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خ ی تارشماره تلفنامضا )الزامی( 

دهم یا برای به دست آوردن مزایا از ارائه حقایق خودداری کنم، قانون مجازات هایی را در  من می دانم که اگر اظهارات نادرست ارائه  
نظر گرفته است. من با استناد به مجازات شهادت دروغ اعالم می کنم که اطالعاتی که ارائه می کنم و مدارکی که ارائه می دهم درست و  

صحیح است و متعلق به من است. 

Employment Development Department 
PO Box 2530 

Rancho Cordova, CA 95741-2530 

  EDD:شماره تلفن رایگاندرخواست تأیید هوی ت
1-866-401-2849 

:ارسال خی تار

:یاستفاده ادار  یبرا فقط 

اجرا:  خی تار

نام و آدرس مدعی

نام نمونه مشتری
خیابان نمونه    1234

9999-99999شهر، کالیفرنیا، 

تأیید هویت برای مزایای بیکاری مورد نیاز است 

یک مشکل در ارتباط با هویت شما باید حل شود. ما باید هویت شما را تأیید کنیم تا از شما در برابر فعالیت های احتمالی 

کالهبرداری محافظت کنیم. در حالی که ما واجد شرایط بودن شما را تعیین می کنیم، اگر همچنان بیکار هستید یا ساعات کاری  
مه دهید. کمتری دارید، به گواهی مزایا ادا

نکرده دریافت  ادعا  این  بابت  پرداختی  هرگز  نمیاگر  نکنید،  ارائه  را  هویت  تأیید  که  زمانی  تا  پرداختاید،  را  توانیم  مزایا  های 

پردازش کنیم.

هفته واجد  . اگر نتوانیم ظرف دو  مشکل جدید همچنان باید حل شوداگر قبالً حداقل یک پرداخت بابت این ادعا دریافت کرده اید،  

شرایط بودن شما را تعیین کنیم، پرداخت مشروط را پردازش خواهیم کرد. اگر بعداً متوجه شدیم که شما واجد شرایط دریافت این 
مزایا نیستید، ممکن است الزم باشد هر گونه پرداخت مشروط را بازپرداخت کنید. 

تایید هویت شما 

در ادعای شما   (SSN) رقمی تامین اجتماعی  9جمله آدرس، تاریخ تولد، و اینکه شماره  ما باید هویت شما را تأیید کنیم، از  
عدم رعایت این درخواست برای  برای شما صادر شده است.   (SSA) همان شماره ای است که توسط اداره تامین اجتماعی 

ین اطالعیه ممکن است منجر به  روز تقویمی از تاریخ پستی ا  10اسناد تأیید هویت یا درخواست برای زمان بیشتر ظرف  
ضمیمه شده، نمونه های دقیقی از اسناد تأیید هویت قابل   (DE 1326CD) اسناد قابل قبول برای تأیید هویت  رد مزایا شود. 

در این اطالعیه مراجعه کنید.  2قبول را ارائه می دهند. برای اطالع از نحوه ارسال مدارک به صفحه 

مت بزنید:لطفا کادر مناسب زیر را عال

این اطالعیه را در پایین امضا کرده و تاریخ بزنید و آن را در  .  کردم  من این ادعا را با تاریخ الزم االجرای باال ثبت(
( .پاکت ارائه شده به همراه مدارک تأیید هویت درخواستی مندرج در پشت این اطالعیه برگردانید

  این اطالعیه را در پایین امضا کرده و تاریخ بزنید و آن را در    ردم.نک من ادعایی را با تاریخ الزم االجرای فوق ثبت(
(.همه گزارش های تقلب را بررسی می کند  EDDپاکت ارائه شده برگردانید.  
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دستورالعمل برای ارسال مدارک تأیید هویت 

به   قبول،  تأیید هویت قابل  نمونه های دقیق از اسناد  تأیید هویتبرای  برای  قبول  قابل  ضمیمه شده   (DE 1326CD) اسناد 
مراجعه کنید.

