ادﻋﺎی ھﻔﺗﮫ وار ﭼﮕوﻧﮫ و ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﻣﯾﮕردد
ﭘس از درﺧواﺳت ﺑرای ﻣزاﯾﺎی ﺑﯾﮑﺎری ،ﺑرای ﺷروع درﯾﺎﻓت آن ﺑﺎﯾد ھﻔﺗﮫ ﺑﻌدی ﯾﮏ درﺧواﺳت ھﻔﺗﮫ وار را ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد .ﺳﭘس،
ھر ھﻔﺗﮫ ﯾﮏ درﺧواﺳت ﺗﺎزه ﺑدھﯾد ،اﻟﯽ زﻣﺎﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺧواھﯾد ﻣزاﯾﺎ ﻣﺗوﻗف ﺷود.

ﭼﮕوﻧﮫ )درﺧواﺳت را( ارﺳﺎل ﮐﻧﯾم
ﺑرای ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺳرﯾﻌﺗر ،ادﻋﺎی ھﻔﺗﮫ وار ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد .ﭘس از ورود ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ،ﯾﮏ ﭘﯾﺎم را در ھﺷدارھﺎی
ﺣﺳﺎب ﻣﺷﺎھده ﺧواھﯾد ﮐرد .ﭘﯾوﻧد اﻧﺗرﻧﺗﯽ )ﻟﯾﻧﮏ( را ﻓﺷﺎر دھﯾد و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد .در رھﻧﻣﺎی ﮐﺎرﺑر eService
ﺑﯾﺷﺗر ﺑﯾﺎﻣوزﯾد.

ﭼﯽ زﻣﺎن )درﺧواﺳت را( ارﺳﺎل ﮐﻧﯾم
•

در ﺻورت ارﺳﺎل آﻧﻼﯾن ،ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﯾن ﺳﺎﻋت  ۱۲ﺷب ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ اﻟﯽ  ۱۱:۵۹ﺷب ﺷﻧﺑﮫ درﺧواﺳت ﺧود را ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد.

•

در ﺻورت ارﺳﺎل از طرﯾق ﺗﯾﻠﻔون ،از ﺳﯾﺳﺗم ﺧودﮐﺎراﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد )ﺳﺎﻋت  ۱۲ﺷب ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ اﻟﯽ ﺳﺎﻋت  ۴ﺑﻌد از ظﮭر
ﺟﻣﻌﮫ ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺟﻣﻌﮫ ﺗﻌطﯾل ﯾﺎ رﺧﺻﺗﯽ ﺑﺎﺷد( ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺳﺳوﻟﯾن ادﻋﺎ/ﻣﺳﺳول ﺑﺧش ﺑﯾن روز ھﺎی )دوﺷﻧﺑﮫ اﻟﯽ
ﺟﻣﻌﮫ از  ۸ﺻﺑﺢ اﻟﯽ  ۴ﺑﻌد از ظﮭر ﺑﮫ ﺟز روز ھﺎی ﺗﻌطﯾﻠﯽ( ﺻﺣﺑت ﻧﻣﺎﯾﯾد .

•

ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﺼﻮرت ھﻔﺘﮫ وار اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد.

•

در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﺎ ﺧﺗم ھﻔﺗﮫ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣزاﯾﺎی ﺑﯾﮑﺎری درﺧواﺳت ﻧﮑرده اﯾد ،ﺑرای طﯽ ﻣراﺣل آن دو روز ﮐﺎری
اﺟﺎزه دھﯾد ،ﺗﺎ اوﻟﯾن ادﻋﺎی ﻣزاﯾﺎی ﺑﯾﮑﺎری ھﻔﺗﮫ وار ﺷﻣﺎ در ھﻔﺗﮫ ﺑﻌدی طﯽ ﻣراﺣل ﮔردد.

ﺣﺗﯽ اﮔر ﻣﻧﺗظر )درﯾﺎﻓت ﻣزاﯾﺎی ﺑﯾﮑﺎری( ھم ھﺳﺗﯾد ،ﺑﺎﯾد ھر ھﻔﺗﮫ
درﺧواﺳت ھﻔﺗﮫ وار ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد.
•

آﯾﺎ واﺟد ﺷراﯾط ﻣزاﯾﺎ ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر.

•

دﺳﺗﻣزد و ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺧود را ﺑﮫ ادﻋﺎی ھﻔﺗﮫ وار ﺧود اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد.

•

ﺑرای اﻧﮑﺎر/رد ﻣزاﯾﺎ ﺧود ﻋرﯾﺿﮫ ﮐﻧﯾد.

