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Փոստող	ուղարկման	ամսաթիվը․ 00/00/0000
Միայն	գրասենյակային	օգտագործման	 

 

համար․ 000000000

Զբաղվածության	զարգացման	վարչություն
Փողոց
Քաղաք,	Նահանգ,	Փոստային	կոդ

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
TTY	(ոչ	ձայնային)	 1-800-815-9387

ՀԱՅՑՎՈՐԻ	ԱՆՈՒՆԸ
ՀԱՅՑՎՈՐԻ	ՀԱՍՑԵՆ
ՔԱՂԱՔ,	ՆԱՀԱՆԳ,	ՓՈՍՏԱՅԻՆ	ԿՈԴ

You are not eligible to receive benefits as explained below:
Դուք	իրավասու	չեք	ստորև	բացատրված	նպաստներ	ստանալու	համար.

1. _	Your	request	to	receive	payment	on	an	invalid	unemployment	insurance	(UI)	claim	using	
the Standard Base Period is denied. You requested to file a claim for benefits with a benefit 
year beginning 00/00/0000. The base period of your claim is 00/00/0000 to 00/00/0000. 
Unemployment	Insurance	benefit	awards	are	computed	on	wages	paid	in	the	base	period	per	
section	1275(a)	of	the	California	UI	Code.	You	do	not	have	enough	wages	in	the	base	period	to	
establish a valid claim.

1. _	Անվավեր	գործազրկության	ապահովագրության	(UI)	հայցի	համար	վճարում	ստանալու	
ձեր	խնդրանքն՝	օգտագործելով	Ստանդարտ	բազային	ժամանակահատվածը,	մերժվել	
է:	Դուք	խնդրել	եք	նպաստների	համար	հայց	ներկայացնել	նպաստների	տարվա	համար,	
որը	սկսվում	է	00/00/0000։	Ձեր	հայցի	բազային	ժամանակահատվածն	է	00/00/0000	-ից	
մինչև	00/00/0000։	Գործազրկության	ապահովագրության	նպաստները	հաշվարկվում	
են	Կալիֆորնիայի	UI	օրենսգրքի	1275(a)	բաժնի	բազային	ժամանակահատվածում	
վճարված	աշխատավարձի	հիման	վրա:	Դուք	չունեք	բավարար	աշխատավարձ	բազային	
ժամանակահատվածում՝	վավեր	պահանջ	հաստատելու	համար:

2. _	Your	request	to	receive	payment	on	an	unemployment	insurance	(UI)	claim	based	on	an	
Alternate Base Period is denied. You do not have enough wages in the Alternate Base 
Period to establish a valid claim. You requested to file a claim for benefits with a benefit year 
beginning	00/00/0000.	Under	the	Alternate	Base	Period	program	the	base	period	of	your	claim	
is	00/00/0000	to	00/00/0000.	Unemployment	insurance	benefit	awards	are	computed	on	wages	
paid	in	the	base	period	per	section	1275(b)	of	the	California	UI	Code.

2. _	Անվավեր	գործազրկության	ապահովագրության	(UI)	հայցի	համար	վճարում	ստանալու	ձեր	
խնդրանքն՝	օգտագործելով	Այլընտրանքային	բազային	ժամանակահատվածը,	մերժվել	է:	
Դուք	չունեք	բավարար	աշխատավարձ	Այլընտրանքային	բազային	ժամանակահատվածում՝	
վավեր	պահանջ	հաստատելու	համար:	Դուք	խնդրել	եք	նպաստների	համար	հայց	
ներկայացնել	նպաստների	տարվա	համար,	որը	սկսվում	է	00/00/0000։	Այլընտրանքային	
բազային	ժամանակահատվածի	շրջանակներում	ձեր	հայցի	բազային	ժամանակահատվածն	

ՈՐՈՇՄԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

ՆՄՈՒՇ, այս	էջը	միայն	հղման	համար	է։

*****************************************************************************************************************
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է	00/00/0000	-ից	մինչև	00/00/0000։	Գործազրկության	ապահովագրության	
նպաստները	հաշվարկվում	են	Կալիֆորնիայի	UI	օրենսգրքի	1275(b)	բաժնի	բազային	
ժամանակահատվածում	վճարված	աշխատավարձի	հիման	վրա:

3.	 _ Your request to use base period wages from a prior claim to establish a current unemployment 
insurance	(UI)	claim	is	denied.	Wages	used	in	establishing	a	claim	in	any	benefit	year	cannot	
be	used	to	establish	a	claim	in	the	next	benefit	year	per	section	1275	of	the	California	UI	Code.	
The effective date of your new claim is 00/00/0000. The base period of your claim is 00/00/0000 
to 00/00/0000. Only wages paid during the base period may be used to establish a claim.

