ՆՄՈՒՇ, այս էջը միայն հղման համար է:
EDD Սպասարկման կենտրոն
Փոստարկղ
ՔԱՂԱՔ ԿԱԼԻՖՈՌՆԻԱ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԻՆԴԵՔՍ
Փոստի ամսաթիվը՝ 00/00/0000
Միայն գրասենյակային օգտագործման համար. 000000000
EDD 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 (անձայն)
1-800-815-9387
վեբ-կայք․
www.edd.ca.qov

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՎՈՂԻ ԱՆՈՒՆԸ
ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՎՈՂԻ ՀԱՍՑԵՆ
ՔԱՂԱՔ ԿԱԼԻՖՈՌՆԻԱ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԻՆԴԵՔՍ

ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՎՃԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ
Այս ծանուցումը վերջնական որոշում չէ այն մասին, թե արդյոք դուք իրավասու եք ստանալու Գործազրկության ապահովագրության (UI)
նպաստներ: Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ այս ծանուցումը, որպեսզի համոզվեք, որ ձեր գործատուի և աշխատավարձի վերաբերյալ
տեղեկությունները, որոնք բերված են ստորև աղյուսակում, ճշգրիտ են: Խնդրում ենք դիմել այս ծանուցման հակառակ կողմին՝ մի քանի
պատճառներով տեղեկատվություն ստանալու համար, որոնց համար աշխատավարձը չի կարող դրսևորվել ստորև բերված
աղյուսակում, ինչպես նաև լրացուցիչ հրահանգներ ստանալու համար, ներառյալ, թե ինչ պետք է անեք, եթե համաձայն չեք այս
աղյուսակի որևէ տեղեկատվության հետ, կամ եթե կարծում եք, որ տեղեկատվությունը բացակայում է աղյուսակում:
1. Փոխհատուցումը սկսելու ամսաթիվը.

2. Փոխհատուցումը ավարտելու ամսաթիվը․

00/00/0000

3. Նպաստի առավելագույն գումարի չափը․
5. Ընդհանուր աշխատավարձը․

00/00/0000

4. Նպաստի շաբաթական գումարի չափը․

$0000

6. Ամենաբարձր եռամսյակային եկամուտը․

00,000.00

$000
0,000.00

7. Այս կետը չի տարածվում ձեր Փոխհատուցման վրա: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, տես կետ 7-ը հակառակ կողմում։
8. Դուք պետք է ամեն շաբաթ լրիվ դրույքով աշխատանք փնտրեք: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս ձեռնարկը, A Guide
to Benefits and Employment Services, DE 1275A, հասանելի է առցանց․ www.edd.ca.gov/forms/:

9. Այս կետը չի տարածվում ձեր Փոխհատուցման վրա:
10. Այս փոխհատուցման գումարը հաշվարկվում է ելակետային (Ստանդարտ կամ այլընտրանքային) ժամանակահատվածի հիման վրա:

11. Աշխատողի անունը․

13. Գործատուի անունը.

12. Աշխատողի աշխատավարձը եռամսյակի ավարտին․
Ամիս/Տարի

Ամիս/Տարի

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՎՈՂԻ ԱՆՈՒՆԸ

Ամիս/Տարի
0,000

Ամիս/Տարի
0,000

0,000

0,000

14. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ․

0,000

0,000

0,000

0,000

Կարևոր տեղեկություններ հաջորդ էջում

DE 429Z / A 10 (12-20) (INTERNET)

