
 
 
 

 وزارة العمل والفرص االقتصادیة 

 وكالة التأمین ضد البطالة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن عن العمل  كت�ب للعاطلني
 : ي التا�ي

  0017-500-866-1للمساعدة، اتصل ع� الرقم المجاىن
 0004-366-866-1من الصم والبكم، الرجاء التواصل ع�:  (TTY) نظام الرسائل التل�فون�ة  لمستخد�ي 

 

2020ن�سان / أب��ل  

ي وال�ة 
 إعانة البطالة �ف

 م�ش�غان  



 



1 michigan.gov/uia  

 
 
 
 

ضل تف 
ب��ارة 
 موقعنا 

 
 
 
 
 

 
بنا   أتصل   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تفضل 
 تنا ب��ار 

 
 
 

 راسلنا 

 واصل معناُطرق الت
www.michigan.gov/uia 

ن ضد البطالة  www.michigan.gov/uia :ع� الرابط التا�ي  (UIA) قم ب��ارة موقع وكالة التأمني
 .(MiWAM) إدارة حساب ال��ب لوال�ة م�ش�غانللدخول إ� أو �سج�ل حساب البطالة الخاص بك من خالل نظام 

باخت�ار ط��قة تحص�ل مستحقات البطالة الخاصة بك، ومعرفة ب�انات وتار�ــــخ العمل�ات   (MiWAM) س�سمح لك نظام
،  (UIA) للرد ع� أسئلتك من قبل ممثل خدمة العمالء، والرد ع� استفسارات المال�ة الماض�ة، واإلبالغ عن شكوى أو 

ا أو إذا كان لد�ك بالفعل حساب ع�والوصول إ� ا جد�د� ، �جب عل�ك  (MiWAM)  خدمات أخرى. إذا كنت مستخدم�
 .لم��د من المعلومات 8انظر الصفحة  .(MiWAM) قبل أن تتمكن من الوصول إ�  (MILogin) �سج�ل حساب ع�

 
ا بخط خدمة عمالء

�
ف إ� الجمعة أثناء الساعات األت�ة: من  0017-500-866-1ع�  (UIA) أتصل مجان  8:00من االثنني

ا   مساءً  4:30 -صباح�
إذا كنت بحاجة إ� ممثل يتحدث اإلسبان�ة، فانتظر حىت �سمع الخ�ار باللغة اإلسبان�ة. أما بالنسبة لجميع اللغات األخرى  

جم للحصول ع� الم��د من المساعدة. إذا كن ا بضعف السمع، فإن خدمةفسيوصلك ممثل خدمة العمالء بم�ت  ت مصاب�
(TTY)  0004-366-866-1متاحة ع� الرقم التا�ي . 

 
 ، المجان�ة ع� (MARVIN) تواصل مع شبكة م�ش�غان لالستجابة الصوت�ة التلقائ�ة التفاعل�ة

ف إ� السبت، من الساعة 1-866-638-3993 ا حىت  8:00، من اإلثنني  .مساءً  7:00صباح�
ف للمطالبة (أو التقدم بطلب للموافقة ع�) مدفوعات إعانات   (UIA) بنظام الهاتف اآل�ي لوكالة�مكنك االتصال  كل أسبوعني

ف (MARVIN)البطالة. بدً� من االتصال بـ ا كان أم ل�ً�، من االثنني ي أي وقت، نهار�
نت �ف ا التقدم بطلب ع� اإلن�ت ، �مكنك أ�ض�

  :www.michigan.gov/uia.ط التا�ي ع� الراب  (MiWAM)إ� السبت باستخدام حساب

ي 
 :0017-500-866-1لإلبالغ عن االحت�ال، أتصل ع� الرقم المجاىف

ي حاالت  االشتباەاتصل لإلبالغ عن 
ف البطالة أو لم�ئ تق��ر قص�ي عن االحت�ال من خالل حساب االحت�ال�ف  بتأمني

(MiWAM) ا ز�ارة اإلبالغ  " ”Report Fraud“والنقر ع�   www.michigan.gov/uiaالخاص بك. �مكنك أ�ض�
 ."عن االحت�ال

ي 
ف إ� الجمعة، من  ، من  0017-500-866-1  للتواصل بخصوص الطلبات المقدمة من أصحاب العمل، أتصل ع� الرقم المجاىن   8:00االثنني

ا حىت    مساءً   5:00صباح�
ي النموذج. �جب عل�ك إرسال   (UIA) �مكنك أرسال نماذج وكالة  :(UIA) فا�س وكالة 

بعد ملئها أو أي مراسالت أخرى ع�ي رقم الفا�س المذكور �ف
ف    .0739-356 -616-1تئناف بالفا�س إ�  . و�جب إرسال طلبات االس 0427-636-517-1االحتجاجات أو أي مراسالت أخرى بالفا�س إ�   قم بتضمني

ي جميع المراسالت واحتفظ بنسخة لنفسك. قم بطباعة وصل التأ��د ع� أنه تم  3اسمك ورقم تع��ف م�ش�غان (انظر الصفحة  
) والتوقيع والتار�ــــخ �ف

 .استالم الفا�س المرسل إ� الجهة المناسبة 
 

ي منطقتك
ف إ� الجمعة من الساعة  ،قم ب��ارة مكتب البطالة المح�ي �ن ا حىت   8:00من االثنني مساًء، هناك قائمة بالمواقع  5:00صباح�

ي  (UIA) الماد�ة للمكتب ع� موقع وكالة
وىف  .اإلل��ت

إ� العنوان المذكور ع�  آخريأو ألي مراسالت  (UIA) وكالة استماراتو�رسال نماذج  ءبم�ي قم  :(UIA) للمراسالت ال�تاب�ة إ� وكالة
ف اسمك  النم ف ضد البطالة ع� أحد العناو�ن أدناە. و�ر�ب تضمني �د إ� وكالة التأمني وذج. �جب إرسال االحتجاجات أو طلبات االستئناف بال�ب

ي جميع المراسالت، واحتفظ بنسخة لنفسك  (MIN) وال�ة م�ش�غان ورقم
 .والتوقيع والتار�ــــخ �ف

 
 :لطلبات االستئناف فقط

ف ضد   البطالة وكالة التأمني
 124ص.ب الم��ــع 

، م�ش�غان  (Grand Rapids) جراند راب�دز
49501-0124 

 :فقط لالحتجاجات
ف ضد البطالة   وكالة التأمني

 169ص.ب ب 
 Grand) جراند راب�دز

Rapids)  49501، م�ش�غان-
0169 

 
 
 

 قم ب��ارة - (!Michigan Works) مرا�ز خدمة م�ش�غان للعمل
www.mitalent.org  285-800-1أو اتصل بالرقم-WORK (9675) 

 .ع� عنوان أقرب ف�ع لك  للحصول

https://www.michigan.gov/uia
http://www.michigan.gov/uia
http://www.michigan.gov/uia


2 michigan.gov/uia  

 جدول المحتویات
 

ن ضد البطالة معلومات حول  3   التأمني

 األساس�ات  4

 ما الواجب عل�ك فعله للمطالبة بمستحقات البطالة 

 حقوق ومسؤول�ات مستحقات البطالة  5

 القرارت النقد�ة  اتخاذ 

 لطلبات الوكالة   االستجابة

 خطوات إعادة التوظ�ف 5

 التسج�ل للعمل 

 البحث عن عمل 

 تق��ر بحثك عن العمل 

 العودة إ� العملتق��ر بحثك عن العمل عند 

 )  Michigan Worksمرا�ز خدمة م�ش�غان للعمل (!  

 معلومات إضاف�ة حول البحث عن عمل 7

 قاعات النقابات 

 الت��ــــح المؤقت

نت  8  سجل حسابك ع� اإلن�ت

 ع� تحد�ث معلومات االتصال الخاصة بك  احرص 8

 ) Go Green( البيئةحافظ ع� 

 البطالة األهل�ة للحصول ع� أجور  9

 حد األجور المسم�ح لتقد�م طلب 

 مبلغ أجر البطالة األسبوع�ة 

ي عدد أسابيع المعونة   تأهلت له   الىت

 قد يؤثر سبب االنفصال ع� معونة أجر البطالة 

ي قد تؤثر ع� مبلغ أجر البطالة   العنا� األخرى الىت

 استالم المستحقات  11

 خ�ارات أستالم المستحقات 

ف المعونة المقدمة كل   أسبوعني

 رقم التع��ف الشخ�ي 

ي التقدم بطلب الحصول ع� المعونة؟ مىت                 كم مرة �مكنىف
 تقد�م طلبك   �جب إعادة

ي تقد�م المعلومات الخاصة بك�ف�ة اإلبالغ             
إذا أخطأت �ف

عن األر�اح والمستحقات األخرى الغ�ي منتظمة �شكل  
: ك�ف�ة اإلبالغ عن األر�اح    أسبو�ي

 ما الذي قد �منعك من الحصول ع� المعونة             

 مدفوعات زائدة  استالمحالة   14

 االحت�ال  15

 �قة اله��ة   16

 االستئناف حقوق االحتجاج و   17

 االحتجاج 

 مناشدة 

 معلومات الدعوة 

ف ضد البطالة  لجنة استئنافات التأمني

 محكمة الدائرة 

 معلومات مف�دة  18

) لتحد�د أستالم المستحقات عن  Crossmatchبرامج (
 غ�ي حق 

 ) BAMق�اس دقة المعونة (

 الحفاظ ع� استحقاق المعونة 

)/ بدل تعد�ل  TAAقانون التجارة (مساعدة تعد�ل التجارة ( 
) الطلبات المقدمة من أصحاب  (TRA)التجارة  
 العمل  

وط المستخدمة �شكل متكرر  18  ال�ش

ن  19  األسئلة الخاصة بالمعونة المقدمة كل أسبوعني

 فقرة ال��ة واإلفصاح 20

 ، سجل البحث عن وظ�فة 1583  ( UIA )نموذج وكالة  21
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�د أو إ� حسابك ع� . إذا  )MiWAMموقع (  بال�ب

ا بدون رقم (  �ب التأ�د من  MINتلق�ت مستند� )، ف�ي

) الخاص بك. SSN( وجود رقم

 مالحظة حول االحت�ال 
ي تنطوي ع�  االحت�ال للحصول ع�  �عد ا�تشاف ومقاضاة الحاالت الىت

ي م�ش�غان لضمان توفر األموال 
نامج إعانة البطالة �ف معونة البطالة أول��ة ل�ب

وعة.   لدفع الطلبات الم�ش
ا   تتم مراجعة الطلبات بانتظام لضمان دفع المعونة �شكل صحيح وفق�

. إذا تلق�ت معونة مدفوعة �شكل غ�ي  لقانون الوال�ة والقانون الف�درا�ي
ف عل�ك سداد ما �صل إ�  ي   1.5صحيح، فقد يتعني ضعف مبلغ المعونة الىت

 آخري تلقيتها. سيتم إ�قاف المعونة المقدمة إل�ك، وستفقد أي معونة 
ا عرضة للمالحقة الجنائ�ة. و�ذا تمت  مت ، فقد  مفاضتكبق�ة. قد تكون أ�ض�

ُ�طلب منك دفع تكال�ف المحكمة والغرامات، أو مواجهة السجن، أو أداء  
ي (انظر الصفحة   اجتماع�ةخدمة 

ا. 15أو أي من المذكور �ف  ) مع�
 �قة اله��ة 

ي العد�د من أنواع المواقف المختلفة، بما 
ي ذلك  تحدث �قة اله��ة �ف

�ف
ف ضد البطالة. �قة اله��ة �ي عندما �ستخدم شخص ما معلوماتك   التأمني

الشخص�ة مثل اسمك أو عنوانك أو رقم الضمان االجتما�ي الرتكاب احت�ال  
 ). 16من معونة البطالة (انظر الصفحة   لالستفادةمثل تقد�م طلب مزور 

) ع�  UIA(إذا كنت تعتقد أنك قد تكون ضح�ة ل�قة اله��ة، فاتصل بـ 
نت ع� الرابط   الفور لإلبالغ عنها. �مكنك اإلبالغ عن �قة اله��ة ع�ب اإلن�ت

www.michigan.gov/uia  انقر ع� رابط "اإلبالغ عن �قة اله��ة" أو .
 �مكنك االتصال بخط خدمة العمالء. 

 

ن ضد البطالة؟   ما هو التأمني

ف ضد البطالة ( مؤقت للعمال  ) هو برنامج لتوف�ي دخل UIالتأمني
الذين فقدوا وظائفهم من دون أي خطأ من جانبهم، مثل حاالت  

 ���ــــح العمال و�غالق المصانع. 

ن البطالة؟   من �مول تأمني

ي �دفعها أصحاب   ائب البطالة الىت نامج من خالل �ف يتم تم��ل ال�ب
 العمل، بح�ث ال يتم خصم أي أموال من راتبك. 

