
Եթե Դուք աշխատանք չունեք կամ Ձեր ժամերը 
կամ աշխատավարձերը կրճատվել են, կարող 
եք իրավասու լինել գործազրկության նպաստ 
ստանալու Կալիֆորնիայի Զբաղվածության 
զարգացման վարչությունից (EDD):

Դուք եկամուտ ունե՞ք՝ 
լինելով ինքնազբաղ, բիզնեսի 
սեփականատեր կամ անկախ 
կապալառու։2

Արդյո՞ք գործազրկության 
Ձեր հայցը լրացել է, քանի 
որ ավարտվել է Ձեր 
նպաստի տարին:

Սովորական UI նպաստի 
տարին ավարտվում է 
պահանջն սկսելուց 12 
ամիս անց:

Եթե դուք դեռ գտնվում եք Ձեր նպաստի տարում, մենք 
ինքնաբերաբար ձեր հայցադիմումին կներկայացնենք 
PEUC երկարաձգում, և թարմացումների մասին Դուք 
կտեղեկացվեք էլ. փոստով, տեքստային հաղորդագրությամբ 
կամ դիտեք Ձեր UI Առցանց հաշիվը:

Երբ PEUC երկարաձգման շաբաթներն ավարտվեն, Դուք 
կարող եք իրավասու լինել ևս 13 շաբաթ երկարաձգման 
Դաշնային-նահանգային երկարացված ժամկետի (FED-
ED)5 ծրագրի համար։ 

Դուք կարող եք որակավորվել սովորական 
Գործազրկության ապահովագրության (UI) նպաստների 
համար։ Իրավասու լինելու դեպքում, Դուք կարող եք մինչև 
26 ամիս նպաստ ստանալ։  Դիմելու համար այցելեք UI 
Online (portal.edd.ca.gov)։

Երբ նպաստների մատչելի շաբաթներն ավարտվեն, Դուք 
կարող եք իրավասու լինել մինչև 53 շաբաթ Համավարակի 
ժամանակ արտակարգ իրավիճակի գործազրկության 
փոխհատուցման (PEUC)4 ծրագրի համար։

Դուք պետք է կրկին դիմեք նոր հայցի համար անգամ եթե 
Դուք ներկայումս երկարաձգման մեջ եք, եթե վաստակել 
եք enough wages (edd.ca.gov/Unemployment/UI-Calculator.
htm) վերջին 18 ամսվա ընթացքում և դեռևս գործազուրկ 
եք կամ աշխատում եք կես դրույքով։ 

Եթե վստահ չեք, որ ունեք բավարար աշխատավարձ, 
ինչպես հայտնում է գործատուն, մուտք գործեք UI Online 
(portal.edd.ca.gov) և ընտրեք Ներկայացնել նոր հայց։ 
Մենք անմիջապես Ձեզ կտեղեկացնենք, որ Դուք չունեք 
բավարար աշխատավարձ՝ նոր հայց ներկայացնելու 
համար կամ ցուցումներ կտաք, թե ինչպես նոր դիմում 
ներկայացնել:

Անհրաժեշտ չէ նորից դիմել, եթե վերջին 18 ամսվա 
ընթացքում Դուք բավարար աշխատավարձ չեք 
վաստակել՝ նոր պահանջ ներկայացնելու համար՝ անկախ 
այն բանից, թե Դուք սովորական պահանջի, դաշնային 
երկարաձգման կամ PUA-ի մեջ եք: Շարունակեք 
հավաստագրել նպաստների համար, և մենք Ձեզ 
կտեղեկացնենք, երբ Ձեր նպաստների շաբաթները 
մշակվեն: 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք Benefit Year 
End page (Bit.ly/UIBYE) հասցեով։

Դուք կարող եք որակավորվել Համավարակի ժամանակ 
գործոզրկության աջակցության (PUA)3 համար, 
եթե Ձեզ վրա ազդել է COVID-19 համավարակը: 
Իրավասության դեպքում կարող եք ստանալ մինչև 86 
շաբաթ PUA  նպաստներ։ Լրացուցիչ տեղեկությունների և 
դիմելու ձևերի համար այցելեք PUA page (Bit.ly/PUAEDD) 
հասցեով։

Կալիֆորնիայի 
գործազրկության 
նպաստների ծրագրեր
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Վերջին 18 ամսում 
աշխատավարձ ստացե՞լ եք։1

