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Paliwanag ang Liham sa Paghahanap ng UI 

Ang nakapaloob na liham sa Paghahanap ng UI ay sasagot sa 

pinakamahalagang mga katanungan tungkol sa iyong paghahabol sa 

UI, tulad ng: 

1. Ako ba ay karapat-dapat na tumanggap ng mga benepisyo?  

Sa ilalim ng Paghahanap ng UI, tumingin sa ilalim ng header ng 

Pagpapasiya ng Pera ng UI at hanapin ang iyong Lingguhang 

Pakinabang na Halaga.  

➢ Kung ang numerong ito ay "0", ikaw ay kasalukuyang hindi 

kwalipikado na makatanggap ng regular na mga benepisyo sa UI. 

Ang impormasyon sa mga susunod na hakbang ay magagamit sa 

likod ng liham na ito. 

➢ Kung ang numerong ito ay nasa pagitan ng “51.00” at “542.00”, sa 

gayon ikaw ay karapat-dapat na makatanggap ng mga benepisyo 

sa UI. 

2. Magkano ang maaari kong matanggap sa mga benepisyo? 

Ang numero sa ilalim ng parehong Lingguhang Halaga ng Benepisyo 

(WBA, para sa akronim nito sa Ingles) ay maglilista kung magkano ang 

maaari mong matanggap sa bawat linggo. Ang pinakamababa na WBA 

ay $51, at ang pinakamataas ay $542. Kung mayroong umaasa sa iyo, 

ang Rasyon ng Umaasa ay idaragdag sa iyong Lingguhang Halaga ng 

Benepisyo upang makuha ang buong Halaga ng Benepisyo Bawat 

Linggo, na nakalista sa kanang bahagi. 

3. Paano ko makukuha ang aking mga benepisyo? 

Upang makatanggap ng mga benepisyo, dapat kang "magpatunay" sa 

pamamagitan ng pagsagot sa ilang pangunahing mga katanungan sa 

bawat linggo. Tinutulungan nito ang IDES na beripikahin ang iyong 

patuloy na pagiging karapat-dapat para sa mga benepisyo. Malapit sa 

tuktok ng Paghahanap ng UI, hanapin ang linya na naglilista ng iyong 

unang petsa ng pagpapatunay. Sa petsang iyon, dapat mong 

patunayan sa pamamagitan ng website ng IDES o sistema ng Tele-

Serve (inirerekumenda ang website). Maghanda na iulat kung 

nagtrabaho ka at ang halaga ng kabuuang sahod na kinita para sa 

bawat nakaraang dalawang linggo. 

Pangunahing Mga Tuntunin 
 

Karagdagang Paghahabol: 
Isang paghahabol na inihain sa 
simula ng isang segundo o 
kasunod na pahinga sa trabaho 
sa loob ng isang taon ng 
benepisyo. 
 

 Batayang Panahon: Ang 

unang apat sa huling limang 
nakumpleto na mga kwarter ng 
kalendaryo na agad bago ang 
taon ng benepisyo. Ginagamit 
ito upang matukoy kung 
kumita ka ng sapat na kita 
upang maging kwalipikado para 
sa mga benepisyo. Kung hindi 
ka kwalipikado sa ilalim ng 
karaniwang batayang panahon, 
ang pinakabagong apat na 
nakumpletong mga kwarter ay 
maaaring magamit bilang isang 
kahaliling base period. 
 
Mga Benepisyo: Mga 

pagbabayad na ginawa sa iyo 
bawat iba pang linggo kung 
karapat-dapat ka. 

 
Taon ng Benepisyo: 
Karaniwang nagsisimula ang 
iyong taon ng benepisyo sa 
Linggo ng linggo kung saan mo 
unang isinampa ang iyong 
paghahabol. Ang taon ng 
benepisyo ay ang buong taon 
(52 linggo) na nagsisimula sa 
petsang iyon. 
 

Naghahabol: Isang indibidwal 

na nag-a-aplay para 
sa/tumatanggap ng mga 
benepisyo ng seguro sa 
kawalan ng trabaho.  
 

Sertipikasyon: Ang proseso 

ng pagsagot sa mga 
pangunahing tanong sa online 
o sa pamamagitan ng telepono 
upang maiparating ang 
katayuan ng iyong trabaho. Ang 
pagpapatunay ay nagtatatag ng 
iyong patuloy na pagiging 
karapat-dapat at kung paano 
binabayaran ang iyong mga 
benepisyo. 
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Bilang karagdagan, bibigyan ka ng isang araw-araw na lingguhang 

sertipikasyon, na maaari ding makita malapit sa tuktok ng 

Paghahanap ng UI. Minsan sa dalawang linggo kasunod ang iyong 

unang petsa ng pagpapatunay, sa alinman sa Lunes, Martes, o 

Miyerkules, dapat kang magpatunay muli para sa mga benepisyo. 

Kung hindi mo magawang magpatotoo sa iyong nakatalagang araw ng 

pagpapatunay, maaari kang magpatotoo sa Huwebes o Biyernes ng 

parehong linggo. Mangyaring Tandaan: Mangyaring maghintay ng 8 

araw bago matanggap ang iyong tseke sa pamamagitan ng koreo, o 2-

3 araw para sa direktang deposito. 