 ساعدنا لنساعدك 

ف البطالة ( ة  UIAوكالة تأمني ) موجودة لمساعدتك خالل ف�ت
ي الوقت  

بطالتك. للتأ�د من حصولك ع� المعونة المدفوعة �ف
المناسب، تحتاج إ� تقد�م معلومات دق�قة واالستجابة لطلبات  

ي الوقت المحدد وتلب�ة جميع متطلبات التأهل  
المعلومات �ف

للحصول ع� المعونة، كما �جب عل�ك قراءة وفهم المعلومات  
ي هذا ال�ت�ب.  الواردة

 �ف

 للحصول ع� الخدمة �شكل ��ــــع

إذا كانت لد�ك أسئلة، �مكنك االتصال بنا من خالل حسابك ع�  
Michigan Web Account Manager (MiWAM)   أو عن

   .0004-366-866-1ط��ق االتصال بالرقم 

ي اليوم و   24آمن ومتاح ع� مدار  )MiWAM( موقع 
  7ساعة �ف

ي األسب�ع. 
 أ�ام �ف

، قم ب��ارة    أرقام الهاتف أو   لمعرفة ساعات عمل المكتب المح�ي
www.michigan.gov/ uia .   ،ا بضعف السمع إذا كنت مصاب�

 . 0004-366-866-1) متاحة ع� رقم  TTYفإن خدمة (

 ) MINرقم تع��ف م�ش�غان (

). لألمن  MINبمجرد إثبات صحة طلبك، ستتل�ت رقم (
)  MIN) ، ير�ب استخدام رقم (UIAتصال بـ (والخصوص�ة عند اال 

 من رقم الضمان االجتما�ي (بالخاص 
ً

) الخاص بك.  SSNك بد�
)  UIA) الخاص بك هو الرقم المرتبط �سجالت (MINرقم (

ي نرسلها   ي معظم الرسائل الىت
الخاصة بك. ستجد هذا الرقم �ف

معلومات حول 
ن ضد البطالة   التأمني

 –نجاح  –ذكاء  –موهبة 
 جدارة  -معرفة 
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 �جب أن تنفذ الخطوات التال�ة 
 

ي  160قدم طلب (انظر صح�فة الوقائع 
 ). UIAع� موقع   م�ش�غان،، المطالبة بمعونة البطالة �ف

 ). 11حدد خ�ار الدفع (انظر الصفحة 

 ). 5راجع قرارك النقدي (انظر الصفحة 

ي مؤسسة م�ش�غان للعمل! قم ب��ارة الوكالة (انظر الصفحة 
 �جب أن تقوم بالخطوات المذكورة).  ،5التسج�ل �ف

 ). 6جد�ة عن عمل (انظر الصفحة ابحث ب 

ا باسم إعداد التقار�ر) ع� معونتك (انظر الصفحة   ). 11التصديق (المعروف أ�ض�

 هام 

 .تقد�م ب�انات اتصال محدثة�جب 

ت نظام المحافظة ع� الطب�عة (UIA) استجب لجميع طلبات الب�انات من قبل وكالة �د أو إذا اخ�ت  Go) إما عن ط��ق ال�ب
Green)حساب خالل  من  بالرد  قم   ، (MiWAM)   تقوم عندما  أنه  والحظ  بك.  حسابالخاص   (MiWAM) بتسج�ل 

اض�ة    .آخريحال عدم تحد�دك ط��قة  (Go) Green �ي الخاص بك، فستكون ط��قة التواصل االف�ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
فعله للمطالبة بمعونة  ما الذي �جب عل�ك  

 البطالة 
 

 

 
 ساس�ات األ 
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 خطوات واجبة التنف�ذ 

 

 
 
 
 
 

 
 

 التسج�ل للعمل 
 

ي إعانات البطالة هو إعادة توظ�فك. �مكنك  
امك أثناء تل�ت ف إحدى أهم ال�ت

ي مركز خدمة وكالة
 (MWA) العثور ع� فرص عمل وموارد مهن�ة �ف

(Michigan Works!)   ي منطقتك. ح�ث مطل
وب منك التسج�ل للعمل  �ف

ي كل مرة تقدم فيها طلب جد�د ما لم �كن لد�ك تنازل
 .�ف

 
 :للتسج�ل للعمل �جب عل�ك الق�ام بما ��ي 

 
 Pure Michigan : قم ب��شاء الحساب الخاص بك ع� 1الخطوة 

Talent Connect (PMTC). �و�مكن إدخال ب�انات الحساب ع 
www.mitalent.org. 

 
ي مركز خدمة وكالة    

 (MWA) �مكن إدخال ب�انات الحساب �ف
(Michigan Works!) نت متاح لك  .أو من خالل أي اتصال باإلن�ت

 
 !فأنت لم تنته بعد ول�ن مهً�،     
 

ا: الحضور 2الخطوة  ي مركز خدمة شخص��
ي غضون   (MWA)�ف

أ�ام  10�ف
ي نموذج 

�د المذكور �ف الخاص بك لتحد�د   UIA 1575C تق��م�ة من تار�ــــخ ال�ب
 .مبلغ اإلعانة النقد�ة

  
، و�شعار التسج�ل للعمل،  UIA 1222 أن �كون لد�ك نموذج   

ي 
شعار الذي يثبت  �عد هذا بمثابة اإل  .(MWA) وتار�ــــخ الختم من قبل موظ�ف

ي 
 .(PMTC) حضورك الشخ�ي وأن لد�ك ملف شخ�ي جاري �ف

  
 - (!Michigan Works) مرا�ز خدمة م�ش�غان للعملقم ب��ارة 

 WORK-285-800-1أو اتصل بالرقم  www.mitalent.org  قم ب��ارة 
 .للحصول ع� عنوان أقرب ف�ع لك (9675)

 
وقدمت طالبك للحصول ع� إعانات  اآلن بعد أن اتخذت الخطوة األو�  

ي تحتاج إ�   البطالة، سيوفر لك هذا ال�ت�ب نظرة عامة ع� األش�اء المهمة الىت
ا أن تقرأ هذا ال�ت�ب وتفهمه.   معرفتها حول برنامج اإلعانة. من المهم جد�

 
 التق��ر النقدي 

 ، UIA 1575Cبعد التقدم للحصول ع� اإلعانة، ستتل�ت نموذج  

 :  التق��ر النقدي. يتضمن هذا النموذج ما ��ي
ي كسبتها. 1  . إذا تم قبول طلبك أو رفضه بناًء ع� األجور الىت
 ) الخاص بك. WBA. ك�ف تم حساب مبلغ الفائدة األسبو�ي ( 2
 . عدد أسابيع اإلعانة المسم�ح لك بها. 3
 عمل األسا�ي (أصحاب العمل) واألجور المؤهلة. . صاحب ال4
 . سبب الفصل ل�ل صاحب عمل. 5
  . متطلبات التسج�ل والبحث عن عمل. 6
 . ما األسب�ع المناسب لبدء التصديق. 7
  . حقوق االحتجاج. 8

ف   ا إرسال تق��ر نقدي بهذە الب�انات نفسها إ� أصحاب العمل الحاليني يتم أ�ض�
�د للرد ع� اإلشعار   10لد�ك وأحدثهم. لدى صاحب العمل  أ�ام من تار�ــــخ ال�ب

أ�ام من تار�ــــخ  10فلن يتم تح��ر أي مدفوعات إال بعد  جد�د،و�ذا كان طلبك  
ا لتق��رك النقدي. قد يتأخر ذلك إذ �د وفق� ا كانت هناك أسئلة إضاف�ة تتعلق  ال�ب

 بأهليتك �شأن الطلب. 
 
 

 االستجابة لطلبات الوكالة 
،  UIA 1707إذا كانت لدى الوكالة أسئلة بخصوص طلبك، فقد تتل�ت استمارة 

طلب معلومات. 

 حقوق ومسؤول�ات إعانة البطالة

 خطوات إعادة التوظ�ف
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 .إ� العمل تكاإلبالغ عن بحثك عن العمل عند عود

إذا قمت بالتصديق ع� "تار�ــــخ انتهاء األسب�ع األول" والعودة إ� العمل،  
ي غضون أر�عة أسابيع من "تار�ــــخ 

ف�جب تقد�م تق��ر البحث عن العمل �ف
ف عل�ك  ي الوقت المحدد. ح�ث ال يتعني

انتهاء األسب�ع األول" حىت ُ�سلم �ف
�عة أسابيع إلرسال هذا النموذج، ومع ذلك، ال �مكنك إرسال بحث  االنتظار أر 

 .األسب�ع األول قبلعملك 
ي تم ���حك فيها حىت بعد   من المهم إرسال بحث عملك عن األسابيع الىت

 .عودتك إ� العمل

 

 .�خضع بحثك عن العمل للتدقيق والتحقق من صحته  
ي حالة اخت�ارك للتدقيق. قد  احتفظ بنسخة تفص�ل�ة    

لسجالتك �ف
ي أي وقت (UIA) تتحقق

 .من البحث عن عملك �ف

ي تقد�م قد �منع 
ي الوقت  الفشل �ن

نماذج البحث عن العمل �ف
 .المناسب والدقيق مستحقات إعانة البطالة الخاصة بك

بالمائة من أساب�عك المستحقة، �جب عل�ك    50بعد �ف 
انظر صح�فة الوقائع رقم  ) اسبمن أي عمل  التقدم بطلب وقبول

 .(UIA ، ما هو العمل المناسب ع� موقع145

ا ع� 
�
، حىت نتمكن من  (UIA) من المهم إبقاء عنوانك محدث

 .االتصال بك إذا كان هناك سؤال حول مستحقاتك

 
 البحث عن عمل 

مطلوب منك البحث بنشاط عن العمل كل أسب�ع تتل�ت ف�ه إعانات البطالة.  
ف عمل ع� األقل كل أسب�ع واالحتفاظ �سجل �شمل   هذا إجراء اتصالني

بتق��ر بحثك عن   UIA لعمل�ات البحث الخاصة بك. �جب عل�ك إبالغ
 .العمل وتقد�م دل�ل ع� صحته إذا تم طلب التدقيق به

 تق��ر بحثك عن العمل 
 .تق��ر بحثك عن العمل مستحق كل أر�عة أسابيع •

ي وقت  �مكن إدخال جهات االتصال المت  •
علقة بالبحث عن العمل �ف

ي 
ف �ف  .(MiWAM) إصدار الشهادة كل أسبوعني

نت ع� •  �مكنك إرسال بحثك عن العمل ع�ب اإلن�ت
www.michigan.gov �636-517-1، أو عن ط��ق الفا�س ع-

�د باستخدام نموذج0427 ، سجل البحث عن  UIA 1583 ، أو بال�ب
 (excel sheet) ا�سل  ع� سب�ل المثال ورقة) بص�غة بد�لة العمل، أو 

ف ضد البطالة،  (أو مكتوب بخط ال�د ع� الورق وق صند إ� وكالة التأمني
أو قم بتسل�مه    ,169Grand Rapids, MI 49501-0169ب��د 

ي أي مكتب مح�ي لـ
ا �ف ي   UIA 1583 يتوفر نموذج .(UIA) شخص��

�ف
ي من هذا ال�ت�ب

 .الجزء الخل�ف
ف اسمك ورقم الضمان  عند إرسال بحثك عن العمل، قم   • بتضمني

ي كل صفحة
 .االجتما�ي �ف

 :ما ��ي ضمن جهات االتصال األسبوع�ة المتعلقة بالعمل  ال ُ�عت�ب 

ي وكالة عمل مؤقت •
 .إعادة التحقق مرة أخرى من الفرص المتاحة �ف

ي كجهة اتصال للعمل •
 .استخدام صاحب العمل الحا�ي بدوام جزىئ

 .الس�ي إ� أو الق�ام باألعمال الحرة •
ي موعد  

ف ع� البطالة تفاص�ل البحث عن العمل �ف �جب أن تتل�ت وكالة التأمني
ال يتجاوز نها�ة األسب�ع الرابع من "تار�ــــخ انتهاء األسب�ع األول" الذي أدرجته  
ي النموذج. لتسه�ل العمل�ة، أرسل بحث العمل الخاص بك مع شهادتك كل  

�ف
ف   .أسبوعني

 
 

 
  تابع

 حقوق ومسؤول�ات  
 إعانة البطالة 
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   - (!Michigan Works) مرا�ز خدمة م�ش�غان للعمل

 
تك الذات�ة أو تط��ر   قم ب��ارة مرا�ز خدمة م�ش�غان للعمل لتحد�ث س�ي

 .  �مكنك ز�ارة الرابط التا�ي  مهارات اجت�از المقابالت وأ���
www.michiganworks.org  285-800-1أو اتصل بالرقم-WORK 

ا  (9675) للمشاركة  للحصول ع� عنوان أقرب ف�ع لك. قد يتم اخت�ارك أ�ض�
ي خدمات إعادة التوظ�ف الفرد�ة لمساعدتك ع� العمل مرة أخرى. وقد  

�ف
  �شمل خدمات إعادة التوظ�ف

 :ما ��ي 
ي البحث عن عمل  •

 المساعدة �ف
 تقي�م فردي  •
 خدمات التوظ�ف  •
 ورش البحث عن عمل  •
 تقد�م المشورة  •
 نوادي العمل  •
 اختبار المهارات أو ال�فاءة  •
ي ك •

ة الذات�ة المساعدة �ف  تابة الس�ي
ي المشاركة 

 .قد تتأثر أهليتك إذا تم اخت�ارك وفشلت �ف
 

 
 

 معلومات إضاف�ة حول البحث عن عمل 

ـــح المؤقت   الت��ـ
عندما قدمت طلبك الجد�د أو أعدت فتح طلبك، تم سؤالك عن  

 تار�ــــخ العودة إ� العمل. إذا 
ُيتوقع منك العودة إ� العمل بدوام كامل مع صاحب العمل الخاص  

