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2من  1صفحة   

على  SMUI Onlineإلعادة جدولة موعدك أو تحديث رقم هاتفك أو الحصول على االعتماد للمخصصات، استخدم 

edd.ca.gov/UI_Online .أو اتصل بأحد األرقام المجانية المذكورة أعاله 

 

 

  

 
 

 
 
  

    
  
  
  

    
 

 
   

 
 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ون والسياسة لتحديد األهلية، راجع دليل تحديد  للقان EDDللحصول على معلومات حول كيفية تطبيق إدارة  

. edd.ca.gov/UIBDGعلى  UIمخصصات 

هذه الصفحة كمرجع فقط ، نموذج
 EDDمكتب إدارة 

االسم، صندوق البريد 
المدينة، الرمز البريدي لكاليفورنيا

 EDDرقام هواتف إدارة
 5616-300-800-1اإلنجليزية: 
 8937-326-800-1اإلسبانية:

 3506-547-800-1الصينية الماندرين: 
 0706-303-866-1الفيتنامية:

 2058-547-800-1الهاتف النصي: 
TTY:1-800-815-9387 

اسم المدعي 
العنوان البريدي للمدعي 

المدينة، الوالية، الرمز البريدي للمدعي
تاريخ اإلرسال بالبريد: 
الستخدام المكتب فقط: 

إخطار مقابلة تحديد األهلية لمخصصات التأمين الخاص بالبطالة 

لماذا أتلقّى هذا اإلشعار؟ 

مقابلة  ( الخاصة بك. تم تحديد UIتم تحديد وجود مشكلة محتملة في األهلية موضحة في الصفحة التالية مع مطالبة التأمين الخاص بالبطالة )
. ستستخدم اإلدارة المعلومات التي تقدمها لتحديد ما إذا كان من الممكن أن  EDDلك عبر الهاتف لتوفير معلومات إلى أحد ممثلي إدارة 

إذا لم تكن متاًحا لمقابلتك الهاتفية، فسيتم اتخاذ قرار بناًء على المعلومات المتاحة، مما قد يؤدي إلى أم ال.  UIتحصل على مخصصات 

فض مدفوعات المخصصات. ر

_____________________________________ ( PTبتوقيت الهادي ) و  بين 

باالتصال بك على الرقم التالي. خدمات الترجمة متاحة بدون أي تكلفة. EDDسيقوم أحد ممثلي إدارة  

ما الذي أتوقعه أثناء المقابلة؟ 

ظهر هذا اإلشعار نماذج من األسئلة. كن مستعًدا لإلجابة عن هذه األسئلة أثناء المقابلة. يحق لك طلب مزيد من  سيتم طرح أسئلة عليك حول مطالبتك. يرد على 
عادة جدولة الوقت للتحضير وتقديم األدلة وتقديم الشهود وتمثيلك من قبل أي شخص على نفقتك الخاصة. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الوقت، يجب عليك إ 

التاريخ المدرجين في هذا النموذج. يمكن أن تؤدي إعادة جدولة مقابلتك إلى تأخير مدفوعات المخصصات الخاصة بك، حيث إن موعدك موعدك قبل الوقت و
محدد بالفعل في أقرب موعد متاح.

على أي تصريحات أو أدلة يقدمونها. يمكن أن نتصل بأصحاب العمل السابقين أو الشهود اآلخرين للتحقق من أقوالك أو للحصول على معلومات. يمكنك االعتراض 

كيف تؤثر مقابلة األهلية هذه على مدفوعات المخصصات الخاصة بي؟ 

قابلة ويتم إذا لم تكن قد تلقيت أي مدفوعات على مطالبتك مطلقًا ولديك مشكلة أهلية محتملة، فال يمكن دفع أي مخصصات إضافية حتى تكتمل عملية الم

ول على االعتماد للمخصصات وإرسال االعتمادات نصف األسبوعية الخاصة بك عبر اإلنترنت أو الهاتف أو البريد أثناء تحديد أهليتك. استمر في الحص
حل هذه المشكلة.

دفوعاتك  إذا تلقيت أي مدفوعات على مطالبتك، ولكن هناك مدفوعات إضافية معلقة ألكثر من أسبوعين بسبب مشكلة تتعلق باألهلية، فسنقوم بمعالجة م
حقًا أنك غير لمشروطة. إذا واصلت الحصول على االعتماد للمخصصات أثناء تحديد أهليتك، فسيتم اعتبار أي مدفوعات مشروطة مدفوعات زائدة إذا وجدنا ال ا

مؤهل للحصول على هذه المخصصات.

https://edd.ca.gov/UI_Online
https://edd.ca.gov/en/uibdg/
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تعليمات المقابلة الهاتفية

يمكن أن يُطرح عليك بعض األسئلة التالية أثناء المقابلة الهاتفية. 

تعتمد األسئلة على السبب الذي ألجله تم تحديد مقابلة لك عبر الهاتف. مالحظة: 
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