3.	 _	Գործազրկության	ապահովագրության	(UI)	ընթացիկ	հայցը	հաստատելու	համար	
նախորդ	պահանջից	ստացված	բազային	ժամանակահատվածի	աշխատավարձերն	
օգտագործելու	ձեր	խնդրանքը	մերժվել	է:	Կալիֆորնիայի	UI	օրենսգրքի	1275-րդ	
բաժնի	համաձայն,	ցանկացած	նպաստային	տարում	հայց	ներկայացնելու	համար	
օգտագործվող	աշխատավարձը	չի	կարող	օգտագործվել	հաջորդ	նպաստի	տարում	հայց	
հիմնելու	համար:	Ձեր	նոր	հայցի	ուժի	մեջ	մտնելու	ամսաթիվն	է	00/00/0000։	Ձեր	հայցի	
բազային	ժամանակահատվածն	է	00/00/0000	-ից	մինչև	00/00/0000։	Հայցը	հաստատելու	
համար	կարող	են	օգտագործվել	միայն	բազային	ժամանակահատվածում	վճարված	
աշխատավարձերը:

4. _ Your request to re-open your claim that ended on 00/00/0000 is denied. The benefit year of an 
unemployment	insurance	(UI)	claim	begins	on	the	Sunday	in	the	week	you	filed	your	claim.	The	
claim	ends	52	weeks	later	per	section	1276	of	the	California	UI	Code.	Payments	cannot	be	
made	for	weeks	beyond	the	end	date	of	the	claim.

4. _	Ձեր	խնդրանքը	վերաբացել	ձեր	հայցը,	որն	ավարտվել	էր	00/00/0000	-ին,	մերժվել	
է։	Գործազրկության	ապահովագրության	(UI)	հայցի	նպաստի	տարին	սկսվում	է	ձեր	
հայցը	ներկայացնելու	շաբաթվա	կիրակի	օրը:	Հայցն	ավարտվում	է	52	շաբաթ	անց՝	
Կալիֆորնիայի	UI	օրենսգրքի	1276	բաժնի	համաձայն:	Վճարումները	չեն	կարող	կատարվել	
հայցի	ավարտի	ամսաթվից	հետո	ընկած	շաբաթների	համար:

5.	 _ Your request to continue payments on your claim that ended on 00/00/0000 is denied. The 
benefit	year	of	an	unemployment	insurance	(UI)	claim	begins	on	the	Sunday	in	the	week	you	
filed	your	claim.	The	claim	ends	52	weeks	later	per	section	1276	of	the	California	UI	Code.	
Payments	cannot	be	made	for	weeks	beyond	the	end	date	of	the	claim.

5.	 _	Ձեր	խնդրանքը	շարունաել	վճարումները	հայցով,	որն	ավարտվել	է	00/00/0000	-ին,	
մերժվել	է։	Գործազրկության	ապահովագրության	(UI)	հայցի	նպաստի	տարին	սկսվում	է	
ձեր	հայցը	ներկայացնելու	շաբաթվա	կիրակի	օրը:	Հայցն	ավարտվում	է	52	շաբաթ	անց՝	
Կալիֆորնիայի	UI	օրենսգրքի	1276	բաժնի	համաձայն:	Վճարումները	չեն	կարող	կատարվել	
հայցի	ավարտի	ամսաթվից	հետո	ընկած	շաբաթների	համար:

6.	 _	Your	request	to	continue	payments	on	your	exhausted	unemployment	insurance	(UI)	claim	is	
denied.	When	you	filed	your	claim	effective	00/00/0000	you	were	entitled	to	a	maximum	benefit	
award	of	$000	at	$000	per	week	for	XX	weeks.	The	payment	for	the	week	ending	00/00/0000	
exhausted your claim. The benefits payable in any one benefit year shall not exceed the 
maximum	benefit	amount	per	section	1281(b1)	of	the	California	UI	Code.	Therefore,	payments	
cannot be made after a claim balance has been exhausted.