ي غضون  
ا من ملف الطلب الخاص بك أو تار�ــــخ إعادة    45بك �ف يوم�

، �مكن لرب عملك أن �طلب إعفائك من �سج�ل العمل  الفتح
 .ومتطلبات البحث عن عمل

راجع القرار النقدي الخاص بك لمعرفة ما إذا كنت قد تلق�ت تنازً�.  
ا التار�ــــخ الذي  أن �سجل ف�ه إذا لم تعد   �جبس�ظهر لك التنازل أ�ض�

ي األصل
ا �ف  .إ� العمل كما كان متوقع�

ي حالة ���ــــح مؤ 
ف  إذا كنت �ف   120و  45قت من وظ�فة بدوام كامل (بني

ا من آخر يوم عمل لك)، فقد ال تضطر إ� التسج�ل للعمل مع   يوم�
ي إعانات البطالة، ومع ذلك، قد ُ�طلب منك  

ف البطالة لتل�ت وكالة تأمني
ي هذا    6البحث عن عمل (انظر الصفحة  

ي تق��ر البحث عن العمل �ف
�ف

ر النقدي الخاص بك  ال�ت�ب لم��د من المعلومات). راجع القرا 
للحصول ع� التعل�مات ومعرفة ما إذا كان هذا التنازل ينطبق ع�  

ف عل�ك البحث   ي ظل هذە الظروف، ال يزال يتعني
حالتك. ح�ث �ف

 .بنشاط عن العمل
 

 قاعات النقابات 
إذا حصلت ع� مهمتك الوظ�ف�ة من خالل قاعة توظ�ف نقاب�ة،  

ث عن عمل فقط من  فل�س عل�ك التسج�ل للعمل. إذا كنت تبح
خالل قاعة النقابات، �جب عل�ك اتباع إجراءات قاعة التوظ�ف  

 UIA النقاب�ة لتسج�ل الوصول للعمل. �جب عل�ك تقد�م نموذج
ا إ� أنك تبحث عن عمل من خالل قاعة توظ�ف نقاب�ة  1583 � ، مش�ي

 .ل�ل أسب�ع
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 نصائح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

إرشادات خطوة بخطوة   MIWAM يوفر مجموعة أدوات
ي 

 .تقد�م طلبكللمساعدة �ف
 

ع� جهازك المحمول للمصادقة   MiWAM استخدم 
و�رسال جهات اتصال العمل وتحد�ث عنوانك وعرض معلومات  

 .طلبك
 
 
 
  

حافظ ع� معلومات االتصال الخاصة بك ُمحدثة حىت نتمكن من إخطارك  
 .قات اإلعانةبأي مشا�ل تتعلق بمطالبتك أو مستح

 "Go Green" كن صديق للبيئة
ت �د العادي، بل  "Go Green" إذا اخ�ت ، فلن تتل�ت مراسالت عن ط��ق ال�ب

الخاص بك. إذا لم تحدد ط��قة  MiWAM سيتم إرسالها إ� حساب
، فس�كون اإلعداد  MiWAM االتصال الخاصة بك عند إ�شاء حساب

ي هو 
ا�ف  MiWAM التحقق من حساب�جب عل�ك  ."Go Green" االف�ت

ي الوقت المحدد. 
بانتظام حىت تتمكن من الرد ع� المعلومات المطل��ة �ف

ي أي وقت عن ط��ق   "Go Green" �مكنك تغي�ي حالة
الخاصة بك �ف

ف  MiWAM �سج�ل الدخول إ� حساب  Go Green وتحد�د "تعيني
Preference". 

أو   MiWAM ابإذا كانت لد�ك أسئلة، �مكنك االتصال بنا من خالل حس
 .عن ط��ق االتصال بخط خدمة العمالء

 

نت باستخدام مدير حساب ال��ب   إدارة حساب البطالة الخاص بك ع� اإلن�ت
 :، ح�ث س�مكنك من (MiWAM) لوال�ة م�ش�غان

ف  •  .شهادة للحصول ع� إعانة كل أسبوعني
ي اليوم،  24إدارة حسابك   •

ي األسب�ع 7ساعة �ف
 .أ�ام �ف

 .معلومات االتصال الخاصة بكتغي�ي   •

 .(UIA) الرد �شكل أ�ع ع� أسئلة •
 .إرسال ب�انات البحث عن عمل •

 .تقد�م احتجاجات واستئنافات •
ي 
 لراحتك، �مكنك الوصول إ� كل من حساب البطالة الخاص بك �ف

MiWAM وحساب الباحث عن عمل Pure Michigan Talent Connect 
 .MILogin إ�شاء حساب بنفس معرف المستخدم وكلمة المرور عن ط��ق 

MILogin  ي عالمة تب��ب للتسج�ل بنقرة واحدة ع� النظام، �سمح لك� ،
بمراجعة معلومات إعانات البطالة الخاصة بك واالطالع ع� قوائم الوظائف  
كلها ع� شاشة واحدة. ستعرض لك لوحة معلومات المواهب حالة اإلعانة  

ا إ� حساب الخاص بك، وستوفر   PMTC الخاصة بك وفرص العمل استناد�
 .لك قائمة مهام حىت ال تفوتك المواع�د النهائ�ة المهمة

الخاص بك، �جب عل�ك  MiWAM قبل أن تتمكن من إ�شاء حساب 
 إذا كنت قد قمت بالفعل ب��شاء حساب .MILogin إ�شاء حساب

MILogin ان، فقم بتسج�ل الدخول من  من خالل قسم آخر بوال�ة م�ش�غ
 MiWAM الحا�ي الخاص بك وار�طه بحساب  MILogin خالل حساب 

 - MiWAM انقر فوق .www.michigan.gov/uia الخاص بك. قم ب��ارة
، MILogin للعمال لبدء عمل�ة التسج�ل. بمجرد االنتهاء من عمل�ة �سج�ل

 .MiWAM سيتم نقلك إ� شاشة
، راجع مجموعة  MiWAM ة استخدامللحصول ع� معلومات حول ك�ف� 

ي �مكن العثور عليها ع� موقع MiWAM أدوات  .(UIA) الىت

 

 
 إ�شاء حسابك

نت    ع�ب اإلن�ت

 

  االتصال الخاصة بكب�انات  تحد�ث ع� احرص
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 األهل�ة للحصول ع� اإلعانة 

 

 :ل�ي تكون مؤهً� للحصول ع� إعانات البطالة، �جب أن تكون 

أنت ع� استعداد لقبول أي عمل بدوام كامل   -متاح للعمل  •
ي أي يوم 

ي أي ن��ة عملمناسب، �ف
 .من أ�ام األسب�ع و�ف

أنت قادر جسد�ا وعقل�ا ع� الق�ام بعمل   -قادرة ع� العمل  •
ي أو تم تدر�بك عل�ه

ي الما�ف
 .بدوام كامل قمت به �ف

أنت تبحث بنشاط عن عمل بدوام كامل   -البحث عن عمل  •
ي الصفحة 

 .)5(انظر خطوات إعادة التوظ�ف �ف
 األجور المناسبة لتقد�م الطلبات 

ي كل عام تق���ي ه
 :كالتا�ي   ناك أر�عة أر�اع �ف

 

الرابع الربع  الثالث الربع   الثانيالربع    الربع األول  

 أكتوبر 

 نوفمبر 

 دیسمبر 

 یولیو  

 أغسطس 

 سبتمبر 

 أبریل 

 مایو  

 یونیو 

 ینایر 

 فبرایر 

 مارس 
 

أوً� إ�  (UIA) تحد�د ما إذا كانت أجورك تأهلك للحصول ع� اإلعانة، تنظر
ة تتكون من أر�عة  ما �س�  ة األساس�ة الق�اس�ة الخاصة بك وهذە الف�ت الف�ت

ي أول  
ي دفعت لك �ف . ح�ث سيتم النظر إ� األجور الىت أر�اع من العام التق���ي

ة المكتملة  .أر�عة من األر�اع الخمسة األخ�ي
ط كسبك للحد   • �جب أن ينطبق ع� ر�ــع واحد ع� األقل �ش

ا   3،744.00األدىف وهو   .دوالر�

ي   •
ف ع� األقل �ف ف تق��ميني ي ر�عني

�جب أن �كون لد�ك أجور �ف
ة األساس  .ف�ت

ة األساس  •   ضعف 1.5�جب أن �ساوي إجما�ي أجر ف�ت
 .أع� ر�ــع كسبت ف�ه أجر

QTR 4 2017Q 
TR 4 2017 

 
ة األساس  ي بمتطلبات األجر باستخدام ف�ت

  الق�اس�ة،إذا كنت ال ت�ف
ة األساس البد�لة. تنظر ا   (UIA) فقد تتمكن من استخدام ف�ت تلقائ��

ة من التق��م ي الفصول األر�عة األخ�ي
 .إ� أجورك المدفوعة �ف
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 تابع 

 األهل�ة للحصول ع� اإلعانة

ة األساس الق�اس�ة أو   ي ف�ت
ي بمتطلبات األجور سواء �ف

إذا كنت ال ت�ف
ا ع� التأهل للحصول ع�   ة األساس البد�لة، فقد تظل قادر� ف�ت

 :اإلعانة باستخدام أداة تح��ل األر�اح البد�لة. هذا �عىف 

ف   • ف تق��ميني ي ر�عني
�جب أن �كون لد�ك أجور مكتسبة �ف

ة األساس ي ف�ت
 .ع� األقل �ف

ي  •
ال��ــع التق���ي الذي حصلت ف�ه ع� أع� أجر، كان  �ف

ا ع� األقل من متوسط  20أجرك  األجر األسبو�ي  ضعف�
 .للوال�ة

 
 مبلغ اإلعانة األسبوع�ة 

من خالل   (WBA) يتم تحد�د مبلغ اإلعانة األسبوع�ة الخاص بك
ي إعانات  

أجرك ر�ــع السنوي. يتم احتساب المبلغ الذي تتلقاە �ف
ي  

ب حاصل أع� مبلغ لألجور المدفوعة لك �ف البطالة عن ط��ق �ف
ي �سبة 

ة أساس �ف ي    4.1أي ف�ت بالمائة. الحد األق� للدفعة الىت
ا. راجع القرار النقدي الخاص   362�مكنك الحصول عليها هو  دوالر�

ا لب�اناتك اإلعانة بك لحساب  .وفق�
 

 عدد األسابيع المؤهلة 
ب إجما�ي أجر   يتم تحد�د عدد األسابيع المسم�ح بها عن ط��ق �ف

ي �سبة 
ة األساس �ف ي المائة، وتقس�مه ع� 43ف�ت

وتق��به   (WBA) �ف
والحد    20إ� أقرب نصف أسب�ع. الحد األق� لعدد اإلعانات هو  

لنقدي لحساب اإلعانة  . انظر للقرار ا 14األدىف لعدد األسابيع هو 
ا لب�اناتك  .وفق�

 
قد يؤثر سبب االنفصال ع� أهليتك للحصول 

 ع� اإلعانة 
للتأهل للحصول ع� اإلعانة، �جب أن تكون قد فقدت وظ�فتك  

 .أي خطأ  ارتكابكمن دون 
ي أي وقت، ول�ن سبب  

ي ترك وظ�فة ألي سبب �ف
لد�ك الحق �ف

اإلعانة ومىت ستحصل  االنفصال س�حدد ما إذا كنت ستحصل ع� 
عليها. إذا طردت من وظ�فتك، فمن المهم تحد�د السبب. سيتم  

ف أ��ب قدر   إرسال أسئلة لك لتق�ي الحقائق ومن المهم تضمني
ممكن من المعلومات التفص�ل�ة. بمجرد أن نتل�ت جميع  

 UIA المعلومات منك ومن صاحب عملك، سيتم إرسال نموذج 
 .ضح ما إذا كنت مؤهً� أم الالخاص بك و�شعار تحد�د يو  1302

 

ي قد تؤثر ع� مبلغ اإلعانة 
 العنا� األخرى الىت

�شمل ذلك أي فرد من أفراد العائلة تل�ت أ��� من نصف    - المعالون
ا ع� األقل قبل وقت الت��ــــح.  90نفقته / نفقتها منك لمدة  يوم�

دوالرات إضاف�ة ل�ل ُمعال، حىت خمسة   6.00�مكنك الحصول ع� 
. �شمل األمثلة: زوجك / زوجتك وال���ب ولد الزوج أو الزوجة   ف ُمعالني

ف وما إ  ، من هو  158انظر صح�فة الوقائع رقم ( � ذلكوأطفالك المعاقني
 ) .UIAالمعال؟ ع� موقع

ائب  �بة من قبل   - ال�ن ف البطالة خاصتك لل�ف تخضع إعانة وكالة تأمني
الحكومة الف�درال�ة وحكومة وال�ة م�ش�غان. �مكنك اخت�ار خصم كلتا 
ائب من دفعتك األسبوع�ة. ال �جوز لك اخت�ار حجب أحدهما أو   ال�ف

