التأمين ضد البطالة في وﻻية كاليفورنيا
وحقوقك اللغوية
إذا كنت مؤهﻼً للحصول على التأمين ضد البطالة ) (UIفي كاليفورنيا وتستخدم لغة أخرى غير
اﻹنجليزية بشكل أساسي ،فينبغي أن تستكشﻒ الخدمات اللغوية الجديدة والﻘاﺋﻤة في داﺋرة تطوير
التوظيﻒ ) (EDDالتي تتولى إدارة اﻻستحﻘاقات الخاصة ببرنامج .UI
لديك الحق في الحصول ﻋلﻰ خدمات لغوية من قِبﻞ  EDDحتﻰ تتمكن من الوصول ﺑﺸكﻞ مباﺷﺮ
إلﻰ المطالبة التي تقدمها لبﺮنامﺞ  UIوالدفعات المالية .ينبغي أﻻ تﻘوم بدفﻊ الﻤال ﻷي شخص لكي
يتﻌامل مﻊ مطالبة  UIالخاصة بك نيابة عنك .لن يؤدي استخدام خدمة خاصة إلى تسريﻊ عﻤلية الدفﻊ
وقد يﻌرضك أيضا لخطر اﻻحتيال.
ﻋﻨد فتﺢ مطالبة خاصة ﺑبﺮنامﺞ  ،UIيحق لك:
 طلب والحصول على خدمات بلغتك الﻤفضلة عندما تتواصل مﻊ موظفي  EDDعبر الهاتﻒ
أو شخصيًا ،من خﻼل موظفين متﻌددي اللغات أو مترجم فوري متخصص.
 oاتصل على رقم  1-800-300-5616واطلب ترجﻤة فورية بلغتك الﻤفضلة.
 إذا لم تكن الترجﻤة الفورية مﻤكنة في الوقت الذي تطلب فيه الخدمات ،فيجب على EDD
اﻻتصال بك بلغتك الﻤفضلة في غضون  5أيام عﻤل ،مﻊ وجود استثناءات محدودة.
لديك أيضًا الحق في:
 طلب ترجﻤة الﻤستندات الخاصة ببرنامج  UIإلى لغتك الﻤفضلة.
 أن تُﻘرأ لك مستندات  UIبصوت مسﻤوع من خﻼل موظفين متﻌددي اللغات أو مترجﻤين
فوريين محترفين بلغتك الﻤفضلة سواء كانت باﻹشارة أو منطوقة ،حتى إذا كنت قد تلﻘيت
ترجﻤة مكتوبة .إذا كانت لديك استفسارات ،فاطلب من موظفي  EDDالتوضيح.

اﺑتداءا من صيف :2022
 ستتﻤكن من تدوين لغتك الﻤفضلة الﻤكتوبة والﻤنطوقة أو لغة اﻹشارة مباشرة ً في مطالبة UI
الخاصة بك.
 سيُطلب من موظفي برنامج  UIالتحﻘق من تفضيﻼت اللغة في مطالبتك وتوفير خدمات لغوية
دون أن تحتاج إلى طلبها أوﻻً.
اﺑتداءا من ﺷتاء :2022
 ستتﻤكن من الوصول إلى مستندات وإشﻌارات  UIاﻷساسية مترجﻤة إلى اللغة الﻌربية على
.www.EDD.ca.gov
تذكﺮ :لديك الحق في طلب خدمات  UIﺑأي لغة تفضﻞ استخدامها ،حتى إذا لم تكن لغتك واردة على
موقﻊ  EDDاﻹلكتروني أو في إشﻌارات أخرى .اتصل على رقم  1-800-300-5616واطلب
الخدمات بلغتك الﻤفضلة.
________________________________________
يرجى مشاركة هذه النشرة مﻊ مجتﻤﻌك .إن  EDDمستﻤرة في تحسين الخدمات اللغوية بنا ًء على
التﻌليﻘات الواردة من الﻤناصرين والﻤجتﻤﻌات مثل مجتﻤﻌك.
إذا كنت تواجه صﻌوبة في الحصول على خدمات  UIبلغتك الﻤفضلة ،أو إذا كانت لديك أفكار لتحسين
الوصول إلى الخدمات اللغوية بشكل أكبر ،فيرجى اﻻتصال بالﻤنظﻤات التالية:





)Asian Americans Advancing Justice – Asian Law Caucus (ALC
)اﻷمريكيون اﻵسيويون الناهضون بالﻌدالة  -التجﻤﻊ الﻘانوني اﻵسيوي((415) 896-1701 :
)) California Rural Legal Assistance, Inc. (CRLAمؤسسة الﻤساعدة الﻘانونية
الريفية بكاليفورنيا(661-854-3839 :
) Center for Workers' Rightsمركز حﻘوق الﻌاملين(916-905-1625 :
)) Legal Aid Foundation of Los Angeles (LAFLAمؤسسة الﻤساعدة الﻘانونية
في لوس أنجلوس(800-399-4529 :