Սկսեք այստե՛ղ։

Արդյո՞ք Ձեր սովորական UI շաբաթներն ավարտվել են։

Դիմեք կամ վերաբացեք 
Ձեր հայցը UI 
Online (portal.edd.
ca.gov) հասցեով և 
յուրաքանչյուր երկու 
շաբաթը մեկ հաստատեք, 
որպեսզի մենք 
որոշենք նպաստների 
վճարումների 
իրավասությունը:

https://portal.edd.ca.gov
https://portal.edd.ca.gov
https://edd.ca.gov/Unemployment/UI-Calculator.htm
https://portal.edd.ca.gov
https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/benefit-year-end.htm
https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/benefit-year-end.htm
https://Bit.ly/PUAEDD
https://portal.edd.ca.gov
https://portal.edd.ca.gov


1  Աշխատակցի աշխատավարձերը հիմնականում հայտարարագրվում են W-2 հարկային ձևի մեջ։ Նույնիսկ եթե Դուք գործատուից չեք ստացել W2 հարկային ձև, Դուք 
դեռ կարող եք ունենալ աշխատողի աշխատավարձեր։ Ձեր գործատուն կարող է Ձեզ սխալ դասակարգել որպես անկախ կապալառու: Եթե կարծում եք, որ դուք միգուցե 
սխալ եք դասակարգվել և աշխատողի աշխատավարձեր ունեք, դիմեք EDD-ին և պահանջեք աշխատավարձի աուդիտ:

2 Այս տեսակի եկամուտը հիմնականում հայտարարագրվում է 1099 հարկային ձևի մեջ։ Այն, որ Ձեր եկամուտը հայտարարագրվում է 1099 հարկային ձևի մեջ, չի 
նշանակում, որ Դուք աշխատողի աշխատավարձ չունեք։ Ձեր գործատուն կարող է Ձեզ սխալ դասակարգել որպես անկախ կապալառու: Եթե կարծում եք, որ դուք 
միգուցե սխալ եք դասակարգվել և աշխատողի աշխատավարձեր ունեք, դիմեք EDD-ին և պահանջեք աշխատավարձի աուդիտ:

3 PUA-ի հայցի ամենավաղ ժամկետը կարող է սկսվել 2020թ. դեկտեմբերի 6-ին, և այն մատչելի է մինչև 2021թ. սեպտեմբերի 4-ը։
4 PEUC-ի երկարաձգման ամենավաղ ժամկետը կարող է սկսվել 2020թ. մարտի 29-ին, և այն մատչելի է մինչև 2021թ. սեպտեմբերի 4-ը։
5 FED-ED-ի երկարաձգման ամենավաղ ժամկետը կարող է սկսվել 2020թ. մայիսի 10-ին, և այն մատչելի է մինչև 2021թ. սեպտեմբերի 11-ը։  

Գործազրկության շաբաթների համար՝ սկսած 2020թ. մայիսի 20-ից մինչև 2021թ. Օգոստոսի 7-ը, Դուք կարող եք իրավասու լինել մինչև 
20 շաբաթ նպաստների համար։
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Երկու շաբաթը մեկ 
հավաստագրեք 
նպաստների վճարումներ 
ստանալու համար:

Ոչ Այո

Մենք ավտոմատ կերպով կներկայացնենք FED-
ED-ի երկարաձգում Ձեր հայցի վերաբերյալ, եթե Ձեր 
սովորական UI հայցն սկսվել է 2019թ. մայիսի 19-ին 
կամ դրանից հետո, և Դուք բավարարում եք FED-ED-ի 
հատուկ իրավասության և վաստակի պահանջները: Ձեզ 
կտեղեկացնեն։ Թարմացումների համար այցելեք UI Online 
հաշիվը։ 

Եթե Դուք իրավասու չեք, մենք 5-7 օրվա ընթացքում 
կուղարկենք ծանուցում, որը կբացատրի, թե ինչու 
իրավասու չեք` տեղեկություններով, թե ինչպես 
որոշումը կարող է բողոքարկվել: Բացի այդ, մենք 
ավտոմատ կերպով Ձեզ համար կբացենք PUA հայց 
կամ կվերաբացենք Ձեր PUA հայցը, եթե նախկինում 
արդեն ունեցել եք այն, քանի դեռ բավարարում 
եք համապատասխանության պահանջները: Ձեզ 
կտեղեկացնեն։ Թարմացումների համար այցելեք UI Online 
հաշիվը։ 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք FED-ED 
Extension page (Bit.ly/CA-FEDED) հասցեով։

Արդյո՞ք Ձեր PEUC շաբաթներն ավարտվել են։

https://Bit.ly/CA-FEDED
https://Bit.ly/CA-FEDED