 .اآلخر
�بة الدخل الف�درال�ة هو   �بة    10خصم �ف ٪ من الجزء الخاضع لل�ف

�بة ا  ي وال�ة م�ش�غان وخصم �ف
٪. الجزء الخاضع    4.25لدخل �ف

�بة هو بعد المعاشات التقاعد�ة واألر�اح وعق��ات االحت�ال   لل�ف
داد المدفوعات الزائدة ونفقة األطفال واإلعفاءات األخرى يتم   واس�ت

 .خصمها من مدفوعات االستحقاقات األسبوع�ة الخاصة بك
الخاص   G-1099نموذج  بحلول نها�ة يناير من كل عام، سيتم إرسال 

ي والذي  
وىف �د اإلل��ت بك، وهو خاص بمدفوعات حكوم�ة معينة، بال�ب

ي السنة التق��م�ة السابقة. ستحتاج إ� 
ُيبلغ عن اإلعانة المدفوعة لك �ف

�بة الدخل الف�درال�ة   هذا النموذج لإلبالغ عن دخلك ألغراض �ف
 .والوالئ�ة

��ة بأمر المحكمة �مكن  إعالة األطفال المطل دفعات - صديق المحكمة
ف البطالة بنسبة تصل إ�   .٪65أن تخفض إعانات تأمني

 .دخل العمل المكتسب - األر�اح
ي ال    - مدفوعات زائدة لإلعانات تحدث عندما تتل�ت إعانات البطالة الىت

 .�حق لك الحصول عليها 
ي تم دفعها ولم �كن �حق لك الحصول    - الرد سداد إعانات البطالة الىت

 .عليها 
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ي 
 تل�ت

 المستحقات  

 خ�ارات الدفع 
ا،   مستحقاتسوف تتل�ت   ون�� ف ضد البطالة الخاصة بك إل��ت إعانة التأمني

خ�ارات العند تقد�م طلب جد�د. و   االستحقاقو�جب تحد�د ط��قة 
 :�ي المتاحة 

 

ي حساب الش�كات أو حساب التوف�ي الخاص   •
اإل�داع المبا�ش �ف

 ستحتاج إ� رقم حسابك ورقم التوج�ه لهذا الخ�ار، أو بك. 
 .(Bank of America) أم��كا بطاقة الخصم الصادرة عن بنك  •

 

 
 

الخاص بك أو عن   MiWAM �مكنك تغي�ي اخت�ارك من خالل حساب
اض�ة عن   ط��ق االتصال بخط خدمة العمالء. ستكون ط��قة الدفع االف�ت

انظر صح�فة الوقائع ( د أي خ�ار ط��ق بطاقة الخصم إذا لم يتم تحد�
ون�ة ع� موقع119رقم    ) .UIA، خ�ارات الدفع اإلل��ت

 
ن   تصديق شهادات كل أسبوعني

�جب أن تطلب إعانات أسبوع�ة كل أسب�ع تكون ف�ه عاطل عن العمل.  
 .و�شار إ� ذلك ع� أنه شهادة لإلعانة

ي 
ف لتل�ت . يبدأ أسب�ع  المستحقات�جب أن تثبت أهليتك كل أسبوعني

االعتماد الخاص بك يوم األحد و�نت�ي يوم السبت من كل أسب�ع. الط��قة  
نت من خالل حساب الخاص  MiWAM المفضلة للتصديق �ي ع�ب اإلن�ت
ا   بك، ع� الرغم من أن التصديق ع�ب الهاتف متاح أ�ض�

ي الصف(انظر 
ف  19حة  األسئلة �ف ).  الخاصة �شهادات كل أسبوعني

ي تمام الساعة  
مساًء يوم السبت    11:59�جب إتمام الشهادات �ف

الطرق   بأحديمن أسب�ع إعداد التقار�ر المقرر. �مكنك أن تصدق 
 :التال�ة 

نت: قم ب��ارة •  www.michigan.gov/uia ع�ب اإلن�ت
الخاص   MiWAM وقم بتسج�ل الدخول إ� حساب

 .بك
ا باسم) الهاتف ع�ب  • اتصل   :(MARVIN المعروف أ�ض�

ف إ�  3993-638 -866-1بالرقم   من   السبت، من االثنني
ا حىت   8:00الساعة   مساءً  7:00صباح�

 رقم التع��ف الشخ�ي 
ت التصديق ع�ب  فستحتاج إ� إعداد رقم    الهاتف،إذا اخ�ت

�عمل رقم   .(PIN) تع��ف شخ�ي �ي مكون من أر�عة أرقام
ي للمطالبة  

وىف التع��ف الشخ�ي الخاص بك كتوق�عك اإلل��ت
ب�عانات البطالة. ال تحتاج إ� رقم تع��ف شخ�ي لتقد�م  

ة البطالة أو للحصول ع� معلومات   طلب إثبات أسابيع ف�ت
 .MiWAM حول طلبك إذا كنت �ستخدم

، تأ�د من اخت�ار األرقام  عند اخت�ار رقم التع��ف الشخ�ي
ف   ي �سهل عل�ك تذكرها. والحظ أنه ل�س ب�مكانك تضمني الىت

، وال �مكن أن �كون رقم   ف ع� التوا�ي ف متطابقني أ��� من رقمني
ا متسلسلة،   التع��ف الشخ�ي الخاص بك مكون من أرقام�

 ."9876" أو " 1234مثل "
، أو كنت بحاجة إ� إعادة  إذا �س�ت رقم التع�  �ف الشخ�ي

ا آخر ع� درا�ة به،   تعيينه، أو إذا كنت تعتقد أن شخص�
ف�مكنك إعادة تعيينه عن ط��ق التحقق من ه��تك. قم  

لم��د من   www.michigan. gov/uia ب��ارة موقعنا ع�
 .المعلومات

 

 
رقم التع��ف الشخ�ي الخاص بك هو رقم التع��ف  

ال  ال�ي وأنت مسؤول عن أي تصديق تتم من خالله. 
فصح عن

ُ
 !رقم تع��فك الشخ�ي ألي شخص ت

 

 

 

 هام
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 تابع 

ي 
تل�ت

 المستحقات

؟  ي
 مىت ع� تصديق إعاناىت

ن انظر  من نموذج قرارك النقدي أو ع�  إ� قسم التصديق كل أسبوعني
ي المطالبة للعثور ع� أسب�ع   تنبيهات الحساب ضمن MiWAM حساب

�ف
ف  ي المطالبة   (bi-weekly)اإلبالغ األول. التصديق كل أسبوعني

لالستمرار �ف
 .بالمزا�ا بعد أسب�ع اإلبالغ األول

إذا لم تقم بالتصديق خالل األسب�ع المخصص إلعداد  متأخر ستعت�ب 
ي التق��ر عن تلك   UIA التقار�ر. �جب عل�ك إبالغ

عن سبب تأخرك �ف
ابيع من خالل الرد ع� األسئلة المتعلقة بتحد�د أهليتك. سيتم إصدار األس

قرار يتيح لك معرفة األسابيع المستحقة، إن وجدت. اذ لم �كن لد�ك  
ي تقوم باإلبالغ  ، فلن يتم الدفع لك مقابل األسابيع الىت سبب وج�ه للتأخ�ي

 .عنها حىت يوم السبت الذي �سبق أسب�ع إعداد التقار�ر التا�ي 
ي   17المقرر أن تقدم تق��را� بحلول   من

ي تنت�ي �ف   3أ�ت��ر لألسابيع الىت
ي  10وأ�ت��ر 

أ�ت��ر، ف�جب عل�ك   26أ�ت��ر. إذا فمت بتقد�م التقار�ر �ف
 لتأخرك  .التفس�ي �سبب وج�ه

ي  
  17وأ�ت��ر   10وأ�ت��ر   3لن يتم الدفع لك مقابل األسابيع المنته�ة �ف

 .للتصديق المتأخر أ�ت��ر إذا لم �كن لد�ك سبب وج�ه
ي نموذج القرار   10لن يتم تح��ر دفعتك إال بعد 

�د �ف أ�ام من تار�ــــخ ال�ب
ة احتجاج صاحب العمل ع� الطلب.  ة بمثابة ف�ت النقدي، وتعد هذە الف�ت

إذا كنت مؤهً� للحصول ع� اإلعانة وكنت قد قدمت بالتصديق كل  
، ف ا   أسبوعني  .فسيتم إصدار أول دفعة لك تلقائ��

يوليو بتار�ــــخ نفاذ يوم  2تم تقد�م الطلب يوم الثالثاء   ع� سب�ل المثال: 
�د يوم الجمعة   30األحد  يوليو.    5يونيو. يتم إرسال نموذج تق��ر نقدي بال�ب

ف  ف االثنني ف بني   20يوليو والسبت،    15�جب إ�مال أول تصديق كل أسبوعني
، فال �مكن إصدار المستحقات حىت  ف   يوليو. حىت إذا قمت بالتصديق يوم االثنني

ف    .أ�ام من تار�ــــخ ب��د نموذج القرار النقدي) 10يوليو (   15بعد يوم االثنني

 یولیو 
 أثنین  أحد 

 
 ثالثاء 

 
 أربعاء 

 
 خمیس

 
 جمعة

 
 سبت

 
1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16    17  18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 
 

 مىت �جب إعادة فتح طلبك
ي حالة 

ي كل مرة تعود فيها إ� العمل بعد تقد�م طلبك األص�ي و�ف
  انفصالك�ف

ي غضون  
ي إذا كنت �ف

عن صاحب العمل هذا، و�جب عل�ك تقد�م طلب إضا�ف
 .سنة االستحقاق نفسها 

 :هناك ظروف معينة يتم فيها إغالق طلبك، مثل
إذا لم تقم بالتصديق ع� اإلعانات خالل أسبو�ي إعداد التقار�ر   •

 حددين لك، الم

 إذا تنازلت عن اإلعانات لثالثة أسابيع متتال�ة، أو  •

إذا توقفت عن التصديق ع� اإلعانات �سبب عودتك إ� العمل أو   •
 .لسبب آخر

ا إ� استئناف التقد�م   إذا كان أي من هذە الطلبات ينطبق عل�ك وتحتاج الحق�
 أو  MiWAM فال �مكنك االتصال بـ  البطالة،للحصول ع� إعانات 

MARVIN للحصول ع� مستحقات اإلعانة. 
-866-1أو باالتصال بـ   MiWAM �جب عل�ك إعادة فتح طلبك باستخدام

 .األول الذي تطالب ف�ه باإلعانة . وتقد�م ملف خالل األسب�ع500-0017
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بأي   فيها  تقم  لم  أ���  أو  متتال�ة  أ�ام  سبعة  ة  ف�ت هناك  األسبوعان،  هذان 

 عمل ولم �كن لد�ك أر�اح. 
 

استخدام   �مكن  بل    MARVINوال    MiWAMال  مرن،  بأسب�ع  للمطالبة 
حساب   خالل  من  رسالة  أرسل  عل�ك  أو   MiWAM�جب  بك  الخاص 

 ء. اتصل بخدمة العمال 
 ما الذي قد �منعك من الحصول ع� إعانات؟ 

ا لعدم حصول شخص ما ع� إعانات البطالة إ�  يرجع السبب األ��� شيوع�
أو    ، األخ�ي العمل  صاحب  عن  انفصلت  إذا  وظ�فته.  عن  انفصاله  سبب 

ي مطالبتك، فنقوم 
 أصحاب العمل اآلخ��ن �ف

بعد   ا  قرار� لسنتخذ  العمل  أصحاب  ومن  منك  معلومات  تقي�م  بجمع 
أو   �د  ال�ب ط��ق  عن  القرار  تتل�ت  الوال�ة. سوف  قانون  وتطبيق  المعلومات 

 الخاص بك.  MiWAMحساب  
فقد تفقد بعض أو كل إعاناتك. بعض األمثلة ع� فقدان   استبعادك،إذا تم  

 :  األهل�ة �ي
صاحب    االستقالة • خطأ  �سبب  وج�ه  سبب  بدون  طواع�ة 

 العمل. 
أن يتم رفدك من العمل �سبب سوء السلوك المرتبط بالعمل   •

الضع�ف   األداء  أو  كة  ال�ش ي 
الحضور �ف انتهاك س�اسة  (مثال: 

 المتعمد). 
 تم رفدك �سبب تعا�ي ال�حول أو المخدرات أثناء العمل.  •
 الفصل من العمل للغ�اب �سبب اإلدانة والسجن.  •
ب الف •  المتعلق بالعمل.  واالعتداءصل �سبب ال�ف
 ال�قة.  •
 التدم�ي المتعمد لممتل�ات العمل.  •
اختبار   • ي 

�ف المحظورة  للعقاق�ي  ي  إ�جاىب لفحص  طردك  يتم  أن 
 المخدرات. 

•  . ي نزاع عما�ي
 التورط �ف

إخطار   • دون  متتال�ة  أ�ام  ثالثة  لمدة  للعمل  الحضور  عدم 
 الحضور).  صاحب العمل (ثالثة أ�ام، عدم االتصال / عدم

 عدم قبول عرض عمل مناسب.  •
كة   • �ش إخطار  ي 

�ف سبعة    التوظ�ف الفشل  غضون  ي 
�ف المؤقتة 

 أ�ام من انتهاء مهمة العمل. 

