
 

 

	

	

	

	

ة فترھذه المزایا مخصصة لتأمین دخل مؤقت لك خالل .	أن تصبح مؤھالً للحصول على مزایا التأمین ضد البطالة كفي حال أصبحت عاطالً عن العمل، یمكن
البحث بنشاط عن عمل مناسب لكي تكون مؤھالً للحصول على مزایا التأمین ضد البطالة، علیك أن تكون عاطالً عن العمل وقادراً على .	بحثك عن عمل جدید

	.بدوام كامل ومتاحاً لذلك

	تقدیم طلب للمزایا والحصول علیھا
قدیمھ لیتم تقدیم طلبك في الوقت الالزم، علیك ت.	ن العملفیھ ملحصول على مزایا التأمین ضد البطالة في األسبوع األول الذي یتم تسریحك لطلب  تقدیم یجب

یوماً، ستحصل على الفرصة لوضع سبب جید للتأخر 	14ن مقل فترة أفي حال تأخر طلبك ل.	یلي الیوم األخیر لك في العمل بحلول یوم الجمعة من األسبوع الذي
ً إذا لم تحدد سبباً وجیھ.	عن التقدیم عتبار یوماً أو أكثر، لن یُؤخذ السبب الوجیھ بنظر اال	14إذا تأخرت في تقدیم الطلب .	، سیبدأ طلبك في األسبوع الذي قدمتھ فیھا

	.وسیبدأ في األسبوع الذي قّدمتھ فیھ

	طریقتان لفتح طلب جدید أو إعادة فتح طلب موجود من قبل ثمة
للدخول وإنشاء حساب على 	MILoginوسجل دخولك إلى  Michigan.gov/UIA قم بزیارة موقع	--عبر اإلنترنت  :الطریقة األسرع واألفضل  •

	).MiWAM)	(مایوام(إدارة حساب میشیغان على اإلنترنت 
	متوفرة على الرقم)	TTY(إذا كنت تعاني إعاقة سمعیة، فإن خدمة الھاتف النصي .	0017-500-866-1اتصل على الرقم 	-الھاتف  •

1-866-366-0004		

	طلبالالمعلومات الالزمة لتقدیم 
	جتماعيبطاقة الضمان اال •
	).اً إن كان لدیك واحد)	(MARVIN(رخصة القیادة الصادرة عن الوالیة أو رقم بطاقة ھویتك أو الرمز السري في مارفن  •
	.كل فصل علیھ في أسماء وعناوین أصحاب العمل الذین عملت لصالحھم خالل األشھر الثمانیة عشر الماضیة، إلى جانب إجمالي الدخل الذي حصلت •
	.العمل لدى كل صاحب عمل يلك فتاریخ الیوم األخیر  •
خالل السنوات الثالثة األخیرة  الطلبتقّدم  لمباألخص إذا )	(FEIN(رقم ھویة صاحب العمل الفدرالیة الخاصة بصاحب العمل األخیر الذي عملت لدیھ  •

	.ریع عملیة دراسة طلبكبحسب ظروفك، قد تساعد معرفة رقم حسابك في تس).	EAN(ورقم حساب صاحب العمل )	أو توظفت ألقل من ستة أشھر
	.تكن مواطناً من الوالیات المتحدة، ستحتاج إلى بطاقة تسجیل األجانب وتاریخ انتھاء تصریح عملك لم	إذا •

	تسّجل للحصول على عمل
	).Connect	Talent	Michigan	Pure(أوالً، قم بإنشاء ملف تعریف الباحث عن عمل الخاص بك على موقع بیور میشیغان تالنت كونیكت  •

o  زر الموقعMiTalent.org للبدء.	
المحلي سواء بشكل افتراضي أو بالحضور )	Works	Michigan(!میشیغان تعمل مكتب ل التابع مركز الخدمةثانیاً، التقي مع موظفین من  •

	.الشخصي
o  اتصل بمیشیغان تعمل!)Michigan	Works	( 285-800-1على الرقم-WORKS	(9675)	 التابع لمكتب خدمةالأو ابحث عن مركز 

	.MichiganWorks.orgالمحلي القریب إلیك من خالل النقر على الخریطة في الموقع )	Works	Michigan(!میشیغان تعمل 