برای ارسال مدارک تأیید دو گزینه دارید:

•SMUI Online-رائه اسناد تأیید هویت تان،  وارد حساب کاربری آنالین خود شوید و برای اUpload Documents  
را در صفحه اصلی انتخاب کنید. این سریعترین و امن ترین روش برای ارائه اسناد است. 

کنید. صفحه    -  نامه • پست  ما  برای  نیاز را  از مدارک مورد  کنید، یک کپی  آپلود  اسناد خود را  توانید  نمی  این    1اگر 
دیگری   EDD با مدارک تأیید هویت خود در پاکت برگشت ارائه شده قرار دهید. هیچ فرم و آن را امضا کنیداطالعیه را 

را در پاکت نگذارید. 

شماره کامل تامین اجتماعی تان را در تمام اسناد پست شده درج کنید.مهم: 

درخواست زمان اضافی 

شما این حق را دارید که برای جمع آوری اسناد یا دریافت مشاوره از یک نماینده زمان بیشتری را درخواست کنید. اگر به زمان  

از تاریخ پست این اطالعیه از طریق تلفن یا پست با آدرس/شماره تلفن مندرج در    روز تقویمی  10ظرف  بیشتری نیاز دارید، باید  

روزه مدارک مورد نیاز شما را دریافت نکنیم، یا زمان اضافی درخواست   10اگر تا پایان بازه زمانی . با ما تماس بگیرید 1صفحه 
نشده باشد، مزایای شما رد می شود. 

خطاهای رایج در ارتباط با تأیید هویت

و/یا اداره وسایل نقلیه     (SSA) اداره تأمین اجتماعیکه هنگام ثبت ادعای خود ارائه کردید با تاریخ تولد  تاریخ تولدی •

متفاوت است.  (DMV) موتوری

ارائه کردید متفاوت است. ممکن است نام     DMV یا SSA که هنگام ثبت ادعای خود ارائه کردید با نامی که در  نامی•

اطالع نداده باشید.  DMV و/یا SSA را بهخود را تغییر داده باشید و آن 

• SSN     یا شماره تأمین اجتماعی که هنگام ثبت ادعای خود ارائه کردید نادرست است. ممکن است شماره را فراموش
کرده باشید، یا شماره را در زمان ثبت ادعای بیکاری خود یا زمانی که آن را به کارفرمای خود ارائه کرده اید، پس و  

اشید. پیش کرده ب 

بر اساس بررسی گزاره   DMV یا SSA استفاده شده درنام  یا    تاریخ تولدرا به روز نمی کنیم. اگر   DMV یا SSA ما اطالعات 
SSA  با تماس بگیرید تا تغییرات   DMV یا SSA ، گواهینامه رانندگی یا کارت شناسایی عکس دار شما نادرست است، مستقیماً 

روز تقویمی از تاریخ این اطالعیه حل   10د موجود به ما  را ادامه دهید تا مشکل تأیید هویت ظرف  ایجاد کنید. ارسال هرگونه اسنا
شود. کپی اسناد به روز شده را به محض در دسترس بودن در اختیار ما قرار دهید. 

مراجع قانونی 

ثبت شوند.  EDD ادعاهای مزایا باید مطابق با مقرراتتمام  (CUIC) مجموعه قوانین بیمه بیکاری کالیفرنیا  (a)1253 طبق بخش
به  CUICدر     (a)1257طبق بخش نادرست  فردی اطالعات  به منظور کسب مزایا  فرد مشمول   EDD اگر  بدهد، ممکن است 

ممکن است از یک مدعی    EDD(A)(2)(b) 2-1326، مجموعه قوانین مقررات کالیفرنیا، بخش  22جریمه شود. طبق عنوان  
نشان  EDD تأیید کند، اگر اطالعات موجود برای SSA ( را به عنوان صادر شده توسطSSNشماره تأمین اجتماعی )تا  بخواهد
ممکن است متعلق به شخص دیگری باشد یا شماره معتبری نباشد. SSN دهد که
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