 
ي تقد�م الب�انات

 إذا أخطأت �ن
نت أو ع�ب الهاتف وتم إصدار دفعتك   ي تقد�م الب�انات ع�ب اإلن�ت

إذا أخطأت �ف
أو اتصل بخط خدمة   MiWAM بالفعل، فأرسل ع� الفور رسالة ع�ب حساب

، ع�  احت�ال ارتكابكالعمالء. من خالل االتصال بنا ع� الفور، �مكنك منع 
 .استحقاقالرغم من أنك قد تضطر إ� دفع أي أعانات تلقيتها دون 

 ك�ف�ة اإلبالغ عن األر�اح والمدفوعات األخرى
ي وجمع مستحقات إعانة البطالة الجزئ�ة.  

يبدأ أسب�ع  �مكنك العمل بدوام جزىئ
البطالة يوم األحد و�نت�ي يوم السبت ع� الرغم من أن صاحب العمل قد  

األر�اح للعمل   إجما�ي �كون لد�ه جدول دفع مختلف. تأ�د من اإلبالغ عن 
ي األسب�ع الذي تطالب به. إجما�ي األر�اح �ي األر�اح قبل أي  

الذي قمت به �ف
ذا لم تكن قد تلق�ت راتبك  اإلبالغ عن إجما�ي األر�اح حىت إ  خصومات و�جب 

 .لهذا األسب�ع
ي ذلك مدفوعات 

 :�جب عل�ك اإلبالغ عن جميع أر�احك بما �ف
 التقاعد / التقاعد  •

 مدفوعات عطالت  •

 مدفوعات اإلجازة  •
 تع��ض نها�ة خدمة  •

 
  1.5قد يؤدي عدم اإلبالغ عن أر�احك �شكل صحيح إ� سداد ما �صل إ�  

ضعف مبلغ االستحقاقات المستلمة. سيتم إ�قاف اإلعانة وستفقد أي 
ا عرضة للمالحقة الجنائ�ة، و�ذا تمت  مستحقات متبق�ة. قد تكون أ�ض�

، فقد ُ�طلب منك دفع تكال�ف المحكمة والغرامات أو مواجهة  كمقاضات
ا. السجن أ  و أداء الخدمة المجتمع�ة اإلجبار�ة أو أي من المذكور مجتمع�

�حق لك الحصول ع� إعانات فقط لألسب�ع (األسابيع) الذي كنت ف�ه  
عاطل عن العمل. قد يؤدي إعداد التقار�ر ألسابيع إضاف�ة من االستحقاقات 

 إ� سداد االستحقاقات باإلضافة إ� العق��ات والفوائد. 
 ة: ك�ف�ة اإلبالغ عن األر�اح األسابيع المرن

إعانات األسب�ع المرنة �ي اإلعانات المدفوعة لمدة سبعة أ�ام من البطالة 
ي 
ي ال تبدأ �ف  الىت

ضعف    1.5األحد. �حدث هذا فقط عندما تكسب ما �صل إ� أو ت��د عن  
ف متتالي ف تق��ميني ي كل أسبوعني

، ول�ن  مبلغ الفائدة األسبو�ي الخاص بك �ف ف ني
ي غضون 

�ف
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 أستالم إعانات أ��� من المستحق 

 ھام 

ي تم تلقيها عن غ�ي وجه حق  �مكن أن يؤدي عدم سداد  اإلعانات الىت
 :إ�

 
 .الخصم من أجورك

 
�بة الدخل الف�درال�ة ووال�ة   دة من �ف �مكن جمع المبالغ المس�ت

 .م�ش�غان لدفع الديون
 

ي ت��د عن   اض مكاسب ال�انص�ب الىت  .دوالر 1000قد يتم اع�ت
 
 

 .قد يتم إحالة طلبك للمحا�مة الجنائ�ة ع� أنها جنا�ة
 

ي مدفوعات اإلعانة المستقبل�ةقد 
 .ال تتمكن من تل�ت

 

ي ال �حق لك  
ي إعانات البطالة الىت

�حدث الدفع الزائد عند تل�ت
�مكن أن �حدث هذا إذا ارتكبت خطأ عند التصديق   الحصول عليها. 

ا للعمل،  ا أو متاح�  ع� اإلعانة إذا لم تكن قادر�
 .أو قدمت معلومات خاطئة أو مضللة عن علم عند تقد�م طلبك

إذا كنت تحصل ع� إعانات بطالة زائدة، فستتل�ت رسالة تعلمك بالدفع 
ت ع� إعانات زائدة الزائد وك�ف�ة بدء عمل�ة السداد. إذا كنت قد حصل 

ا،   وكنت تعمل حال��
ف ضد البطالة ع�  اتصل بوحدة تحص�ل المبالغ الزائدة من وكالة التأمني

وط السداد 1-0066-500-0017 ت�ب �ش  .ل�ت
إذا كنت ال تزال تتل�ت إعانات البطالة بينما لد�ك مدفوعات زائدة،  

ل) من  بالمائة إذا كان هناك احت�ا   100بالمائة (أو    50فسيتم أخذ  
إعانات البطالة األسبوع�ة الخاصة بك للسداد (وهذا ما �س�  

داد)  .االس�ت
ا�م الفوائد   ي المئة شه��ا. ت�ت

الفائدة ع� المدفوعات الزائدة �ي واحد �ف
ا�م حىت يتم دفع المبلغ اإلجما�ي المستحق ي ال�ت

ا وسوف �ستمر �ف  .يوم��
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 هام 

 
 
 
 

 
ف  •  .جعلت شخص آخر �صادق شهاداتك كل أسبوعني
 .جعلت شخص آخر �قدم طلبك •

مراجعة دفعة حىت بعد ثالث سنوات من تار�خها بعد تحد�د أن   UIA �مكن لـ
ا مع

�
نتمكن  ، حىت UIA الدفع كان نت�جة احت�ال. من المهم إبقاء عنوانك محدث

 .من االتصال بك لحل المشكلة إذا كان هناك سؤال حول دفعتك

 
نت ع�   ا االحت�ال المشتبه بهحالة أبلغ عن   ع�ب اإلن�ت

www.michigan.gov/uia  �وانقر ع 
، أو قم بتسج�ل  0017-500-866-1ع�ب الهاتف ع� أو  احت�ال اآلن؛  اإلبالغ

 .Report Fraud الخاص بك وانقر ع� MiWAM الدخول إ� حساب

 

ي تنطوي ع� االحت�ال ع� البطالة  
�عد ا�تشاف ومقاضاة القضا�ا الىت

ي م�ش�غان. 
ن البطالة �ن نامج تأمني تتم مراجعة الطلبات بانتظام  أول��ة ل�ب

  . ا لقانون الوال�ة والقانون الف�درا�ي لضمان دفع اإلعانات �شكل صحيح وفق�
من المخالف لقانون الوال�ة اإلدالء بب�انات كاذبة عن قصد أو إخفاء معلومات  

  1.5جوه��ة ل�سب أو تجنب دفع الفوائد. قد تضطر إ� سداد ما �صل إ� 
ستلمة. سيتم إ�قاف اإلعانات وستفقد أي فوائد  ضعف مقدار الفوائد الم 

ا عرضة للمالحقة  فقد    كمقاضاتتمت    الجنائ�ة و�ذا متبق�ة. قد تكون أ�ض�
ُ�طلب منك دفع تكال�ف المحكمة والغرامات أو مواجهة السجن، أو أداء  

ا  �ة أو أي من السابق ذكرە جمع�  .الخدمة المجتمع�ة الج�ب
 :المتعمد (االحت�ال) ما ��ي تتضمن بعض األمثلة ع� التح��ف 

ي العمل بينما ال تزال  •
ي وتبدأ �ف

�مكنك العثور ع� وظ�فة بدوام جزىئ
 .تجمع اإلعانات ول�نك دون التبليغ عن إجما�ي أر�احك

 .UIA تعمل بدوام كامل ولم تبلغ •

ي البحث عن عمل •
 .قدمت معلومات خاطئة عن جهودك �ف

ي إجازة ولم تبلغ أ •
نك غ�ي قادر أو غ�ي متاح  كنت م��ضا أو مصابا أو �ف

 .للعمل

المدفوعة أو   اإلجازاتمثل  UIA لم تبلغ عن أنواع أخرى من األجور لـ •
 .مكافأة نها�ة الخدمة

 
 

 

 االحتیال 
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 :طرق لحما�ة نفسك من أن تصبح ضح�ة ل�قة اله��ة
 

ي 
 رقم الضمان االجتما�ي الخاص بك. قم  استخدامأحرص �ف

ورة القصوى   .ب�عطاء الرقم فقط عند ال�ف
 
 

 تم��ق اإل�صاالت، وعروض االئتمان، وكشوف الحساب  
 " ف أو الذين �فتشون القمامة  والبطاقات منته�ة الصالح�ة لمنع "القمامني

 .من الحصول ع� معلوماتك الشخص�ة
 

ي السنة ع� األقل  
 راجع تق��ر االئتمان الخاص بك مرة واحدة �ف

ي لم تفتحها   .للتأ�د من أنه ال يتضمن الحسابات الىت
 

 رقم   MIN ، استخدم رقمUIA عند االتصال بـ
ً

 الخاص بك، بد�
. يتم ر�ط ف البطالة الخاصة   MIN الضمان االجتما�ي �سجالت تأمني

 .بك

 

 
 �قة اله��ة 

 

ي العد
ف   المختلفة، �د من أنواع المواقف تحدث �قة اله��ة �ف ي ذلك التأمني

بما �ف
ضد البطالة. �قة اله��ة �ي عندما �ستخدم شخص ما معلوماتك الشخص�ة  

مثل اسمك أو عنوانك أو رقم الضمان االجتما�ي الرتكاب احت�ال مثل تقد�م  
 .طلب وه�ي عن البطالة

 :بعض عالمات �قة اله��ة �ي 
بطالة، ول�ن يوجد بالفعل طلب  محاولتك تقد�م طلب إلعانة ال  •

 .جاري لك

ف   • ي تم جمعها من التأمني ائب من الفوائد الىت تتل�ت ب�ان مصلحة ال�ف
 .ضد البطالة

تم إبالغك من قبل صاحب العمل بأنه تم تقد�م مطالبة للحصول   •
 .ع� اإلعانات أثناء عملك

ا من  • ا نقد�� ي النموذج ل�س لك UIA تتل�ت قرار�
 .واالسم الموجود �ف

إذا كنت تعتقد أنك قد تكون ضح�ة ل�قة اله��ة، فاتصل بنا ع� الفور لإلبالغ  
نت ع�  عنها. �مكنك اإلبالغ عن �قة اله��ة ع�ب اإلن�ت

www.michigan.gov/uia.   انقر ع� رابط "اإلبالغ عن �قة اله��ة" أو
 .اتصل بخط خدمة العمالء
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 هام 

 
 
 
 

 
ي الحصول ع�  

�جب عل�ك دفع تكال�ف خدمات الدعوة. إذا كنت ترغب �ف
نامج   مساعدة محام، بمجرد أن تتل�ت إشعار السمع الخاص بك، اتصل ب�ب

ي  3994-638-800-1الدفاع ع� الرقم 
. قد يتم تطبيق بعض القيود �ف

 .الخدمة
ن ضد البطالة   لجنة استئنافات التأمني

�د. إذا لم �كن   (ALJ) بمجرد أن �صدر ا، سوف �ستلمه عن ط��ق ال�ب قرار�
ف ضد   ي االستئناف أمام لجنة استئناف التأمني

ي صالحك، فلد�ك الحق �ف
القرار �ف
 االستئنافمطلوب تقد�م هذا  .(UIAC) البطالة

�د أو الفا�س. راجع قرارك الصادر عن   خط�ا و�مكن استالمها عن ط��ق ال�ب
(ALJ)   للحصول ع� العنوان ورقم الفا�س الصحيح الستئنافك. �جب أن يتم

ي غضون  (UIAC) بواسطة (ALJ) استالم استئناف قرار
ا من تار�ــــخ   30�ف يوم�

�د الخاص بالقرار  .ال�ب
 محكمة الدائرة 

ي محكمة الدائرة. ومع ذلك، يتطلب   (UIAC) ئناف ع� قرار�مكنك االست
�ف

ي محكمة الدائرة رسوم التسج�ل. ثم �دفع الشخص الذي �طلب  
التسج�ل �ف

االستئناف أي تكال�ف أو رسوم مرتبطة باالستئناف أمام محكمة الدائرة. �جب  
ي غضون  

ي أي استئناف إ� محكمة الدائرة �ف
ا من تار�ــــخ   30أن يتم تل�ت يوم�

ي قرارال
�د الوارد �ف ي الوقت المحدد (UIAC) �ب

 .لعمل االستئناف �ف

 
ي الوقت  

ي التصديق �ف
أثناء استمرار احتجاجك أو استئنافك، استمر �ف

خالل أسب�ع (أسابيع) إعداد  MARVIN  أو  MiWAMالمحدد باستخدام 
ي  

ي اإلعانة  التقار�ر حىت تعود إ� العمل بدوام كامل. س�ح�ي هذا حقك �ف
تل�ت

إذا تمت �س��ة المشكلة المتعلقة بمطالبتك لصالحك. إذا ر�حت قضيتك،  
ي الوقت 

ي قمت بالتصديق عليها �ف فلن ُ�دفع لك إال مقابل األسابيع الىت
 .المحدد

ف أنك غ�ي مؤهل أو تم رفض طلبك وكان عند  اضإذا تبني ع� القرار،    اع�ت
ي 

 .عادة تحد�د األهل�ةاستئناف قرار إ  االحتجاج أو فلد�ك الحق �ف
  االحتجاج

ي 
ي عمل�ة صنع القرار �ف

إذا لم �كن   .UIA تحد�د األهل�ة هو المستوى األول �ف
ي 

ي االحتجاج. �جب استالم االحتجاج �ف
ي صالحك، فلد�ك الحق �ف

القرار �ف
�د المتضمن هذا القرار. عند  30غضون   ي ال�ب

ا من التار�ــــخ المذكور �ف يوم�
ح لسبب تأخر االحتجاج.   تقد�م االحتجاج متأخر، �جب  ف �ش عل�ك تضمني

