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 3   تأمین البطالةإعانات 

 
 مقدمة

 .یقدم ھذا الدلیل تعلیمات مفصلة عن كیفیة تقدیم الباحثین عن العمل طلبات الحصول على إعانة تأمین البطالة
 

ضرائب تأمین البطالة من أصحاب العمل على سبیل االلتزامات داخل الوالیة وتعید ھذه ") الھیئة(" IDESتجمع ھیئة تأمین العمل في إلینوي 
كما تنظم الھیئة خدمة التوظیف وبرامج خاصة أخرى للعاطلین عن . األموال إلى العمال المستحقین في الوالیة في صورة إعانات تأمین للبطالة

 .عمل كلیًا وجزئیًا وتقوم بتوصیل الباحثین عن عمل بأصحاب العمل لسد احتیاجاتھم من العمالة بناء على مھارات كل منھمال
 

 أین تجد خدمات الھیئة

 Illinois workNet Centersمات في مكاتب الھیئة ومراكز كما تتوفر الخد. لالطالع على جمیع الخدمات IDES.Illinois.govقم بزیارة موقع الھیئة 
 . Aboutمن قائمة  Office Locatorواختر  IDES.Illinois.govللبحث عن أقرب مكتب، تفضل بزیارة . في كل أنحاء الوالیة

 

) IDES Claimant Services(یمكنك أیًضا االتصال بخدمات طالبي اإلعانة بالھیئة  .النشرة إذا كانت لدیك أسئلة عن تقدیم الطلبات، فاطلع على ھذه

 .إذا كانت لدیك استفسارات أخرى 5631-244) 800(على الرقم 
 

ویمكن الوفاء  .كما یلزم علیھ التسجیل في أنظمة خدمة التوظیف بالوالیة. یشترط أن یقوم متلقي إعانة تأمین البطالة بالبحث الفعلي عن العمل
 .واستكمال إجراءات التسجیل وإنشاء سیرة ذاتیة والبحث عن عمل IllinoisJobLink.comبھذین الشرطین من خالل الدخول على الموقع 

 

 IDES.Illinois.govللمعلومات عن خیارات الوظائف واتجاھات التوظیف وتوقعات الوظائف والعمل وتوصیفات الوظائف واألجور، ادخل على 
 .Jobs & Workforceواختر 

  

 كیف تحمي إعاناتك

فاألخطاء في تقدیم الطلب قد . الواردة في ھذا الكتیب اتباع التعلیماتأو أكثر بسبب عدم یفقد الكثیر من العاطلین عن العمل إعاناتھم ألسبوع 
أو اطلب المساعدة من أحد  5631-244) 800(إذا لم تفھم ھذه التعلیمات فاتصل بخدمات طالبي اإلعانة بالھیئة على الرقم . تؤخر استالم إعاناتك

كما یحق لك أن توكل من یمثلك في جمیع المسائل المتعلقة بطلبك شخًصا كان أو منظمة من . Illinois workNet Centerمكاتب الھیئة أو مراكز 
 .حیث یمكن أن تعطى المعلومات المتعلقة بطلبك لوكیلك بشرط أن یقدم ھذا الوكیل ما یثبت أنك فوضتھ بالنیابة عنك. اختیارك

 

https://ides.illinois.gov/
https://ides.illinois.gov/
https://illinoisjoblink.illinois.gov/ada/r/
https://ides.illinois.gov/


 4   تأمین البطالةإعانات 

 

 إعانات تأمین البطالة

وكما في التأمین ضد . تدیره الوالیة ویستھدف تعویض العاطلین عن العمل تعویًضا جزئیًا عن فقدان األجورتأمین البطالة ھو برنامج تأمین 
أي فقدانك للعمل بشكل مؤقت أو دائم أو : الحرائق وتأمین الحوادث والتأمین الصحي وأنواع التأمین األخرى، فھو تأمین لحاالت الطوارئ

 .انخفاض ساعات عملك بسبب قلة العمل
 

 یضمن البرنامج أنھ إذا كنت مستوفیًا لشروط االستحقاق المنصوص علیھا في القانون، سیعطیك البرنامج دخًال أثناء بحثك عن العمل یصل 
ولكن تأمین البطالة لن یكفلك وال یمكنھ أن یكفلك في حالة فقدانك للدخل نتیجة غیابك عن العمل . أسبوًعا بحد أقصى في السنة الواحدة 26إلى 

 .سبب المرض أو إذا كنت عاطًال باختیاركب
 

یجب عدم الخلط بین تأمین البطالة والضمان االجتماعي الذي ھو عبارة عن برنامج فیدرالي یكفلك أنت ومن تعولھم عند فقدان الدخل بسبب 
أما بالنسبة لتأمین البطالة في إلینوي فأنت ال فأنت تدفع أموال الضمان االجتماعي باقتطاع جزء من راتبك، . التقاعد أو اإلعاقة الدائمة أو الوفاة

 .فتأمین البطالة ممول من أموال الضرائب التي تجمع من أصحاب العمل في الوالیة. تدفع لھ شیئًا سواء مباشرة أو باالقتطاع من راتبك
 

، )ب عدد المطالبات التي تحمل على حسابھمالمبلغ الذي یدفعھ صاحب العمل یختلف حس(أصحاب العمل یدفعون تكلفة تأمین البطالة نظًرا ألن 
  .فلھم الحق في الطعن على المطالبات التي یرون أنھا غیر مشروعة

 

 العمل المكفول بالتأمین

 ھو العمل الذي یقوم بھ " العمل المكفول بالتأمین"و ".العمل المكفول بالتأمین"إذا كنت مستحقًا لتأمین البطالة، ستتلقى اإلعانات بناء على 

 الذي یلزم علیھ دفع األموال للوالیة بمقتضى قانون تأمین البطالة بإلینوي  -العامل لمصلحة صاحب العمل الخاضع للقانون 
)Illinois Unemployment Insurance Act.( 

 

فإذا كنت مستوفیًا . ستحقاقوالستحقاق اإلعانات ال بد أن تستوفي شروط اال". اإلعانات"األموال التي تستلمھا كل أسبوعین یطلق علیھا مصطلح 
 .فاإلعانات لیست ھبة للمحتاجین، فھي لیست أموال خیریة أو رفاھیة. لھا، ستدفع لك اإلعانات باعتبارھا مسألة حق من الحقوق

 

مكاتب الھیئة ، وتقدم الخدمات عبر اإلنترنت ومن )IDES(الجھة التي تتولى إدارة برنامج تأمین البطالة في إلینوي ھي ھیئة تأمین العمل 
 .المنتشرة في الوالیة

 

یمكن معرفة مواقع المكاتب . أو في مكتب من مكاتب الھیئة IDES.Illinois.govإذا صرت عاطًال عن العمل، یجوز لك تقدیم طلب على الموقع 
 .على اإلنترنت أو باالتصال بخدمات طالبي اإلعانة

 

 فإذا تأخرت في تقدیم الطلب، قد ال تحصل . طلبك خالل األسبوع األول الذي یأتي بعد فقدانك للعمل أو في أقرب وقت بعد أن تفقد عملكقدم 

 .على اإلعانة

  

https://ides.illinois.gov/
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 العمل غیر المكفول بالتأمین

لمكفول بالتأمین ال یمكن استخدامھا كمسوغ واألجور المدفوعة للعمل غیر ا. ثمة بعض أنواع العمل التي قد ال تكون مكفولة بالتأمین في إلینوي
 :وفیما یلي بعض األمثلة. لمطالبات اإلعانة

دوالر على األقل  20000عمال الزراعة المكفولون بالتغطیة التأمینیة ھم الذین أدوا أعماًال لدى وحدة توظیف دفعت أجوًرا نقدیة قیمتھا  .1
أسبوًعا تقویمیًا أو أكثر خالل إما  20عمال أو أكثر في خالل كل أسبوع من  10لھؤالء العاملین خالل أي ربع سنوي تقویمي أو وظفت 

 .أما غیر ذلك من عمال الزراعة فلیسوا مكفولین بالتأمین. السنة التقویمیة الحالیة أو السابقة

دوالر  1000وًرا نقدیة قیمتھا عمال الخدمات المنزلیة المكفولون بالتغطیة التأمینیة ھم الذین أدوا أعماًال لدى وحدة توظیف دفعت أج .2
أما غیر ذلك من عمال الخدمات . على األقل ألي خدمات منزلیة في أي ربع سنوي تقویمي خالل إما السنة التقویمیة الحالیة أو السابقة

 .المنزلیة فلیسوا مكفولین بالتأمین

 Railroad Unemployment(عمال السكك الحدیدیة ال یكفل التأمین عمل السكك الحدیدیة المكفول بتأمین قانون تأمین البطالة ل .3

Insurance Act .( 

 یعمل لدى ابن أو ابنة، أو ابن أو ابنة تحت ) ة(، أو والد)ة(ال یكفل التأمین وظائف أسریة معینة، مثل شخص یعمل لدى زوج .4
 ).ة(تعمل لدى والد/یعمل 18سن 

 .فقط بنظام األجر بالعمولةال یكفل التأمین وسطاء أو وكالء التأمین الذین یعملون  .5

أو المعینین للعمل لفترات قصیرة ) كالمسؤولین المنتخبین(قد ال یشمل التأمین بعض أنواع العمل الحكومي في أوضاع وظیفیة خاصة  .6
 .بعد وقوع الكوارث

 .التدریب على العملال یكفل التأمین أعمال اإلغاثة الممولة من الحكومة الفیدرالیة ومن الوالیة والمقاطعات المحلیة أو  .7

البیع أو بالعمولة المباشرة أو بأي نظام مشابھ في -ال یكفل التأمین أیًضا عمال البیع المباشر للمنتجات االستھالكیة العاملین بنظام الشراء .8
 .منزل أو مؤسسة غیر مؤسسات البیع بالتجزئة الدائمة