6.	 _	Ձեր	գործազրկության	ապահովագրության	(UI)	սպառված	հայցի	վճարումները	
շարունակելու	ձեր	խնդրանքը	մերժվել	է:	Երբ	դուք	ներկայացրեցիք	ձեր	հայցը	սկսզծ	
00/00/0000	-ից,	դուք	իրավունք	ունեիք	$000	առավելագույն	նպաստի	գումարի	համար՝	
$000	շաբաթական՝	XX	շաբաթվա	համար։	Վճարումը	00/00/0000	-ին	ավարտվող	շաբաթվա	
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համար	սպառել	է	ձեր	հայցը։	Ցանկացած	մեկ	հատուցման	տարում	վճարման	ենթակա	
նպաստները	չպետք	է	գերազանցեն	Կալիֆորնիայի	UI	օրենսգրքի	1281(b1)	բաժնին	
համապատասխան	նպաստի	առավելագույն	գումարը:	Հետևաբար,	վճարումները	չեն	
կարող	կատարվել	հայցի	մնացորդի	սպառվելուց	հետո:

7.	 _	You	have	established	a	valid	claim	for	unemployment	insurance	(UI)	benefits	with	a	benefit	
year	beginning	00/00/0000.	Section	1276	of	the	California	UI	Code	provides	that	a	benefit	year	
is	a	52	week	period.	The	benefit	year	of	your	claim	does	not	end	until	00/00/0000.

7.	 _	Դուք	վավեր	հայց	եք	հաստատել	գործազրկության	ապահովագրության	(UI)	նպաստների	
համար՝	նպաստի	տարվա	համար,	որը	սկսվում	է	00/00/0000։	Կալիֆորնիայի	UI	օրենսգրքի	
1276-րդ	բաժինը	նախատեսում	է,	որ	նպաստի	տարին	52	շաբաթ	է:	Ձեր	հայցի	նպաստի	
տարին	չի	ավարտվում	մինչև	00/00/0000։

8. _	Your	request	for	interest	payments	on	your	retroactive	unemployment	insurance	(UI)	benefits	is	
denied. There is no provision in the law to allow the Department to pay interest on benefits.

8. _	Ձեր	հետադարձ	գործազրկության	ապահովագրության	(UI)	նպաստների	տոկոսների	
վճարման	ձեր	խնդրանքը	մերժվել	է:	Օրենքում	չկա	որևէ	դրույթ,	որը	թույլ	կտա	
վարչությանը	վճարել	նպաստների	դիմաց	տոկոսներ:

9.	 _	You	reported	that	your	last	employer	was	XXXX.	After	considering	the	available	information,	
the	Department	finds	that	you	were	not	an	“employee,”	per	section	621B	of	the	California	
Unemployment	Insurance	Code.

9.	 _	Դուք	հայտնել	եք,	որ	ձեր	վերջին	գործատուն	եղել	է	XXXX	։	Առկա	տեղեկատվությունը	
դիտարկելուց	հետո	վարչությունը	գտնում	է,	որ	դուք	«աշխատող»	չէիք՝	Կալիֆորնիայի	
գործազրկության	ապահովագրության	օրենսգրքի	621B	բաժնի	համաձայն:

10. _	You	reported	that	you	were	employed	as	an	independent	contractor,	not	as	an	employee	with	
XXXX.	After	considering	the	available	information,	the	Department	finds	that	you	were	an	
“employee”	per	section	621B	of	the	California	Unemployment	Insurance	Code.

10. _	Դուք	հայտնել	եք,	որ	աշխատել	եք	որպես	անկախ	կապալառու,	ոչ	թե	որպես	աշխատակից	
XXXX-ի	մոտ։	Առկա	տեղեկատվությունը	դիտարկելուց	հետո	վարչությունը	գտնում	է,	որ	
դուք	«աշխատող»	էիք՝	Կալիֆորնիայի	գործազրկության	ապահովագրության	օրենսգրքի	
621B	բաժնի	համաձայն:

11. _	Your	request	to	file	an	unemployment	insurance	(UI)	claim	beginning	00/00/0000	based	on	
an Alternate Base Period is denied because you qualify to file a Standard Base Period claim. 
Pursuant	to	section	1275(b)	of	the	California	UI	Code,	the	Alternate	Base	Period	can	only	be	
used	to	file	a	UI	claim	when	there	are	not	enough	wages	earned	in	the	Standard	Base	Period	
to	file	a	monetarily	valid	UI	claim.

