
 المعلومات المطلوبة لتقدیم طلب للحصول على إعانة البطالة في والیة مین
 

 یمكن العثور على التعلیمات المشروحة بالفیدیو على موقع الیوتیوب لكل خطوة (باللغة اإلنجلیزیة فقط)
 https://www.youtube.com/watch?v=7ySVbKf9vi8الخاص بك:    ReEmployMEإنشاء حساب 

 https://www.youtube.com/watch?v=uW0qlXfU9lQملء أول مطالبة لك:   
 gWS4-tps://www.youtube.com/watch?v=tu0M9whtملء مطالبتك األسبوعیة:   

 
 إذا لم یكن لدیك برید إلكتروني، برجاء إنشاء برید إلكتروني على موقع الجیمیل (أو الیاھو أو األوتلوك).

 وأنشئ واحدًا: www.maine.gov/reemploymeزر الموقع ReEmployMEلتخصیص اسم مستخدم جدید للحساب على منصة 
 

 اسم تسجیل الدخول: _______________________________________________
 

 كلمة المرور: __________________________________________________
 

 نقطة ھامة! قم بتأكید عنوان البرید اإللكتروني بعد إعداد الحساب: 
 إلى إدارة اإلعانات > تحدیث ملف تعریف مقدم الطلب > التحقق من البرید اإللكتروني؛ومن حسابك، انتقل  .1

ى في الشاشة التالیة، أدخل إما رمز التحقق الذي أُرسل على عنوان البرید اإللكتروني المسجل لدینا لتفعیل بریدك اإللكتروني أو انقر عل  .2
ید اإللكتروني الوارد في الطلب. (إذا كنت بحاجة إلى رمز تحقق جدید، فانقر على كلمة "ھنا" إلنشاء رمز جدید وإرسالھ إلى عنوان البر

 "ھنا". سیتم إرسال برید إلكتروني إلیك یحتوي على رمز التحقق الجدید.)

 على نفس الشاشة وأدخل الرمز إلكمال عملیة التفعیل. 2إذا تم إرسال رمز تحقق جدید إلیك، فارجع إلى الخطوة رقم   .3

 
 طلب للحصول على معونة البطالة، ستحتاج إلى ذكر ما یلي:لتقدیم 
 االسم القانوني (االسم األول، االسم األوسط، االسم األخیر) .1
 عنوان البرید اإللكتروني الحالي الخاص بك .2
 رقم الھاتف الخاص بك .3
 البرید اإللكتروني .4
 الجنس (ذكر/أنثى) .5
 تاریخ المیالد (الشھر، الیوم، العام) .6
 االجتماعيرقم التأمین  .7
 إذا لم تكن مواطنًا أمریكیًا یجب أن یكون لدیك: .8

a. تصریح اإلقامة القانونیة الدائمة (حامل "البطاقة الخضراء")؛ أو 
b. وثیقة تصریح العمل األمریكیة ("تصریح العمل")؛ أو 
c.  سجل الوصول/المغادرة الذي یشیر إلى "تصریح العمل" ("بطاقةI-94.(" 

 
 تسجیل األجانبرقم 

إذا كان لدیك بطاقة خضراء أو تصریح عمل، فقم بإدراج رقم تسجیل األجانب / دائرة خدمات الھجرة والجنسیة األمریكیة الخاص بك في  •
 خانة "رقم تسجیل األجانب" في الطلب عبر اإلنترنت.

 

                

https://www.youtube.com/watch?v=7ySVbKf9vi8
https://www.youtube.com/watch?v=uW0qlXfU9lQ
https://www.youtube.com/watch?v=tu0M9w-gWS4
http://www.maine.gov/reemployme


رقًما في مكان "رقم تسجیل األجانب" في  11ون من المك I-94"مصرح لك بالعمل"، یرجى إدراج رقم بطاقة  I-94إذا كان لدیك بطاقة   •
 الطلب عبر اإلنترنت.