 

أو مكفولة من ) 19انظر صفحة (لینوي ولكن قد تكون مكفولة في والیات أخرى ثمة بعض أنواع العمل األخرى التي ال یكفلھا البرنامج في إ
 .إذا كانت لدیك أي استفسارات فاتصل بخدمة طالبي اإلعانات بالھیئة. الحكومة الفیدرالیة

  

 ھل أنت مستحق لإلعانات؟

وھذه . استحقاق محددة حتى یقبل طلبك وتستلم األموالیشترط تأمین البطالة كأي شكل من أشكال التأمین األخرى أن یستوفي الفرد شروط 
وال تكون مستحقًا لإلعانات إال عن األسابیع . الشروط وضعت للتحقق من أنك كنت تعمل مؤخًرا ثم فقدت عملك حالیًا ألسباب خارجة عن إرادتك

 .التي تستوفي فیھا كافة الشروط وغیر مستبعد
 

 شروط االستحقاق العامة

 .سبب خارج عن إرادتكأن تفقد عملك ل .1
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 ).14انظر صفحة (دوالر أو أكثر خالل فترتك األساسیة عن عمل مكفول بالتأمین  1600أن تكون حصلت على أجور بقیمة  .2

دوالًرا على األقل من أجور فترتك األساسیة في أي وقت خالل الفترة األساسیة خارج الربع السنوي  440أن تكون حصلت على  .3
 .فیھ أجورك ھي األعلىالتقویمي الذي كانت 

 ). 9انظر صفحة . (أن تكون مسجًال للحصول على عمل بسجالت الھیئة .4
 

 االستحقاق األسبوعي

اآللي أو عبر اإلنترنت أو بأي طریقة أخرى  Tele-Serveعن األسبوع المعني باستخدام نظام ) إقرارك(أن تكون قد قدمت طلبك  .1
 .تحددھا لك الھیئة

وھو . وال تدفع أي إعانات عن ھذا األسبوع. ھو فترة تأھیلیة یشترطھا القانون" أسبوع االنتظار"و. واحد" ارأسبوع انتظ"أن یمر علیك  .2
 . عادة األسبوع األول الذي تقدم طلبك عنھ

 ).9و 8انظر صفحة . (أن تكون خالل األسبوع المعني قادًرا على العمل ومتاًحا للعمل وساعیًا بنشاط في البحث عن عمل .3
 

 االستبعاد
 :ویتم استبعادك في الحاالت التالیة. لن یكون الفرد مستحقًا لإلعانات إذا تقرر استبعاده، حتى وإن كان مستوفیًا لشروط االستحقاق المبینة فیما سبق

أو التحرش  األسباب الصحیة: إذا تركت عملك دون سبب وجیھ متسبب فیھ صاحب العمل، إال إذا تركت العمل لسبب من األسباب التالیة .1
الجنسي أو العنف األسري أو العمل غیر المالئم أو قبول وظیفة أخرى أو عدم ممارسة امتیازات شغل الوظائف األقل أو الحاجة إلى 

 . ینتقل من محل إقامتھ بسبب الوظیفة) ة(أو زوج) ة(عسكري) ة(مرافقة زوج

 .إذا فصلت من عملك بسبب سوء السلوك .2

مناسبة في غیر ووفقًا للقانون تعتبر الوظیفة . اسب أو تقبل وظیفة مناسبة معروضة علیك، دون سبب وجیھإذا لم تقدم طلبًا لعمل من .3
 :الحاالت اآلتیة

a. أن یعرض صاحب العمل الوظیفة بسبب نزاع بینھ وبین الموظف لدیھ. 

b.  الوظائف في نفس المنطقةعندما تكون األجور أو ساعات العمل أو ظروف العمل لیست مساویة لمثیالتھا بنفس النوع من. 

c. في حالة تعرض سالمتك أو صحتك أو أخالقك للخطر. 

d. إذا أجبرت على االستقالة من نقابة أو اتحاد أو منعت من االنضمام إلیھا من أجل الحصول على الوظیفة أو االحتفاظ بھا. 

e. شخص من العملإذا كنت ستحل محل موظف آخر بموجب اتفاقیة مفاوضة جماعیة وتتسبب في تسریح ھذا ال. 

 

من إذا انطبقت علیك أسباب االستبعاد الثالثة األولى، فلن تكون مستحقًا لإلعانات المستقبلیة إال إذا وجدت عمًال آخر وكسبت أجًرا أكثر : مالحظة
ھناك بعض أنواع . (إرادتك أو یعادل مبلغ إعانتك األسبوعي في كل أسبوع من األسابیع التقویمیة األربعة، ثم فقدت تلك الوظیفة لسبب خارج عن

 .)العمل التي ال یمكن استخدامھا إلعادة االستحقاق
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یمكن رفض حصولك على جمیع اإلعانات القائمة على األجور التي . إذا فصلت من عملك بسبب ارتكابك جنایة أو سرقة في عملك .4

 .تعطى لك حتى تاریخ فصلك من العمل

یمكن رفض حصولك على اإلعانات . عمال تسببت في توقف العمل في مكان عملك إذا كنت عاطًال عن العمل بسبب حدوث منازعة .5
أما إذا استطعت أن تثبت أنك وجمیع العاملین معك في درجتك أو فئتك لم تشاركوا في المنازعة أو لیس علیكم . حتى انتھاء اإلضراب

 .العملتأثیر مباشر من المنازعة العمالیة، فلن تمنع عنك اإلعانات حتى وإن توقف 

ذي إذا كنت تتلقى إعانات بطالة من والیة أخرى وفقًا لقانون فیدرالي مثل قانون تأمین البطالة لعمال السكك الحدیدیة في األسبوع نفسھ ال .6
 .تطلب عنھ اإلعانات من والیة إلینوي

لزمة بأن تدفع لك أجوًرا في صورة بالنسبة ألي أسبوع تطلب عنھ اإلعانات، إذا كنت تلقیت أو ستتلقى أجوًرا أو كانت جھة عملك م .7
مدفوعات إجازة أو بدل إجازة أو أجور احتیاطیة إلغالق معلن بسبب الجرد أو ألغراض اإلجازة أو قامت جھة عملك في شأن فصلك 

ى عنھا أجوًرا من العمل بدفع تلك األموال أو ستقوم بدفعھا لك وتسجل تخصیًصا وقتیًا للفترة التي یغطیھا األجر أو الفترة التي تتلق
 .عوًضا عن إشعار ترك العمل أو تعویض بأثر رجعي

إذا كنت تتلقى تعویض عمال عن عجز كلي مؤقت قیمتھ أكثر من أو تساوي إعانة تأمین البطالة التي یمكنك سحبھا في األسبوع نفسھ  .8
 .خذ الفرقإما إذا كانت قیمة التعویض أقل من اإلعانة، فیجوز لك أن تأ. الذي تطلب عنھ اإلعانات

) 17انظر صفح (إذا لم تكن حصلت على المبلغ المشترط من األجور الستحقاق سنة تالیة من اإلعانات منذ بدایة سنة اإلعانة السابقة لھا  .9

 .التي استلمت فیھا اإلعانات

ه الحالة، سیقتطع من إعانة وفي ھذ. إذا كنت ستتلقى أو تلقیت معاش تقاعد أو معاش منتظم مماثل عن األسبوع الذي تطلب عنھ اإلعانة .10
بواسطة فترك األساسیة أو صاحب العمل المتحمل  جزئیًاإذا كان یدفع المعاش (معاش تقاعدك %) 50(البطالة المدفوعة لك نصف 

 ).بواسطة فترك األساسیة أو صاحب العمل المتحمل للمعاش كلیًاإذا تم دفع تكلفة المعاش (معاش التقاعد %) 100(أو كل ) للمعاش
 

ثم یضرب الناتج في ) 30(تتم قسمة مبلغ المعاش الشھري على ثالثین : یحدد المبلغ الذي یقتطع من معاش التقاعد بطریقة الحساب اآلتیة
) 2(فإذا دفع صاحب العمل أي جزء من المعاش، فیقسم مبلغ المعاش األسبوعي على اثنین . ، فیعطینا مبلغ المعاش األسبوعي)7(سبعة 

 %). 50(لتحدید النصف 
 

دوالر ودفع صاحب العمل جزًءا منھ وكان مبلغ اإلعانة  1030,50على سبیل المثال، إذا كان الفرد یتلقى معاش تقاعد شھري قیمتھ 
 :إذن المعادلة ستكون كاآلتي. دوالر 331األسبوع ھو 
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أو مدیر، وكنت بین الفصول الدراسیة أو كنت إذا كان طلبك قائم على األجور التي كسبتھا من عملك بمؤسسة تعلیمیة كمعلم أو باحث  .11
ولكن من الممكن أن یكون العاملون بالتعلیم مستحقین . في إجازة أو راحة وتضمن ضمانًا معقوًال أنك ستعود في الفصل الدراسي التالي

ن یعمل في أي مؤسسة تعلیمیة ویستبعد كل م. إلعانة البطالة بین الفصول الدراسیة وخاللھا إذا كانت أجورھم األكادیمیة غیر كافیة
كسائق حافلة أو حارس عبور أو عامل مقھى أو موظف شباك أو غیرھم وكان بین الفصول الدراسیة ویضمن ضمانًا معقوًال عودتھ 

 .كما یمكن أن یستبعد العاملون بالتعلیم أیًضا خالل فترة إجازة التفرغ المدفوعة األجر. لذلك العمل في الفصل الدراسي التالي

 .إذا كنت ریاضیًا محترفًا وكنت بین المواسم الریاضیة وتضمن ضمانًا معقوًال عودتك إلى الخدمات الریاضیة .12

 .في حال كانت إعاناتك قائمة على األجور التي كسبتھا بینما كنت أجنبیًا ولم تكن مقیًما دائًما أو لم یكن معك تریح عمل .13