11. _	Գործազրկության	ապահովագրության	(UI)	հայց	ներկայացնելու	ձեր	խնդրանքը,	որը	
սկսվում	է	00/00/0000	-ին	Այլընտրանքային	բազային	ժամանակահատվածի	հիման	
վրա,	մերժվում	է,	քանի	որ	դուք	համապատասխանում	եք	Ստանդարտ	բազային	
ժամանակահատվածի	հայց	ներկայացնելու	համար:	Համաձայն	Կալիֆորնիայի	UI	
օրենսգրքի	1275(b)	բաժնի՝	Այլընտրանքային	բազային	ժամանակահատվածը	կարող	
է	օգտագործվել	միայն	UI-ի	հայց	ներկայացնելու	համար,	երբ	Ստանդարտ	բազային	
ժամանակահատվածում	բավարար	աշխատավարձ	չկա՝	դրամական	առումով	վավեր	UI	
հայց	ներկայացնելու	համար:
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12. _	Your	request	to	file	an	unemployment	insurance	(UI)	claim	based	on	the	Alternate	Base	Period	
(ABP)	effective	00/00/0000	is	denied.	Pursuant	to	section	1275(b)	of	the	California	UI	Code,	
the first date an ABP claim can be filed is 04/01/12.

12. _	Գործազրկության	ապահովագրության	(UI)	հայց	ներկայացնելու	ձեր	հայտը,	որը	հիմնված	
է	Այլընտրանքային	բազային	ժամանակահատվածի	(ABP)	վրա,	որն	ուժի	մեջ	է	մտել	
00/00/0000	-ին,	մերժվել	է:	Համաձայն	Կալիֆորնիայի	UI	օրենսգրքի	1275(b)	բաժնի՝	ABP-ի	
հայցի	ներկայացման	առաջին	ամսաթիվը	04/01/12	է:

*****************************************************************************************************************

APPEAL	INFORMATION
ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ	ՄԱՍԻՆ	ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

If	you	believe	that	this	decision	is	not	correct,	you	may	file	an	appeal	to	the	field	office	shown	at	the
top	of	this	form.	In	your	appeal	letter,	explain	why	you	do	not	agree	with	this	decision.	Any	appeal	
from	this	notice,	to	be	timely,	must	be	filed	on	or	before	00/00/0000.

	

Եթե	կարծում	եք,	որ	այս	որոշումը	ճիշտ	չէ,	կարող	եք	բողոքարկել	այս	ձևաթղթի	վերևում	նշված	
տարածքային	գրասենյակին:	Ձեր	բողոքարկման	նամակում	բացատրեք,	թե	ինչու	համաձայն	
չեք	այս	որոշման	հետ:	Այս	ծանուցման	ցանկացած	բողոք,	ժամանակին	լինելու	համար,	պետք	է	
ներկայացվի	00/00/0000-ին	կամ	դրանից	առաջ:

Important: 
While	an	appeal	is	pending,	you	must	continue	to	submit	claim	forms	for	each	week	you	wish	to	be	
paid.	If	the	final	decision	holds	you	eligible,	you	will	only	be	paid	for	those	weeks	for	which	you	have	
filed claim forms and have met all eligibility requirements.

Կարևոր	է․ 
Մինչ	բողոքարկումն	առկախ	է,	դուք	պետք	է	շարունակեք	ներկայացնել	հայցի	ձևերը	
յուրաքանչյուր	շաբաթվա	համար,	որի	համար	ցանկանում	եք	վճարվել:	Եթե	վերջնական	
որոշումը	ձեզ	իրավասու	է	համարում,	ապա	ձեզ	կվճարեն	միայն	այն	շաբաթների	համար,	
որոնց	համար	դուք	ներկայացրել	եք	հայցի	ձևերը	և	բավարարել	եք	իրավասության	բոլոր	
պահանջները:




