Як і коли подавати щотижневу заяву на допомогу
Після того, як ви подали заяву на допомогу по безробіттю, ви повинні подавати щотижневу заяву
наступного тижня, щоб почати одержувати допомогу. Далі ви маєте подавати заяву щотижня, доки
не побажаєте припинити одержувати допомогу.

Як подати заяву
Подавайте вашу щотижневу заяву он-лайн для найскоріших результатів. Після
залогінювання ви побачите повідомлення в Account alerts (Повідомлення щодо вашого
рахунку). Натисніть на це повідомлення та дотримуйтесь інструкцій. Дізнайтися більше на
eServices User Guide

Коли подавати заяву
-

-

Якщо подаєте заяву он-лайн, у будь-який час з 24:00 уночі (12:00АМ) у неділі до
23:59 (11:59РМ) суботи.
Якщо подаєте заяву за телефоном, користуйтеся автоматизованою сиистемою з
24:00 уночі (12:00АМ) у неділі до 16:00 (4:00РМ) п’ятниці (якщо п’ятниця не є
святом) , або розмовляйте з агентами по допомозі за заявами (з понеділку по
п’ятницю з 8:00 ранку до 16:00 (4:00РМ) крім свят).
Щотижня ви повинні подавати на допомогу.
Якщо ви не подали заяву на допомогу по безробіттю майже до кінця тижня,
зачекайте 2 робочих дні для процесу обробки Вашої заяви перед тим, як подавати
вашу першу заяву на тижневу допомогу.

Ви маєте подавати заяву на одержання допомоги кожного тижня, навіть, якщо ви чекаєте:

- Дізнатися, чи ви кваліфіковані на одержання допомоги по безробіттю.
-

Маєте додати до вашої заяви інформацію про вашу заробітну плату та години.
Подали на апеляцію, якщо на вашу заявy було відмовлено.

Оновлення щотижневої заяви під час Коронавірусу (COVID-19)
Правила під час критичного становища були прийняті для робітників та роботодавців, на
кого вплинув COVID-19. Дізнайтеся більше на сторінці СOVID-19. Learn more on the COVID19 page.
Якщо ваша здібність працювати була зашкоджена спалахом COVID-19, ми додали декілька
додаткових порад нижче, щоб допомогти вам заповнювати щотижневу заяву.
Важлива інформація (оновлено 22 березня 2020 року).

-

«Тиждень очікування» було відмінено для заяв, що були подані 8 березня 2020 чи пізніше
по правилам під час критичного становища через COVID-19.
Пошук робіт зараз не є обов’язковим до 17 червня 2020. (Це може бути продовжено.
Стежіть за оновленими повідомленнями на www.esd.wa.gov). Поки пошук робіт не є
обов’язковим, ви можете відповідати «ні» на питання «Чи ви активно шукаєте роботу, як
вказано, протягом тижня, до якого ви зараз надаєте заяву.» Відповідь, що ви не шукаєте
роботу активно, не буде відстрочувати вашу допомогу.

Питання щодо вашої щотижневої заяві.
Питання,що ESD запитує, коли ви надаєте щотижневу заяву, ті самі, незалежно від того, чи ви
надаєте заяву он-лайн чи за телефоном.
1. Чи ви були фізично спроможні та досяжні до робити кожного дня?
Якщо ви безробітні як наслідок COVID-19 через закриття бізнесу або ви маєте підвищений ризик
підхоплювання COVІD-19 і вам було запропоновано самоізоляцію (самокарантин), ви все ще
маєте відповідати «Да» на це питання.

2. Чи ви робили активний пошук роботи, як вказано, протягом тижня, на який ви зараз
надаєте заяву?
-