 

 متى وأین تقدم طلبات اإلعانة

. أو في مكتب من مكاتب الھیئة IDES.Illinois.govقدم طلب اإلعانة على الموقع  .األسبوع األول الذي یأتي بعد فقدانك للعملقدم طلبك خالل 

 . إذا أردت التأكد من استحقاقك لإلعانات، فاتصل بخدمة طالبي اإلعانات بالھیئة لمعرفة المزید
 

 .أو سجل في أحد مكاتب الھیئة IllinoisJobLink.comعلیك التسجیل في نظام خدمة التوظیف بالوالیة على الموقع  كما یلزم
  

 البیانات المطلوبة لتقدیم طلب اإلعانة

 .جتماعيرقم ضمانك االجتماعي واسمك كما یظھر على بطاقة الضمان اال •

 .)والتي ستعطینا وزنك، وھو مطلوب(رخصة سیاقتك أو رقم ھویتك الصادرة من الوالیة  •

 .أو أطفال، مطلوب أرقام ضمانھم االجتماعي وأسماؤھم وتواریخ میالدھم) ة(إذا ضم طلبك وجود معالین كزوج •

 البریدیة وأرقام ھواتفھا وتواریخ التوظیف وسبب  شھًرا األخیرة وعناوینھا 18أسماء جمیع جھات العمل التي عملت لدیھا خالل الـ  •
 .الفصل من العمل

o  نموذج (قد یلزم للطلب تقدیم سجالت األجور من أصحاب العملW-2كعوب الشیكات، إلخ ،.( 

https://ides.illinois.gov/
https://illinoisjoblink.illinois.gov/ada/r/
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 . إذا عملت منذ یوم األحد من ھذا األسبوع، یلزم إبالغ األجور اإلجمالیة لھذا األسبوع •

o  اإلجمالیة عن أي عمل أدیتھ، سواء بدوام جزئي أو كاملعلیك اإلبالغ عن كافة األجور . 

o  شاملة األجور التي تكون في شكل "صافي ما تحصل علیھ"یقصد باألجور اإلجمالیة إجمالي ما كسبتھ قبل االقتطاعات، ولیس ،
 . مسكن أو وجبات أو سلع أو أي شكل آخر

o  ،ولیس األسبوع الذي استلمت فیھ المالیجب إبالغ األجور اإلجمالیة عن األسبوع الذي جنیتھا فیھ . 

o إذا كانت أجورك اإلجمالیة في أي أسبوع أقل من مبلغ إعانتك األسبوعي، فیمكن لك أن تظل مستحقًا لمبلغ اإلعانة الجزئي أو الكلي. 

 .)غیر شاملة الضمان االجتماعي(سجالت أي معاشات تحصل علیھا  •

 .الیات المتحدةبیانات تسجیل األجنبي لغیر حاملي جنسیة الو •

 .للمحاربین القدامى المسرحین مؤخًرا من الخدمة DD form 214 / 215من استمارة  Member 4نسخة  •

o  النسخ األخرى من استمارةDD Form 214 / 215  مقبولة، ولكن نسخةMember 4 ھي المتوفرة والشائعة. 

 .إذا كنت مسرًحا من العمل كموظف مدني بالحكومة الفیدرالیة Personnel Action Form 50واستمارة  Standard Form 8نسخ من استمارة  •
 

ینص القانون على أنھ یعاقب بالسجن والغرامة كل من یحاول الحصول على اإلعانات عن طریق االحتیال من خالل كتمان معلومات  :مالحظة
 .مطلوبة أو اإلدالء بأقوال زائفة للحصول على اإلعانات

 

 على العمل ومتاح لھ"؟ ماذا یقصد بالقول "قادر

 وھذا یعني أنھ خالل األسبوع . خالل أي أسبوع تطلب عنھ اإلعانات" قادًرا على العمل ومتاًحا لھ"ینص القانون على أنھ یشترط علیك أن تكون 

" غیر"وتعتبر . یة وظیفة بدوام كاملوھذا یعني في األوضاع الطبیع. ال بد أن تكون راغبًا في قبول العمل بوظیفة مناسبة ومستعدًا لھا وقادًرا علیھا

 :متاح لھ في الحاالت اآلتیة" غیر"قادر على العمل و

 .إذا كنت مریًضا وال تستطیع العمل في أي یوم .1

 .إذا كنت في إجازة ولست متاًحا للعمل .2

 .إذا اضطررت إلى البقاء بالمنزل لالعتناء بالمنزل أو رعایة فرد من األسرة .3

 .وظیفة مناسبةإذا تقاعدت ولن تقبل  .4

 .إذا فقدت عملك ثم انتقلت وأقمت في منطقة من المؤكد أن فرص إیجاد العمل فیھا أقل من الفرص في المنطقة التي تركتھا .5

 .إذا كانت األجور أو ساعات العمل أو ظروف العمل التي تصر علیھا دون سبب معقول تقلل من فرص حصولك على وظیفة .6
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ولكن یجوز أن تستحق اإلعانات . لھ ھو عمل الطالب الملتحقین بالمدارس أو في إجازة من المدارسإذا كان عملك األساسي الذي تشغ .7

فإذا كنت ملتحقًا ببرنامج من ھذه . إذا كنت ملتحقًا ببرنامج تدریبي معتمد لمساعدتك في الحصول على وظیفة في ظروف محددة
 .workNet Centersحد مكاتب الھیئة أو مراكز البرامج، فأبلغ أحد موظفي خدمة طالبي اإلعانة بالھیئة، بأ

 

 البحث الفعلي عن العمل

فیلزم علیك التسجیل في نظام خدمة التوظیف بالوالیة على . ینص القانون على أنھ یشترط علیك أن تبحث بحثًا فعلیًا عن عمل من تلقاء نفسك
وستجد طاقم العمل . سیطابق النظام تفضیالتك ومھاراتك مع الوظائف الشاغرة .أو سجل في أحد مكاتب الھیئة IllinoisJobLink.comالموقع 

 :إضافة إلى ذلك قد یطلب منك أن تبلغ الھیئة بما یلي بشكل منتظم. متاًحا في مكاتب الھیئة لمساعدتك في البحث عن العمل

 .ما تفعلھ إلیجاد الوظیفة .1

 .نوع العمل الذي تبحث عنھ .2

 .توقعاتك وفرصك بالنسبة للحصول على وظیفة .3
 

سیحتفظ الموقع تلقائیًا بمحاوالت بحثك عن  IllinoisJobLink.comإذا كنت تبحث عن عمل على موقع . سجل أوقات وأماكن بحثك عن العمل
 . IDES.Illinois.gov: المتوفرة على موقعنا) Work Search Record(مكنك أیًضا استخدام استمارة سجالت البحث عن العمل ی. العمل

 

 .إذا طالت مدة فقدانك للعمل، فربما علیك أن تغیر متطلباتك لتحسین فرصك في إیجاد وظیفة
 

 لألطفال المعالینطلب اإلعانة 

 :یجوز لك أن تطلب إعانة للطفل على أنھ معال إذا تحققت الشروط اآلتیة

 .أال یكون قد تقدم أي أحد آخر بطلب للحصول على إعانة للطفل كمعال خالل السنة الماضیة .1

 .لى إعانة لطفل فیھا كمعالأال یكون الطفل فردًا من أفراد األسرة نفسھا التي سبق أن طلب فیھا أحد الوالدین اآلخر الحصول ع .2

عاًما، أما إذا كان أكبر من ذلك فیشترط أن یكون غیر قادر على العمل بسبب المرض أو اإلعاقة خالل الـ  18أن یكون الطفل تحت سن  .3
 .یوًما التي تسبق الیوم األول من كل أسبوع تطلب عنھ اإلعانات 90

 .لمتبنى أو طفل في حضانتك بأمر المحكمةزوجتك أو طفلك ا/أن یكون طفلك الطبیعي أو طفل زوجك .4

أو طوال مدة (یوًما التي تسبق الیوم األول من كل أسبوع تطلب عنھ اإلعانات  90أن تكون قد تكفلت بأكثر من نصف نفقة الطفل عن الـ  .5
زوجتك معًا قد /كنت أنت وزوجكأو تكون قد تكفلت بربع النفقة على األقل إذا ) یوًما 90العالقة مع الطفل إذا كانت ھذه المدة أقل من 

 .تكفلتما بأكثر من نصف النفقة وكنتما أفرادًا من األسرة المقیمة بالمنزل نفسھا
 

یوًما ولكنك كنت ملزًما قانونًا باإلنفاق علیھم، فسیتم اعتبارك أنك قد  90إذا منعك مرض أو إصابة من اإلنفاق على طفلك أو أطفالك خالل فترة الـ 
 .أنفقت علیھم

https://illinoisjoblink.illinois.gov/ada/r/
https://illinoisjoblink.illinois.gov/ada/r/
https://ides.illinois.gov/
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 لب اإلعانة لزوج(ة) معال(ة)ط

قد تكفلت بأكثر ) ین(الستحقاق اإلعانات وبشرط أن تكون) ا(أجور كافیة لھ) ة(إذا لم یكن لدى الزوج) ة(تطلبي اإلعانة للزوج/یجوز لك أن تطلب
 .یوًما التي تسبق الیوم األول من كل أسبوع تطلب عنھ اإلعانات 90عن الـ ) ة(من نصف نفقة الزوج

 

كمعال إذا لم ) ة(تطلبي اإلعانة للزوج/یوًما قبل الیوم األول ألسبوع اإلعانة، فیجوز لك أن تطلب 90أما إذا كان زواجكما قد تم منذ فترة أقل من 
 .قد تكفلت بأكثر من نصف النفقة منذ تاریخ الزواج) ین(أجور كافیة الستحقاق اإلعانات وبشرط أن تكون) ا(یكن لدیھ

 

