;TO FILENSURAN

كٌفٌة تقدٌم طلب تأمٌن التعوٌض عن البطالة C
E (U

بإمكان موظفً المماطعة تمدٌم طلب للتعوٌض عن البطالة بزٌارة المولعwww.dcnetworks.org :
لكً تبدأ معاملة تقدٌم طلب الحصول على تعوٌض البطالة الخاصة بك ٌجب أن تكون المعلومات التالٌة جاهزة عند الطلب:
 رلم التأمٌن االجتماعً الخاص بن
 اسم وعنوان ورلم هاتف آخر صاحب العمل (خالل ال ٌ 03وما السابمة) وتوارٌخ التوظٌف
 رلم تسجٌلن األجنبً إن لم تكن مواطنا ً أمرٌكٌا ً
 رلم دد  412الخاص بن إن كنت عسكرٌا ً سابما ً
 استمارتن النظامٌة  8أو استمارتن النظامٌة  03إذا كنت موظفا ً اتحادٌا ً سابما ً
 معلومات تعوٌض نهاٌة الخدمة الخاصة بن (فمط إذا استلمت أو كنت ستستلم تعوٌض نهاٌة الخدمة
 معلومات تعوٌض التماعد (فمط إذا كنت ستستلم تعوٌض التماعد)
 الدلٌل على التأثر من حالة طوارئ لصحة العامة (فً حال كون تقدٌمك للطلب بسبب انتشار فٌروس كوفٌدد)91-
الذي قد ٌتضمن التوثٌق التالً:
ً
 رسالة صادرة عن طبٌب أخصائً أو مسؤول صحً محلً توثك الطلب بالعزلة أو الحجر الصحً طوعٌا أو بأمر إلزامً
 ملحوظة من ممدم الرعاٌة الصحٌة الخاص بن أو مكتب السجالت الطبٌة توصً بالعزلة أو الحجر الصحً
 تمرٌر طبً من وزارة الصحة ٌوصٌن بتطبٌك إرشادات الحجر الصحً

معاٌٌر األهلٌة:
لكً تتأهل للحصول على تعوٌض البطالة ٌجب أن تنطبك علٌن المعاٌٌر التالٌة:
.1
.4
.0
.2

أن ال تكون البطالة ناجمة عن خطأ ارتكبته أنت
أن تكون لادرا َ على العمل
أن تكون مستعدا َ لمباشرة العمل إال أذا كنت تنفذ طلب أمر عزل ذاتً بسبب انتشار فٌروس كوفٌد11-
أن تكون ناشطا ً فً البحث عن عمل اال إذا كنت عاطال بسبب ٌتعلك بحالة الطوارئ المرافمة النتشار كوفٌد11-

تقدٌم الطلب عن طرٌق اإلنترنٌت:
 .1سجل دخوال على مولع www.dcnetworks.org :وانمر على عالمة التبوٌب :
”] Benefits” Claim Unemploymentأي  " :المطالبة بمزاٌا البطالة"[
 .2على صفحة مركز خدمة المطالبة بتأمٌن مزاٌا البطالة حدد مولع وانمر على عالمة تبوٌب ” ] “File for Benefitsأي  :اطلب المزاٌا[

 .3لم بالتمرٌر إلى أسفل الصفحة وانمر فوق المسم الذي ٌحمل عالمة ”] “File Your Claim On-Lineأي :تمدٌم مطالبتن عبر اإلنترنت"[
 .4انتمل إلى اإلجابة على األسئلة بمعلومات دلٌمة إلكمال عملٌة تمدٌم المطالبة

مركز استعالمات العمالء:
نشجع الطالبٌن على تمدٌم طلباتهم عبر المولع  . www.dcnetworks.orgفإذا واجهتكم صعوبات خالل المعاملة عبر اإلنترنٌت ٌمكنكم االتصال بمركز استعالمات
العمالء على الرلم 202-724-7000

