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الجدول الزمني لإلعانات
العادية فقطإعانة تأمين البطالة 

.عملية اإلقرار هي التي تحدد كيفية منحك اإلعانات•

مين البطالة، في التاريخ المشار إليه بخطاب قرار االستحقاق الذي تستلمه بشأن تأ•

بوعين أدخل على اإلنترنت وأجب عن أسئلة إقرار االستحقاق التي تسأل عن األس

-Teleيمكنك أيًضا اإلقرار عن طريق االتصال برقم . السابقين من بطالتك

serveالمدرج أدناه.

عما إذا كنت قد عملت وعن إجمالي مبلغ األجور التياستعد لتقديم معلومات•

.حصلت عليها خالل األسبوعين الماضيين
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قدم مطالبة للحصول على اإلعانات عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف•

نة أيام من تقديمك الطلب، ستتلقى خطاب قرار استحقاق إعا10-7في غضون •

حوالي )يتضمن ذلك مبلغ اإلعانة والتاريخ األول لإلقرار . التأمين ضد البطالة

(أسبوعين بعد تقديم الطلب ألول مرة

إليداع ندعوك وننصحك باختيار طريقة ا. أو من خالل اإليداع المباشر( الطريقة العادية)يمكنك تلقي اإلعانة بشيك ورقي : ملحوظة

.لمعرفة المزيديرجى زيارة . يمكنك التسجيل في اإليداع المباشر عندما تقدم طلبك. المباشر

سجل في الموقع بعد تقديم الطلب، ال بد أيًضا أن ت. يجب عليك أيًضا أن تُقر بأنك قادر ومتاح للعمل وتبحث بنشاط عن عمل: ملحوظة

.

أيام الستالم اإلعانة عن طريق شيك ورقي، أو من 8بعد اإلقرار، يرجى انتظار •

.أيام لإليداع المباشر3إلى 2

ليه في في نفس اليوم من األسبوع الُمشار إ)يجب عليك االستمرار في اإلقرار •

.عاناتكل أسبوعين لالستمرار في تلقي اإل( خطاب قرار استحقاق إعانة البطالة

دوالر أمريكي، فهذا يعني أنك غير 0.00إذا كان قرار استحقاقك إلعانة تأمين البطالة يشير إلى أن مبلغ اإلعانة األسبوعية هو : ملحوظة

ل إثبات دخلك من إذا كنت تعتقد أنك كسبت ما يكفي الستحقاق الحصول على اإلعانة، فيُرجى تحمي. مستحق ماليًا للحصول على اإلعانة

.كعنوان تعريفي عندما تقوم بتحميل مستنداتكيرجى اختيار . موقع هيئة تأمين العملشهًرا على 15آخر 

نموذج التقويم

حو ، ستنتظر لنتقدم طلب اإلعانةبعد أن 

قاقك خطاب قرار استحأسبوع حتى تتلقى 

د وهذا الخطاب يعلنك بموع. إلعانة البطالة

ء أو سواء يوم اإلثنين أو الثالثا--اإلقرار

كل عليك أن تستمر في اإلقرار.* األربعاء

ضعة بعد بإعانتكأسبوعين وستحصل على 

أيام من اإلقرار إذا كنت مستحقًا وذلك 

.عندما تشترك في اإليداع المباشر

التقدم للحصول على اإلعانات

الخطوة األولى

اإلقرار عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف

يةالخطوة الثان

استالم اإلعانة

ثةالخطوة الثال
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.إذا فاتك اإلقرار في موعدك المعتاد، يمكنك اإلقرار يوم الخميس أو الجمعة*