، فسیتم )ا(ملزًما قانونًا باإلنفاق علیھ/یوًما ولكنك كنت ملزمة 90زوجك خالل فترة الـ /أو إصابة من اإلنفاق على زوجتكإذا منعك مرض 
 ).ا(اعتبارك أنك قد أنفقت علیھ

 

 .معًا) ة(معال) ة(ال یسمح بطلب اإلعانة لطفل معال وزوج
 

 ماذا یحدث عندما تقدم طلبك الجدید لإلعانات؟

 .سیحدد لك یوم معین لالتصال واإلقرار الستحقاق أسابیع اإلعانةبعد تقدیم طلبك  .1

 . IllinosJobLink.comیلزم علیك التسجیل في أنظمة خدمة التوظیف بإلینوي على الموقع  .2

ویجب تقدیم ھذا السجل  ).9انظر صفحة (عمل وتسجل مرات ومحاوالت بحثك ستبلغك الھیئة بأنھ یشترط علیك أن تبحث بحثًا فعلیًا عن ال .3
 .متى ما طلبتھ منك الھیئة

 

فقد یعاد النظر في تحدید وإثبات بحثك عن . (یخضع التحقق من بحثك فعلیًا عن العمل خالل األسبوع الذي تطلب عنھ اإلعانات إلعادة النظر
ولكي تحفظ الدلیل على أنك كنت تبحث فعلیًا عن العمل، احتفظ ). و عدت إلى عملك منذ ذلك الحینالعمل حتى وإن حصلت فعًال على اإلعانات أ

وأیًضا في حالة وجود استئناف قید النظر . أسبوًعا من نھایة ذلك األسبوع 53بسجل بحثك الكتابي عن أي أسبوع تطلب عنھ اإلعانة حتى مرور 
ومن البدائل السھلة االحتفاظ بسجل بحثك . بحثك الكتابي إلى أن یتم البت النھائي في الموضوع بشأن بحثك عن العمل ألسبوع ما، فاحتفظ بسجل

 .IllinoisJobLink.comعن العمل على الموقع اإللكتروني 
 

 :وھذا الخطاب یحتوي على). UI Finding(ستحقاق تأمین البطالة بعد تقدیم طلبك، سترسل لك الھیئة بیانًا یسمى خطاب قرار ا

 .تاریخ إقرارك األول •

 .األجور التي حصلت علیھا من كل صاحب عمل في كل ربع سنوي تقویمي من فترتك األساسیة عن العمل المكفول بالتأمین •

  .تاریخ الطلب وتواریخ بدایة ونھایة سنة اإلعانة •

  .*اإلعالةمبلغ إعانتك األسبوعي وبدل  •

   .الحد األقصى لرصید إعانتك •
 

https://illinoisjoblink.illinois.gov/ada/r/
https://illinoisjoblink.illinois.gov/ada/r/
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 مبلغ اإلعانة األسبوعي وبدل اإلعالة مبلغان منفصالن؛ فإذا كنت مستحقًا لبدل اإلعالة فسوف*

 .یضاف إلى مبلغ إعانتك األسبوعي، ما یزید من المبلغ اإلجمالي إلعانتك
 

ویرجى أن تجھز ما یثبت أجورك التي حصلت علیھا خالل . الھیئة بالخطأ فوًرا أما إن لم یكن صحیًحا، فأبلغ. إذا كان القرار صحیًحا، فاحتفظ بھ
ویرجى العلم أنھ عندما تقدم طلب إعانة تأمین البطالة فال یمكنك سحب الطلب حتى ). وكعوب الشیكات، إلخ W-2أي بیانات (فترتك األساسیة 

 .وعي أكبروإن كان ھناك طلب بتاریخ سریان الحق سیؤدي إلى مبلغ إعانة أسب
 

 اإلعانات التي تدفع عن األسابیع المطلوبة

حیث یبدأ األسبوع التقویمي األحد وینتھي . عن أسبوعین تقویمیین یكون فیھما الشخص بال عمل) كل أسبوع وأسبوع(تدفع اإلعانات كل أسبوعین 
. أو موعد اإلقرار یكون دائًما تاریخھ بعد انتھاء أسبوعي البطالةكما أن یوم اتصالك المحدد لإلقرار . وتدفع اإلعانات بعد نھایة األسبوعین. السبت

حقاق وال یمكنك استالم اإلعانات إال بعد إقرارك عن األسبوعین عبر الھاتف أو اإلنترنت، على النحو المحدد، وبشرط استیفاء جمیع شروط االست
 .خالل ھذین األسبوعین

 

 ع المباشراستالم األموال بالشیكات الورقیة أو باإلیدا

یمكنك التسجیل في نظام . ندعوك وننصحك باختیار طریقة اإلیداع المباشر. یمكنك تلقي اإلعانات بشیك ورقي أو من خالل اإلیداع المباشر
التسجیل بنظام  إذا أردت المساعدة في. إذا لم تقم بالتسجیل في اإلیداع المباشر، ستستلم إعاناتك بشیكات ورقیة. اإلیداع المباشر عندما تقدم طلبك

كما یحتوي موقع الھیئة على معلومات عن خیارات الحسابات البنكیة . اإلیداع المباشر، فانظر الدلیل المفصل لخطوات التسجیل على موقع الھیئة
 .المیسورة أو المناسبة

 

 . یداع المباشرأیام لإل 3إلى  2أیام الستالم اإلعانة عن طریق شیك ورقي، أو من  8بعد اإلقرار، یرجى انتظار 

 اإلقرار الستحقاق اإلعانات 

ویحتوي ھذا الخطاب على عدة أشیاء منھا أجور فترتك األساسیة ) UI Finding(بعد تقدیم طلبك، سیصلك خطاب قرار استحقاق تأمین البطالة 
 . ومبلغ إعانتك األسبوعي وموعد إقرارك المقرر كل أسبوعین

 

 . Tele-Serveوتسمح لك الھیئة بتقدیم إقرارك عبر اإلنترنت أو خدمة . یع المنتھیةیشترط اإلقرار كل أسبوعین عن األساب
 

 : وقد نشرت تعلیمات اإلقرار بالتفصیل في دلیلین ھما

 قدمُت طلب اإلعانة ماذا سیحدث اآلن؟ •

 TELE-SERVEنظام  •
 

 .كما تتوفر النسخ المطبوعة منھا في مكاتب الھیئة. IDES.Illinois.govویمكن االطالع على النشرتین على الموقع 
 

https://ides.illinois.gov/
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 المواعید المقررة

استمارة طلبك أو إجاباتك على أسئلة اإلقرار أو بناء على  والمقابلة قد تحدد على أساس .بعد تقدیم طلبك، قد یرتب لك موعد لمقابلة ھاتفیة
وقد یطلب منك في . قد یطلب منك في بعض الحاالت أنت تقوم فقط باإلجابة عن استبیان وإرسالھ إلى الھیئة. تراض من أحد أصحاب العملاع

 .حاالت نادرة أن تبلغ أحد مكاتب الھیئة شخصیًا ببعض البیانات
  

 :عندما یحدد لك موعد للمقابلة، تذكر ما یلي

ویجب علیك أثناء المكالمة أن . متاًحا دائًما الستقبال المكالمة على رقم الھاتف التي أعطیتھ للھیئةإذا تحددت لك مقابلة ھاتفیة، فكن  .1
 . تتواجد في مكان ھادئ لتسمع جیدًا وتدون المالحظات وال تتشتت

 .ر المقابلةإذا لم تكن متاًحا في الموعد المقرر لك، فقم بتعبئة وإعادة إرسال طلب تغییر موعد المقابلة المرفق مع إشعا •

أو ) IDES Claimant Services(إذا لم تكن متاًحا في الموعد المقرر لك، یمكنك أیًضا االتصال بخدمات طالبي اإلعانة بالھیئة  •
 . إبالغ أحد مكاتب الھیئة في أسرع وقت ممكن لتوضح السبب في أنك غیر متاح

 .لبك لإلعاناتإذا لم یكن لدیك سبب وجیھ لبیانك أنك غیر متاح، فربما یرفض ط •

 5631-244) 800(إذا كان رقم الھاتف الموجود في إشعار المقابلة غیر صحیح، فعلیك االتصال بخدمة طالبي اإلعانة على الرقم  •

 . قبل تاریخ المقابلة في أسرع وقت ممكن لتصحیحھ

 .خرى المستكملة التي طلب منك إحضارھاإذا تحدد لك موعد مقابلة شخصیة، فأحضر معك جمیع االستمارات والنماذج أو المستندات األ .2

 :وحضر نفسك لتخبر موظف الھیئة أثناء المقابلة بما یلي .3

 .أي عمل قمت بھ منذ آخر مرة قدمت فیھا اإلقرار •

 .أي مدفوعات أو أجور إجازة أو عطلة أو أي دخل آخر حصلت علیھ منذ آخر مرة قدمت فیھا اإلقرار •

 .قادر على العمل أو غیر مستعد الستالم وظیفة ألي سبب كان منذ آخر مرة قدمت فیھا اإلقرارأخبره عما إذا كنت مریًضا أو غیر  •

 .إذا استقلت أو رفضت وظیفة أو سرحت من العمل •

 .إذا كنت بال عمل منذ آخر مرة قدمت فیھا اإلقرار بسبب منازعة عمالیة مع صاحب العمل •

 .أي والیة أخرى غیر إلینوي منذ آخر مرة قدمت فیھا اإلقرارإذا كنت استلمت أو قدمت طلبًا إلعانات البطالة من  •

ال تنس االحتفاظ بسجل منفصل لجمیع جھود بحثك عن العمل، فربما یطلب . أین بحثت عن العمل منذ آخر مرة قدمت فیھا اإلقرار •
 .منك أن تقدم ھذا السجل فیما بعد

