EDD ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
ՓՈՍՏԱՐԿՂ
ՔԱՂԱՔ, ԿԱ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԻՆԴԵՔՍ

EDD Հեռախոսահամարները՝

Հավակնորդի Անունը
Հավակնորդի Էլ.հասցեն
Հավակնորդի Քաղաքը, Նահանգը,
Փոստային Ինդեքսը

Անգլերեն՝

1-800-300-5616

Իսպաներեն՝

1-800-326-8937

Կանտոներեն՝

1-800-547-3506

Մանդարին՝

1-866-303-0706

Վիետնամերեն՝

1-800-547-2058

ՀՀՎ՝

1-800-815-9387

Ամսաթիվը՝
ՍԱՀ`

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

_____________________________________________________________________________________
Ինչու՞ եմ ես ստանում այս ծանուցումը:
Ձեր Գործազրկության Ապահովագրության (UI) պահանջի մեջ հայտնաբերվել է իրավասության հետ կապված հնարավոր խնդիր: Դուք
հերթագրվել եք հեռախոսային հարցազրույցի համար, որպեսզի տեղեկություններ տրամադրեք մեր EDD ներկայացուցչին:
Դեպարտամենտը կօգտագործի ձեր տրամադրած տեղեկությունները որոշելու համար արդյոք դուք կարող եք ստանալ UI նպաստներ:
Եթե դուք հասանելի չեք ձեր հեռախոսային հարցազրույցի համար, ապա որոշումը կկայացվի հասանելի տեղեկությունների
հիման վրա, ինչը կարող է հանգեցնել նպաստի վճարների մերժման:
առավոտյան

եւ

առավոտյան

միջակայքում
Խաղաղօվկիանոսյան Ժամային Գոտի

EDD ներկայացուցիչը կզանգահարի ձեզ հետեւյալ հեռախոսահամարով: Թարգմանչական ծառայությունները տրամադրվում են անվճար:

ч

Ի՞նչ պետք է ես ակնկալեմ այս հարցազրույցի ընթացքում:
Ձեզ կտրվեն հարցեր ձեր պահանջի վերաբերյալ: Հարցերի օրինակները կարող եք գտնել այս ծանուցման հետեւի կողմում: Պատրաստ եղեք
հարցազրույցի ընթացքում պատասխանել այս հարցերին: Դուք իրավունք ունեք պահանջել ավելի շատ ժամանակ պատրաստվելու,
ապացույցներ եւ վկաներ ներկայացնելու, ինչպես նաեւ ձեր անձնական ծախսերի միջոցով ցանկացած անձի կողմից ներկայացվելու համար:
Եթե ձեզ անհրաժեշտ լինի ավելի շատ ժամանակ, ապա դուք պետք է տեղափոխեք հանդիպումը մինչեւ այս ձեւաթղթում նշված ամսաթիվը եւ
ժամանակը: Ձեր հարցազրույցի տեղափոխումը կարող է հանգեցնել ձեր նպաստների վճարման ուշացմանը, քանի որ դուք արդեն
հերթագրվել էիք հասանելի ամենավաղ հանդիպմանը:
EDD-ն կարող է կապ հաստատել նախկին աշխատակիցների կամ այլ վկաների հետ ձեր հայտարարությունները ստուգելու կամ
տեղեկություններ ձեռք բերելու համար: Դուք կարող եք վիճարկել նրանց կողմից տրամադրված ցանկացած հայտարարություն կամ
ապացույց:
Ինչպե՞ս է սա ազդում իմ նպաստի վճարման վրա:
Նպաստները չեն կարող վճարվել այնքան ժամանակ, քանի դեռ հարցազրույցի գործընթացը չի ավարտվել, EDD-ն կորոշի, որ դուք
իրավասու եք, եւ դուք կհաստատվեք նպաստներ ստանալու համար: Եթե դուք ներկայումս պահանջում եք նպաստներ, ներկայացրեք ձեր
երկշաբաթյա վկայականները օնլայն, հեռախոսի կամ էլ. փոստի միջոցով մինչ այս խնդիրը լուծման փուլում է:
Եթե դուք իրավասու չեք, ապա դուք կստանաք ծանուցում էլ.փոստի միջոցով, որը կներառի մերժման պատճառը եւ տեղեկություն այն
մասին, թե ցանկության դեպքում ինչպես կարող եք բողոքարկել որոշումը: Եթե EDD-ն պարզի, որ դուք կեղծ հայտարարություններ եք
արել, կամ թաքցրել եք տեղեկությունները նպաստներ ստանալու նպատակով, որի համար դուք իրավասու չէիք, ապա ձեզնից
կպահանջվի վճարել ամբողջ գումարը՝ գումարած նաեւ տույժերը:

Ձեր հանդիպումը տեղափոխելու, հեռախոսահամարը թարմացնելու կամ նպաստի հաստատման համար օգտագործեք
SM
UI Online ժամը www.edd.ca.gov/UI_Online կամ զանգահարեք վերը թվարկված անվճար
հեռախոսահամարներից ﬔկը
Որպեսզի ստանաք տեղեկություններ այն մասին, թե ինչպես է EDD-ն կիրառում օրենքները եւ
քաղաքականությունները նպաստ ստանալու իրավասությունը որոշելու համար, ստուգեք UI Նպաստների
Որոշման Ուղեցույցը հետեւյալ հասցեով՝ www.edd.ca.gov/UIBDG
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ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

Հեռախոսային հարցազրույցի ընթացքում ձեզ կարող են տրվել հետեւյալ հարցերից որոշները՝
ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Հարցերը կախված են լինելու այն պատճառից, որի հիման վրա դուք հերթագրվել եք հեռախոսային հարցազրույցի
համար:
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