
      

     

 
 

 
 

 
       

 
               

         
       

      
 

             
      

 
                
          

          
          

 
   

 

 
       

              
            

       
 

              
           

    
 

             
           

           
        

   Էջ 1՝ 2-ից 
 

ՆՄՈՒՇ, այս էջը միայն հղման համար է 
Employment Development Department 
PO Box 2530  
Rancho Cordova, CA  95741-2530  

Ինքնությունը  հաստատելու  հարցում  EDD անվճար  հեռախոսահամար՝  
1-866-401-2849  

Հայցվորի  անունը  և  հասցեն  

SAMPLE CLIENT NAME  
1234 SAMPLE ST.  
ANY TOWN, CA  99999-9999  

Ուղարկման  ամսաթիվ՝  

Միայն  գրասենյակային  օգտագործման  համար   

Ուժի  մեջ  մտնելու  ամսաթիվ՝  

Գործազրկության նպաստների համար անհրաժեշտ է ինքնության հաստատում 

Ձեր ինքնության հետ կապված խնդիրը պետք է լուծվի։ Մենք պետք է ստուգենք ձեր ինքնությունը՝ ձեզ 
հնարավոր խարդախ գործունեությունից պաշտպանելու համար: Մինչ մենք որոշում ենք ձեր 
իրավասությունը, շարունակեք հավաստագիր ներկայացնել նպաստների համար, եթե շարունակում եք 
գործազուրկ լինել կամ աշխատել կրճատված ժամերով: 

Եթե դուք երբեք վճարում չեք ստացել այս հայցի համար, մենք չենք կարող մշակել նպաստների 
վճարումները, քանի դեռ չեք հաստատել ձեր ինքնությունը: 

Եթե դուք արդեն ստացել եք առնվազն մեկ վճարում այս հայցով, ապա նոր խնդիրը դեռ պետք է լուծվի։ 
Եթե մենք չկարողանանք որոշել ձեր իրավասությունը երկու շաբաթվա ընթացքում, մենք կմշակենք 
պայմանական վճարումը: Ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել հետ վերադարձնել ցանկացած պայմանական 
վճարում, եթե մենք հետագայում գտնենք, որ դուք իրավասու չեք օգտվել այդ նպաստներից: 

Ձեր ինքնության ստուգումը 

Մենք  պետք  է  հաստատենք  ձեր  ինքնությունը, ներառյալ  ձեր  հասցեն, ծննդյան  ամսաթիվը, և  որ  ձեր  
հայցում  Սոցիալական  ապահովության  ինը  նիշանոց  համարը  (Social Security number, SSN)  նույնն  է, որը  
ձեզ  տրվել  է  Սոցիալական  ապահովության  վարչության  (Social Security  Administration, SSA)  կողմից: 
Ինքնությունը  հաստատող  փաստաթղթերի  տրամադրման  մասին  այս  հարցումը  չկատարելը  կամ  
այս  ծանուցման  փոստի  օրվանից  10  օրացուցային  օրվա  ընթացքում  ավելի  շատ  ժամանակ  
պահանջելը  կարող  է  հանգեցնել  նպաստների  մերժմանը: Կցված  Նույնականացման  հաստատման  
համար  ընդունելի  փաստաթղթերը  (DE 1326CD)  ներկայացնում  են  ինքնության  հաստատման  ընդունելի  
փաստաթղթերի  մանրամասն  օրինակներ: Տե՛ս  սույն  ծանուցման  2-րդ  էջը՝  փաստաթղթերը  ներկայացնելու  
հրահանգների  համար:  

Խնդրում ենք նշել ստորև նշված համապատասխան վանդակը. 

 Ես ներկայացրել եմ այս հայցը վերը նշված Ուժի մեջ մտնելու ամսաթվով: (Ստորագրեք և թվագրեք 
այս ծանուցումը ներքևում և վերադարձրեք այն ծրարի մեջ, որը տրամադրվում է սույն Ծանուցման 
հետևի մասում նշված ինքնությունը հաստատող պահանջվող փաստաթղթերով։) 

 Ես չեմ ներկայացրել այս հայցը վերը նշված Ուժի մեջ մտնելու ամսաթվով: (Ստորագրեք և թվագրեք 
այս ծանուցումը ներքևում և վերադարձրեք այն տրամադրված ծրարի մեջ: EDD-ն հետաքննում է 
խարդախության մասին բոլոր հաղորդումները։) 

Ես հասկանում եմ, որ օրենքը նախատեսում է տույժեր, եթե ես կեղծ հայտարարություններ եմ անում կամ 
փաստեր եմ թաքցնում՝ նպաստ ստանալու համար: Ես հայտարարում եմ սուտ մատնության համար 
պատժի ահի ներքո, որ իմ տրամադրած տեղեկատվությունը և իմ կողմից ներկայացված փաստաթղթերը 
ճշմարիտ են և ճիշտ և պատկանում են ինձ: 

Ձեր  անունը՝  տպատառ  Ստորագրություն  (Պահանջվում  է)  Հեռախոսահամար  Ամսաթիվ  
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ՆՄՈՒՇ, այս էջը միայն հղման համար է
 

Ձեր ինքնությունը հաստատող փաստաթղթերը ներկայացնելու ցուցումներ
 

Տե՛ս կից Նույնականացման հաստատման համար ընդունելի փաստաթղթերը (DE 1326CD)՝ ինքնությունը 
հաստատող ընդունելի փաստաթղթերի մանրամասն օրինակների համար: 