بالغ عن األجور اإلجمالیة عن أي عمل أدیتھ، سواء بدوام جزئي فعلیك اإل. إن كسبت أي أجور منذ آخر مرة قدمت فیھا اإلقرار •
ویجب . ویقصد باألجور اإلجمالیة إجمالي ما كسبتھ قبل الضرائب واالقتطاعات، ولیس األجر الصافي الذي تحصل علیھ. أو كامل

 .أن تشمل األجور اإلجمالیة األجور في شكل مسكن أو وجبات أو سلع أو أي شكل آخر
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وإذا كانت أجورك اإلجمالیة في أي . ألجور یجب أن تبلغ عن األسبوع الذي جنیتھا فیھ، ولیس األسبوع الذي استلمت فیھ المال فعلیًاذكر أن ا 

 .أسبوع أقل من مبلغ إعانتك األسبوعي، فیمكن لك أن تظل مستحقًا لمبلغ اإلعانة الجزئي أو الكلي
 

 إذا كان طالب اإلعانة غیر قادر على العمل

. یوم عمل تكون فیھ مریًضا أو غیر قادر على العمل ألي سبب آخر، سیقلل مبلغ إعانتك عن ذلك األسبوع بمقدار خمس مبلغ إعانتك األسبوعيلكل 

وإذا أصبحت مریًضا لفترة غیر محددة، فأبلغ . فإذا كنت غیر قادر على العمل لخمسة أیام عمل في أسبوع، فلن تتلقى أي إعانات عن ذلك األسبوع
 .خدمة طالبي اإلعانة فوًرا عندما تصبح قادًرا على العمل

 

 إذا انتقل طالب اإلعانة من عنوانھ
وعلیك أن تبلغ الھیئة بعنوانك الجدید حتى وإن . خدمة طالبي اإلعانة بالھیئة بعنوانك الجدید وأرسل لھم إشعار تغییر العنوان بالبرید األمریكيإبالغ علیك 

 .قد تظھر مشاكل بعد أن تتوقف عن الطلب أو ربما تحتاج الھیئة أن ترسل إلیك مستندات الضرائبتوقفت عن طلب اإلعانات ف
 

 عندما یعود طالب اإلعانة إلى العمل

إذا كان مبلغ األجور أكبر  .فإذا كانت إجابتك نعم، فعلیك إدخال إجمالي األجور عن األسبوع .عند إقرار االستحقاق ستُسأل عما إذا قمت بأي عمل
 -فإذا استمررت في عملك وجنیت منھ أكثر من مبلغ إعانتك، فلیس علیك القیام بأي إجراء  .من مبلغ إعانتك األسبوعي، فسیتم تعلیق طلبك تلقائیًا

  .سیظل طلبك معلقًا حتى تحتاج إلى الطلب من جدید
 

أو باالتصال بخدمة طالبي اإلعانة على  IDES.Illinois.govإذا صرت عاطًال عن العمل مجددًا، یجوز لك تقدیم الطلب اإلضافي على الموقع 
 . 5631-244-800الرقم 

 

ا، في حالة قیامك باإلقرار على اإلنترنت، وعملت فقط لمدة أسبوع واحد أو كال األسبوعین الذین تقوم باإلقرار عنھما، وأصبحت عاطًال مجددً 
لذا علیك أن تجھز اسم آخر صاحب عمل وتواریخ التعیین والسبب الذي جعلك بال . إدخال بیانات الطلب اإلضافي في نھایة إقراركفسیطلب منك 

أما إذا كنت تقدم اإلقرار ھاتفیًا ولیس لدیك إنترنت وینطبق ھذا الوضع علیك، فال بد أن تتصل بخدمة طالبي اإلعانة . عمل أثناء فترة اإلقرار
 . طلب الجدیدلتقدیم ال

 إذا كان مبلغ اإلعانة زائًدا

إذا كانت األموال التي دفعت لك بالزیادة ترجع لسبب . إذا حصلت على أموال إعانة زائدة، فقد یتم اقتطاع المبلغ من اإلعانات المستحقة الدفع لك
بالمائة من مبلغ إعانتك األسبوعي عن كل أسبوع  25آخر غیر االحتیال، أي تعمد إعطاء معلومات زائفة أو مضللة، فقد ال یتجاوز المبلغ المقتطع 

كاستردادات ضریبة الدخل في الوالیة (مدفوعات الوالیة والمدفوعات الزائدة قد تؤدي إلى تعویض المراقب المالي ل. مستحق لك من اإلعانات
 ).وأنظمة الفوز بالیانصیب

 

https://ides.illinois.gov/


 15   تأمین البطالةإعانات 

 
ائدة في حال لم تكن أنت المتسبب في المدفوعات الزائدة وأمكنك أن تثبت معاناتك من ضائقة مالیة، فیجوز لك أن تطلب عدم اقتطاع األموال الز

فحتى وإن تقرر استثناء االقتطاع مؤقتًا، إال أنك ستظل مسؤوًال عن مبلغ . ت الضائقةعلى أن تجھز ما یثب. من أي إعانات مستحقة لك مؤقتًا
 .اإلعانات الزائدة التي أعطت لك

 

 . یمكنك االطالع على المزید من المعلومات عن استثناءات المدفوعات الزائدة على موقعنا
 

 المعلومات الزائفة أو المضللة

فقد تعاقب إثر . قدم معلومات زائفة أو مضللة أو یخفي أي معلومات بغرض الحصول على إعانات ال یستحقھایعاقب وفقًا لقانون إلینوي كل من ی
وفوق العقوبات الجنائیة الممكنة، قد تحرم . ذلك بالغرامة والحبس وتعویض الرقابة المالیة لإلقرارات الضریبیة الوالئیة والفیدرالیة أو كلیھما

) أو بعد انقضاء سنتین من بدایة مدة حرمانك من اإلعانات(أخرى حتى تقضي عددًا من األسابیع على سبیل العقوبة أیًضا من تلقي اإلعانات مرة 

اعلم أن كل صاحب . وحتى تقوم بإرجاع أموال اإلعانات التي حصلت علیھا باالحتیال أو أن تسترد تلك األموال من إعانات أخرى مستحقة لك
حیث یراجع طلبك وتتم . نوي بیانات أجورك المدفوعة لك وفترة الربع السنوي التي حصلت فیھا على األجورعمل تعمل لدیھ یقدم لوالیة إلی

 .مقارنتھ بھذه البیانات
 

كما یتم إبالغ صاحب عملك األخیر وفي بعض الحاالت أصحاب . عندما تقدم طلب اإلعانة، یقوم محققونا بمراجعة جمیع البیانات التي تقدمھا لنا
 . سابقین بأنك طلبت اإلعاناتالعمل ال

 

 إذا تم االعتراض على طلب اإلعانة

وستدفع . وإذا لزم لدعواك شھود، فعلیك ترتیب حضورھم للمقابلة. ستعطى لك الفرصة لتقدیم اإلثباتات لمحكم مكلف بطلبات اإلعانة تابع للھیئة
 .لك اإلعانات على الفور إذا قرر المحكم أنك مستحق لھا

 

 حقوقك في االستئناف -في أي وقت  إذا رفض طلبك

 .یحق لك استئناف أي قرار یرفض طلبك لإلعانات .1

 . IDES.Illinois.govالمتاحة على الموقع ) Preparing for Your Appeal Hearing" (االستعداد لجلسة استئنافك"اطلع على وثیقة  .2

 . لو لدیك استفسارات عن إجراءات االستئناف) Claimant Services(خدمات طالبي اإلعانة یمكنك أیًضا االتصال ب

 . یوًما من تاریخ إرسال خطاب الرفض إلیك 30یشترط القانون أن ترفع االستئناف في خالل  .3

آخر موعد لرفع االستئناف یوم السبت أو إذا وافق . قدم طلب االستئناف بالبرید أو الفاكس إلى العنوان أو رقم الفاكس المبین بخطاب القرار .4
ویجب أن یحمل أي . األحد أو أي یوم آخر تكون فیھ مكاتب الھیئة مغلق، فیجوز أن یقدم االستئناف في أول یوم تال تفتح فیھ مكتب الھیئة

 . طلب مرسل بالبرید تاریخ ختم بریدي خالل المدة المسموح فیھا بطلب االستئناف

  . أسبوعین إذا كان استئنافك قید النظر، بشرط أن تكون ما زلت بال عملاستمر في اإلقرار كل  .5
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 ماذا یتم من إجراءات في استئنافك

 . وستخطرك الھیئة بتاریخ ووقت الجلسة. للنظر في استئنافك) محكم(ستكلف الھیئة قاض إداري محاید  .1

وإذا لزم لدعواك شھود، . لسة الوقائع واإلثباتات التي تؤید دعواكویجب أن تقدم خالل الج. ستعطى لك الفرصة بالكامل في الجلسة للمرافعة .2
 .فعلیك ترتیب حضورھم للجلسة

ویرجى العلم أن الوالیة متعاقدة مع مكاتب محاماة . محام أو أي شخص آخر تحدده -یحق لك أن تعین من یمثلك في االستئناف لمساعدتك  .3
إال أن . انات وبعض أصحاب األعمال الصغیرة للدفاع عنھم في دعاوى االستئناف بالھیئةلتقدیم خدمات قانونیة مجانیة محدودة لطالبي اإلع

فإذا . ولكن حتى وإن لم تكن مؤھًال للتمثیل، سیترافع عنك أحد المحامین. تمثیلك في دعواك لیس إجراء تلقائیًا بل یتوقف على وقائع قضیتك
للحصول على ھذا الخدمة علیك االتصال فور استالمك ألي حكم صادر ضدك أو . 6591-884) 800(رغبت في ھذه الخدمة اتصل بالرقم 

