
عملية التصديق تدور حول كيفية دفع اإلعانات لك.

بعد أن تصبح مؤهالً من خالل نتيجة خطاب إعانة PUA الخاص بك، قم

بالدخول عىل اإلنترنت وأجب عن أسئلة التصديق حول أسبوع البطالة

السابق.

يجب عليك تكرار هذه العملية أسبوعًيا. لن يتم تعيين يوم تصديق ُمحدد لك،

ويمكنك التصديق في أفضل يوم يناسبك من أيام األسبوع. 

استعد لإلبالغ عما إذا كنت قد عملت خالل األسبوع الماضي ,وإجمالي مبلغ

األجور التي حصلت عليها خالل هذا األسبوع.

بة ل مطا قديم  ت

تصديق

للتقدم بطلب للحصول عىل إعانة PUA، يجب أن تكون أوالً غير مؤهل للحصول عىل إعانة

التأمين ضد البطالة (UI) وأيًضا، يجب أن يعود سبب بطالتك إىل إحدى األسباب المتعلقة

بالوباء المسموحة بحسب القانون الفيدرالي.

،(UI) في غضون 7-10 أيام من تقديمك لطلب الحصول عىل إعانة التأمين ضد البطالة

ستتلقى خطاب حول نتيجة طلب التأمين ضد البطالة. إذا أفاد هذا الخطاب بأنك غير

مؤهل للحصول عىل اإلعانة المنتظمة للتأمين ضد البطالة، فيمكنك التقدم بطلب

.PUA للحصول عىل إعانة

تقدم بطلب للحصول عىل إعانة PUA عبر بوابتنا عىل اإلنترنت. يُرجى االستعداد إلجراء

عملية التحقق من عنوان بريدك اإللكتروني عنوانك، رقم الضمان الشخصي الخاص بك وأن

يكون إقرارك الضريبي لل2019 موجود لديك عند ملء الطلب.

بعد 10 أيام عمل من تقديم طلب إعانة البطالة أثناء الجائحة (PUA) ستستلم خطاب قرار

استحقاقك لإلعانة لتأكيد استحقاقك وتوجيهك لإلقرار.

ملحوظة: بمجرد أن تقدم طلًبا للحصول عىل اإلعانات المنتظمة، وما لم تكن قد اشتركت في خدمة اإليداع المباشر، فإنك

ستتلقى بطاقة خصم KeyBank فارغة. يمكنك االشتراك في خاصية اإليداع المباشر فوًرا بعد تقديم مطالبتك أو في أي وقت

بعد ذلك.

ملحوظة: إذا كنت عاطالً عن العمل أو كنت عاطالً عن العمل جزئًيا بسبب فيروس كوفيد-19، فيجب عليك تقديم
السبب المرتبط بالوباء في كل أسبوع تقوم بالتصديق فيه، راجع األسئلة الشائعة عبر اإلنترنت لمزيد من المعلومات. 

بعد 2-3 أيام من التصديق عىل اإلعانة، سيتم الدفع ببطاقة الخصم

الخاصة بك أو من خالل اإليداع المباشر.

يجب أن تستمر في التصديق كل أسبوع لتستمر في تلقي اإلعانات.

نموذج التقويم

بمجرد التقدم بطلب للحصول عىل

إعانة PUA (apply for PUA)، سوف

تنتظر 10 أيام عمل للحصول عىل

PUA) الخاص بك PUA نتيجة خطاب

Finding letter). بدًءا من عشرة أيام

عمل بعد ذلك، يمكنك التصديق

(certify).ستستمر في التصديق مرة

واحدة في األسبوع (أي يوم من أيام

األسبوع)، وستحصل عىل إعانتك

(payment) بعد بضعة أيام من

التصديق في كل مرة. 

التقدم للحصول عىل اإلعانات

1 ة  و خط ل ا

التصديق عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف

2 ة  و خط ل ا

استالم اإلعانة

3 ة  و خط ل ا

عمالء  ل ا خدمة 

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

ملحوظة: يمكنك التصديق في عطالت نهاية األسبوع والعطالت األخرى أيًضا (قد

  تتأخر اإلعانات لمدة يوم أو نحو ذلك إذا تم التصديق في يوم عطلة).
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الجدول
PUA الزمني للتصديق عىل

https://www2.illinois.gov/ides/Pages/file-for-pua.aspx
https://puaclaimant.ides.illinois.gov/Claimant/Core/Login.ASPX
https://www2.illinois.gov/ides/Pages/file-for-pua.aspx