ي تق��ر
ف عنوان ورقم الفا�س لالحتجاج الخاص بك �ف  .سيتم تضمني

 االستئناف 
ي 

االحتجاج. إذا لم تكن إعادة التحد�د   UIA تتم إعادة تحد�د األهل�ة بعد تل�ت
ف عنوان ورقم الفا�س   ي االستئناف. سيتم تضمني

ي صالحك، فلد�ك الحق �ف
�ف

ي إعاد
ي وقت متأخر، �جب عل�ك  الستئنافك �ف

ة التحد�د. عند االستئناف �ف
ف تفس�ي لسبب تأخر طلب االستئناف  .تضمني

من قبل مكتب م�ش�غان للجلسات والقرارات   االستئنافيتم التعامل مع 
�دوسوف تتل�ت إخطارا بذلك. عن ط��ق  .(MOAHR) اإلدار�ة  .ال�ب

(MOAHR) ا من جميع الوثائق إ� ، لذا �جب تقد�م (UIA) ل�ست جزء�
ي اإلشعار الخاص بك. سيتم تحد�د موعد لجلسة استماع  

المكتب المدرج �ف
ي القانون اإلداري 

ف من (ALJ) مع قا�ف  UIA واألطراف المهتمة األخرى وممثلني
ا. قد تحدث  ا إشعار� ي اإلشعار، وسوف يتل�ت صاحب العمل أ�ض�

بعد تل�ت
ع تفاص�ل اإلشعار  جلسات االستماع عن ط��ق الهاتف أو شخص�ا. راج

 .الخاص بك لم��د من التفاص�ل
 معلومات الدعوة 

، قد يتمكن المحا�ي  (MOAHR) بعد أن �ستأنف إعادة تحد�د أهليتك لدى
ف عن العمل   ي جلسة االستماع. هذە الخدمة مجان�ة للعاطلني

من مساعدتك �ف
 .أ�ضا وأصحاب العمل 

ي القانون اإلداري أنك ارتكبت 
 احت�الومع ذلك، إذا وجد قا�ف

 

 
االحتجاج  حقوق 

 واالستئناف
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حىت تتمكن من العمل مرة أخرى وتصبح عاطً� عن العمل بعد ذلك. للحفاظ 

ي غضون  
ا بعد بدء إعاقتك.  90ع� استحقاقك، قم بتقد�م طلب خ�ي �ف  يوم�

ي الوقت المحدد، �مكنك  إذا كانت حالتك الطب�ة تمنعك من تقد�م الطلب 
�ف

ي غضون  
ا بعد أن تمكنك صختك من تقد�م   90إرسال طلبك المكتوب �ف يوم�

الطلب. �مكن للشخص أن �طلب الحفاظ ع� استحقاق اإلعانة إذا لم  
 سنوات.   3يتمكن من العمل لمدة تصل إ� 

 ) TAA / TRAقانون التجارة (
) متاحة للعمال الذين �فقدون وظائفهم أو  TAAمساعدة تعد�ل التجارة (

الذين يتم تخف�ض ساعات عملهم وأجورهم نت�جة للتجارة مع البلدان 
مجموعة متنوعة من المزا�ا والخدمات لمساعدة العمال   TAAاألخرى. �شمل 

ف   ي العثور ع� وظ�فة جد�دة. قد �كون العمال مؤهلني
ف عن العمل �ف العاطلني

ات إعادة التوظ�ف واألموال لالنتقال إ� موقع  للحصول ع� التدر�ب وخدم
 جد�د للحصول ع� وظ�فة. 

ا عالوات تعد�ل التجارة (   TRAقد �شمل المساعدة أ�ض�
ً

ي توفر دخ� ) الىت
ا إذا نفدت إعاناتك وكنت ال تزال عاطً� عن العمل.   أسبوع��

لم��د من المعلومات أو قم   0017-500-866-1) ع�  TRAاتصل بوحدة (
لعرض أو   www.michigan.gov/uiaع� ال��ب ع�    UIAموقع   ب��ارة

�ل نموذج  ف التقدم بطلب للحصول ع� مساعدة تعد�ل   - UIA 1628Yت�ف
 ). TAAالتجارة (

 )EFCمطالبات صاحب العمل المودعة ( 
من خالل مطالبات صاحب العمل المودعة، �قدم أصحاب العمل مطالبات  

ون�ا. ع� الر  ف إل��ت غم من أن صاحب العمل قد قدم مطالبة  للعمال الم�حني
ف من خالل   ف عل�ك التصديق كل أسبوعني أو ع�ب    MiWAMلك، فال يزال يتعني

. إذا كنت عاطً� عن العمل ألي سبب بخالف نقص  MARVINالهاتف مع 
العمل، ف�جب عل�ك تقد�م طلبك الخاص خالل األسب�ع األول من البطالة.  

ا تقد�م طلب خاص بك إ  ذا لم �قم صاحب العمل بتقد�م  �جب عل�ك أ�ض�
)EFC .( 

-866-1اتصل بالرقم   - EFCلألسئلة أو االستفسارات حول مطالبات 
 . 0004-366-866-1اتصل برقم  TTYلخدمة   ؛500-0017

 
 

 معلومات مف�دة
  Crossmatch برامج

سيتم التحقق من أي معلومات تقدمها عند التقد�م أو االعتماد للحصول ع�  
اإلعانات من خالل برامج مطابقة الب�انات بال�مبيوتر. نجري البحث لمطابقة  

المعلومات لمنع وكشف �قة اله��ة والمدفوعات غ�ي الالئقة واالحت�ال. 
ي ذلك 

امج عن مجموعة متنوعة من العوامل، بما �ف  :تبحث هذە ال�ب
إذا كان العاطلون عن العمل �ستخدمون أرقام ضمان اجتما�ي و / أو   •

 أرقام رخصة الق�ادة مزورة، 

ي نفس الوقت دون   •
العمال الذين �جمعون إعانات البطالة و�عملون �ف

 اإلبالغ عن تلك األر�اح، 
ي م�ش�غان دون اإلبالغ عن   •

ي وال�ة أخرى وجمع إعانات البطالة �ف
العمل �ف

 تلك األر�اح، أو 

ي   •
محاولة التقدم بطلب للحصول ع� إعانات البطالة أثناء وجودك �ف

 .نالسج
قد   .crossmatch قد يتم االتصال بك إذا تم تحد�د أهل�ة طلبك أثناء عمل�ة

يؤدي عدم الرد إ� اعتبارك غ�ي مؤهل للحصول ع� اإلعانات، لذلك من  
ي معلومات االتصال الخاصة بك محدثة

 .المهم أن تب�ت
 (BAM) برنامج ق�اس دقة اإلعانة

تحد�د سالمة وجودة ودقة  ل (BAM) يتم استخدام برنامج ق�اس دقة الفوائد
ي   (UIA) قرارات

ي م�ش�غان. قد يتم اخت�ار طلبك �شكل عشواىئ
والمدفوعات �ف

نامج. إذا تمت مراجعة طلبك، فسيتم   ليتم التدقيق ف�ه كجزء من هذا ال�ب
االتصال بك إلجراء مقابلة متعمقة. سنطلب سجل العمل وجهات االتصال 

ي معظ
م الحاالت، ستؤكد المراجعة  للبحث عن عمل لمدة أسب�ع محدد. و�ف

أنه تمت معالجة طلبك �شكل صحيح. ومع ذلك، إذا تم الدفع لك �شكل غ�ي  
صحيح، فسيتم إجراء تعد�الت وقد يتم تقي�م العق��ات إذا كان الدفع الزائد  

 .نت�جة االحت�ال
 

 الحفاظ ع� استحقاق اإلعانة 
ي إعانات 

ا أثناء تل�ت ا تمام�
�
البطالة، فقد تتمكن من الحفاظ إذا أصبحت معاق

 ع� اإلعانات غ�ي المستخدمة أو "تجم�دها" 

. 
 
 

 

 
 
 
 
 

MIN     رقم تع��ف م�ش�غان 
MWA   !) مركز خدمة وكالةMichigan Works ( 

PIN   التع��ف الشخ�ي رقم 
TRA   بدل تعد�ل التجارة 

WBA   مبلغ اإلعانة األسبوع�ة 
UI   ف ضد البطالة  التأمني

 
 

 االختصارات المستخدمة �شكل متكرر 
 

ALJ   ي القانون اإلداري
 قا�ف

BAM   برنامج ق�اس دقة المنفعة 
EFC   مطالبة صاحب العمل المقدمة 

MARVIN   ي  الشبكة التفاعل�ة الصوت�ة
لالستجابة الصوت�ة �ف

 م�ش�غان 
MIWAM  إدارة حساب ال��ب لوال�ة م�ش�غان 
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 االختصارات المستخدمة �شكل متكرر  تابع 
 

 UIAمن أجل الحصول ع� اإلعانات، �جب عل�ك االتصال بـ  - التصديق
  MiWAMو�كمال سلسلة من األسئلة. يتم ذلك إما باستخدام حساب  

.   MARVINالخاص بك أو االتصال بـ   ف  كل أسبوعني
�شأن قضا�ا قد تؤثر ع� حصولك ع�    UIAقرار اتخذته  - تحد�د األهل�ة

إعانات أم ال. ع� سب�ل المثال: تم طردك أو استقالتك أو قدرتك أو تواجدك 
ي محل شك. 

ي العمل �ف
 �ف
ي حققتها مع صاحب  -جما�ي األر�اح إ المبلغ اإلجما�ي لألجور / األر�اح الىت

 العمل قبل أي خصومات. 
ا بها أو مرفوضة بناًء ع�    - القرار النقدي ح ما إذا كانت مطالبتك مسموح� �ش

 األر�اح المستلمة من صاحب العمل (أصحاب العمل). 
ا ول  - العمل المناسب ة أو تعل�م  وظ�فة �مكنك الق�ام بها جسد�� د�ك خ�ب

ل وتدفع األجر السائد.  ف  فيها. و�ي ع� مسافة معقولة للتنقل من الم�ف
ي قبض مستحقاتك من اإلعانات لمدة   - أسب�ع متنازل عنه

عدم الرغبة �ف
 . ف  أسب�ع معني

 

ة األساس البد�لة ة زمن�ة قدرها  - ف�ت ي ف�ت
ا من    18أحدث أر�عة أر�اع �ف شهر�

 .  تار�ــــخ العمل األخ�ي
ة ا ة زمن�ة قدرها  - ألساس الق�اس�ةف�ت ي ف�ت

ا قبل    18أقدم أر�عة أر�اع �ف شهر�
 .  تار�ــــخ العمل األخ�ي

التار�ــــخ األول للطلب الجد�د، وهو   - )BYBتار�ــــخ بدا�ة سنة االستحقاق ( 
عادًة األحد األول من األسب�ع الذي يتم ف�ه تقد�م طلب للحصول ع�  

 اإلعانة. 
ي سنة   - )BYEتار�ــــخ انتهاء سنة االستحقاق (

آخر تار�ــــخ للمطالبة �ف
ي نها�ة  

ا بعد تار�ــــخ االستحقاق الذي �كون عادة   52االستحقاق و�قع �ف أسبوع�
 يوم السبت. 

ي قد تكون مؤهً� لتلقيها كل أسب�ع.  -اإلعانات   المدفوعات الىت
ة سبعة أ�ام �طلب فيها العم�ل الدفع  - أسب�ع اإلعانة  ف�ت
ة  - ال��ــع التق���ي  ي السنة التق��م�ة. مثال: �عت�ب يناير    3ال��ــع هو ف�ت

أشهر �ف
اير ومارس ال��ــع األول من السنة.   وف�ب

 
 
 

 

ن    أسئلة المصادقة كل أسبوعني
 

 ع� أداء عمل بدوام كامل ألي صاحب عمل  4
�
 وعقل�ا

�
. هل كنت قادرا� جسد�ا

 من األحد، (التار�ــــخ) حىت السبت (التار�ــــخ)؟

 ع� أداء واجبات   •
�
 وعقل�ا

�
أجب بـ "نعم" إذا كنت قادرا� جسد�ا

ي هذا  
ف تار�ــــخ األحد وتار�ــــخ السبت �ف ي كل يوم بني

الوظ�فة �ف
 التصديق. 

. هل بحثت عن عمل خالل األسب�ع من األحد، (التار�ــــخ) حىت السبت،  5
 (التار�ــــخ)؟ 

ل�ي تكون مؤهً� للحصول ع� إعانات البطالة، �جب أن   •
تبحث بنشاط عن عمل خالل كل أسب�ع تطالب ف�ه  

ي اتصال ع� األقل  باستحقاقاتك و�جب أن تبلغ عن   جهىت
للبحث عن عمل قمت به خالل كل أسب�ع تطالب فيهما  

 باستحقاقات ما لم تحصل ع� إعفاء من البحث عن عمل. 

