإلعانات. الھاتفیة
 . مقابالت المرفق مع اإلشعارالمقررین، فیلزم علیك االتصال بالھیئة مستخدًما نموذج تغییر مواعید ال

 
 االستئناف

إذا كانت لدیك أي استفسارات عن حقوقك في االستئناف، فاتصل . لدیك الحق في استئناف أي قرار یقضي برفض استحقاقك لإلعانات
 . البت في االستئناف وإذا تقدمت باستئناف، فعلیك مواصلة اإلقرار ألسابیع بطالتك حتى وإن لم تكن تستلم اإلعانات حتى یتم. بالھیئة

 
 العناوین البریدیة

یمكنك تغییر عنوانك أو اسمك أو أي بیانات أخرى من خالل الدخول على . البرید األمریكي لن یحول رسائل ھیئة تأمین العمل البریدیة
 . 5631-244) 800(أو اتصل بخدمات طالبي اإلعانات بالھیئة على الرقم  ides.illinois.govالموقع 

 
 ائب الوالئیة والفیدرالیةالضر

یمكنك طوعیًا أن تختار اقتطاع إحدى ضرائب الدخل الوالئیة والفیدرالیة . تخضع إعانات تأمین البطالة لضرائب الدخل الوالئیة والفیدرالیة
 . لوالیة إلینوي بالنسبة% 4,95بالنسبة للفیدرالیة و% 10وھذا االقتطاع محدد مسبقًا بنسبة . أو كلیھما وخصمھا من مبالغ إعانتك

 
 السریة

 . زوجتك أو أي فرد من عائلتك/فال یجوز لنا إعطاء معلومات طلبك إلى زوجك. یكفل القانون سریة معلوماتك المذكورة في الطلب
 من قانون تأمین البطالة، یجوز إفصاح ) Section 1900 of the Unemployment Insurance Act(ولكن ووفقًا للمادة 

 .تعلقة بطلبك تقدمھا إلى ھیئة تأمین العمل لجھات عملك السابقة أو من یمثلھمأي معلومات م
 

 866 (488-4016: (TTY       5631-244) 800: (خدمات طالبي اإلعانة
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 :مالحظات مھمة
 

 لماذا تحصل الھیئة على رقم الضمان االجتماعي وفیم تستخدمھ؟ 
حیث یلزم قانون الوالیة والقانون . وتستخدمھ في إدارة تأمین البطالة وبرامج التوظیف) SSN(على رقم الضمان االجتماعي ) IDES(تحصل ھیئة تأمین العمل في إلینوي 

من التزام ویستخدم رقم الضمان االجتماعي في إدارة برامج التوظیف للتحقق . الفیدرالي الھیئة بأن تستخدم رقم الضمان االجتماعي للتحقق من ھویة طالبي إعانات البطالة
أما في . كما تستخدم الھیئة رقم الضمان االجتماعي لعمل اإلحصاءات اإلجمالیة. طالبي إعانات البطالة بالتسجیل للعمل في خدمات التوظیف، وفقًا لما ینص عیھ القانون
كام الصارمة المنصوص علھا في القانون الوالئي والفیدرالي بشأن فالھیئة تمتثل لألح. اإلحصاءات اإلجمالیة فال تعرف ھویة األفراد وال یفصح عن أي رقم ضمان اجتماعي

 . الحفاظ على سریة أرقام الضمان االجتماعي وحمایتھا من اإلفصاح غیر المصرح بھ
 

  TRAإعانة 
ون مستحقًا إعانات إضافیة وفقًا لقانون التجارة الفیدرالي یجوز للعامل الذي یفقد عملھ أو تخفض ساعات عملھ وأجره نتیجة زیادة االستیراد أو نقل وظائفھم إلى بلدان أخرى أن یك

)Trade Act of 1974 ( وتعدیالتھ)Trade Act of 2002  أوTrade and Globalization Adjustment Assistance Act 2009  أوTrade 
Adjustment Assistance Extension Act of 2011  أوTrade Adjustment Assistance Reauthorization Act of 2015 .( على أن تكون فئة العامل

، واإلعفاء الضریبي للتأمین الصحي )income support(وتشمل اإلعانات التي تدیرھا ھیئة تأمین العمل إعانة دعم الدخل . مصدق على استحقاقھا من وزارة العمل األمریكیة
)Health Coverage Tax Credit (ة التوظیف للعاملین القدامى واإلعانة التكمیلیة ألجور إعاد)reemployment wage supplement for older workers .( 