ﺗﺎزه ھﺎی ادﻋﺎی ھﻔﺗﮫ وار ﮐووﯾد) ۱۹-وﯾروس
ﮐروﻧﺎ(
ﻣﻘررات اﺿطراری ﺑرای ﮐﺎرﮔران و ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐووﯾد ۱۹-ﻣﺗﺿرر ﮔردﯾده اﻧد ،ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾده اﺳت .در ﺻﻔﺣﮫ
ﮐووﯾد ۱۹-اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﮐﺳب ﮐﻧﯾد.

اﮔر ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎری ﺷﻣﺎ در اﺛر ﺷﯾوع ﮐووﯾد ۱۹-آﺳﯾب دﯾده اﺳت ،ﻣﺎ در ﻻﺑﻼی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ھﻔﺗﮫ وار ﺧود ﺑﮫ ﺷﻣﺎ رھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی
ﺑﯾﺷﺗری اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده اﯾم.
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﮭم )ﺑﺎزﻧﮕری ﺷده ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۲ﻣﺎرچ (۲۰۲۰
•

روﻧد "ھﻔﺗﮫ اﻧﺗظﺎر" ﺑرای ادﻋﺎی ھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ۸ﻣﺎرچ  ۲۰۲۰ﯾﺎ ﺑﻌد از آن درﺧواﺳت ﮔردﯾده ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از
ﻗواﻧﯾن اﺿطراری ﮐووﯾد ۱۹-ﻟﻐو ﺷده اﺳت.

•

روﻧد ﺟﺳﺗﺟوی ﺷﻐل در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﻟﯽ  ۱۷ﺟون  ۲۰۲۰اﺧﺗﯾﺎری ﻣﯾﺑﺎﺷد) .ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن روﻧد ﺗﻣدﯾد ﺷود .ﺑرای
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺎزه ﺑﮫ ﺳﺎﯾت اﻧﺗرﻧﯾﺗﯽ  www.esd.wa.govﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد( .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﺷﻐل اﺧﺗﯾﺎری اﺳت ﺷﻣﺎ
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ اﯾن ﺳؤال ﭘﺎﺳﺦ رد ﺑدھﯾد "طﺑق ﻋداﯾت ،در ﺟرﯾﺎن ھﻔﺗﮫ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ھم اﮐﻧون درﺧواﺳت ﻣزاﯾﺎ ﻣﯾدھﯾد ،آﯾﺎ
ﺑطور ﻓﻌﺎل ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﺎر ﺟﺳﺗﺟو ﻧﻣوده اﯾد؟" .ﮔزارش ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺟﺳﺗﺟو ﺑرای ﮐﺎر ﻓواﯾد ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر ﻧﻣﯽ
اﻧدازد.

ﺳواﻻت در راﺑطﮫ ﺑﮫ ادﻋﺎ ھﺎی ھﻔﺗﮫ وار ﺷﻣﺎ
ﺳؤاﻻﺗﯽ ﮐﮫ ) ESDاداره ﺑﯾﻣﮫ ﮐﺎری( درھﻧﮕﺎم درﺧواﺳت ادﻋﺎی ھﻔﺗﮫ وار از ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﭘرﺳد در ھر دو ﺻورت ،آﻧﻼﯾن ﯾﺎ از
طرﯾق ﺗﯾﻠﻔون ﯾﮑﺳﺎن ھﺳﺗﻧد.
 .1آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ھﻤﮫ روزه از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ اﻣﺎده و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﻮده اﯾﺪ؟
o

اﮔر ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷﯾوع ﮐووﯾد ۱۹-ﯾﺎ ﻣﺳدودﯾت ﻣﺣل ﮐﺎر ﺑﯾﮑﺎر ھﺳﺗﯾد و ﯾﺎ ھم در ﻣﻌرض ﺧطر ﻣﺑﺗﻼ ﺷدن ﺑﮫ
ﮐووﯾد۱۹-ھﺳﺗﯾد و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﮔردﯾده ﺗﺎ ﺧود را ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﺑﺎز ھم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﺳوال "ﺑﻠﯽ" ﭘﺎﺳﺦ
دھﯾد.