صي من ملفك الشخ سیتحققونالذین  )Works	Michigan(!میشیغان تعمل في خدمة الال تكتمل متطلبات التسجیل للعمل حتى تلتقي مع موظفي مركز 
.	احالبرید اإللكتروني عند اكتمال العملیة بنجعبر رسالة تأكید  ستصلك).	UIA(ث عن عمل ویرسلون التحقیق إلى وكالة التأمین ضد البطالة الخاص بالبح

على األقل قبل یوم عمل واحد  كذلك التحقق منھ)	Works	Michigan(!إنشاء الحساب واالجتماع مع موظفي مركز خدمة میشیغان تعمل 	-ھما الخطوتان 
		.قد یؤدي التخلف عن إكمال ھاتین الخطوتین إلى حرمانك من الحصول على مزایا البطالة.	من التصدیق للمرة األولى للحصول على مزایا البطالة
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	التصدیق كل أسبوعین
ً  إنّ .	علیك أن تصّدق أھلیتك كل أسبوعین لتتلقى الدفعات 	.الطریقة المفضلة للتصدیق ھي عبر االنترنت، ولكّن التصدیق عبر الھاتف متاح أیضا

یمكنك الوصول ).	MiWAM(للوصول إلى حسابك في مایوام 	MILoginوسجل دخولك عبر  Michigan.gov/UIAقم بزیارة موقع  :عبر اإلنترنت •
	.ساعة في الیوم	24أیام في األسبوع و	7إلى حسابك عبر اإلنترنت 

	.مساءً 	4:30صباحاً حتى 	8:00، من اإلثنین حتى الجمعة، من الساعة 3993-638-866-1على الرقم )	MARVIN(اتصل بمارفن  :عبر الھاتف •

	البحث عن عمل
.	مزایال على الكل أسبوعین من أجل الحصوالتصدیق من أسبوع  كل فيعلى األقل یُطلب منك البحث بنشاط عن العمل والتبلیغ عن بحث عن عمل لمرة واحدة 

یتوفر المزید من المعلومات عبر اإلنترنت على موقع ).	UIA(غ عن نشاط البحث عن عمل إلى وكالة التأمین ضد البطالة لن تُدفع المزایا المستحقة لك حتى تبلّ 
Michigan.gov/UIA.	

	أو Michigan.gov/UIA على موقع)	MiWAM(لى حساب مایوام إأدخل نشاط بحثك عن عمل  •
بعد .	3993-638-866-1عبر االتصال على الرقم )	MARVIN(لالستجابة اآللیة في میشیغان أو مارفن 	عندما تقوم بالتصدیق عبر الشبكة التفاعلیة •

علیك .	سبوعأكل للتزویده بنشاط بحثك عن عمل )	UIA(بعمیل من وكالة التأمین ضد البطالة  وصلكإكمال األسئلة اآللیة، علیك البقاء على الخط لیتم 
	.تقدیم نشاطك في البحث عن العمل لكل أسبوع قبل إصدار المزایا

	:ستالم المزایا، اختر واحدة منھماھناك طریقتان ال
	).card	Debit(بطاقة االئتمان  •
	.اإلیداع المباشر في حسابك المصرفي •

	للمزید من المعلومات
إلرشادك في كیفیة إجراء التأمین ضد  Michigan.gov/UIAاإللكتروني )	UIA(بطالة یتوفر المزید من المعلومات على موقع وكالة التأمین ضد ال •

	.قد تجیب على أسئلتك التي البطالة، ویشمل ذلك األسئلة الشائعة المتكررة، ومقاطع الفیدیو التعلیمیة، واألدوات والمعلومات األخرى
	.	Michigan.gov/UIA	موقع على تنزیلھا أو مزایا البطالة في میشیغانو	قم بمراجعة كتیّب تقدیم المطالبة •
	MiWAM(راجع أدوات مایوام للمطالب 	،)MiWAM(للحصول على التعلیمات خطوة بخطوة بخصوص إنشاء حساب مایوام  • Toolkit	 for	

Claimants	( على موقعMichigan.gov/uia.	
عبر اإلنترنت على موقع  أو موعد یتم شخصیاً، أو موعد افتراضيموعد ھاتفي،  تحدیدإذا لدیك أسئلة أو واجھت مشكلة في تقدیم طلبك، یمكنك  •

Michigan.gov/UIA  1-866-500-0017أو االتصال بخط خدمة الزبائن لدینا على الرقم	

	


