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EMPLOYMENT DEVELOPMENT DEPARTMENT
PO BOX 2530
RANCHO CORDOVA, CA 95741-2530

ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ՝
Դիմումատուի անունը և հասցեն

Նամակի
ամսաթիվը՝ Ուժի
մեջ մտնելու
ամսաթիվը՝

Դիմումատուի անունը,
հասցեն, քաղաքը,
Կալիֆորնիայի
փոստային կոդը

ԶԲՎ (EDD) ԱՆՎՃԱՐ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ՝

1-866-401-2849

Դուք ստանում եք այս ծանուցումը, քանի որ Զբաղվածության զարգացման վարչությունը (EDD) ի զորու չէ
հաստատելու Ձեր ինքնությունը՝ հիմնվելով Գործազրկության ապահովագրության (UI) Ձեր հայցը ներկայացնելու
ընթացքում տրամադրված տեղեկատվության վրա: Խնդրում ենք ստորև նշել համապատասխան վանդակը՝

 Ես այս հայցը ներկայացրել եմ ուժի մեջ մտնելու վերոնշյալ ամսաթվով: Ստորագրեք և թվագրեք սույն
ձևաթղթի ստորին հատվածում և վերադարձրեք այն սույն ձևաթղթի հետևում նշված ինքնության
հաստատման համար պահանջվող փաստաթղթերի համար տրամադրված ծրարով:

 Ես հայցը չեմ ներկայացրել ուժի մեջ մտնելու վերոնշյալ ամսաթվով: Ստորագրեք և թվագրեք սույն

ձևաթղթի ստորին հատվածում և վերադարձեք այն տրամադրված ծրարով: EDD-ն ուսումնասիրում է
խարդախության վերաբերյալ բոլոր բողոքները:

ԿԱՐԵՎՈՐ Է. ՍՈՒՅՆ ՀԱՐՑՈՒՄԸ ՍՈՒՅՆ ՁԵՎԱԹՂԹԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՊԱՀԻՑ 10
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ
ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ ԿՄԵՐԺՎԻ:
EDD-ն չի կարող նպաստներ տրամադրել, քանի դեռ Դուք չեք ներկայացրել համապատասխան փաստաթղթեր, և քանի դեռ
EDD-ն չի հաստատել ինչպես Ձեր ինքնությունը, այնպես էլ ինը նիշանոց սոցիալական ապահովության համարը (SSN), որը
Ձեզ տրամադրվել է Սոցիալական ապահովության վարչության (SSA) կողմից և որը Դուք տրամադրել եք հարցումը
ներկայացնելիս:
EDD-ի կողմից պահանջվող անձը հաստատող երկու տեսակի փաստաթղթերը թվարկված են սույն ծանուցման
երկրորդ էջում: Ինքնության հաստատման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերինկից (DE 1326CD)
ներկայացվում են անձը հաստատող պատշաճ փաստաթղթերի կոնկրետ օրինակներ: Եթե Դուք չեք
տրամադրում անձը հաստատող համապատասխան փաստաթղթեր, կամ փաստաթղթերը թույլ չեն տալիս EDD-ին
հաստատել Ձեր ինքնությունը, Դուք իրավունք չեք ունենա ստանալ նպաստ: Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է լրացուցիչ
ժամանակ անձը հաստատող փաստաթղթերը տրամադրելու համար, հետևեք այս ծանուցման երկրորդ էջի
հրահանգներին՝ երկարացնելու ժամանակը:
ՄԻ՛ ուղարկեք Ձեր սոցիալական ապահովության քարտի պատճենը: Քարտը ՉԻ բավարարի պահանջը:
ՍՏՈՐԱԳՐԵՔ և վերադարձեք այս ձևաթուղթը անձը հաստատող պարզ և ընթեռնելի փաստաթղթերի հետ միասին կից
ծրարով սույն փոստային ծանուցման օրվանից 10 օրացուցային օրվա ընթացքում: Ինքնության հաստատման հարցի
լուծման ընթացքում յուրաքանչյուր շաբաթ պետք է շարունակեք հաստատել, որ ցանկանում եք ստանալ նպաստներ՝ Ձեր
հարցման հետաձգումը կանխելու համար: Մի վերադարձրեք ծրարում առկա որևէ այլ EDD ձևաթուղթ:

Ես հասկանում եմ, որ նպաստ ստանալու նպատակով կեղծ հայտարարություններ անելու կամ փաստեր
թաքցնելու համար օրենքը նախատեսում է պատիժ: Ես երդվում եմ, որ իմ տրամադրած
տեղեկատվությունը և իմ կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը ճիշտ և իսկական են և պատկանում են

ՄՈՒՏՔԱԳՐԵՔ ՁԵՐ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄ
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ԿԱՐԵՎՈՐ Է․ ներկայացրեք Ձեր Սոցիալական ապահովության ամբողջական համարը
ներկայացված ԲՈԼՈՐ փաստաթղթերում:

