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 )RESEA( برنامج خدمات إعادة التوظیف وتقییم االستحقاق

 استحقاق مزایا التأمین ضد البطالة

یوفر برنامج التأمین ضد البطالة )UI( مساعدة مالیة مؤقتة لألفراد المستحقین الذین یستوفون متطلبات األھلیة لبرنامج التأمین 
ضد البطالة وفقاً لقانون الوالیة. ویعتبر كل شخص یستفید من مزایا ھذا البرنامج مسؤوًال  بشكل قانوني عن التأكد من التزامھ 

بالقواعد المنصوص علیھا في قانون الوالیة، لذا یرجى اتباع التعلیمات الواردة أدناه حتى تظل مؤھًال  لالستفادة من مزایا 
برنامج التأمین ضد البطالة: 

یشترط أن تكون بدون عمل، وأن تتمتع بالقدرة البدنیة على العمل، وأن تبحث بنشاط عن عمل على أساس أسبوعي، ولیس لدیك 
 . أي قیود من شأنھا أن تمنعك من قبول العمل

یقصد بالبحث بنشاط عن عمل إجراء ما ال یقل عن ثالثة اتصاالت عمل مع أرباب عمل محتملین كل أسبوع. ویمكن إجراء 
االتصاالت مع أرباب العمل إما عن طریق المقابالت الشخصیة، أو من خالل تقدیم السیرة الذاتیة، أو التقدم بطلب عبر 

اإلنترنت، أو الرد على إعالنات الصحف، وغیرھا. ویطُ لب منك االحتفاظ بتوثیقات لجھودك في البحث عن عمل. یرجى تسجیل 
جھات اتصالك بشأن البحث عن عمل على النموذج NCUI 506E، سجل البحث عن عمل. 

إذا لم تكن قادر ًا على العمل أو متاًحا لھ، أو رفضت العمل ألي سبب من األسباب، فقد تُح رم من مزایا أي أسبوع )أسابیع( لم 
تستوف شروط االستحقاق خاللھ )خاللھا(. 

إذا قبلت العمل بدوام جزئي أو بشكل مؤقت، أثناء فترة تعطلك عن العمل، فعلیك أن تبلُ ِغ عن إجمالي أرباحك األسبوعیة. قد ال 
 . ً تكون حصلت على أجرك بعد، ولكن یجب علیك اإلبالغ عن أرباحك عن األسبوع الذي تم فیھ تنفیذ العمل فعلی ا

یجب علیك التسجیل للعمل واستكمال سیرتك الذاتیة المحدثة باستخدام موقع NCWorks، والذي یمكن الوصول إلیھ بالدخول إلى 
  http://www.ncworks.gov

یقدم برنامج خدمات إعادة التوظیف وتقییم االستحقاق )(RESEA المساعدة لألفراد إلعادة توظیفھم. وبمجرد اختیارك لھذا 
البرنامج، یتعین علیك المشاركة في األنشطة التي یقدمھا البرنامج، حیث إن عدم المشارکة في ھذه األنشطة قد یؤثر سلب اً علی 

مزایا التأمین ضد البطالة )UI( الخاصة بك. إذا لم تتمكن ألي سبب من األسباب من المشاركة في أنشطة البرنامج، یرجى 
االتصال بموظف البرنامج على ھاتف رقم  ____________ أو عبر البرید اإللكتروني 

 .firstname.lastname@nccommerce.com
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