 .فأي تأخیر في االتصال قد یؤدي إلى حرمانك من ھذه الخدمة. إشعار باالستئناف

من  وھي ھیئة مستقلة مكونة) Board of Review(إذا أصدر المحكم قراره بالحكم ضدك، فلك الحق في االستئناف لدى لجنة إعادة النظر  .4
حیث یمكنك إرسال االستئناف . یوًما من تاریخ قرار المحكم 30على أن ترفع ھذا االستئناف في خالل . خمسة أشخاص معینة من قبل الحاكم

 .أو قدمھ في أحد مكاتب الھیئة) المحكم(بالفاكس إلى الرقم الوارد في قرار القاضي اإلداري 

فیجوز لك أن تستأنف لدى المحكمة الجزئیة بالمقاطعة التي تعیش فیھا إذا كنت تعیش في إذا كنت معترًضا على قرار لجنة إعادة النظر،  .5
ولكن . في ھذه الحال لن یطلب منك دفع المصاریف القضائیة. إلینوي، أو لدى المحكمة الجزئیة لمقاطعة كوك إذا كنت تعیش في والیة أخرى

 .لدعوىقد یلزم أن تدفع تكالیف ُمحضر االستدعاء ونسخة َمحضر ا
 

إذا صدر الحكم النھائي لصالحك، فمن حقك أن  .استمر في اإلقرار كل أسبوعین إذا كان استئنافك قید النظر وبشرط أن تكون ما زلت بال عمل
 .تتلقى اإلعانات عن األسابیع التي قدمت اإلقرار عنھا فقط وبشرط استیفاء كافة شروط االستحقاق

 

 حقوق استئناف أصحاب العمل

. تقدم طلب اإلعانات ألول مرة، یتم إبالغ صاحب عملك األخیر وفي بعض الحاالت أصحاب العمل السابقین بأنك طلبت اإلعاناتعندما 

وإذا قدم صاحب العمل ھذه المعلومات خالل الفترة المحددة لھا، فلھ . وألصحاب العمل الحق في إبالغ الھیئة بمعلومات عن استحقاقك لإلعانات
 .ون إلینوي في استئناف القرار الذي یمنحك اإلعاناتالحق وفقًا لقان

 

فإذا حكم في االستئناف لصالح صاحب العمل، . ستدفع لك اإلعانات بناء على قرار استحقاقك لھا حتى وإن رفع صاحب العمل استئنافًا ضد القرار
ونظًرا ألنھ سیطلب منك إرجاع . السترداد ھذه اإلعاناتوقضى القاضي بأنھ لم یكن من المفترض أن تعطى لك اإلعانات، فسوف تتخذ اإلجراءات 

 .اإلعانات التي تلقیتھا عن طریق الخطأ، فمن المھم أن تحضر في جلسة استئناف صاحب العمل حتى تعرض حجتك ومرافعتك في الدعوى
 

 .إذا رفع صاحب العمل استئنافًا، سیتم إبالغك بتاریخ ووقت الجلسة
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 كیف یقرر استحقاق اإلعانات

وسنة اإلعانة . وھذا التاریخ عادة یوم األحد من األسبوع الذي قدمت فیھ الطلب ألول مرة. تاریخ سریان طلبك الصحیح األول ھو بدایة سنة إعانتك
مارس  14ر حتى مارس، فستبدأ سنة إعانتك في ھذا الیوم وتستم 15فمثًال، إذا كان تاریخ طلبك الصحیح . ھي السنة الكاملة التي تبدأ من ھذا التاریخ

 .من العام التالي
  

عن یتوقف مبلغ إعاناتك األسبوعیة والمبلغ اإلجمالي إلعاناتك التي یسمح بإعطائھا لك خالل سنة إعانتك على مبلغ األجور التي تحصل علیھا 
 .عمل مكفول بالتأمین خالل فترتك األساسیة

 

 الفترة األساسیة
تتكون من األرباع السنویة التقویمیة األربعة األولى من الخمسة أرباع األخیرة المكتملة التي تسبق بدایة سنة الفترة األساسیة العادیة أو االعتیادیة إن 

 .ومن أكتوبر إلى دیسمبرمن ینایر إلى مارس، ومن أبریل إلى یونیو، ومن یولیو إلى سبتمبر، : وھناك أربعة أرباع سنویة تقویمیة وھي. اإلعانة مباشرة
 

 

حتى  2019یولیو  1، فإن فترتك األساسیة ستكون األربعة أرباع تقویمیة من 2020إذا كانت سنة إعانتك تبدأ في دیسمبر : باستخدام الجدول السابق
یولیو إلى  1یمكنك أن تقدم طلبًا صحیًحا وتبدأ سنة إعانتك في دیسمبر بشرط أن تكون قد تلقیت أجوًرا خالل فترتك األساسیة من . 2020یونیو  30
دوالًرا على األقل  440دوالر على األقل عن عمل مكفول بالتأمین، وأن تكون قد جنیت خارج أعلى ربع سنوي من األجور  1600یونیو قیمتھا  30

إذا استوفیت ھذه الشروط الخاصة بأجور الفترة األساسیة وبدأت سنة اإلعانة في دیسمبر، فیمكن أن یدفع لك مبلغ إعاناتك . ول بالتأمینعن عمل مكف
عمل  األسبوعیة والمبلغ اإلجمالي إلعاناتك التي یسمح بإعطائھا لك خالل سنة إعانتك واللذان سیتوقفان على مبلغ األجور التي تحصل علیھا عن

أما إذا حصلت على إعانة تعویض عجز كلي مؤقت بموجب قانون ). 2020یونیو  30إلى  2019یولیو  1من (فول بالتأمین خالل فترتك األساسیة مك
 .من قوانین تعویضات العمال أو القوانین المماثلة، فقد تحدد فترتك األساسیة بطریقة مختلفة
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م أجور كافیة تؤھلھم الستحقاق اإلعانات باستخدام الفترة األساسیة العادیة أن یكونون مستحقین یجوز لألفراد العاطلین عن العمل الذین لیس لدیھ

ومن المھم اإلشارة إلى أن الفترة األساسیة البدیلة ال یمكن . والفترة األساسیة البدیلة ھي آخر أربعة أرباع سنویة مكتملة. فترة أساسیة بدیلةبنظام 
. غیر مستحق لإلعانات من حیث األجر المالي بنظام الفترة األساسیة العادیة وأال تزید من مبلغ إعانتھ األسبوعي استخدامھا إال إذا كان الشخص

  .5631-244) 800(للمزید من المعلومات اتصل بخدمات طالبي اإلعانة بالھیئة على الرقم 
 

  إجمالي اإلعانات األسبوعیة
وط مبلغ اإلعانة األسبوعي ھو مبلغ اإلعانة الذي تحصل علیھ عن أي أسبوع من أسابیع سنة إعانتك بشرط أن تكون بال عمل ومستوفیًا لكافة شر

یتوقف مبلغ إعانتك األسبوعي على مبلغ األجور التي تحصل علیھا عن عمل مكفول بالتأمین ). ما لم تكن قد استنفدت كل إعاناتك(االستحقاق 
 .ل الربعین التقویمیین من أرباع فترتك األساسیة الذین تكون فیھما أجورك أعلى أجور الفترةخال

 

وبدل اإلعالة، . أن تحصل على بدل إعالة إضافي) ة(زوًجا غیر عامل/ویمكنك باإلضافة إلى مبلغ إعانتك األسبوعي إذا كنت تعول طفًال أو زوجة
 .ن إجمالي المبلغ المستحق عن األسبوعإن وجد، مع مبلغ اإلعانة األسبوعي یساویا

 

بغض النظر عن قیمة األجور التي كسبتھا خالل أعلى ربعین سنویین، فال یمكن أن یتجاوز المبلغ اإلجمالي المستحق لك عن األسبوع أي حد 
 .أقصى منصوص علیھ قانونًا من اإلعانات

 

 ".WBA table"وابحث عن جدول مبلغ اإلعانة األسبوعي  IDES.Illinois.govلتأكید حساب إعاناتك، ادخل على الموقع 
 

 إجمالي اإلعانات السنویة

 .ضعف مبلغ إعانتك األسبوعي زائد مبلغ بدل اإلعالة إن وجد 26إجمالي مبلغ اإلعانات التي یسمح بإعطائھا لك خالل سنة إعانتك یقدر بقیمة 
 

 العمل بدوام جزئي -زئیة اإلعانات الج

على أن تكون أجورك من األسبوع أقل من . یجوز لك أن تطلب إعانة جزئیة عن أسبوع أدیت فیھ عمًال أقل من الدوام الكامل بسبب قلة العمل
 .سبوعالذي یفترض أن تحصل علیھ إذا كنت عاطًال تماًما عن العمل بھذا األ) غیر شامل بدل اإلعالة(مبلغ إعانتك األسبوعي 

 

 .وعلیك اإلبالغ عن كل دخلك وأجورك من العمل بدوام جزئي
 

 حساب اإلعانات الجزئیة

. بالمائة من مبلغ إعانتك األسبوعي وبین مبلغ إعانتك األسبوعي للبطالة التامة 50اإلعانات الجزئیة تساوي الفرق بین جزء أجورك الذي یتجاوز 
صحیح یحتوي على أجزاء عشریة فیتم تقریبھ ألعلى إلى أقرب قیمة بالدوالر، بشرط أال یتجاوز مبلغ وإذا كان مبلغ اإلعانة الجزئیة مبلغ غیر 

 .إعانتك األسبوعي
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 :مثال

 

 

سیضاف ) ة(وتذكر أیًضا أن أي بدل إعالة لطفل أو زوج .سیتم اقتطاع كامل مبلغ مدفوعات أو أجور اإلجازة من مبلغ إعانتك األسبوعي :مالحظة
 .انتك األسبوعي بعد اقتطاعات األجورإلى مبلغ إع

 

 اإلعانات بین الوالیات

یمكنك أن تقدم الطلب من أي والیة . إذا كنت تعیش وتعمل في إلینوي ولكنك تقیم اآلن في والیة أخرى، تظل مستحقًا لطلب اإلعانات من إلینوي
 . أخرى أو من العاصمة أو من بورتوریكو أو جزر فرجین أو كندا

 

 وإذا احتجت إلى المساعدة فاتصل بخدمات طالبي اإلعانة بالھیئة على الرقم . IDES.Illinois.govقدم طلبك على الموقع اإللكتروني 
)800 (244-5631. 