�مكنك البحث عن عمل باستخدام أي ط��قة ت��دها. �شمل   •
نت، الصحف،   األمثلة ع� سب�ل المثال ال الح�، اإلن�ت

ا، الفا�س، إلخ. ول�ن �جب عل�ك االت  صال بهذە  شخص��
كات. �شمل أمثلة االتصال طلبات التقد�م، والس�ي   ال�ش

الذات�ة، والمقابالت، وما إ� ذلك. ال �عت�ب مجرد النظر ع�ب  
ي إحدى الصحف جهة اتصال وظ�ف�ة. 

نت أو �ف  اإلن�ت

الخاص   MiWAMعند إ�مال تصد�قك من خالل حساب  •
ي الوقت  

بك، �مكنك إدخال عمل�ات البحث عن وظ�فة �ف
نت. الذي ت  كمل ف�ه أسئلة التصديق ع�ب اإلن�ت

نت والهاتف، و�ي   MARVINيتضمن   أسئلة لعمل�ة التصديق ع�ب اإلن�ت
 :  كالتا�ي

؟ 1  . هل تغ�ي عنوانك منذ التصديق األخ�ي

، فس�كون لد�ك  MiWAMإذا كنت تقوم بالتصديق من خالل   •
ي الوقت الذي تقوم ف�ه باإلبالغ. 

 خ�ار تحد�ث عنوانك �ف
بالتصديق ع� الهاتف، فستحتاج إ� االتصال   إذا كنت تقوم •

لتغي�ي عنوانك أو   0017-500-0066-1بخدمة العمالء ع� الرقم 
 طلب تغي�ي االسم و / أو العنوان.   -UIA 1925إ�مال النموذج 

. هل تطالب باألسب�ع الذي يبدأ من األحد، (التار�ــــخ) حىت السبت،  2
 (التار�ــــخ)؟ 

ي المطالبة بهذا إذا كنت تعمل بدوام كامل هذا  •
األسب�ع أو ال ترغب �ف

 األسب�ع ألي سبب من األسباب، أجب بـ "ال". 
 سيتم �سج�ل هذە االستجابة ع� أنها أسب�ع تنازل عن اإلعانة.  •

، فس�صبح طلبك غ�ي   • ف ف متتاليني إذا أجبت بـ "ال" أل��� من أسبوعني
�شط. للمطالبة باإلعانة المستقبل�ة، �جب عل�ك تقد�م ملف  

 إلعادة فتح طلبك. 
ف األحد، (التار�ــــخ) 3 ا لقبول العمل بدوام كامل كل يوم بني . هل كنت متاح�

 والسبت، (التار�ــــخ)؟

ا لقبول العمل بدوام   • أجب بـ "نعم" إذا كنت مستعد�
ي  

ف تار�ــــخ األحد وتار�ــــخ السبت �ف ي كل يوم بني
كامل �ف

 هذا التصديق. 
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ن تابع أسئلة   المصادقة كل أسبوعني
 

ف األحد، (التار�ــــخ) حىت السبت،  15 . هل قمت بأي ن�ع من العمل بني
 (التار�ــــخ)؟ 

ف تار�ــــخ األحد   • ي أي تار�ــــخ بني
أجب بـ "نعم" إذا كنت عملت �ف
 وتار�ــــخ السبت لهذا التصديق. 

. هل تحصلت ع� أي أر�اح، حىت لو لم يتم الدفع لك، من األحد  16
 حىت السبت، (التار�ــــخ)؟  (التار�ــــخ)

ي أي يوم خالل هذا األسب�ع، ف�جب عل�ك   •
إذا كنت تعمل �ف

اإلجابة بـ "نعم" ع� هذا السؤال. هذا السؤال ال �سأل عما  
ي عملت بها   ا عن تلك الساعات الىت إذا كنت قد تلق�ت أجر�

 بعد. 

 �جب عل�ك اإلبالغ عن إجما�ي أر�احك كل أسب�ع.  •
ي أو قبل  . هل عدت إ� العمل بدوا 17

ي أو بعد األحد (التار�ــــخ) و�ف
م كامل �ف

 السبت (التار�ــــخ)؟
 

ي تقدمها. إذا اتصلت بـ   MiWAMلمراعاة الدقة، ير�ب مراجعة إجابات  الىت
MARVIN  فسيتم تكرار إجاباتك. ستتم مطالبتك بالتصديق ع� أن جميع ،

 : ي قدمتها صح�حة وحق�ق�ة بالموافقة ع� ما ��ي  المعلومات الىت
 

ي   ي أقدمها قد تؤثر ع� مدفوعات اإلعانات وأقر بأنىف أفهم أن اإلجابات الىت
ي هذا الطلب. تعت�ب اإلجابة ع� األسئلة أو التصديق ع�  

الفرد المذكور �ف
ك عمل�ة احت�ال و�عاقب عليها القانون.  اإلعانات ألي شخص آخر غ�ي

الحقائق   أفهم أن اإلدالء بب�انات كاذبة أو إخفاء المعلومات أو تح��ف
ي اإلعانة، فسوف  

 وأفهم أنه إذا قدمت معلومات خاطئة لتل�ت
ً

�عت�ب احت�ا�
ي وقد أ�ون كذلك مطالب لدفع  ّ سدادها وقد يتم إ�قاف طلىب ف ع�ي يتعني
عاقب بالسجن. أنا أفهم العق��ات المفروضة  

�
رسوم إضاف�ة، و�مكن أن أ

ي قدمتها لأل  سب�ع من تار�ــــخ ع� ارتكاب االحت�ال وأشهد أن اإلجابات الىت
mm-dd-yyyy   حىتmm-dd-yyyy   .صح�حة وحق�ق�ة 

ف األحد، (التار�ــــخ) حىت السبت، (التار�ــــخ)؟ 6  . هل تركت أي عمل بني
 اخ�ت "نعم" فقط إذا تركت أي وظ�فة خالل أسب�ع التصديق هذا.  •

ف األحد،  7 . هل رفضت أي وظ�فة (وظائف) أو عرض (عروض) عمل بني
 السبت، (التار�ــــخ)؟ (التار�ــــخ) حىت 

ف األحد، (التار�ــــخ) حىت السبت، (التار�ــــخ)؟ 8  . هل فصلت من أي عمل بني

اخ�ت "نعم" فقط إذا تم فصلك من أي وظ�فة خالل أسب�ع التصديق   •
 هذا. 

ف األحد، (التار�ــــخ) حىت  9 . هل بدأت حضور المدرسة أو الحصص التدر�ب�ة بني
 السبت، (التار�ــــخ)؟ 

ي معاش 10
ي تل�ت

ف األحد، (التار�ــــخ) حىت السبت، (التار�ــــخ)؟. هل بدأت �ف  بني
ف األحد (التار�ــــخ) حىت السبت، (التار�ــــخ)؟ 11  . هل تلق�ت بدل إجازة بني
ف األحد، (التار�ــــخ) حىت  12 . هل تلق�ت، أو ستتل�ت أجر لقضاء عطلة حدثت بني

 السبت، (التار�ــــخ)؟ 
ف األحد، (التار�ــــخ) حىت ال 13 سبت،  . هل تلق�ت تع��ضات نها�ة الخدمة بني

 (التار�ــــخ)؟ 
أجب بـ "نعم" إذا تلق�ت تع��ض نها�ة الخدمة أو راتب إنهاء الخدمة أو  •

ف تار�ــــخ  استمرار األجور أو دفع بدالت اإلشعار أو تع��ض إنهاء الخدمة بني
ي هذا التصديق. 

 األحد وتار�ــــخ السبت �ف
ف األحد، (التار�ــــخ) حىت السبت، (التار�ــــخ)؟ 14  . هل تلق�ت مكافأة مدفوعة بني

ف تار�ــــخ األحد  أ • جب بـ "نعم" إذا تلق�ت مكافأة إضاف�ة بني
 وتار�ــــخ السبت لهذا التصديق. 

 

 
 

 معلومات ال��ة واإلفصاح 
 قطاع المساعدة العامة لوزارة الصحة والخدمات العامة  •
ف   • ،  Medicaidتأمني  الص�ي

 )، Bridge cardsبطاقات دورات التأهل إل�جاد وظ�فة ( •

 برامج المساعدة العامة األخرى،  •
 صديق المحكمة  •

ي   •
 م�ش�غان، وزارة المال�ة �ف

 خدمة اإليرادات الداخل�ة،  •
ي  •

 أجهزة تطبيق القانون ف�ما يتعلق بالتحقيق الجناىئ

 ال�ل�ات والجامعات ألغراض البحث.  •

�كك أو طفلك أو أي   ي أن �ش تعت�ب ب�اناتك ��ة بموجب القانون، وهذا �عىف
ي  

ا ع� مناقشة طلبك مع أي من موظ�ف شخص آخر تم اخت�ارە لن �كون قادر�
)UIA الحصول ع� إذن موقع منك. ) دون 

ي تقدمها إ�  ي ذلك رقم الضمان االجتما�ي الخاص بك  UIAالب�انات الىت
، بما �ف

ا للقانون. �شمل ذلك المعلومات   تعت�ب ��ة و�تم اإلفصاح عنها فقط وفق�
ي قدمتها أنت أو   ي جميع مستندات الطلب والنماذج والمعلومات الىت

المقدمة �ف
. قد يتم طلب ب�اناتك واستخدامها صاحب العمل (أصحاب العمل ي ) المعىف

ي ذلك ع� سب�ل المثال ال الح�، التحقق من  
ألغراض حكوم�ة أخرى، بما �ف

ا الطلب  األهل�ة بموجب برامج حكوم�ة أخرى. �مكن توف�ي ب�اناتك أ�ض�
ف ضد البطالة.   ألغراض إحصائ�ة و�حث�ة وأخرى متعلقة بالتأمني

الغ عن أسماء وأرقام الضمان االجتما�ي  �جب ع� جميع أصحاب العمل اإلب
وأجور جميع موظفيهم. ب�انات األجر هذە مطل��ة بموجب القانون و�مكن  

 تقد�مها إ� الوكاالت الحكوم�ة األخرى للتحقق من األهل�ة. 

 : �ي بعض أسباب طلب ب�اناتك   
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 سجل البحث عن عمل 
 

ف ع� حساب  ي   MiWAM�مكنك إرسال تفاص�ل سجل البحث عن عمل الخاص بك عند التصديق شهادتك كل أسبوعني
أو عن ط��ق إرسال هذا النموذج أو �ف

. انب ال تنسيق بد�ل مثل جدول الب�انات أو ال�تابة ال�دو�ة ع� الورق، طالما أنها تتضمن المعلومات المطل��ة. ف�ما ��ي التعل�مات إل�مال الج ي
 خل�ف

 
ف بالبحث عن عمل ع� األقل كل أسب�ع. احتفظ �سجل للمعلومات التال�ة:  ف متعلقني  �جب أن تبحث عن عمل عن ط��ق إجراء اتصالني

 
وهو التار�ــــخ لألسب�ع الذي تطالب ف�ه باإلعانة. يبدأ التار�ــــخ يوم األحد و�نت�ي يوم السبت، لذا، ا�تب تار�ــــخ السبت ل�ل   - تار�ــــخ نها�ة األسب�ع  •

 سب�ع. أ
 �جب أن �قع تار�ــــخ البحث عن العمل الخاص بك ضمن تار�ــــخ انتهاء األسب�ع (من األحد إ� السبت) ل�ل أسب�ع.  - تار�ــــخ االتصال •
نت    - اسم صاحب العمل • ا. إذا تم إجراء االتصال ع�ب اإلن�ت

�
ي تم االتصال بها، إذا كان معروف ا�تب اسم صاحب العمل أو خدمة التوظ�ف أو الوكالة الىت

 ولم يتم تحد�د صاحب العمل، فأدخل اسم محرك البحث أو رقم ��ش الوظ�فة. 
ي تم التقدم للحصول عليها. إذا تم إجراء   - عنوان صاحب العمل / رقم الهاتف / عنوان موقع ال��ب  • أدخل العنوان الفع�ي أو موقع الوظ�فة الىت

نت وكان العنوان / الموقع غ�ي معروف، فأدخل عنوان االتصال عن ط��ق الهاتف، فأدخل رقم الهاتف المستخدم. إذا تم إج  راء االتصال ع�ب اإلن�ت
 ال��ب. 

