ՆՄՈՒՇ, այս էջը միայն հղման համար է
EDD ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ ԱՆՈՒՆ
ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԱՐԿՂ
ՔԱՂԱՔ, ԿԱԼԻՖՈՐՆԻԱՅԻ
ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿՈԴ

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՝
1-800-815-9387

Հայցվորի անունը
Հայցվորի հասցեն
Հայցվորի քաղաքը, նահանգը,
փոստային կոդտ

Ուղարկման ամսաթիվ՝
Միայն գրասենյակային
օգտագործման համար․

Գործազրկության ապահովագրության նպաստների իրավասության
հարցազրույցի մասին ծանուցում
Ինչո՞ւ եմ ես ստանում այս ծանուցումը:
Ձեր գործազրկության ապահովագրության (UI) հայցում բացահայտվել է հաջորդ էջում նկարագրված իրավասության
հնարավոր խնդիր: Ձեզ համար հեռախոսային հարցազրույց է նշանակվել՝ EDD ներկայացուցչին տեղեկատվություն
տրամադրելու համար: Վարչությունը կօգտագործի ձեր տրամադրած տեղեկատվությունը՝ որոշելու համար, թե
արդյոք կարող են ձեզ վճարվել UI-ի նպաստները: Եթե դուք չեք կարող մասնակցել ձեր հեռախոսային
հարցազրույցին, որոշում կկայացվի առկա տեղեկատվության հիման վրա, ինչը կարող է հանգեցնել
նպաստների վճարման մերժմանը:
_____________________ -ին՝ ________ -ից մինչև ________ Խաղաղօվկիանոսյան ժամանակով
EDD-ի ներկայացուցիչը կզանգահարի ձեզ հետևյալ համարով. Թարգմանչական ծառայությունները հասանելի
են անվճար:

Ի՞նչ պետք է ակնկալեմ հարցազրույցի ժամանակ:
Ձեզ հարցեր կուղղվեն ձեր հայցի վերաբերյալ: Հարցերի նմուշները տրամադրվում են այս ծանուցման հետևում:
Պատրաստվեք պատասխանել այս հարցերին հարցազրույցի ժամանակ: Դուք իրավունք ունեք ավելի շատ ժամանակ
պահանջել՝ պատրաստվելու, ապացույցներ ներկայացնելու, վկաներ ներկայացնելու և ձեր հաշվին ցանկացած անձի
կողմից ներկայացված լինելու համար: Եթե ձեզ ավելի շատ ժամանակ է հարկավոր, դուք պետք է վերանշանակեք
ձեր հանդիպումը մինչև այս ձևաթղթում նշված ժամն ու ամսաթիվը: Ձեր հարցազրույցի հետաձգումը կարող է
հետաձգել ձեր նպաստների վճարումները, քանի որ ձեզ համար արդեն նշանակված է ամենավաղ հանդիպմանը:
Մենք կարող ենք կապվել նախկին գործատուների կամ այլ վկաների հետ՝ ստուգելու ձեր հայտարարությունները կամ
տեղեկություններ ստանալու համար: Դուք կարող եք վիճարկել նրանց տրամադրած ցանկացած հայտարարություն
կամ ապացույց:

Ինչպե՞ս է այս իրավասության հարցազրույցն ազդում իմ նպաստների վճարումների վրա:
Եթե դուք երբեք վճարում չեք ստացել ձեր հայցի համար և ունեք հնարավոր իրավասության խնդիր, լրացուցիչ
նպաստները չեն կարող վճարվել մինչև հարցազրույցի գործընթացի ավարտը և ձեր իրավասության որոշումը:
Շարունակեք հավաստագրել նպաստների համար և ներկայացնել ձեր երկշաբաթական հավաստագրերն առցանց,
հեռախոսով կամ փոստով, մինչ այս խնդիրը լուծվում է:
Եթե դուք վճարում եք ստացել ձեր հայցի համար, սակայն լրացուցիչ վճարումները սպասվում են ավելի քան երկու
շաբաթ՝ իրավասության խնդրի պատճառով, մենք կմշակենք ձեր պայմանական վճարումը: Եթե դուք շարունակեք
հավաստագրել նպաստների համար, մինչ մենք որոշում ենք ձեր իրավասությունը, ցանկացած պայմանական վճար
կհամարվի գերավճար, եթե մենք հետագայում գտնենք, որ դուք իրավասու չեք այդ նպաստների համար:
Ձեր հանդիպումը փոխելու, ձեր հեռախոսահամարը թարմացնելու կամ նպաստների համար
հավաստագրելու համար օգտագործեք UI OnlineSM-ը՝ edd.ca.gov/UI_Online հասցեով կամ
զանգահարեք վերը թվարկված անվճար համարներից մեկին:
Տեղեկությունների համար, թե ինչպես է EDD-ն կիրառում օրենքը և քաղաքականությունն՝
իրավասությունը որոշելու համար, տե՛ս UI-ի Նպաստների որոշման ուղեցույցը՝ edd.ca.gov/UIBDG:
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ՆՄՈՒՇ, այս էջը միայն հղման համար է
Հեռախոսային հարցազրույցի հրահանգներ
Հեռախոսային հարցազրույցի ժամանակ ձեզ կարող են տրվել հետևյալ հարցերից մի քանիսը.
Նշում․ Հարցերը կախված կլինեն նրանից, թե ինչու է նշանակվել հեռախոսային հարցազրույց:
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