Էջ 1/2

ABC CO

ՁԵՐ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ ԿԱՐՈՂ Է ԼԻՆԵԼ "$0" ԵՎ / ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՏՈՒՆ ԿԱՐՈՂ Է ԲԱՑԱԿԱՅԵԼ ԱՅՍ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՄՅՈՒՍ ԿՈՂՄՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ
ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ, ԵԹԵ․
•
Ձեր ինքնությունը պետք է ստուգվի EDD- ի կողմից: Այս դեպքում EDD-ը Ձեզ կուղարկի ինքնության ստուգման հարցում, և դուք պետք է հետևեք այս
ձևանմուշի հրահանգներին, որպեսզի շարունակեք ձեր փոխհատուցումը:
•
Ձեր աշխատավարձի մասին հաղորդվել է սխալ SSN-ով: Այս դեպքում խնդրում ենք կապվել EDD- ի հետ: (Տես հրահանգները ստորև։)
•
Դուք աշխատել եք դաշնային գործակալության համար և աշխատավարձերը ճշտվել են։ Այս դեպքում, եթե լրացուցիչ տեղեկություններ պահանջվեն
EDD-ը ձեզ փոստով կուղարկի հավելավճարի փոփոխված ծանուցումը, երբ աշխատավարձը ստուգվի կամ փոստով կապվի ձեզ հետ:
•
Ձեր գործատուն չի հաղորդում ձեր աշխատավարձի մասին։ Օրինակ, դա կարող է տեղի ունենալ, եթե ձեր գործատուն ձեզ անվանել է անկախ
կապալառու և ձեզ տվել է 1099 հարկային ձևանմուշը: Այս դեպքում խնդրում ենք կապվել EDD- ի հետ: (Տես հրահանգները ստորև։)
ԵԹԵ ԴՈՒՔ ՉՀԱՄԱՁԱՅՆԵՔ ՍՈՒՅՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՄՅՈՒՍ ԿՈՂՄԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ, ներառյալ․
•
Ձեր աշխատավարձերը բացակայում են կամ սխալ են:
•
Գործատուն նշված չէ, կամ նշված է գործատու, որի համար դուք չեք աշխատել (և դուք դաշնային աշխատակից չեք):
ԱՊԱ ԴՈՒՔ ՊԵՏՔ Է ԿԱՊՎԵՔ EDD-Ի ՀԵՏ, ուղարկելով այս ծանուցման մյուս կողմում նշված EDD-ի փոստային հասցեն՝ 30 օրացուցային օրվա
ընթացքում, սույն ծանուցման վերևում տպագրված «առաքման ամսաթիվ»-ից հետո: Եթե դուք 30 օրվա ընթացքում չկապվեք EDD-ի հետ, ապա դուք կարող
եք բաց թողնել EDD- ին տեղյակ պահելու հնարավորությունը, որ ձեր փոխհատուցումը պետք է ուսումնասիրվի՝ պարզելու, թե արդյոք ձեր հավելավճարը
պետք է փոխվի այլ գումարի: EDD-ը կարող է երկարաձգել այս 30 օրվա ժամկետը՝ հարգելի պատճառով։
ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ․
•
Ձեր լրիվ անունը, հասցեն, և սոցիալական ապահովության համարը, և
•
Աշխատավարձի տեղեկանք (ներառյալ W-2-ը կամ 1099-ը, վճարման անդորրագրերը, ՀԴՄ կտրոնները կամ ձեր աշխատավարձը ցույց տվող այլ
փաստաթղթերը) և Զբաղվածության մասին ցանկացած տեղեկատվություն, որը ցանկանում եք ավելացնել Ձեր փոխհատուցմանը, կամ
•
Եթե դուք չեք աշխատել գործատուի մոտ, մի հայտարարություն, որ դուք չեք աշխատել է նշված գործատուի մոտ։
ԿԱՐԵՎՈՐ: Եթե չկարողանաք EDD- ին տեղեկացնել սույն ծանուցման մյուս կողմում առկա ոչ ճշգրիտ զբաղվածության կամ աշխատավարձի վերաբերյալ
տեղեկությունների մասին, կարող եք ենթակա լինել հավելավճարի, և այլ որակազրկումների և տույժերի, եթե կանխամտածված տեղեկատվություն եք
պահում:
ՍՏՈՐԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՒՄ Է ՍՈՒՅՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՄՅՈՒՍ ԿՈՂՄՈՒՄ ԹՎԱՐԿՎԱԾ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԿԵՏԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ․
1. Ձեր փոխհատուցումը սկսվելու ամսաթիվը:
2. Ձեր փոխհատուցումն ավարտվելու ամսաթիվը:
3. Գումարի ընդհանուր չափը, որը կարող եք ստանալ այս փոխհատուցումից:
4. Ամեն շաբաթ ձեզ կարող է վճարվել առավելագույն գումարը, եթե բավարարում եք շաբաթական իրավասության պահանջները:
5. Գործատուի (գործատուների) կողմից 12-րդ կետի աղյուսակում նշված եռամսյակների ընթացքում հայտարարված աշխատավարձի ընդհանուր