نت)   - ط��قة االتصال • ، ع�ب اإلن�ت ي
وىف ا، بالهاتف، ب��د، فا�س، ب��د إل��ت  وضح ط��قة إجراء االتصال (ع� سب�ل المثال، شخص��

 
 ببحثك عن العمل:  UIAإبالغ 
 البحث عن عملك مستحق كل أر�عة أسابيع.  •
ي  •

ف �ف ي وقت االعتماد كل أسبوعني
، أو سجل البحث عن العمل،  UIA 1583، باستخدام نموذج  MiWAM�مكن إدخال جهات اتصال البحث عن العمل �ف

 أو تنسيق بد�ل مثل جدول الب�انات أو ال�تابة ال�دو�ة ع� الورق، طالما أنها تتضمن الب�انات المطل��ة. 
ف ضد البطالة، مركز  0427-636-517-1ط��ق الفا�س إ�   �مكنك إرسال تق��ر بحثك عن العمل عن • �د إ� وكالة التأمني ، أو عن ط��ق ال�ب

امك،  9023الخدمات المتعددة،  ف ضد البطالة.  MI 48212جوز�ف كامباو، هام�ت ي أي مكتب مح�ي تابع لوكالة التأمني
ا �ف  أو توص�له شخص��

ف اسمك ورقم  • ي كل صفحة. عند إرسال بحثك عن العمل، قم بتضمني
 الضمان االجتما�ي �ف

 
 هام

 احتفظ بنسخة لسجالتك.  •
 �خضع بحثك عن العمل للتدقيق والتحقق.  •
ي تقد�م  قد يؤدي  •

ي الوقت المناسب إ� منع الفشل �ن
 من دفع اإلعانة الخاصة بك.  UIAنماذج بحث عمل دق�قة و�ف

 
ت إذا  ف ضد البطالة.  لدى عنوانك، فمن المهم تحديثه  غ�ي  وكالة التأمني

 
. لساعات عمل خط  1-5006600-007أو عن ط��ق االتصال برقم    MiWAMإذا كانت لد�ك أسئلة، �مكنك االتصال بنا من خالل حساب 

، قم ب��ارة   . 0004-366-866-1متاحة ع� الرقم التا�ي   TTYوخدمة   . www.michigan.gov/uiaالهاتف أو المكتب المح�ي
 

 غ��تشن وايتمر  وال�ة م�ش�غان  ج�ف دونوف��و 
 المحافظ وزارة العمالة والفرص االقتصاد�ة المدير

ف ضد البطالة    وكالة التأمني



ا بب�ان كاذب أو قدمت حقائق خاطئة أو أخف�ت معلومات جو  التصديق:  ي إذا أدل�ت عمد� ي أبلغت عنها صح�حة وحق�ق�ة، وأدرك أنىف ه��ة لتقل�ل اإلعانات أو منعها، فقد ُ�طلب  أقر بأن الب�انات الىت
ي سداد اإلعانات ودفع تع��ضات وقد أخضع للمالحقة الجنائ�ة.   مىف

 

التوقيع 

• 
 رقم الهاتف  التار�ــــخ

نامج تكافؤ الفرص ف البطالة ل�ب  *015831903* .تخضع وكالة تأمني
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   أدخل رقم الضمان االجتما�ي هنا          تار�ــــخ اإلرسال / الفا�س: 
 

        : االسم
 

ف من أصحاب العمل خالل كل أسب�ع واإلبالغ عن تفاص�ل كل بحثك عن العمل. �مكنك إرسال سجل البحث  �د أو  MiWAMعن العمل من خالل حساب �جب عل�ك االتصال بما ال �قل عن اثنني ، أو عن ط��ق الفا�س أو بال�ب
ف ضد البطالة. تتوفر خدمات ال�مب ا إ� المكتب المح�ي للتأمني ي أي من مرا�ز ! بتسل�مه شخص��

. احتفظ بنسخة لسجالتك. انظر التعل�مات ع�  �خضع بحثك للمراجعة والتحقق. )Michigan Works )MWAيوتر والفا�س �ف
 .  الجانب األما�ي

عنوان صاحب العمل / رقم الهاتف / عنوان الموقع  صاحب العمل اسم  تار�ــــخ االتصال 
ي 
وىن  اإلل�ك�ت

 ط��قة االتصال 

 مثال: 
 (أدخل تار�ــــخ السبت)                                     2018/ 7/ 7                                نها�ة األسب�ع األول: تار�ــــخ 

كة أ ب ج 07/02/18 �د      شخص�ا           6789-555-517 �ش  ال�ب
 الفا�س         الهاتف          

نت             آخر       اإلن�ت
كة  07/05/18 �د      شخص�ا           www.xyzconstruct.com لإل�شاءات  XYZ�ش  ال�ب

 الفا�س         الهاتف          
نت             آخر       اإلن�ت

 (أدخل تار�ــــخ السبت)                                                                                          تار�ــــخ نها�ة األسب�ع األول: 
�د      شخص�ا              ال�ب

 الفا�س         الهاتف          
نت            آخر        اإلن�ت

�د      شخص�ا               ال�ب
 الفا�س         الهاتف          
نت            آخر        اإلن�ت

ي تار�ــــخ نها�ة األسب�ع 
 (أدخل تار�ــــخ السبت)                                                                                         : الثاىف

�د      شخص�ا               ال�ب
 الفا�س         الهاتف          
نت            آخر        اإلن�ت

�د      شخص�ا               ال�ب
 الفا�س         الهاتف          

نت             آخر       اإلن�ت

   -    _     • 

 

 

 

 

 

 

http://www.xyzconstruct.com/
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 عمل سجل البحث عن  
 

ف ع� حساب  ي   MiWAM�مكنك إرسال تفاص�ل سجل البحث عن عمل الخاص بك عند التصديق شهادتك كل أسبوعني
أو عن ط��ق إرسال هذا النموذج أو �ف

. تنسيق بد�ل مثل جدول الب�انات أو ال�تابة ال�دو�ة ع� الورق، طالما أنها تتضمن المعلومات المطل��ة. ف�ما ��ي التعل�مات إل�مال الج ي
 انب الخل�ف

 
ف بالبحث عن عمل ع� األقل كل أسب�ع.  ف متعلقني  احتفظ �سجل للمعلومات التال�ة:  �جب أن تبحث عن عمل عن ط��ق إجراء اتصالني

 
وهو التار�ــــخ لألسب�ع الذي تطالب ف�ه باإلعانة. يبدأ التار�ــــخ يوم األحد و�نت�ي يوم السبت، لذا، ا�تب تار�ــــخ السبت ل�ل   - تار�ــــخ نها�ة األسب�ع  •

 أسب�ع. 
 �جب أن �قع تار�ــــخ البحث عن العمل الخاص بك ضمن تار�ــــخ انتهاء األسب�ع (من األحد إ� السبت) ل�ل أسب�ع.  - تار�ــــخ االتصال •
نت    - اسم صاحب العمل • ا. إذا تم إجراء االتصال ع�ب اإلن�ت

�
ي تم االتصال بها، إذا كان معروف ا�تب اسم صاحب العمل أو خدمة التوظ�ف أو الوكالة الىت

 العمل، فأدخل اسم محرك البحث أو رقم ��ش الوظ�فة. ولم يتم تحد�د صاحب 
ي تم التقدم للحصول عليها. إذا تم إجراء   - عنوان صاحب العمل / رقم الهاتف / عنوان موقع ال��ب  • أدخل العنوان الفع�ي أو موقع الوظ�فة الىت

نت وكان العنوان / الموقع غ�ي معروف، فأدخل عنوان االتصال عن ط��ق الهاتف، فأدخل رقم الهاتف المستخدم. إذا تم إجراء االتصال ع�ب اإل  ن�ت
 ال��ب. 

نت)   - ط��قة االتصال • ، ع�ب اإلن�ت ي
وىف ا، بالهاتف، ب��د، فا�س، ب��د إل��ت  وضح ط��قة إجراء االتصال (ع� سب�ل المثال، شخص��

 
 ببحثك عن العمل:  UIAإبالغ 
 البحث عن عملك مستحق كل أر�عة أسابيع.  •
ي �مكن إدخال جهات ات •

ف �ف ي وقت االعتماد كل أسبوعني
، أو سجل البحث عن العمل،  UIA 1583، باستخدام نموذج  MiWAMصال البحث عن العمل �ف

 أو تنسيق بد�ل مثل جدول الب�انات أو ال�تابة ال�دو�ة ع� الورق، طالما أنها تتضمن الب�انات المطل��ة. 
ف ضد البطالة، مركز  0427-636-517-1�مكنك إرسال تق��ر بحثك عن العمل عن ط��ق الفا�س إ�  • �د إ� وكالة التأمني ، أو عن ط��ق ال�ب

امك،  9023الخدمات المتعددة،  ف ضد البطالة.  MI 48212جوز�ف كامباو، هام�ت ي أي مكتب مح�ي تابع لوكالة التأمني
ا �ف  أو توص�له شخص��

ي كل  •
ف اسمك ورقم الضمان االجتما�ي �ف  صفحة. عند إرسال بحثك عن العمل، قم بتضمني

 
 هام

 احتفظ بنسخة لسجالتك.  •
 �خضع بحثك عن العمل للتدقيق والتحقق.  •
ي تقد�م  قد يؤدي  •

ي الوقت المناسب إ� منع الفشل �ن
 من دفع اإلعانة الخاصة بك.  UIAنماذج بحث عمل دق�قة و�ف

 
ف ضد البطالة.  ت عنوانك، فمن المهم تحديثه لدى وكالة التأمني  إذا غ�ي

 
. لساعات عمل خط  1-5006600-007أو عن ط��ق االتصال برقم    MiWAMإذا كانت لد�ك أسئلة، �مكنك االتصال بنا من خالل حساب 

، قم ب��ارة   . 0004-366-866-1متاحة ع� الرقم التا�ي   TTYوخدمة   . www.michigan.gov/uiaالهاتف أو المكتب المح�ي
 

 غ��تشن وايتمر  وال�ة م�ش�غان  ج�ف دونوف��و 
 المحافظ وزارة العمالة والفرص االقتصاد�ة المدير

ف ضد البطالة    وكالة التأمني



ا بب�ان كاذب أو قدمت حقائق خاطئة أو أخف�ت معلومات جو  التصديق:  ي إذا أدل�ت عمد� ي أبلغت عنها صح�حة وحق�ق�ة، وأدرك أنىف ه��ة لتقل�ل اإلعانات أو منعها، فقد ُ�طلب  أقر بأن الب�انات الىت
ي سداد اإلعانات ودفع تع��ضات وقد أخضع للمالحقة الجنائ�ة.   مىف

 

التوقيع 

• 
 رقم الهاتف  التار�ــــخ

نامج تكافؤ الفرص ف البطالة ل�ب  *015831903* .تخضع وكالة تأمني
 

 

UIA 1583           ح بها من قبل      سجل البحث عن عمل�ُ 
(Rev. 03-19) 

MCL 421.1 et seq. 
  

   أدخل رقم الضمان االجتما�ي هنا          تار�ــــخ اإلرسال / الفا�س: 
 

        : االسم
 

ف من أصحاب العمل خالل كل أسب�ع واإلبالغ عن تفاص�ل كل بحثك عن العمل. �مكنك إرسال سجل البحث  �د أو  MiWAMعن العمل من خالل حساب �جب عل�ك االتصال بما ال �قل عن اثنني ، أو عن ط��ق الفا�س أو بال�ب
ف ضد البطالة. تتوفر خدمات ال�مب ا إ� المكتب المح�ي للتأمني ي أي من مرا�ز ! بتسل�مه شخص��

. احتفظ بنسخة لسجالتك. انظر التعل�مات ع�  �خضع بحثك للمراجعة والتحقق. )Michigan Works )MWAيوتر والفا�س �ف
 .  الجانب األما�ي

عنوان صاحب العمل / رقم الهاتف / عنوان الموقع  صاحب العمل اسم  تار�ــــخ االتصال 
ي 
وىن  اإلل�ك�ت

 ط��قة االتصال 

 مثال: 
 (أدخل تار�ــــخ السبت)                                     2018/ 7/ 7                                نها�ة األسب�ع األول: تار�ــــخ 

كة أ ب ج 07/02/18 �د      شخص�ا           6789-555-517 �ش  ال�ب
 الفا�س         الهاتف          

نت             آخر       اإلن�ت
كة  07/05/18 �د      شخص�ا           www.xyzconstruct.com لإل�شاءات  XYZ�ش  ال�ب

 الفا�س         الهاتف          
نت             آخر       اإلن�ت

 (أدخل تار�ــــخ السبت)                                                                                          تار�ــــخ نها�ة األسب�ع األول: 
�د      شخص�ا              ال�ب

 الفا�س         الهاتف          
نت            آخر        اإلن�ت

�د      شخص�ا               ال�ب
 الفا�س         الهاتف          
نت            آخر        اإلن�ت

ي تار�ــــخ نها�ة األسب�ع 
 (أدخل تار�ــــخ السبت)                                                                                         : الثاىف

�د      شخص�ا               ال�ب
 الفا�س         الهاتف          
نت            آخر        اإلن�ت

�د      شخص�ا               ال�ب
 الفا�س         الهاتف          

نت             آخر       اإلن�ت

   -    _     • 

 

 

 

 

 

 

http://www.xyzconstruct.com/


 

 



 

 وال�ة م�ش�غان 
ف ضد البطالة   جوز�ف كامباو 9023وكالة التأمني  

امك، ميتش�غن   48212هام�ت  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برید الدرجة األولى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اقرأ ھذه المعلومات الھامة
 احتفظ بھذه الكتیب لمدة عام 

 
 
 
 

 

جریتشین ویتمان، محافظ والیة  
 میشیغان 

 

www.michigan.gov/uia 
تخضع وكالة تأمین البطالة لبرنامج تكافؤ الفرص. المساعدات واإلعانات والخدمات األخرى المعقولة متاحة عند الطلب لألفراد ذوي  

 .اإلعاقة
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