 

. وسترسل الخطابات المتعلقة بطلبك إلیك بالبرید. إن كنت مستحقًا عندما تطلب اإلعانات من والیة إلینوي، ستحدد الوالیة اإلعانات التي ستحصل علیھا

 .بككما أنھ یشترط أن تستوفي جمیع شروط قانون إلینوي أیا كان المكان الذي تقدم منھ طلبك، ولوالیة إلینوي أن تحدد القرار النھائي في طل
 

 .لرجوع إلى الموقع اإللكتروني للوالیة لمعرفة شروط التسجیلفیرجى ا. علیك أن تسجل طلب البحث عن عمل في الوالیة التي تقیم فیھا
 

 طلب اإلعانة عن األجور المجمعة 
وإما  ثمة نظام قائم على مستوى البلد یسمح لك في حاالت معینة بأن تضم األجور التي جنیتھا في أكثر من والیة إما إلثبات استحقاقك لإلعانات

 .لزیادة إعاناتك
 

معلومات عملك كالعناوین وأرقام الھاتف وتواریخ بدء العمل  جمیعفإذا كنت تعمل في والیات أخرى خالل العامین الماضیین، فعلیك أن تقدم 
 .وآخر یوم في كل عمل وذلك عندما تقدم طلب اإلعانة حتى یحدد نوع الطلب األنسب لك
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 موظفو الحكومة األمریكیة

استحقاق إعانة تأمین البطالة بناء على األجور  مدني بالحكومة الفیدرالیة خالل العامین الماضیین، فیجوز لكإذا كنت قد قمت بالعمل كموظف 
 .التي تقاضیتھا من الحكومة

 

إلى المساعدة فاتصل بخدمات طالبي اإلعانة وإذا احتجت . IDES.Illinois.govقدم طلبك وسجل طلب البحث عن العمل على الموقع اإللكتروني 
واستمارة  Standard Form 8علیك أن تقدم نسًخا من استمارة . أو توجھ إلى مكتب من مكاتب الھیئة 5631-244) 800(بالھیئة على الرقم 

Personnel Action Form 50 دات بالفاكس إلى وحدة معاملة یجب إرسال المستن .أو أي مستندات أخرى تثبت عملك لدى الحكومة الفیدرالیة
 .أو یمكنك تسلیمھا لمكتب من مكاتب الھیئة 4913-557) 217(على الرقم ) IDES Document Processing Unit(المستندات بالھیئة 

 

البطالة كما لو كانت أجوًرا األجور التي تدفع لك من الحكومة الفیدرالیة من عملك موظفًا مدنیًا لدیھا تؤھلك الستحقاق اإلعانة وفقًا لقانون تأمین 
 . تدفع لك من صاحب عمل من القطاع الخاص یساھم في صندوق برنامج تأمین البطالة التابع لتلك الوالیة

 

ولكن إذا كانت لدیك وظیفة مكفولة . تخصص الخدمة المدنیة الفیدرالیة وأجورھا بالوالیة التي یقع فیھا آخر مكان عمل أدیت فیھ مھامك الرسمیة
وھذه الوظیفة لدى جھة عمل غیر فیدرالیة في والیة غیر الوالیة ) بمعنى وظیفة یساھم عنھا صاحب عملك في برنامج تأمین البطالة(بالتأمین 

لوالیة التي عملت فیھا لدى جھة التي یقع فیھا آخر مكان عمل أدیت فیھ مھامك الرسمیة، سیتم تخصیص خدمتك المدنیة الفیدرالیة وأجورھا با
فالخدمة واألجور بعد أن یتم تسریحك من الخدمة المدنیة الفیدرالیة تخصص بالوالیة التي . عمل غیر الفیدرالیة بعد أن تركت الخدمة الفیدرالیة

 .مدنیة الفیدرالیة وأجورھاوتلك الوالیة تتحكم بعد ذلك في كل خدمتك ال. تطلب فیھا إعانة البطالة والتي قد تدفع فیھا اإلعانات
 

وفي أغلب الحاالت تكون حقوقك في . تنص جمیع قوانین الوالیة على منح حق االستئناف لطالب اإلعانة الذي یرفض طلبھ ألي سبب كان
نیة ومقرات العمل ولكن ینص القانون الفیدرالي على أن تكون قرارات تحدید الخدمة المد. االستئناف ھي نفسھا حقوق أي طالب آخر في الوالیة

 .التي تقدمھا الھیئة الفیدرالیة قرارات نھائیة
 

ترسل طلبات . إذا كنت تعتقد أن المعلومات التي تقدمھا ھیئتك الفیدرالیة غیر صحیحة فمن حقك أن تطلب مراجعة تلك الھیئة لتلك المعلومات
 .ألقرب مكتب تابع للھیئةأو تسلم  4913-557) 217(االستئناف أو إعادة النظر بالفاكس إلى الرقم 

 

 قدامى الخدمة العسكریة األمریكیة

إال أنھ یشترط أن تقدم طلبات . قد یحق لمن سبقت لھم الخدمة العسكریة من الرجال والنساء العودة إلى الوظیفة التي كانت قبل الخدمة العسكریة
إذا أردت المزید من المساعدة بشأن حمایة ھذه الحقوق، اتصل بإدارة . ةالعودة إلى العمل السابق في خالل مدة معینة بعد انتھاء الخدمة العسكری

) Veterans Employment and Training Service of the U.S. Department of Labor(تدریب وتوظیف المحاربین القدامى بوزارة العمل 

 .3433-793) 312(على الرقم 
 

بالقوات المسلحة، یحق لك إعانات البطالة بناء على أجرك وبدالتك الساریة على شریحة األجور إذا كنت من أطقم الحكومة الفیدرالیة العاملین 
 .التي تنتمي إلیھا في الوقت الذي تم فیھ تسریحك من الخدمة العسكریة
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شترط أال تكون قد استقلت الستحقاق إعانات البطالة، یشترط أن یكون فصلك أو تسریحك من القوات المسلحة تسریًحا مشرفًا، وإن كنت ضابًطا ی

 .لمصلحة الخدمة
 

وإذا احتجت إلى المساعدة فاتصل بخدمات طالبي اإلعانة . IDES.Illinois.govقدم طلبك وسجل طلب البحث عن العمل على الموقع اإللكتروني 
ویجب . DD Form 214یلزم أن تقدم نسخة من استمارة . أقرب مكتب من مكاتب الھیئةأو توجھ إلى  5631-244) 800(بالھیئة على الرقم 

 4913-557) 217(على الرقم ) IDES Document Processing Unit(إرسال المستندات المطلوبة بالفاكس إلى وحدة معاملة المستندات بالھیئة 

 .الھیئة بكل عملك المدني، إن وجد، خالل العامین األخیرینوعلیك أن تبلغ  .أو یمكنك تسلیمھا لمكتب من مكاتب الھیئة
 

للحصول على إعانة البطالة بعد تسریحك  ینص القانون الفیدرالي على أن تخصص الخدمة العسكریة وأجورھا بالوالیة التي تقدم فیھا أول طلب
 .كافة مخصصة بتلك الوالیةوبعد تخصیصھا تظل الخدمة العسكریة وأجورھا . من عملك الفعلي بالخدمة العسكریة

 

 Lockheed Martinالذي تدیره شركة  Federal Claims Control Centerیتم تخصیص خدمتك العسكریة وأجورھا بواسطة مركز 

Information Technologyفتكرار التخصیص سیؤدي إلى تأخر وصول إعاناتك إلیك. ، وذلك لتجنب أي تكرار للتخصیص من أي والیة أخرى .

، تأكد من أن )سواء استلمت عنھ أموال إعانات أم لم تستلم(ك، إذا كنت قد قدمت طلبًا لإلعانة في والیة أخرى منذ تسریحك من القوات المسلحة ولذل
 .تجیب إجابة صحیحة عن سؤال تقدیم الطلبات في والیات أخرى عندما تقدم طلبك على الموقع اإللكتروني

 

یحتوي ھذا الجدول على المبلغ الدوالري . العسكریة، التي یحددھا جدول األجور المقرر من وزیر العملتحسب أموال إعانتك وفقًا ألجورك 
حیث سیحدد مبلغ إعانتك وفقًا لشریحتك في . المعادل مقسم إلى معدالت یومیة وأسبوعیة وشھریة لكل شریحة من شرائح األجور بالقوات المسلحة

 .لیةاألجور في وقت تسریحك من الخدمة الفع
 

لخدمة العسكریة تحدد حقوقك في اإلعانات وفقًا لقانون الوالیة التي قدمت فیھا طلبك لإلعانة ألول مرة وبدأت فیھا سنة إعانتك بعد تسریحك األخیر من ا
). 14انظر صفحة (سنة اإلعانة، یشترط أن تكون قد أدیت الخدمة لمدة معینة بالقوات المسلحة أثناء فترتك األساسیة المنطبقة على تلك السنة  ولبدء. الفعلیة

أن إعاناتك ال  كما ینص القانون الفیدرالي على. فإذا كان طلبك األول الذي بدأ سنة إعانتك مقدم في إلینوي، فیشترط االمتثال لكافة أحكام قانون إلینوي
أو إعانة تعلیمیة ) Vocational Rehabilitation Act(یجوز أن تبدأ خالل مدة تكون فیھا متلقیًا لبدالت المعیشة الفیدرالیة بمقتضى قانون التأھیل الوظیفي 