 .2طﺑق ﻋداﯾت ،در ﺟرﯾﺎن ھﻔﺗﮫ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ھم اﮐﻧون درﺧواﺳت ﻣزاﯾﺎ ﻣﯾدھﯾد ،آﯾﺎ ﺑطور ﻓﻌﺎل ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﺎر ﺟﺳﺗﺟو
ﻧﻣوده اﯾد؟
o

روﻧد ﺟﺳﺗﺟوی ﺷﻐل در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﻟﯽ  ۱۷ﺟون  ۲۰۲۰اﺧﺗﯾﺎری ﻣﯾﺑﺎﺷد )ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن روﻧد ﺗﻣدﯾد ﺷود.
ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺎزه ﺑﮫ ﺳﺎﯾت اﻧﺗرﻧﺗﯽ  www.esd.wa.govﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد( در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﺷﻐل
اﺧﺗﯾﺎری ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ اﯾن ﺳؤال ﭘﺎﺳﺦ رد ﺑدھﯾد.

o

اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺳوال "ﺑﻠﯽ" اﺳت ،از ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ و ﻓﮭرﺳت ﺟﺳﺗﺟو
ﺷﻐل ﺳؤاﻻت ﺑﯾﺷﺗری ﺧواھد ﺷد.

o

ﺑرای ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ،از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺑرای ھر ﺗﻣﺎس ﻣوارد زﯾر را از ﻓﮭرﺳت ﺟﺳﺗﺟوی ﺷﻐل
ﺧود ﻓراھم ﮐﻧﯾد :ﺗﺎرﯾﺦ؛ ﻧﺎم ﻣرﺟﻊ ﮐﺎری/ﺗﺟﺎرت و آدرس ﮐﺎﻣل؛ ﺷﻣﺎره ﺗﯾﻠﻔون ﯾﺎ اﯾﻣﯾل ادرس ﻣرﺟﻊ ﮐﺎری؛
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑرﻗراری ﺗﻣﺎس؛ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ او ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد و ﻧوع ﮐﺎر ﻣورد ﻧظر ﺷﻣﺎ.

 .3آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﺎری را رد ﮐرده اﯾد ﯾﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾد ﺑرای ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ﮐﺎر ،ﺑروﯾد؟
 .4آﯾﺎ ﺑرای ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﮐﺎرﮔر ﯾﺎ ﻣﺗﺿرر ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾﺎت درﺧواﺳت ﯾﺎ آن را درﯾﺎﻓت ﮐرده اﯾد؟
 .5آﯾﺎ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺣﻘوق ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ درﺧواﺳت ﮐرده اﯾد ﯾﺎ درآن ﺗﻐﯾر وارد ﮔردﯾده اﺳت؟ *
 .6آﯾﺎ از ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺧود در ﺑدل روزھﺎی ﮐﺎری ھﻔﺗﮫ ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﺗﻌطﯾﻼت رﺳﻣﯽ طﻠب ﮐرده اﯾد ﯾﺎ درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد
ﮐرد؟ *
 .7آﯾﺎ از ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺧود در ﺑدل روزھﺎی ﮐﺎری ھﻔﺗﮫ ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﺗﻌطﯾﻼت ﺷﺧﺻﯽ طﻠب ﮐرده اﯾد ﯾﺎ درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد
ﮐرد؟ *

 .8آﯾﺎ در ﺑدل ﻣﮑﺗوب ﺑرﮐﻧﺎری ﯾﺎ ﺑرطرﻓﯽ از ﮐﺎر ،درھﻔﺗﮫ ﮐﮫ ادﻋﺎی ﻣزاﯾﺎی ﺑﯾﮑﺎری را ارﺳﺎل ﻣﯾﮑﻧﯾد ،ﭘول درﯾﺎﻓت
ﮐرده اﯾد ﯾﺎ ﺧواھﯾد ﮐرد؟*
 .9آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﻧﻌﯾث ھﯾﺋت ﻣﻧﺻﻔﮫ ﺧدﻣت ﮐرده اﯾد؟ *
 .10آﯾﺎ ﺑﯾش از  ۷۲ﺳﺎﻋت ﻣﺗواﻟﯽ در ارﺗش ﯾﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﻠﯽ وظﯾﻔﮫ اﻧﺟﺎم داده اﯾد؟ *
 .11آﯾﺎ ﺷﻣﺎ در ﺧود اﺷﺗﻐﺎﻟﯽ/ﮐﺎر ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺻروف ھﺳﺗﯾد؟ *
 .12آﯾﺎ در ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل ﺑرای ﮐدام ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﮐﺎر ﻧﻣوده اﯾد؟*
* درآﻣﺪ را ﺑﺮای ھﻔﺘﮫ ای ﮐﮫ در آن ﮐﺎر ﮐﺮده اﯾﺪ ﮔﺰارش دھﯿﺪ ،ﻧﮫ درھﻔﺘﮫ ای ﮐﮫ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ .ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ را ﻗﺒﻞ
از ﮐﺴﺮ ﮔﺰارش ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺧﻮد اﺷﺘﻐﺎﻟﯽ/ﮐﺎر ﺷﺨﺼﯽ ،درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺧﻮد را ﮔﺰارش دھﯿﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎت ﯾﺎ
روزھﺎﯾﮑﮫ در آن درآﻣﺪ/ﻋﺎﯾﺪ داﺷﺘﯿﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اﮔر در ﺟرﯾﺎن ھﻔﺗﮫ ﮐﺎر ﮐرده اﯾد ،ﭘس اﻣﺎده ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذﯾل را اراﺋﮫ دھﯾد:
•

