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مطالبات إعانات البطالة في والية ميشيغان
دليل كوفيد)COVID-19( 19-
إذا أصبحت عاطالً عن العمل ،فيمكن أن تكون مؤهالً للحصول على إعانات التأمين ضد البطالة .تهدف هذه اإلعانات إلى توفير دخل مؤقت أثناء سعيك للحصول على
وقادرا على العمل بدوام كامل مناسبًا ومتا ًحا له والبحث عنه.
عمل جديد .لكي تكون مؤهالً للحصول على إعانات البطالة ،يجب أن تكون عاطالً عن العمل
ً
التقديم وإستالم اإلعانات
تبدأ المطالبة بالحصول على إعانات البطالة في األسبوع الذي تقدم فيه الطلب .لذلك ،يجب عليك تقديم طلبك خالل األسبوع األول من البطالة.

هناك طريقتان لتقديم مطالبة جديدة أو إعادة فتح مطالبة حالية:
•
•

الطريقة األسرع والمفضلة :عبر اإلنترنت  -قم بزيارة الموقع  www.michigan.gov/uiaوقم بتسجيل الدخول إلى  MILoginللوصول إلى أو
إنشاء حساب على مدير حساب ميشيغان على اإلنترنت (.)MiWAM
هاتف-إتصل على الرقم  .1-866-500-0017إذا كنت تعاني من ضعف السمع ،فإن خدمة الهاتف النصي ( )TTYمتاحة على الرقم .1-866-366-0004

المعلومات المطلوبة لتقديم المطالبة:
• بطاقة الضمان االجتماعي الخاصة بك،
• رخصة القيادة الخاصة بك الصادرة من الوالية أو رقم بطاقة الهوية الخاصة بك أو رقم تعريف  MARVINالخاص بك (إذا كان لديك واحد)،
شهرا الماضية مع أرباحك الفصلية،
• أسماء وعناوين أصحاب العمل الذين عملت معهم خالل الـ 18
ً
• آخر موعد للعمل مع كل صاحب عمل،
• أحدث رقم تعريف جهة عمل صاحب العمل الفيدرالي (( ) FEINخاصة إذا لم تقم بتقديم مطالبة خالل السنوات الثالث األخيرة أو أنك عملت لمدة تقل عن
ستة أشهر) ورقم حساب صاحب العمل ( .)EANبنا ًء على وضعك ،معرفة رقم الحساب يمكن أن تؤدي إلى تسريع معالجة مطالبتك.
• إذا لم تكن مواطنًا أمريكيًا أو مواطنًا أصليًا  ،فستحتاج إلى بطاقة تسجيل األجانب الخاصة بك وتأريخ إنتهاء تصريح العمل الخاص بك.
شهادات كل أسبوعين
يجب أن تثبت أهليتك كل أسبوعين لتلقي دفعة اإلعانات .الطريقة المفضلة لإلثبات هي عبر اإلنترنت ،على الرغم من أن اإلثبات عبر الهاتف متاح أيضًا.
• عبر اإلنترنت :قم بزيارة الموقع  www.michigan.gov/uiaوقم بتسجيل الدخول إلى  MILoginللوصول إلى حساب  MiWAMالخاص بك .يمكن
الوصول إلى حسابك عبر اإلنترنت سبعة أيام في األسبوع و  24ساعة في اليوم.
• عبر الهاتف :إتصل بـ  MARVINعلى الرقم  ،1-866-638-3993من االثنين إلى السبت ،من الساعة  8:00صبا ًحا حتى  7:00مسا ًء
التسجيل للعمل والبحث عن عمل
• التسجيل للعمل والبحث عن عمل غير مطلوب في الوقت الحالي.
طريقتان إلستام اإلعانات ،إختر إما:
• بطاقة اإلئتمان المصرفية ( )Debit cardأو
• إيداع مباشر ( )Direct depositفي حسابك المصرفي
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الصفحة 2
لمزيد من المعلومات – بتضمين نسخة من  ،UIA 1901إعانات البطالة في ميشيغان واإلستمارات ،قم بزيارة موقعنا .www.michigan.gov/uia
إذا كان لديك سؤال أو مشكلة في مطالبتك ،يمكنك إرسال إستفسار أو الدردشة عبر اإلنترنت من خالل حساب  MiWAMالخاص بك أو اإلتصال بـالرقم
 .1-866-500-0017يمكن للعمالء تحديد موعد لزيارة شخصية على الرقم .1-866-500-0017
أصحاب العمل ،قم بتوجيه أسئلتك إلى مكتب الشكاوى ألصحاب العمل ( )OEOمن خالل حساب  MiWAMالخاص بك على الموقع اإللكتروني
 .www.michigan.gov/uiaإذا كنت تعاني من ضعف السمع ،فإن خدمة الهاتف النصي ( )TTYمتاحة على الرقم 1-866-366-0004
ما تحتاجه لتقديم طلب المطالبة بإعانات البطالة
لتقديم مطالبة ،يجب عليك أوالً تسجيل الدخول إلى  MILoginإلنشاء أو الوصول إلى حساب  MiWAMالخاص بك على الموقع اإللكتروني
.www.michigan.gov/uia

والية ميشيغان  .إدارة العمل والفرص االقتصادية  .وكالة التأمين ضد البطالة  .إدارة العمل والفرص االقتصادية ( )LEOهي
صاحب عمل /برنامج يوفر فرص عمل متكافأة .تتوفر وسائل المساعدة والخدمات وغيرها من
وسائل الراحة المعقولة عند الطلب لألفراد ذوي اإلعاقة