 ).War Orphans’ and Widows’ Educational Assistance Act(بمقتضى قانون المساعدات التعلیمیة لیتامى وأرامل الحرب 
 

وفي أغلب الحاالت تكون . تنص جمیع قوانین الوالیة الخاصة بتأمین البطالة على منح حق االستئناف لطالب اإلعانة الذي یرفض طلبھ ألي سبب كان
یدرالیة المختصة لتحدید ولكن ینص القانون الفیدرالي على أن تكون قرارات الھیئة الف. حقوقك في االستئناف ھي نفسھا حقوق أي طالب آخر في الوالیة

إذا كنت تعتقد . خدمتك العسكریة الفعلیة وشریحتك في األجور في وقت تسریحك من الخدمة ونوع فصلك أو تسریحك من تلك الخدمة قرارات نھائیة باتة
 .المعلومات أن المعلومات الموجودة في ورقة تسریحك غیر صحیحة فمن حقك أن تطلب مراجعة الھیئة الفیدرالیة المختصة لتلك

  

 .یمكن إرسال طلبات االستئناف أو إعادة النظر إلى رقم الفاكس المحدد في القرار أو تسلم ألقرب مكتب تابع للھیئة
 

https://ides.illinois.gov/
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 إعانة المساعدات التجاریة

ات یجوز للعامل الذي یفقد عملھ أو تخفض ساعات عملھ وأجره نتیجة زیادة االستیراد أو نقل وظائفھم إلى بلدان أخرى أن یكون مستحقًا إلعان
 ). Trade Adjustment Assistance Act of 2002, 2009, 2011, 2015, or 2021(إضافیة وفقًا لقانون برنامج المساعدات التجاریة 

 ).ن فئة العامل مصدق على استحقاقھا من وزارة العمل األمریكیةعلى أن تكو(
 

 ، واإلعفاء الضریبي للتأمین الصحي )income support(تشمل اإلعانات التي تدیرھا ھیئة تأمین العمل إعانة دعم الدخل 
)Health Coverage Tax Credit ( ومساعدات برنامجAlternate Trade Assistance ومساعدات برنامج  

Reemployment Trade Adjustment Assistance. 
 

 .5792-785) 217(على الرقم ) IDES Trade Unit(للمزید من المعلومات اتصل بوحدة التجارة بالھیئة 
 

 التوصیف واإلحالة إلى خدمات إعادة التوظیف
متعلقة بالعمل، لتحدید احتمالیة استنفاد إعاناتھم واحتیاجھم وفقًا للقانون الفیدرالي، یجرى توصیف طالبي تأمین البطالة بناء على عدة خصائص 

تشمل ھذه الخدمات التقییم . حیث یحال ھؤالء األفراد بعد ذلك إلى خدمات مكثفة إلعادة توظیفھم. إلى مساعدات إضافیة في البحث عن العمل
ل كتابة السیرة الذاتیة وإرشادات المقابالت الشخصیة الشخصي الحتیاجاتك والتوصیة بأفضل األنشطة التي تحسن فرص بحثك عن العمل، مث

 .واإلحالة إلى الدورات التدریبیة المتوفرة أو نوادي التوظیف المحلیة
 

 .ركةإذا جرت إحالتك إلى خدمات إعادة التوظیف ولكنك رفضت المشاركة دون سبب وجیھ، فقد ترفض الھیئة منحك اإلعانات إلى أن توافق على المشا
 

 الھیئة عن عودتك إلى العمل فوًراأبلغ 

فبذلك تستطیع الھیئة تحدید األفراد الذین یحصلون على تأمین البطالة بعد . یلزم على أصحاب العمل إبالغ الھیئة بكافة التعیینات الجدیدة لدیھم
یھا خالل أسابیع اإلقرار سیؤدي إلى وإن عدم إبالغ الھیئة بعودتك إلى العمل أو بجمیع األجور اإلجمالیة التي حصلت عل. عودتھم للعمل

وعات مدفوعات زائدة من اإلعانات وعلیھ من الممكن تقریر االحتیال الذي یترتب علیھ عقوبات من أسابیع اإلعانة وتعویض الرقابة المالیة لمدف
 .لى برنامج اإلعانات في الوالیةومقاضاتك بتھمة االحتیال ع) كاستردادات ضریبة الدخل في الوالیة وأنظمة الفوز بالیانصیب(الوالیة 

 

 إرشادات ختامیة عن تقدیم الطلب

 .تذكر أن تقوم بما یلي لضمان ساللة مراجعتنا لطلبك المقدم إلعانات تأمین البطالة

في كل مرة تتواصل فیھا مع موظفي ھیئة ) Claimant ID(اذكر اسمك وعنوانك ورقم ضمانك االجتماعي أو رقم ھویة طالب اإلعانة  .1
 ).IDES(مین العمل في إلینوي تأ

 . قم باإلقرار في الیوم المخصص .2

 . استمر في تقدیم اإلقرار حتى وإن كانت لدیك مقابلة لتحدید االستحقاق أو جلسة استئناف قید النظر .3
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 .كن متاًحا في كل مواعید المقابالت الھاتفیة .4

وبعد ذلك، من المفترض أن تعطى . تعطي أموال اإلعانات في وقتھافالھیئة . تحل بالصبر عند انتظارك ألول مبلغ من مدفوعات إعاناتك .5
 .لك اإلعانات كل أسبوعین، بشرط أن تتذكر تقدیم اإلقرار لطلبك في الیوم المحدد لك

 

 اإلعانات قد تخضع للضرائب

فقانون إصالح الضرائب . والفیدرالیةمن الممكن أن تخضع إعانات البطالة الممنوحة لك لكامل الضرائب بإقرارات دخلك الضریبیة الوالئیة 
)Tax Reform Act of 1986 ( قد عدل القانون بحیث جعل إعانات تأمین البطالة خاضعة للضرائب إذا كنت ملزًما بتقدیم إقرار ضریبي والئي أو

. إعانات البطالة التي تحصل علیھاوخصمھا من  أو ضرائب الدخل بوالیة إلینوي/یمكنك أن تختار اقتطاع ضرائب الدخل الفیدرالیة و. فیدرالي

 .بالنسبة لضرائب الدخل في الوالیة% 4,95بالنسبة لضرائب الدخل الفیدرالیة و% 10: وتجرى االقتطاعات بنسب محددة مسبقًا
 

أو ضرائب الدخل بوالیة إلینوي وخصمھا من إعانات البطالة التي تحصل علیھا، فقد یلزم علیك أن /إذا لم تختر اقتطاع ضرائب الدخل الفیدرالیة و
 Illinois Department of Revenueواستمارة  Internal Revenue Service Form 1040ESتدفع ضرائب مقدرة باستخدام االستمارة الضریبیة 

form, IL 1040ES .بیة ستعطیك الھیئة االستمارة الضریIRS Form 1099-G وھي بیان باإلعانات التي تمنح لك في نھایة كل سنة تقویمیة. 
 

أو ضرائب الدخل بوالیة إلینوي وخصمھا من إعانات البطالة التي تحصل علیھا، فسوف /أما إذا اخترت اقتطاع ضرائب الدخل الفیدرالیة و
كما ستعطى نفس البیانات لدائرة ضرائب الدخل . عن تلك السنة التقویمیة إجمالي المبلغ المقتطع والمخصوم Form 1099-Gتتضمن استمارة 

)Internal Revenue Service ( ولھیئة الضرائب الدخل في إلینوي)Illinois Revenue Department .( 
 

 رقم ضمانك االجتماعي مطلوب

ورقم ضمانك االجتماعي مطلوب بموجب السلطة المفوضة . فیًاسیطلب منك تقدیم رقم ضمانك االجتماعي أثناء تقدیم طلبك عبر اإلنترنت أو ھات
وإن اإلفصاح عن رقم . (Internal Revenue Code of 1986 [26 U.S.C. 85, 6011(a), 6050B and 6109(a)])بقانون ضرائب الدخل 

ونحن سنتحقق . لطلب إعانات تأمین البطالة ضمانك االجتماعي لھذا الغرض لھو إلزامي، ویجب إدخالھ في االستمارات اإللكترونیة التي تقدمھا
 .لدى إدارة الضمان االجتماعي من صالحیة رقم ضمانك االجتماعي الذي تعطیھ لنا

 

كما . سیستخدم رقم ضمانك االجتماعي إلبالغ إعانات البطالة التي تحصل علیھا لدائرة ضرائب الدخل كدخل محتمل خضوعھ للضرائب
إذا . لمعاملة طلبك وذلك لألغراض اإلحصائیة وللتحقق من استحقاقك لتأمین البطالة والمساعدات العامة األخرىسیستخدم كمؤشر تسجیلي 

 .رفضت اإلفصاح عن رقم ضمانك االجتماعي، فلن یتم قبول طلبك لتأمین البطالة
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 عدم التمییز

وتمتثل في إدارة برامجھا لكافة قوانین عدم التمییز الوالئیة  جھة ملتزمة بتكافؤ الفرص في التوظیف) IDES(إن ھیئة تأمین العمل في إلینوي 
اتصل بمدیر مكتب الھیئة األقرب لك أو بمدیر مكتب تكافؤ . وتوفر الھیئة المساعدات والخدمات اإلضافیة لذوي اإلعاقات عند طلبھا. والفیدرالیة

 .TTY (888) 340-1007أو  9290-793) 312(الفرص بالھیئة على الرقم 
 

 :مات طالبي اإلعانةخد
TTY 4016-488) 866( :للصم والبكم 

 5631-244) 800( : صوتي
 

 :Tele-Serveنظام 
 4337-338) 312( : صوتي
 :Illinois Relayخدمة 
TTY 711أو  0844-526) 800( : للصم والبكم 

 711أو  0857-526) 800( : صوتي
 

 Rev. 5/22 طبعت بواسطة سلطة والیة إلینوي
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