 
 تاریخ انتھاء صالحیة الوثیقة الخاصة بك

 یرجى ذكر التاریخ الذي ستنتھي فیھ الوثیقة أعاله.
 

 إذا كانت الوثیقة الخاصة بك ال تحتوي على تاریخ انتھاء الصالحیة، یرجى ذكر تاریخ یعود لعاٍم واحٍد من تاریخ تقدیم طلبك. :مالحظة
 .4/1/2021. یجب أن یكون انتھاء الصالحیة: 4/1/2020أنت تقدم طلب للحصول على اإلعانة بتاریخ  :مثال  •

 
 األھلیة
 بالعمل في الوالیات المتحدة األمریكیة عند حصولك على أجر عن عمكل مؤخًرا.یجب أن یكون مسموًحا لك قانونًا  •
 یجب أن یُسمح لك قانونًا بالعمل أثناء مطالبتك بالحصول على إعانة البطالة. •
المعلومات الكاملة  سیتم تأكید رقم التأمین االجتماعي الخاص بك و/أو رقم تسجیل األجانب بقواعد البیانات الفیدرالیة، لذا تأكد من إدخال    •

 الخاصة بھذه الوثائق.

 
   المعلومات المطلوبة للزوج والمعال/المعالین (األبناء)

 االسم القانوني (االسم األول، االسم األوسط، االسم األخیر) للزوج / الطفل •
 رقم التأمین االجتماعي •
 العالقة •
 تاریخ المیالد •

 
 معلومات حول صاحب العمل / عالقة العمل

 شھًرا إذا كانت لدیك أكثر من وظیفة أو كان لدیك أكثر من صاحب عمل 18یجب علیك ذكر جمیع أصحاب العمل الذین عملت لدیھم في أخر  
 

 اسم صاحب العمل (أصحاب العمل) (برجاء ذكر اسم الشركة بالكامل) .1
 لرمز البریدي)عنوان صاحب (أصحاب) العمل (برجاء ذكر العنوان البریدي الكامل للشركة مع ذكر ا .2

a. (الموظفین) رقم ھاتف الموظف 
b.  (لن یتم السؤال، ولكن قد یكون من المفید معرفة ما إذا كان لدیك أي أسئلة)اسم المشرف 

 (لن یتم السؤال، ولكن قد یكون من المفید معرفة ما إذا كان لدیك أي أسئلة)رقم التواصل أو البرید اإللكتروني للمشرف  .3
 

 بھا ھناك ومتى بدأت العمل؟كم المدة التي عملت 
 آخر تواریخ لعالقة العمل / أخر تواریخ عملت بھا .1

a. متى بدأت العمل في ھذه الوظیفة؟  الشھر، التاریخ، العام 
b. متى توقفت عن العمل في ھذه الوظیفة (التسریح من الوظیفة)؟ الشھر، التاریخ، العام 

 / بدوام جزئي؟ عدد ساعات العمل في ھذه الوظیفة لكل أسبوع  بدوام كامل .2
 

 كم یبلغ األجر الذي كنت تتقاضاه؟
 كم یبلغ أجرك عن كل ساعة؟ األجر بالساعة؟ .1
 المبلغ اإلجمالي المدفوع أسبوعیًا (اإلجمالي قبل الضرائب)  .2
 من ذلك)المبلغ الصافي المدفوع أسبوعیًا (المبلغ الذي تلقیتھ بالفعل).  (انظر إلى الخانة في الشیكات أو خانة الدفع للتحقق  .3
اإلبالغ عن المبلغ اإلجمالي لمدفوعاتك لكل أسبوع تعمل فیھ أثناء تقدیم المطالبات، مع عدم اإلبالغ عن المكافآت :  إجمالي الراتب .4

 (االقتطاعات، العطلة مدفوعة األجر، اإلجازة مدفوعة األجر، المكافئات)، قد یؤدي إلى تصنیف طلب على أنھ طلب یشوبھ االحتیال.
      