 
 تكافؤ الفرص جوھر القانون

وبرامج تأمین البطالة المصرحة بمقتضى الباب ) برامج خدمة التوظیف( Wagner-Peyser Actوتدیر برامج مصرحة بمقتضى قانون ) IDES(تنظم ھیئة تأمین العمل في إلینوي 
والتي تتلقى المساعدة المالیة الفیدرالیة التمییز ) IDES(ویعتبر مخالفة للقانون إذا ارتكبت الھیئة ). Title III of the Social Security Act(الثالث من قانون الضمان االجتماعي 

ضي الوالیات المتحدة على أساس العرق أو العمر أو اللون أو الدین أو الجنس أو األصل الوطني أو اإلعاقة أو االنتماء السیاسي أو التمییز ضد أي شخص على أرا: على أي أساس مما یلي
)) Title I of the Workforce Investment Act of 1998 (WIA(المعتقد، أو ضد أي مستفید من البرامج الممولة مالیًا بموجب الباب األول من قانون استثمار القوى العاملة 

برامج أو األنشطة الممولة من القانون على أساس جنسیة المستفید أو وضعھ كمھاجر شرعي مصرح لھ بالعمل في الوالیات المتحدة أو بناء على اشتراكھ في أي برنامج أو نشاط من ال
 . السابق ذكره

 
  :یحظر على الھیئة التمییز في أي ناحیة من النواحي التالیة

وفیر الفرص في تلك البرامج أو ارات قبول األشخاص في البرامج أو األنشطة الممولة بموجب الباب األول من قانون استثمار القوى العاملة أو الوصول لھذه البرامج، أو تقر
 . ارة تلك البرامج أو األنشطة أو في أي أمر یتعلق بھااألنشطة أو التمییز في المعاملة بین األشخاص فیما یتعلق بھا، أو في اتخاذ قرارات التوظیف عند االضطالع بإد

 
 : ما ینبغي لك فعلھ إذا ظننت أنك تعرضت للتمییز

جھة  یوًما من تاریخ المخالفة المدعاة لدى 180، یجوز لك أن ترفع شكوى في خالل "تأمین البطالة"أو " خدمة التوظیف"إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للتمییز في أحد برامج أو أنشطة 
 The IDES Equal Opportunity Officer, Office of Equal Employment Opportunity/Affirmativeمكتب تكافؤ فرص التوظیف : من الجھات التالیة

Action, 33 S. State Street, Chicago, Illinois 60603- 2803 . أو مدیر مركز الحقوق المدنیةThe Director of the Civil Rights Center (CRC) 
U.S. Department of Labor, 200 Constitution Avenue NW, Room N-4123, Washington, DC 20210 . 

 
یوًما  90الكتابي وإما حتى تمضي ) Notice of Final Action(فیجب علیك االنتظار إما حتى تصدر الھیئة إشعار القرار النھائي  IDESإذا رفعت شكواك لھیئة تأمین العمل 

 ). انظر العنوان بالفقرة السابقة(، قبل أن ترفع شكواك إلى مركز الحقوق المدنیة )أیھما أقرب(
 

یوًما من التاریخ الذي رفعت فیھ الشكوى، فلیس علیك انتظار صدور ذلك اإلشعار من الھیئة ویمكنك أن ترفع  90إذا لم تصدر لك الھیئة إشعاًرا كتابیًا بالقرار النھائي في خالل 
یوًما من  120بعبارة أخرى، في خالل (یوًما  90یوًما من تاریخ انتھاء مدة الـ  30على أن ترفع شكواك إلى مركز الحقوق المدنیة في خالل . اك إلى مركز الحقوق المدنیةشكو

 ). تاریخ شكواك إلى الھیئة
 

على أن ترفع . راض عن القرار أو التسویة، فیجوز أن ترفع شكواك إلى مركز الحقوق المدنیةإذا أصدرت لك الھیئة إشعاًرا كتابیًا بالقرار النھائي في شكواك، ولكنك غیر 
 . یوًما من تاریخ استالمك إلشعار القرار النھائي من الھیئة 30شكواك إلى مركز الحقوق المدنیة في خالل 

 
وتوفر الھیئة المساعدات والخدمات . إدارة برامجھا لكافة قوانین عدم التمییز الوالئیة والفیدرالیة إن ھیئة تأمین العمل في إلینوي جھة ملتزمة بتكافؤ الفرص في التوظیف وتمتثل في

 .TDD (888) 340-1007أو  9290-793) 312(اتصل بمدیر مكتب الھیئة األقرب لك أو بمدیر مكتب تكافؤ الفرص بالھیئة على الرقم . اإلضافیة لذوي اإلعاقات عند طلبھا
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