
 
 

نوع الدعوى:   تاریخ السریان: طریقة التقدیم:

سم:اال        -  XXX  -  XX رقم الضمان االجتماعي:

لعنوان البریدي:ا
Address:  

والیة: ینة:دمال    :الرمز البریدي

- (  ) ھاتف:   رقم التصریح: ext. مواطن أمریكي؟

 ھل عملت كمدني للحكومة االتحادیة خالل السنتین الماضیتین؟ .1

 ھل عملت في والیة أخرى خالل العامین الماضیین؟ .2

 عاقة؟لإل سداد عاقة أو تتلقى أي اإل سدادھل تقدمت بطلب للحصول على  .3

 ھل رفضت أي عمل منذ أن أصبحت عاطال عن العمل؟ .4
 "نعم"، أین؟اإلجابة  تبموجب أي قانون آخر للتأمین ضد البطالة؟ إذا كان فوائددمت أو حصلت على ھل تق .5

____________________________________________ 
؟ اھالقت، أو ھل أنت مؤھل لتھا في الماضي، ھل تلقیتاھا اآلن، ھل تتلقنھایة الخدمة مكافأةفي المستقبل ھل ستتلقى  .6

    /      /  إلى:        /      /  من:  ______________ المبلغ: $
 ھل تقدمت بطلب للحصول على أي معاش تقاعدي أم أنك تتلقى أي نوع من المعاشات التقاعدیة؟ .7

    /    / البدء: إذا كانت اإلجابة "نعم"، فحدد تاریخ
  :اسم صاحب العمل األخیر

لعنوان:ا
بلد:       -        :الرمز البریدي    والیة:

 :سبب االنفصال
 عمل منذ:

قطاع أمن التوظیف
 التأمین ضد البطالة

 وائدالفللحصول على  یةأولیة جدیدة داخل الوال دعوى

: تاریخال

 األسئلة التالیة بشكل مناسب: أجب عن
نعم  ال

 

 إلى:

أعلم أن القانون ینص على عقوبات على التصریحات الكاذبة التي ، والبطالة فوائدطالب بأتسجیل للعمل وأقوم بالشھادة: أنا ھنا 
باتي الواردة أعاله صحیحة، وأنني عاطل عن أن إجا شھادة الزور. أشھد بموجب عقوبات ه الدعوىأدلي بھا فیما یتعلق بھذ

ا لألحكام الساریة في الوالیة والقانون االتحادي، فإنني أخول صاحب العمل وفقً  ،لي العمل، وأنني سأقبل العمل المناسب
، طالةالب فوائدالسابق (أصحاب العمل السابقین) اإلفراج عن جمیع المعلومات المطلوبة فیما یتعلق بمطالبتي للحصول على 

البطالة للوكاالت التي تطلبھا  فوائدباإلفراج عن المعلومات المتعلقة بمطالبتي المتعلقة ب توظیفأمن ال قسمأخول  وكما
بة كتیبا للمطال استلمتالوالیة والقانون االتحادي. كما أشھد بأنني  یة وفقا لألحكام الساریة فيألغراض التحقق من الدخل واألھل

ولیاتي بموجب ئوأنني أفھم حقوقي ومس،  1974شملت الخدمات بموجب قانون التجارة لعام التي  فوائدلومقابلة بشأن حقوق ا
القانون

 دعيتوقیع الم
أوضحت شروط األھلیة وعقوبات الغش الواردة في قانون أمن قد قد استوفى شروط التسجیل من أجل العمل وأنني  دعيقر بأن ھذا المأ
 .1974لعام وقانون التجارة توظیف ال
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