 ف ترید الحصول على األموال؟كی
كترونیة. سیُطلب منك إدخال طریقة الدفع التي تفضلھا:  اإلیداع المباشر في حساب جاٍر أو حساب التوفیر الخاص بك في البنك أو بطاقة الدفع اإلل

 وھذه ھي بطاقة خصم فیزا من بنك أمریكي.
 
 إذا كنت ترید أن یتم الدفع لك باستخدام اإلیداع المباشر في البنك، فستحتاج إلى: 

 اسم الشخص أو الحساب البنكي •
 اسم البنك •



 عنوان البنك •
 رقم الھاتف الخاص بالبنك •
 حساب جاٍر أو التوفیر •
 رقم الحساب •
 "رقم التوجیھ" البنكي (یمكن العثور علیھ على الشیكات) •

 
تحریر المدفوعات لك باستخدام بطاقة الدفع اإللكترونیة (بطاقة خصم الفیزا)، فسیتم إرسال البطاقة لك عبر البرید. یتم توفیر إذا كنت ترید أن یتم 

خیارات الدفع في خانة "تعرف على المزید" لمعرفة  وانقر على www.maine.gov/reploymeقم بزیارة الموقع  تعلیمات استخدام البطاقة مع البطاقة نفسھا.
 مزید من المعلومات.

      
 الشؤون الضریبیة

سیتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في استقطاع الضرائب أثناء طلبك المبدئي للحصول على اإلعانات (نوصي بخصم الضرائب إذا أمكنك، فبذلك 
٪ لضریبة 5٪ للضریبة الفیدرالیة؟  استقطاع 10مدفوعات البطالة التي تتلقاھا). استقطاع لن تضطر إلى دفع الضرائب الحقًا نظیر أي من 

 الدولة؟
 یتم إعفاؤك من االستقطاع التلقائي. فقدإذا كنت تتلقى حالیًا تأمینًا اجتماعیًا أو تتلقى مساعدة عامة لطفلك،  •

 
 للتأكیدبمجرد تقدیمك للطلب، ستتلقى رقم تأكید ورسالة برید إلكتروني 

 إذا لم تتلقى رقم التأكید،  عندما تم قبول مطالبتك. 
 فأنت لم تكمل عملیة التسجیل. 

 
عبر  ReEmployMEیجب علیك تقدیم شھادة كل أسبوع تُفید برغبتك في الحصول على إعانات البطالة. یمكنك القیام بذلك من خالل حساب 

 اإلنترنت، أو عبر الھاتف.
 

 المصادر
 https://www.maine.gov/labor/docs/2020/covid19/covidfaqandui.pdf   :األكثر طرًحا حول البطالةاألسئلة  

 https://www.maine.gov/unemployment/    :للبطالة MDOLموقع 
 https://www.maine.gov/labor/covid19/ :19-معلومات البطالة ذات الصلة بفیروس كوفید

 www.maine.gov/reemployme   ملء المطالبات عبر اإلنترنت:
 

 م. 5:00ص حتى  8:00الجمعة،  –االثنین    ساعات عمل مكتب خدمات اإلعانات:
 م. 12:30ص حتى  8:00الجمعة،  –االثنین     ساعات عمل خدمة العمالء:

 
   1-800-593-7660 رقم الھاتف الخاص بمركز خدمة العمالء:

 (اختر خانة البطالة) www.maine.gov/labor/contact                   خدمة العمالء عبر اإلنترنت:
 ww.mainecareercenter.gov/locations/index.shtmlhttps://w  ابحث عن مركز التوجیھ المھني المحلي / الدردشة الُمباشرة:

http://www.maine.gov/reemployme
https://www.maine.gov/labor/docs/2020/covid19/covidfaqandui.pdf
https://www.maine.gov/unemployment/
https://www.maine.gov/labor/covid19/
http://www.maine.gov/reemployme
http://www.maine.gov/labor/contact
https://www.mainecareercenter.gov/locations/index.shtml

	المعلومات المطلوبة لتقديم طلب للحصول على إعانة البطالة في ولاية مين