Ձեր հաստատման փաստաթղթերը ներկայացնելու երկու տարբերակ ունեք. 
•	 UI OnlineSM  - Մուտք գործեք ձեր UI Online հաշիվ և ընտրեք «Վերբեռնել փաստաթղթերը» 
գլխավոր էջում՝ ձեր ինքնությունը հաստատող փաստաթղթերը տրամադրելու համար: Սա 
փաստաթղթերի տրամադրման ամենաարագ և անվտանգ մեթոդն է: 

•	 Փոստ - Եթե չեք կարող վերբեռնել ձեր փաստաթղթերը, փոստով ուղարկեք մեզ անհրաժեշտ 
փաստաթղթերի պատճենը: Ստորագրեք այս ծանուցման էջ 1-ը, և այն ներառեք ձեր 
ինքնությունը հաստատող փաստաթղթերի հետ վերադարձի ծրարի մեջ: Մի վերադարձրեք ծրարի 
մեջ դրված որևէ այլ EDD ձևաթղթեր: 
Կարևոր է. Ներառեք ձեր ամբողջական Սոցիալական ապահովության համարը փոստով ուղարկված 
ԲՈԼՈՐ փաստաթղթերում: 

Լրացուցիչ ժամանակ խնդրեք 

Դուք իրավունք ունեք խնդրելու ավելի շատ ժամանակ փաստաթղթեր հավաքելու կամ ներկայացուցչի 
խորհրդատվություն ստանալու համար: Եթե ձեզ ավելի շատ ժամանակ է հարկավոր, դուք պետք է 
կապվեք մեզ հետ հեռախոսով կամ փոստով ուղարկեք 1-ին էջին նշված հասցեով/հեռախոսահամարով 
այս ծանուցման ամսաթվից 10 օրացուցային օրվա ընթացքում: Եթե մենք չստանանք ձեր պահանջվող 
փաստաթղթերը մինչև 10-օրյա ժամկետի ավարտը, կամ լրացուցիչ ժամանակ չպահանջվի, ապա 
նպաստները կմերժվեն: 

Ընդհանուր սխալներ՝ կապված ինքնության ստուգման հետ 

•	 Ծննդյան ամսաթիվը, որը դուք տրամադրել եք ձեր հայցը ներկայացնելիս, տարբերվում է SSA-ի և/կամ 
Ավտոտրանսպորտի դեպարտամենտի (Department of Motor Vehicles,  DMV) մոտ գրանցված ամսաթվից: 

•	 Անունը, որը դուք տրամադրել եք ձեր հայցը ներկայացնելիս, տարբերվում է SSA-ում կամ DMV-ում 
եղածից: Հնարավոր է, որ փոխել եք ձեր անունը և չեք ծանուցել SSA-ին և/կամ DMV-ին: 

•	 Ձեր հայցը ներկայացնելիս ձեր տրամադրած SSN-ը սխալ է: Հնարավոր է, որ դուք մոռացել եք համարը 
կամ փոխել եք թվերի հերթականությունը, երբ դուք ներկայացրել եք ձեր գործազրկության հայցը կամ 
երբ այն տրամադրել եք ձեր գործատուին: 

Մենք չենք թարմացնում SSA կամ DMV տեղեկությունները: Եթե ձեր ծննդյան ամսաթիվը կամ անունը, 
որն օգտագործվում է SSA-ում կամ DMV-ում, սխալ է՝ հիմնված ձեր SSA քաղվածքի, վարորդական 
իրավունքի կամ լուսանկարով նույնականացման քարտի վերանայման վրա, ուղղակիորեն դիմեք SSA կամ 
DMV փոփոխություն(ներ) կատարելու համար։ Շարունակեք մեզ ներկայացնել հասանելի ցանկացած 
փաստաթուղթ՝ ինքնության հաստատման խնդիրը լուծելու համար սույն ծանուցման օրվանից 10 
օրացուցային օրվա ընթացքում: Մեզ տրամադրեք թարմացված փաստաթղթերի պատճենները, հենց որ 
դրանք հասանելի լինեն: 

Իրավական հղումներ 

Կալիֆորնիայի Գործազրկության ապահովագրության օրենսգրքի (California Unemployment Insurance Code,  
CUIC) 1253(ա) բաժինը սահմանում է, որ նպաստների համար բոլոր հայցերը պետք է ներկայացվեն EDD 
կանոնակարգերի համաձայն: CUIC-ի 1257(ա) բաժինը սահմանում է, որ եթե անհատը կեղծ 
տեղեկություններ է տալիս EDD-ին՝ նպաստներ ստանալու նպատակով, անհատը կարող է ենթարկվել 
տույժի: Կալիֆորնիայի Կանոնակարգերի օրենսգրքի Վերնագիր 22, բաժին 1326-2 (b)(2)(A) սահմանում է, 
որ EDD-ը կարող է պահանջել, որ հայցվորը ստուգի SSN-ը որպես SSA-ի կողմից տրված, եթե EDD-ին 
հասանելի տեղեկատվությունը ցույց է տալիս, որ SSN-ը կարող է պատկանել մեկ այլ անձի կամ վավեր 
համար չէ: 

DE 1326C/A Rev. 11 (11-21) (INTERNET)	 Էջ 2՝ 2-ից 


	Ինքնությունը հաստատելու հարցում  
	Գործազրկության նպաստների համար անհրաժեշտ է ինքնության հաստատում 
	Ձեր ինքնության ստուգումը 

	Ձեր ինքնությունը հաստատող փաստաթղթերը ներկայացնելու ցուցումներ 
	Լրացուցիչ ժամանակ խնդրեք 
	Ընդհանուր սխալներ՝ կապված ինքնության ստուգման հետ 
	Իրավական հղումներ 