Դուք պետք է տրամադրեք լուսանկար պարունակող անձը հաստատող հստակ և ընթեռնելի ՄԵԿ
պատճեն, որը հստակ ցույց է տալիս Ձեր անունը, ծննդյան ամսաթիվը և լուսանկարը (տես
համապատասխան փաստաթղթերի օրինակների հավելվածը):

ԵՎ
Ստորև ներկայացված ցուցակից պետք է նաև տրամադրեք առնվազն ՄԵԿ պարզ և ընթեռնելի
փաստաթուղթ (տես համապատասխան փաստաթղթերի օրինակների հավելվածը)՝

•
•

Զբաղվածության տվյալները ԿԱՄ

•
•

SSN-ը հաստատող փաստաթուղթ ԿԱՄ

Բնակության հասցեն հաստատող փաստաթուղթ ԿԱՄ
Ծննդյան ամսաթիվը հաստատող փաստաթուղթ:

ՄԻ՛ ուղարկեք Ձեր սոցիալական ապահովության քարտի պատճենը: Քարտը ՉԻ բավարարի պահանջը:
Լրացուցիչ ժամանակի հայցում
Դուք իրավունք ունեք ավելի շատ ժամանակ պահանջել՝ փաստաթղթեր հավաքելու կամ ներկայացուցչի
խորհրդատվություն ստանալու համար: Եթե Ձեզ ավելի շատ ժամանակ է հարկավոր, ապա լրացուցիչ ժամանակ
խնդրելու նպատակով Դուք պետք է կապվեք EDD-ի հետ առաջին էջում նշված հեռախոսահամարով կամ
փոստով՝ սույն ձևաթղթի ստացման ամսաթվից 10 ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ: Եթե 10-օրյա
ժամկետի ավարտին EDD-ն չի ստացել պահանջվող փաստաթղթերը, կամ չի պահանջվել ժամկետի երկարացում,
ապա նպաստի տրամադրումը կմերժվի:
Ինքնության հաստատման հետ կապված ընդհանուր սխալներ

•
•
•

Հայցը ներկայացնելիս Ձեր կողմից տրամադրված ծննդյան ամսաթիվը տարբերվում է SSA-ի և/կամ
Տրանսպորտային միջոցների վարչությանը (DMV) ներկայացված ծննդյան ամսաթվից:
Հայցը ներկայացնելիս Ձեր կողմից տրամադրված անունը տարբերվում է SSA-ում նշված կամ DMV-ում
առկա անունից: Հնարավոր է՝ Դուք փոխել եք Ձեր անունը և այդ մասին չեք ծանուցել SSA-ին և (կամ)
DMV-ին:
Ձեր հայցը ներկայացնելու ընթացքում Ձեր տրամադրած SSN-ը սխալ է: Հնարավոր է՝ Ձեր UI հայցը
ներկայացնելիս կամ այն Ձեր գործատուին ներկայացնելիս համարը սխալ եք հիշել կամ փոխել եք այն:

EDD-ն չի թարմացնում SSA կամ DMV տեղեկատվությունը: Եթե SSA-ում կամ DMV-ում նշված Ձեր ծննդյան
ամսաթիվը կամ անունը սխալ է՝ հիմնվելով Ձեր SSA հայտարարության, վարորդական իրավունքի կամ
լուսանկար պարունակող նույնականացման քարտի Ձեր վերանայման վրա, փոփոխություն(ներ) կատարելու
համար անմիջապես կապվեք SSA-ի կամ DMV-ի հետ: Եթե Ձեր գործատուի (գործատուների) փաստաթղթում
նշված SSN-ը սխալ է՝ հիմնվելով Ձեր վճարային գրքույկի՝ Ձեր վերանայման վրա, ապա ուղղում (ներ) կատարեք
անմիջապես Ձեր գործատուի (գործատուների) հետ: Շարունակեք ցանկացած առկա փաստաթուղթ ներկայացնել
EDD-ին ինքնության հաստատման հարցը լուծելու համար` սույն ծանուցման ստացման օրվանից 10 օրացուցային
օրվա ընթացքում: EDD-ին տրամադրեք թարմացված փաստաթղթերի պատճենները դրանց առկա լինելուն պես:
Կալիֆորնիայի Գործազրկության ապահովագրության օրենսգրքի (CUIC) 1253 (ա) բաժնում նշվում է, որ
նպաստների բոլոր պահանջները պետք է ներկայացվեն EDD նորմերին համապատասխան: CUIC ի 1257 (ա)
բաժնում նշվում է, որ եթե անհատը նպաստներ ստանալու նպատակով EDD-ին կեղծ տեղեկատվություն է
ներկայացնում, ապա անհատը ենթակա է պատժի: Կալիֆորնիայի կանոնակարգի օրենսգրքի 22-րդ գլխի 1326-2
(բ) (2) (Ա) բաժնում նշվում է, որ EDD-ն կարող է դիմումատուից պահանջել, որ նա ստուգի SSA-ի կողմից իրեն
տրամադրված SSN-ը, եթե ըստ EDD-ին հայտնի տեղեկատվության SSN-ը պատկանում է մեկ այլ անձի կամ այն
վավեր համար չէ:
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