ﻣﺑﻠﻎ ﮐﮫ در ھﻣﺎن ھﻔﺗﮫ ﻋﺎﯾد داﺷﺗﮫ اﯾد ،ﺣﺗﯽ اﮔر در واﻗﻊ ھﻧوز ﭘرداﺧت ﻧﺷده اﯾد) .درآﻣدھﺎ ﺷﺎﻣل ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻋواﯾد ﮐﮫ در
ﺑدل ﺧدﻣﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ دﺳت آورده اﯾد ،از ﺟﻣﻠﮫ دﺳﺗﻣزدھﺎ ،ﻋﺎﯾدات ﻓﯾﺻدی/ﮐﻣﯾﺷن ھﺎ و ﭘﺎداﺷﮭﺎ ،ﻣﻘدارﻋواﯾد ﻧﻘدی
ﭘرداﺧت ﺷده ﺑﮫ ھر ﺷﮑل دﯾﮕری ﺑﮫ ﻏﯾر از ﭘول ﻧﻘد و ﻣﻘدار ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺧﺷﺷﯽ ھﺎ(.

•

ﺷﻣﺎ ﭼﻧد ﺳﺎﻋت در ھﻔﺗﮫ ﮐﺎر ﮐردﯾد؟

•

اﺳم/ﻧﺎم ﺷرﮐت ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﮐﮫ در آن ﻣﺻروف ﮐﺎر ھﺳﺗﯾد.

•

ادرس ﻣﮑﻣل ﻣﺣل ﮐﺎری ﺷﻣﺎ.

•

ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎز ﮐﺎر ﺷﻣﺎ در اﯾن ھﻔﺗﮫ.

ﺑﻌد از درج ﻋواﯾد ﺷﻣﺎ
ﺑﻌداً از ﺷﻣﺎ ﺳوال ﺧواھد ﺷد" ،آﯾﺎ ﻣﯾﺧواھﯾد ھﻔﺗﮫ آﯾﻧده ﺑرای ﺣﯾن ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﮐﺎر ﮐﻧﯾد؟" اﮔر ﺟواب ﺷﻣﺎ ﻧﺧﯾر ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد دﻟﯾل آن
را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد:
 .1ﻋدم ﮐﺎر
o

ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ،ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل از دﺳت دادن ﺗﺟﺎرت و ﯾﺎ طﺑق ھداﯾت اداره ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺷﯾوع
ﮐووﯾد ۱۹-ﮐﺎرﻣﻧدان را ﺗﻌطﯾل ﯾﺎ ﮐﺎھش داده اﺳت.

 .2ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑدﻟﯾل ﮐﻣﺑود ﮐﺎر
 .3ﺑرطرف ﺷدن
 .4ﺷﻣﺎ ﺗرک ﻧﻣودﯾد
 .5دﻻﯾل دﯾﮕر

آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻋواﯾد ﻗﺎﺑل ﮔزارش دﯾﮕر ھم دارﯾد؟
اﮔر ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗﯾد ﮐﮫ درآﻣد ﺷﻣﺎ ﻗﺎﺑل ﮔزارش اﺳت ،ﺑﮫ ﻟﯾﺳت زﯾر از ﺻﻔﺣﺎت  ۲۷و  ۲۸رھﻧﻣود ﮐﺎرﮔران ﺑدون ﺷﻐل ﻣراﺟﻌﮫ
ﮐﻧﯾد ) .(MB2.9 ،PDF
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﺧود را ﺗﮑﻣﯾل ﮐردﯾد ،ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎ ارﺳﺎل ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾش اﯾن ﭘﯾﺎم ﺷﻣﺎ را آﮔﺎه ﻣﯾﺳﺎزد "ادﻋﺎی ﺷﻣﺎ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷد"
.

