
 مقدمو طلبات اإلعانة من العسكريين والموظفين الفيدراليين

إذا كنت موظفًا فيدراليًا أو عسكريًا وتود أن تتقدم بطلب إعانة البطالة، فعليك االتصال بمركز خدمة  

وسيرد عليك أحد ممثلي هيئة تأمين العمل في إلينوي  5631-244-800مقدمي الطلبات على الرقم 

(IDES .لمساعدتك في تقديم الطلب ) 

طلبك، سيتاح لك استكمال عملية التسجيل في برنامج   فور تقديم الطلب وإتمام طلب األجور وقيدها على

ILogin . 

 اتصل بنا 

Illinois Department of Employment Security 

 5631-244-800الهاتف: 

 ides.illinois.govالموقع: 

  
  

  

 

ILOGIN 

 
 

ILLINOIS 
 
 



 جدول المحتويات 

 1........................................................................................ لمحة عامة عن البرنامج

 2................................................................................................. خصائص األمان 

 2............................................................................................. التحقق من الهوية 

 2 ......................................................................................(MFAالمصادقة المتعددة العوامل )

 2................................................................................................ معلومات هامة 

 5-3 ................................................................................ خطوات التسجيل  –البداية 

 

  

". I Have an IDES UI Online Accountاضغط على " مقدمو الطلبات الحاليون: .12

مقدمو الطلبات الحاليون المسجلون ولديهم اسم مستخدم وكلمة مرور وطلب نشط سيتم  

 .IDESتحويلهم إلى صفحة التحقق من حساب 

 

 I Do Not Have an IDES UI Onlineاضغط على " مقدمو الطلبات الجدد:

Account  يتعين على مقدمي الطلبات الجدد استكمال خطوات إضافية إلثبات الهوية ."

 صادقة. والم

والمصادقة على إثبات الهوية سيدخل   ILoginفور نجاح إتمام التسجيل على برنامج  .13

 (. UI Online Accountمقدم الطلب على حساب إعانة البطالة )

الخاص بمقدم الطلب بحسابه على   UI Online Accountبعد إتمام هذه الخطوات سيتم ربط حساب 

 عددة العوامل في كل مرة تدخل إلى الحساب.  بنجاح. تلزم المصادقة مت ILoginبرنامج 
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 ستتلقى رسالة لتأكيد الحساب على بريدك اإللكتروني. ILoginبعد إنشاء حسابك على  .6

تنتهي  . Activate Accountافتح رسالة تأكيد الحساب واضغط على الرابط الذي يكون عنوانه  .7

 صالحية هذا الرابط في خالل سبعة أيام من استالم الرسالة. 

 

سيتم تحويلك إلى شاشة لكي تقوم فيها بتعيين كلمة  Activate Accountعندما تضغط على أيقونة  .8

، باإلضافة إلى أسئلة وخيارات األمان التي تمكنك من تغيير كلمة ILoginمرور لحسابك على 

 مرورك فيما بعد.

(. يجب عليك أن تختار خياًرا واحدًا  MFAستطلب منك إعدادات المصادقة متعددة العوامل ) بعد ذلك،  .9

 على األقل للمصادقة، ولكن يمكنك أيًضا اختيار جميع خيارات المصادقة. 

. اضغط على أيقونة ILoginفور إتمام تسجيل الحساب، سيتم تحويلك إلى لوحة بيانات حسابك على  .10

IDES. 

 IDES UI Onlineستظهر لك الرسالة التالية للمصادقة على حسابك في برنامج إعانة البطالة  .11

Account. 

  

  

 ILOGINلمحة عامة عن برنامج  

 

عندما تدخل إلى حسابك على برنامج إعانة  

للمرة األولى أو عندما تسجل  UIالبطالة 

على موقع هيئة تأمين  UIلنفسك حساب 

(، سيطلب منك أن تسجل IDESالعمل )

ويطلب منك  ILoginحسابًا لك على برنامج 

 تأكيد هويتك. 

يضيف مستوى إضافيًا من   ILoginبرنامج 

باشرة مربوط م ILoginاألمان وحساب 

. ستطلب UIبحسابك على برنامج اإلعانة 

( MFAمنك المصادقة متعددة العوامل )

 للدخول إلى حسابك.  

 

أداة أمان تحمي هوية مقدمي طلبات  ILoginتعد 

 اإلعانة.  

سواء كنت مقدم طلب جديد تتقدم للمرة األولى 

( أو مقدم طلب  UIللحصول على إعانة البطالة )

حالي ولديك طلب نشط في البرنامج، يجب على كل 

شخص يتقدم بطلب إلعانات البطالة أو يقدم إقرارات  

 اإلعانات أن يستكمل هذه الخطوات بنجاح.

 

 

 

 

ا مستوى إضافيً  ILoginنأمل أال يكون برنامج 

لتأمين هويتك وإعانتك فحسب، بل أن يمنحك أيًضا 

 وقبل كل شيء راحة البال. 
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 خصائص األمان
 التحقق من الهوية 

التحقق من هوية أي   ILoginمن خالل المصادقة متعددة العوامل واألدوات األخرى يستطيع برنامج 

 شخص يدخل إلى حسابك وذلك لتأمين إعانتك. 

 ( MFAالمصادقة المتعددة العوامل )

OKTA Verify 

" على شاشة هاتفك  pushعلى هاتفك. عند استخدام هذه الطريقة، سيظهر إشعار " OKTAيجب تنزيل تطبيق 

 يسألك إن كنت أنت من تحاول دخول الحساب. 

Google Authenticator 

ب تنزيل هذا التطبيق بشكل منفصل على هاتفك. بعد تنزيل التطبيق وضبط إعداداته، كلما أردت دخول يج

ألخذ الكود المستخدم مرة واحدة )ذي   Google Authenticatorالحساب ستضطر إلى الدخول إلى تطبيق 

 .ILoginالمدة القصيرة، والمتغير كل فترة قصيرة( ثم تدخل الكود في 

 SMSرسائل القصيرة  التحقق عبر ال

عندما تحاول دخول الحساب، ستستلم رسالة قصيرة على رقم الهاتف الذي سجلته في خطوات التسجيل. وعليك  

 أن تدخل الكود المستخدم مرة واحدة الذي استلمته في رسالة على الهاتف.

 التحقق بالمكالمة الصوتية 

 سيتم االتصال بك هاتفيًا للتحقق من هويتك والدخول إلى حسابك. 

 

  

 البداية 

 خطوات التسجيل

 إذا كنت موظفًا فيدراليًا أو عسكريًا، فيرجى قراءة ظهر هذا الكتيب قبل اتباع هذه الخطوات.

 .  :ides.illinois.govIDESقم بزيارة موقع هيئة  .1

 .Sign into My Accountاضغط على  .2

يدخل مقدم الطلب الحالي باسم المستخدم وكلمة المرور الحالية الخاصة به، بينما يجب   .3

 الموجود باألسفل. Registerعلى مقدم الطلب الجديد الضغط على رابط التسجيل 

 . ILoginالشاشة المبينة باألسفل إلنشاء حساب هويتك على برنامج  لىسيتم توجيهك إ .4

 . Nextأدخل البيانات المطلوبة ثم اضغط على  .5
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https://ides.illinois.gov/

