
 شما یلسان حقوق وکالیفورنیا  بیکاری بیمه
 

 خدماتدرباره  باید نیست، شما اصلیلسان  انگلیسی و هستیدکالیفورنیا  در (UI) بیکاری بیمه دریافت مشمولاگر 

 مطلع اشتغال(انکشاف  )اداره Employment Development Department (EDD) درلسان  موجود و جدید

 کند. می مدیریت را UI مزایای کهشوید 

 

 .کنید دریافت EDD از لسان خدمات دارید حق ،خود های پرداختدسترسی مستقیم به  و UIتقاضای  ارائهبرای 

 خصوصی تاخدم از .استفادهکدام مصارف را پرداخت کنید نیست الزم خود UIطی کردن پروسه تقاضای  برای

 شود. کالهبرداری شما از است ممکن و شود نمی پرداختتسریع  باعثلسانی 

 

 دارید: حق ،کنید را شروع می UIوقتی تقاضای 

که چند  پرسونلذریعه  را خدمات ،شوید در تماس می EDDپرسونل  با یحضور یا تلیفون ذریعه وقتی ●

 کنید. دریافت وتان تقاضا کنید نظر موردلسان  به مسلکی ترجمان شفاهی یا فهمد لسان می

تان نظر موردلسان  به شفاهیترجمان تقاضای  وشوید  تماسدر  5616-300-800-1نمبر  با ○

 .کنید

 جز کاری روز 5 ظرف باید EDD باشد، نداشته وجود شفاهیترجمان  امکان خدمات دریافتوقت اگر  ●

 .در تماس شود شما با نظرتان موردلسان  به محدود، استثنایی موارد در

 

 :دارید حق همچنان

 .تان را کنیدنظر موردلسان  به UI مدارک و اسنادترجمان تقاضا  ●

 و اسناد بخواهید ترجمان شفاهی یا فهمد که چند لسان می پرسونل از کتبی،ترجمان  دریافت وجود با حتی ●

پرسونل  از ،اگر سوال دارید د.نبخوانبرایتان  بلندبرایتان ارائه کنند یا  اشارهلسان  به را UI مدارک

EDD دهند.تشریح  شفاف رامسائل  برایتان بخواهید 

 

 :2022 تابستان از

 کنید. ذکر خود UIتقاضای  در ا  مستقیم را تاننظر مورد اشاره یا گفتاری و کتبیلسان توانید  می ●

 وکنند  بررسی راتقاضانامه شما  در نظر مورد های لسانداشت  خواهند هفیوظ UIپرسونل پروگرام  ●

 .تامین کنند تانبرای کنید،ضرورت باشد از اول تقاضا  اینکه بدون رالسان  خدمات

 

 :2022 زمستان از

 به شدهترجمان  های اطالعیه و UI مدارک و اسنادبه  www.EDD.ca.gov سایتویب ذریعه ةوانید  می ●

 کنید. پیدا دسترسی دریلسان 

 

 در شمالسان  اگر حتی ،تقاضا کنید است تر راحتبرایتان  کهلسانی  به را UI خدمات دارید حق شما :تذکر

لسان  به خدماتتقاضای  و در تماس شوید 5616-300-800-1نمبر  با نباشد.ها  اعالن سایر یا EDD سایت بیو

 .تان کنیدنظر مورد



 
 و طرفداران ازبنیاد نظرات اصالحی که  برEDD  بگذارید. اشتراک به خود محلی جامعه با را بروشور این لطفا  

 .دهد ی را بهبود میلسان خدمات کند می دریافت شمامانند  محلی جوامع

 

 ارتقای و بهبود برایمفکوره و نظری  اگر یادارید،  مشکلتان نظر موردلسان  به UI خدمات دریافت برایاگر 

 :در تماس شویدبا موارد ذیل  لطفا   دارید،لسان  به دسترسی

 Asian Americans Advancing Justice - Asian Law Caucus ( آسیایی برای عدالتارتقاء 

 1701-896 (415) ها(: آسیاییانجمن حقوقی  - ها آمریکایی

 California Rural Legal Assistance, Inc. (CRLA) (برای حقوقی مساعدت شده ثبت موسسه 

 3839-854 (661) (:کالیفورنیا روستاییان

 Center for Workers’ Rights (کارگران حقوق مرکز:) (916) 1625-905 

 Legal Aid Foundation of Los Angeles (LAFLA) (آنجلس سول حقوقی مساعدت بنیاد:) 

(800) 399-4529 

 