ﻋواﯾد ﻗﺎﺑل ﮔزارش ﺷﺎﻣل:
 .1ﻋﺎﯾد ﺧﺎﻟص از ﺗﺟﺎرت ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ.
 .2ﭘرداﺧﺗﮭﺎی ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﭘول ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﮐراﯾﮫ ﯾﺎ اﺗﺎق.
 .3ﭘﺎداش ﭘوﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﮐﺎر اﻧﺟﺎم ﺷده در ھﻣﺎن ھﻔﺗﮫ.
 .4ھر ﮔوﻧﮫ ﺑﺧﺷش
 .5ﺗﻌطﯾﻼت ﺷﺧﺻﯽ ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت ،رﺧﺻﺗﯽ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣرﺧﺻﯽ ﻣرﯾﺿﯽ.
 .6ﭘرداﺧت در ﺑدل اﻧﺟﺎم ﮐﺎر ﺑﯾش از ﺳﮫ روز ﭘﯽ ھم ،در ارﺗش و ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﻠﯽ.
 .7ﭘرداﺧت در ﺑدل ﺧدﻣﺎت ھﯾﺋت ﻣﻧﺻﻔﮫ.
 .8درآﻣد ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ در ﺑدل ﻣطﺎﻟﻌﮫ )ﺷﺎﻣل ﻣﺎده ﭼﮭﺎرم ﻣﻧﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود(.
 .9ﭘرداﺧت از ﯾﮏ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ،از ﻗﺑﯾل ﺑﺎزﭘرداﺧت )از ﺟﻣﻠﮫ ادﻋﺎی ﻋﺎﯾد ﮐﺎرﮔران و ﯾﺎ ﭘول ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﮐﮫ در زﻣﺎن ﻣﻌﯾن
ﭘرداﺧت ﻧﮕردﯾده( ﺑرای ھﻔﺗﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ درﺧواﺳت ﻣزاﯾﺎ ﮐردﯾد.

ﻓﮭرﺳت ﮐﺎھش درآﻣد ھﺎ
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑداﻧﯾد ﭼﮫ ﻣﻘدار از ادﻋﺎی ھﻔﺗﮫ وار ﺷﻣﺎ ﮐﺎﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷود ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻓﮭرﺳت ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺎھش درآﻣد ھﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

اﮔر در ادﻋﺎی ھﻔﺗﮫ وار ﺧود اﺷﺗﺑﺎه ﮐردﯾد
اﮔردرھﻧﮕﺎم ﺛﺑت ادﻋﺎی ھﻔﺗﮫ وار ﺧود اﺷﺗﺑﺎه ﮐردﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗﺑل از ﺷﻧﯾدن ﯾﺎ ﻣﺷﺎھده اﯾﻧﮑﮫ "ادﻋﺎی ﺷﻣﺎ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷد" آن را
از ﺳر ﺑﮕﯾرﯾد .در ﺑﯾﺷﺗر ﻣوارد ،ھﻧﮕﺎم ارﺳﺎل ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺧود را اﺻﻼح ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﺑﻌد از ارﺳﺎل ادﻋﺎی ھﻔﺗﮫ وار ﻣﺗوﺟﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﺧود ﺷده اﯾد ،ﺑرای ﺗﺻﺣﯾﺢ آن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﺧش ادﻋﺎی ﻣزاﯾﺎی ﺑﯾﮑﺎری
ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ) 6022-318-800ﺑﮫ روز ھﺎی دوﺷﻧﺑﮫ اﻟﯽ ﺟﻣﻌﮫ از ﺳﺎﻋت  ۷ﺻﺑﺢ اﻟﯽ  ۴ﺑﻌد از ظﮭر ﺑﮫ ﺟز روزھﺎی ﺗﻌطﯾل(
ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
ﻋدم ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣرﮐز ادﻋﺎ ﺑرای اﺻﻼح اﺷﺗﺑﺎه ﺷﻣﺎ ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺑﯾش از ﺣد و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﭘرداﺧت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﻣﺎ ﮔردد.

اﮔر ﻧﯾﺎز ﺑﮫ درﺧواﺳت ﻣزاﯾﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﺑﯾﮑﺎری دارﯾد ﯾﺎ در ﻣورد آن ﺳؤاﻻت دارﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ ﺷﻣﺎره 6022-318-800-1

ﺗﻣﺎس

ﺑﮕﯾرﯾد .ھﻧﮕﺎم ﺗﻣﺎس ،در ﺻورت ﻧﯾﺎز ،ﺧدﻣﺎت ﺗرﺟﻣﮫ راﯾﮕﺎن را ﺗﻘﺎظﺎ ﮐﻧﯾد .ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد در ﻣورد ﻣزاﯾﺎی ﺑﯾﮑﺎری ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺧص
ﺻﺣﺑت ﻧﻣﺎﯾﯾد.

