األسئلة الشبئعة حىل التحقق من الهىية والمصبدقة عليهب

السؤال :لماذا علي أن أثبت هويتي؟
اإلجابة :تحدث سرلة الهوٌة فً أمرٌكا كل ثانٌتٌن .ومن أجل زٌادة حماٌة معلوماتن الشخصٌة ،نفذ مكتب تعوٌض البطالة
فً مماطعة كولومبٌا مٌزة أمان للتحمك من الهوٌة والمصادلة علٌها أثناء عملٌة تمدٌم الطلب عبر اإلنترنت.
السؤال :متى سيتم التحقق من هويتي والمصادقة عليها؟
اإلجابة :سيتم التحمك من هوٌتن والمصادلة علٌها عند تمدٌم مطالبة أولٌة للحصول على تعوٌض البطالة عبر اإلنترنت.
وستتم المصادلة على هوٌتن إذا أعدت فتح مطالبة إعانات البطالة أو إذا لدمت مطالبة إضافٌة للحصول على تعوٌض
البطالة عن طرٌك اإلنترنٌت.
السؤال :كيف سيتم التحقق من هويتي والمصادقة عليها؟
اإلجابةٌ :ستخدم مكتب التعوٌض عن البطالة مٌزة أمان للتحمك من الهوٌة والمصادلة علٌها من أجل التأكد من هوٌتن
والمصادلة علٌها .أثناء تمدٌم المطالبات األولٌةٌ ،تم التحمك من بٌاناتن الشخصٌة عن طرٌك مطابمة
المعلومات التً تمدمها مع لاعدة بٌانات السجالت .باإلضافة إلى ذلن ،للتأكد من هوٌتن ولتملٌل أخطار سرلتها
سٌُطلب منن اإلجابة على سلسلة أسئلة ذات أجوبة اختٌارٌة باالعتماد على المعلومات التً ستتمكن من اإلجابة
علٌها فمط فإذا كنت تحاول استخدام هوٌة شخص آخر لتمدٌم طلب الحصول على إعانات البطالة فلن تتمكن من
اإلجابة على األسئلة بشكل صحٌح.
السؤال :ماذا سيحدث إذا لم تتطابق هويتي مع قاعدة بيانات السجالت؟ في حال لم أجب على األسئلة ذات خيارات اإلجابة
المتعددة بشكل صحيح؟
اإلجابة :إذا لم تتطابك معلوماتن بدلة أوان لم تجب على األسئلة ذات اإلجابات االختٌارٌة المتعددة بشكل صحٌح ،سٌتسبب
ذلن بحدوث مشكلة فً مطالبتن ،مما ٌمنعن من الحصول على المزاٌا .وسٌُطلب منن تزوٌد مكتبنا (مكتب تعوٌض
البطالة فً مماطعة كولومبٌا) بوثائك ممبولة للتحمك من هوٌتن .سٌموم فاحص تعوٌضات البطالة إما باالتصال بن
أو بإرسال التعلٌمات بالبرٌد اإللكترونً لتوضٌح هذه العملٌة بمجرد أن ٌستلم مكتبنا وثائمن ،سٌصدر لرار
بخصوص صحة هوٌتن .ولن ٌتم دفع أٌة مبالغ تعوٌض تأمٌن عن البطالة حتى ٌؤكد مكتب تعوٌض البطالة
أن هوٌتن لد التحمك منها بشكل صحٌح بالممارنة مع وثائك هوٌتن المستلمة.
السؤال :ما الوثائق التي يجب علي تقديمها إلثبات شخصيتي؟
اإلجابةٌ :جب علٌن تمدٌم وثائك أصلٌة أو نسخا ُ مصدلةَ عن :هوٌة تحمل صورتن الشخصٌة وصادرة عن جهة حكومٌة.
وبطالة الضمان االجتماعً الخاصة بن .باإلضافة إلى ذلن ،لد ٌُطلب منن تمدٌم وثائك أخرى تحتوي على اسمن
أوعنوانن اإللكترونً.

السؤال :كيف يجب علي تقديم الوثائق الشخصية الخاصة بي؟
اإلجابة :للتأكد من هوٌتنٌُ ،طلب منن الحضور شخصٌا مصطحبا معن الوثائك الشخصٌة إلى أحد مراكز التوظٌف
األمرٌكٌة المنتشرة فً جمٌع أنحاء مماطعة كولومبٌا فً غضون سبعة ( )7أٌام تموٌمٌة .فإن تعذر علٌن الحضور
شخصًٌا ٌمكنن إرسال نسخا ً مصدلةً عن وثائك هوٌتن عبر البرٌد اإللكترونً أو الفاكس فً غضون سبعة ( )7أٌام
تموٌمٌة .سٌموم فاحص تعوٌضات البطالة إما باالتصال بن أو إرسال التعلٌمات عبر البرٌد اإللكترونً لتوضٌح هذه
العملٌة .تم إدراج موالع وساعات عمل كل مراكز التوظٌف األمرٌكٌة فً أسفل هذا النشرة.
السؤال :كيف يمكنني إثبات شخصيتي إذا كنت أعيش خارج الوالية؟
اإلجابةٌُ :سمح لغٌر الممٌمٌن فً مماطعة كولومبٌا إرسال نسخا ً مصدلة عن وثائك هوٌتهم أو إرسالها بالبرٌد اإللكترونً.
سٌموم فاحص تعوٌضات البطالة إما باالتصال بن أو إرسال التعلٌمات عبر البرٌد اإللكترونً لتوضٌح هذه العملٌة.
السؤال :هل يمكنني اختيار عدم المشاركة في برنامج التحقق من الهوية والمصادقة عليها؟
اإلجابة :كال ،ال ٌمكنن إلغاء االشتران فً برنامج التحمك من الهوٌة والمصادلة علٌها .عندما تبدأ بتمدٌم طلب للحصول
على مساعدات البطالة أو تعٌد فتح مطالبة بتعوٌض البطالة أو تتمدم بطلب إضافً للتعوٌض عن البطالة ،سٌتم التحمك من
المعلومات التً تمدمها تلمائًٌا من خالل مٌزة أمان التحمك من الهوٌة ومصادلتها.
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اإلثنٌن – الجمعة

Frank D. Reeves Municipal
Center 2000 14th Street, NW
3rd Floor
Washington, DC 20009

معلومات االتصال

80:08 – 61:3:
اإلثنٌن – الجمعة
80:08 – 61:3:

رقم الهاتف:

(202) 576-309

رقم الهاتف(202) 442-4577 :
رقم الفاكس(202) 481-3452 :

رلم الهاتف:

(202) 899-6040