գումարը: Այդ եկամուտներն օգտագործվել են ձեր նպաստի առավելագույն գումարը հաշվարկելու համար։
6. Վաստակի ամենաբարձր չափը ունեցող 12-րդ կետի աղյուսակում նշված օրացուցային եռամսյակը: Այս աշխատավարձը որոշում է ձեր շաբաթական
նպաստի չափը:
7. Նշված գումարը, եթե կիրառելի է, ձեր հավելավճարն է առանց հանրային կամ շահույթ չհետապնդող դպրոցի աշխատավարձերի: Եթե դուք 12-րդ կետի
աղյուսակում նշված եռամսյակների ընթացքում աշխատել եք հանրային կամ շահույթ չհետապնդող դպրոցներում, հնարավոր է, որ դպրոցական
արձակուրդի ընթացքում չկարողանաք օգտագործել այդ աշխատավարձերը ձեր փոխհատուցման մեջ:
8. Օրենքի համաձայն, նպաստ պահանջելիս պետք է բոլոր ջանքերը գործադրեք՝ աշխատանք գտնելու համար:
9. Գործազրկության ապահովագրության օրենսգիրքը (Բաժին 1277) պահանջում է, որ դուք աշխատեք նախորդ փոխհատուցման սկզբի և ավարտի
ամսաթվերի միջև, որպեսզի հաջորդ տարի ունենաք վավեր փոխհատուցում: Եթե դա վերաբերում է ձեր փոխհատուցմանը, դուք կստանաք լրացուցիչ
հրահանգներ:
10. Հիմնական ժամանակահատվածի տեսակը, որն օգտագործվում է ձեր փոխհատուցումը հիմնավորելու համար. դա կաորղ է լինել կամ ստանդարտ
բազային ժամանակաշրջանը, կամ այլընտրանքային բազային ժամանակաշրջանը:
11. Անունը, որն օգտագործել է (են) ձեր գործատուն (գործատուները)՝ թվարկված յուրաքանչյուր օրացուցային եռամսյակի ընթացքում ձեր աշխատավարձը
EDD-ին զեկուցելու համար:
12. Սրանք UI նպատակներով օգտագործվող պոտենցիալ աշխատավարձերն են, որոնք ձեր գործատուն (գործատուները) հայտնել է (են), որ վաստակել եք
նշված յուրաքանչյուր օրացուցային եռամսյակի ընթացքում: Յուրաքանչյուր օրացուցային եռամսյակ տևում է երեք ամիս: Այս եկամուտները որոշում են
ձեր հավելյալ նխաստի չափը:
13. Գործատուի (գործատուների) անունը (անունները), որի համար աշխատել եք 12-րդ կետի աղյուսակում նշված օրացուցային եռամսյակների ընթացքում:
14. Յուրաքանչյուր օրացուցային եռամսյակում գործատուների (բոլոր գործատուներ) կողմից ստացված եկամուտների ընդհանուր գումարը, որը նշված է
աղյուսակում 12-րդ կետով:
ԴՈՒՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԵՔ գործազրկության նպաստների բովանդակության իմացության համար. Unemployment Insurance Benefits: What You Need To
Know (DE 1275B), ինչպես նաև զբաղվածության նպաստների ԵՎ ծառայությունների ձեռնարկ A Guide To Benefits And Employment Services (DE 1275A) :
Երկու հրապարակումներն էլ բացատրում են գործազրկության ձեր իրավունքներն ու պարտականությունները և հասանելի են հետևյալ
edd.ca.gov/forms/հասցեով։
Ul նպաստներ ստանալու համար դուք պետք է սկզբում հաստատեք նպաստների ստացումը, ապա յուրաքանչյուր երկու շաբաթը մեկ ՝
օգտագործել հետևյալ մեթոդներից որևէ մեկը. UI OnlineSM, EDD Tele-CertSM կամ ներկայացնել Continued Claim Form, (DE 4581): Նպաստների
վավերացման վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք DE 1275-ի ղեկավարությանը, որը հասանելի է հետևյալ edd.ca.gov/forms/հասցեով:
ԻՆՉՊԵՍ ՉԵՂԱՐԿԵԼ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ
Դուք հնարավորություն ունեք այս ծանուցումը ստանալուց հետո չեղյալ հայտարարել ձեր փոխհատուցումը։ Եթե դուք ցանկանում եք չեղարկել ձեր
փոխհատուցումը, դուք պետք է անմիջապես կապվեք EDD-ի հետ։ Մի հաստատեք UI նպաստների համար: Օրենքը թույլ է տալիս Ձեզ չեղարկել UI-ի
փոխհատուցումը միայն այն դեպքում, եթե ձեզ ոչ մի նպաստ չի վճարվել, ձեզ չի ուղարկվել որակազրկման մասին ծանուցում, հայցով չի հաստատվել
հավելավճարը և ձեր հայցով նպաստների վճարման տարին չի ավարտվել։ Եթե փոխհատուցումը չեղարկվել է, այն չի կարող վերաբացվել:
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