 

Iba pang Mga Pangunahing Puntos 

Paraan ng Pagbabayad: 

Darating ang iyong mga benepisyo sa pamamagitan ng tseke o 

direktang deposito. Ang tseke ay ang default na opsyon, ngunit ikaw 

ay lubos na hinihikayat na lumipat sa direktang deposito. Mangyaring 

bisitahin ang ides.illinois.gov/payment para sa impormasyon tungkol 

sa mga paraan ng pagbabayad. 

Kung ang Halaga ng Iyong Lingguhang Benepisyo (WBA, para sa 

akronim nito sa Ingles) ay "$0" 

Kung ang iyong WBA ay "$0", kung gayon ang aming mga tala ay 

nagpapahiwatig na hindi ka binayaran ng sapat na sahod sa iyong 

batayang panahon upang maging kwalipikado para sa regular na mga 

benepisyo sa kawalan ng trabaho.  

Mga Karapatan sa Apela 

Kung hindi ka sumasang-ayon sa iyong Paghahanap ng UI, maaari 

kang magsampa ng isang apela sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng 

pagpadala sa iyong liham sa Paghahanap ng UI. Mangyaring 

sumangguni sa pagtatapos ng liham ng Paghahanap ng UI para sa 

impormasyon sa apila. Mangyaring Tandaan: Kung nagsampa ka ng 

isang apela, dapat mong ipagpatuloy ang pagpapatunay para sa iyong 

mga linggo ng kawalan ng trabaho, kahit na hindi ka maaaring 

makatanggap ng mga benepisyo hanggang sa mapagpasyahan ang 

apela. 

Hindi nag-aplay para sa seguro sa kawalan ng trabaho? 
 

Kung hindi ka nag-aplay kamakailan para sa mga benepisyo ng UI, 

ngunit natanggap mo pa rin ang nakalakip na liham sa Paghahanap ng 

UI, maaari kang mabiktima ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan. 

Mangyaring bisitahin ang ides.illinois.gov/fraud para sa karagdagang 

impormasyon. 

Karugtong ng Pangunahing 

Mga Tuntunin 
 

Rasyon ng Umaasa: Isang 

benepisyo na idinagdag sa 
lingguhang halaga ng 
benepisyo kung mayroon kang 
alinman sa (1) isang umaasa na 
bata na wala pang edad na 
labing walo, (2) isang asawa na 
hindi nagtatrabaho na hindi 
karapat-dapat para sa mga 
benepisyo ng UI sa kanilang 
sarili o (3) isang nasa hustong 
gulang na batang may 
kapansanan. Maaaring maging 
umaasa ang anak o asawa, 
ngunit hindi pareho. Higit sa 
isang anak ay hindi magtataas 
ng iyong mga benepisyo.  

 
Pinakamataas na Rasyon ng 
Umaasa: Ang kabuuang 

halaga na karapat-dapat mong 
matanggap sa loob ng taon ng 
benepisyo. Ito ang iyong WBA 
na pinarami sa 26 na linggo. 
 
Pagpapasiya sa Pera: Ang 

desisyon na naglilista ng dami 
ng mga benepisyo na karapat-
dapat mong matanggap. 
Tinawag din na Paghahanap ng 
UI. 

 
Katangiang Angkop ng Pera: 
Ang iyong pagiging karapat-
dapat para sa UI, batay sa kung 
nakakuha ka ng sapat na sahod 
sa batayang panahon. 
 

Katangiang Angkop ng Hindi 
Pera: Mga kadahilanan bukod 

sa sahod na nakakaapekto sa 
iyong pagiging karapat-dapat 
para sa UI, tulad ng walang 
kakayahan at hindi kayang 
magtrabaho, kusang-loob na 
pag-alis, atbp. Makikipag-
ugnayan sa iyo ang IDES kung 
may katanungan tungkol sa 
iyong karapat-dapat na hindi 
pang-pera. 

 
Halaga ng Lingguhang 
Benepisyo (WBA, para sa 
akronim nito sa Ingles): Ang 

halaga ng pera na karapat-
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Kung Bumalik Ka sa Trabaho 

Kapag nagpatotoo ka, dapat kang mag-ulat kung nagtrabaho ka o nakakuha ng sahod para sa bawat 

huling dalawang linggo. Kung bumalik ka sa trabaho at kumita ng higit sa iyong WBA, hindi ka 

makakatanggap ng mga benepisyo para sa linggong iyon. Kung kailangan mong mag-aplay muli para sa 

mga benepisyo sa loob ng parehong taon ng benepisyo, dapat kang magsampa ng isang Karagdagang 

Paghahabol.  

Iba pang Tulong 

Bisitahin ang ides.illinois.gov/moreassistance para sa listahan ng iba pang mga serbisyo tulad ng 
segurong pangkalusugan, pangangalaga sa bata, at tulong sa pagkain. 

Mga Salin 

Espanyol: ides.illinois.gov/UIFinding-Spanish 
Wikang Polako: ides.illinois.gov/UIFinding-Polish 
Wikang Tsino: ides.illinois.gov/UIFinding-Chinese 
Wikang Arabo: ides.illinois.gov/UIFinding-Arabic 
Wikang Hindu: ides.illinois.gov/UIFinding-Hindi 
Tagalog: ides.illinois.gov/UIFinding-Tagalog 


