EDD հեռախոսային սպասարկման կենտրոն
Բաժանորդային արկղ
Քաղաք, CA, փոստային ինդեքս

Ուղարկման թվականը՝
SSN ՀԱՄԱՐԸ՝
Հայցվորի հեռախոս #՝
(000) 000-0000

00/00/0000
000-00-0000

EDD-Ի ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐՆԵՐ՝
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
www.edd.ca.gov
կայք՝

ՀԱՅՑՎՈՐԻ ԱՆՈՒՆԸ
ՀԱՅՑՎՈՐԻ ՀԱՍՑԵՆ
ՔԱՂԱՔ
CA ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԻՆԴԵՔՍ

ԾԱՆՈՒՑԱԳԻՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՑԻ ՄԱՍԻՆ
Դուք Գործազրկության ապահովագրության (Unemployment Insurance, UI) նպաստների հայց եք ներկայացրել, որը գործում է 00/00/0000-ից:
Ձեր հայցը ներկայացնելիս Դուք նշել եք՝
1.

Ձեր վերջին գործատուն էր՝

Գործատուի անունը
Գործատուի հասցեն
Քաղաք, նահանգ և փոստային ինդեքս

2.

Վերջին օրը, երբ աշխատել եք այդ գործատուի մոտ՝ 00/00/0000:

3.

Վերը նշված գործատուի մոտ այլևս չաշխատելու պատճառն է՝ (Հայցը ներկայացնելու ժամանակ նշված պատճառը):

4.

Դուք ստանում եք (չեք ստանում) թոշակ կամ այլ եկամուտ, որը կարող է հանվել Ձեր UI նպաստներից:

5.

Դուք ունակ եք (ունակ չեք) և կարող եք (չեք կարող) ընդունել լրիվ դրույքով աշխատանք:

6.

Դուք ունեք (չունեք) Միացյալ Նահանգներում աշխատելու օրինական իրավունք:

Խնդրում ենք ուշադիր վերանայել վերը տրված տեղեկությունները: Եթե տեղեկությունները ստույգ են, Ձեզնից ոչ մի գործողություն չի
պահանջվում: EDD-ն ստույգ կհամարի այդ տեղեկությունները, եթե այս ծանուցագրի ուղարկման թվականից հետո 10 (տասը) օրվա
ընթացքում չհայտնեք այլ տեղեկություններ: 10 օրից հետո տրված ցանկացած պատասխան կարող է հանգեցնել նպաստների հետաձգման:
Այլ տեղեկություններ հայտնելու համար կարող եք զանգահարել EDD կամ Ձեր պատասխանն ուղարկել EDD-ին վերոհիշյալ փոստային
հասցեով: Չմոռանաք Ձեր անունն ու սոցիալական ապահովության քարտի համարը նշել EDD-ի հետ վարվող բոլոր թղթակցություններում:
Չնայած դաշնային և նահանգային օրենքներն արգելում են Ձեր զբաղվածության և UI հայցի մասին տեղեկությունների բացահայտումը Ձեր
ամուսնուն, ազգականներին, ընկերներին, ոչ շահագրգիռ անձանց և մասնավոր շահերով միավորված մարդկանց խմբերին՝ դաշնային
օրենսդրությունը պահանջում է, որ այդ տեղեկությունները տրամադրվեն նահանգային և դաշնային սոցիալական օգնության, բժշկական
օգնության, CalFresh (նախկինում՝ «պարենային կտրոններ»), բնակարանաշինության և երեխայի ալիմենտի հարկադիր գանձման
գործակալություններին: Գաղտնիության պահպանումը տեղեկություններն օգտագործող գործակալությունների պարտականությունն է:
Դուք ունեք Կալիֆոռնիա նահանգի սովորական UI հայցը չեղյալ հայտարարելու տարբերակ (չեղյալ հայտարարման պահանջներին
ծանոթանալու համար տե՛ս «Ծանուցագիր Գործազրկության ապահովագրություն շնորհելու մասին» (Notice of Unemployment Award)): Եթե
որոշեք, որ ուզում եք չեղյալ հայտարարել Ձեր հայցը, մի հաստատեք Ձեր իրավունակությունը նպաստների համար, որովհետև, հենց որ
նպաստներ վճարվեն Ձեզ, օրենքը թույլ չի տա չեղյալ հայտարարել հայցը:
Նպաստների վճարումը կատարվում է EDD-ի վճարային CardSM քարտին: Կարող եք EDD-ի վճարային CardSM քարտի մասին
տեղեկություններ ստանալ «Նպաստների և աշխատանքի որոնման ծառայությունների ուղեցույց» (A Guide to Benefits and Employment
Services) ձեռնարկից: Եթե Ձեզ նախկինում տրվել է քարտ, և անհրաժեշտ է այն փոխարինել նորով, ապա պետք է դիմեք Bank of America բանկի
EDD Վճարային քարտի հաճախորդների սպասարկման բաժնին անվճար 1-866-692-9374 հեռախոսահամարով:
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