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 این صفحه فقط برای ارجاع است ،نمونه

 
 

 
 

  
  
  
  
  

    

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

EDD OFFICE 
ینام، صندوق پست

یشهر، کد پست

:EDD شماره تلفن های

 5616-300-800-1انگلیسی: 
 8937-326-800-1اسپانیولی:  
 3506-547-800-1کانتونی:  

 0706-303-866-1ماندرینی: 
 2058-547-800-1ویتنامی:  

TTY:1-800-815-9387 

نام مطالبه کننده
آدرس پستی مطالبه کننده 

شهر، ایالت، کد پستی مطالبه کننده  
تاریخ ارسال: 

فقط برای استفاده اداری: 

اطالعیه مصاحبه در ارتباط با واجد شرایط بودن برای مزایای بیمه بیکاری 

به چه دلیل این اطالعیه را دریافت می کنم؟ 

شما   (UI)یک مشکل احتمالی در ارتباط با واجد شرایط بودن که در صفحه بعدی توضیح داده شده است، در خصوص ادعای بیمه بیکاری
، یک مصاحبه تلفنی برای شما تعیین شده است. این اداره از اطالعاتی که ارائه می   EDDعات به نماینده مشاهده شده است. برای ارائه اطال

اگر برای این مصاحبه تلفنی در دسترس نباشید، بر پرداخت کرد استفاده خواهد کرد.   UIدهید برای تعیین اینکه آیا می توان به شما مزایای 

خواهد شد که ممکن است موجب رد پرداختهای مزایا شود. اساس اطالعات موجود تصمیمی گرفته 

به وقت پاسیفیک و بین   ________  ________  _____________________

به شماره زیر با شما تماس خواهد گرفت. خدمات ترجمه به صورت رایگان در دسترس است. EDDیک نماینده 

طی این مصاحبه چه انتظاری باید داشته باشم؟

ین سؤاالت ارتباط با ادعای شما سؤاالتی از شما پرسیده می شود. نمونه سؤاالت در پشت این اطالعیه درج شده است. طی مصاحبه آماده پاسخ دادن به ادر 

واهید که یک شخص به  باشید. شما حق دارید تا زمان بیشتری را برای آماده شدن درخواست کنید، مدارک اثبات کننده ارسال کنید، شاهدانی ارائه دهید، و بخ 
در این فرم مجدداً  هزینه خودتان نمایندگی شما را به عهده بگیرد. اگر به وقت بیشتری نیاز دارید، باید وقت مالقات تان را قبل از ساعت و تاریخ درج شده 

امه ریزی برای اولین وقت مالقات موجود برای برنامه ریزی کنید. برنامه ریزی مجدد مصاحبه می تواند موجب تأخیر در پرداخت مزایا شود زیرا این برن
شما تعیین شده است. 

ارات یا شواهدی که  ممکن است با کارفرمایان سابق یا سایر شاهدان برای تأیید اظهارات شما یا دریافت اطالعات تماس بگیریم. شما می توانید با هر گونه اظه
آنها ارائه می دهند مخالفت کنید. 

ودن چگونه بر پرداخت مزایای من اثر می گذارد؟مصاحبه واجد شرایط ب

و صالحیت  اگر هرگز مبلغی را بابت ادعای خود دریافت نکرده اید و یک مشکل احتمالی واجد شرایط بودن دارید، تا زمانی که روند مصاحبه تکمیل نشده
در حال حل شدن است، به ارسال گواهی برای مزایا ادامه دهید و  شما مشخص نشده است، نمی توان مزایای اضافی را پرداخت کرد. تا زمانی که این مشکل 

گواهی های دوهفته یکبار خود را به صورت آنالین، تلفنی یا از طریق پست ارسال کنید. 

معلق مانده است، ما  های اضافی بیش از دو هفته است که به دلیل یک مشکل واجد شرایط بودناید، اما پرداختاگر مبلغی را برای ادعای خود دریافت کرده
کنیم، به ارائه گواهی مزایا ادامه دهید، در صورتیکه پرداخت مشروط شما را پردازش خواهیم کرد. اگر تا زمانی که ما واجد شرایط بودن شما را تعیین می

خواهد شد.  پرداخت تلقی   بعداً شما را واجد شرایط دریافت آن مزایا ندانیم، هرگونه پرداخت مشروط به عنوان اضافه

  برای برنامه ریزی مجدد وقت مالقات تان، شماره تلفن تان را به روز رسانی کنید، یا برای گواهی مزایا از
SMUI Online  درedd.ca.gov/UI_Online  .استفاده کنید، یا با یکی از شماره تلفن های رایگان فهرست شده در زیر تماس بگیرید

قانون و خط مشی را برای تعیین واجد شرایط بودن اعمال می کند، مراجعه کنید به راهنمای  EDDبرای کسب اطالعات در مورد نحوه ای که 

. edd.ca.gov/UIBDGدر   UIتعیین مزایای 

https://edd.ca.gov/UI_Online
https://edd.ca.gov/en/uibdg/
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دستورالعمل های مربوط به مصاحبه تلفنی 

طی مصاحبه تلفنی ممکن است برخی از سؤاالت زیر از شما پرسیده شود. 

شده است.سؤاالت بستگی به دلیلی خواهد داشت که یک مصاحبه تلفنی با شما برنامه ریزی یادداشت ها: 


	شماره تلفن های EDD:
	اطلاعیه مصاحبه در ارتباط با واجد شرایط بودن برای مزایای بیمه بیکاری
	به چه دلیل این اطلاعیه را دریافت می کنم؟
	_____________________  بین ________ و ________ به وقت پاسیفیک

	طی این مصاحبه چه انتظاری باید داشته باشم؟
	مصاحبه واجد شرایط بودن چگونه بر پرداخت مزایای من اثر می گذارد؟

	دستورالعمل های مربوط به مصاحبه تلفنی