-

-

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Пошук робіт зараз не є обов’язковим до 17 червня 2020 (Це може бути продовжено.
Стежіть за оновленими повідомленнями на www.esd.wa.gov). Поки пошук роботи не є
обов’язковим, ви можете відповідати «ні» на питання.)
Якщо ви відповіли «Да» на це питання, вам буде запитано додаткове питання про
контактування роботодавців чи про діяльність з пошуком роботи або щотижневий запис
щодо пошуку робіт.
На питання про контактування роботодавців ви будуть повинні надати наступну
інформацію з вашого щотижневого запису про пошук робіт, щодо кожного контакту, що ви
робили: дату, назву бізнесу та повну адресу, номер телефону бізнесу чи емейл; як контакт
було зроблено; особа, яку ви контактували; та тип роботи, що ви шукали.
Чи ви відмовилися від запропонованої вам роботи чи не прийшли на робоче інтерв’ю, що
було заплановано?
Чи ви подавали заяву на чи вже одержали компенсацію для працівників чи жертв
злочинності?
Чи ви подавали заяви на чи мали зміни в вашої пенсії?
Чи ви одержали чи одержуватиме додаткову оплату на свята від вашого роботодавця за
будь-який день тижня на вашої заяві?
Чи ви одержали чи одержуватиме додаткову оплату на відпуску за будь-який день тижня
на вашої заяві?
Чи ви одержали чи будете одержувати додаткову оплату за припинення роботи чи за дні,
коли вам не було повідомлено про кінець роботи?
Чи ви були зобов’язаний як присяжний?
Чи ви виконували військову зобов’язаність для Військового Резерву чи Національної
Гвардії дівже, чим 72 послідовні години?

11. Чи ви працювали на себе (self-employment)?
12. Чи ви робили на будь-якого роботодавця останнього тижня?
*Повідомьте про заробітки за тиждень, коли гроші були зароблені, але не за тиждень, коли
вони були отримані вами. Повідомляйте про повну суму, перед утриманнями. Якщо ви робите на
себе, повідомляйте ваші загальні заробітки. Вас також буде запитано про усі загальні години та
дні, коли ви мали заробітки.
Якщо ви працювали протягом тижня, будьте готові постачати наступне:
- Скільки ви заробили цього тижня, навіть якщо ви ще не отримали гроші. (Заробітки
враховують будь-яку компенсацію, одержану за особисті послуги, враховуючи заробітну
плату, комісійні за продаж чи бонуси, цінність готівкою за будь-яку компенсацію,
виплачену будь-яким засобом, якщо не готівкою, та помірну цінність чайових.)
- Скільки годин ви працювали за тиждень.
- Назву бізнесу вашого працедавця.
- Повну адресу бізнесу вашого працедавця.
- Дату, коли ви почали працювати цього тижня.
Після записування ваших заробітків
Вас буде запитано: «Чи ви розраховуєте працювати на того самого працедавця наступного
тижня?» Якщо ви відповіли «Ні», ви повинні надати причину.
1. Нестача роботи
~Наприклад, працедавець зачинив бізнес ябо понизив кількість персоналу через втрату
бізнесу чи директиви Охорони Здоров’я під час спалаху COVID-19.
2.
3.
4.
5.

Понижені години праці через нестачу праці
Звільнення з роботи
Ви залишили роботу
Деяка інша причина.

Чи ви маєте будь-яки інші заробітки, про яки треба довести?
Якщо ви не певні, чи про ваші заробітки треба доводити, дивіться перечень нижче зі сторінок 27 —
28 у Посібнику для безробітних працівників (Handbook for Unemployed Workers PDF, 2.9MB).
Коли ви закінчити відповідати на питання, система виведе мовне чи письмове повідомлення:
«Вашої заяви було прийнято».
Заробітки, про яки треба доводити, враховують:
1.
2.
3.
4.
5.

Загальний прибуток від вашого приватного бізнесу.
Сплата, що одержана замість грошей, як аренда, чи кімната та їжа.
Бонуси за роботу, зроблену того тижня.
Будь-які чайові.
Оплачена відпуска, свята та відпуска у зв’язку з хворобою.

6. Військова зобов’язаність для Військового Резерву чи Національной Гвардії, якщо ви
працювали довше, чим три послідовні дні.
7. Оплата за виконання зобов’язаності присяжного.
8. Заробітки за робочі дослідження, що виконуються для Штата (не враховуючи фонди
правового титулу ІV).
9. Оплата від роботодавця, як затримана зарплата (враховуючи затриману оплату за
втрачений робочий час чи через заяву про компенсацію працівникам) за ти тижні, коли ви
надаєте заяву на допомогу.
Таблиця віднімання заробітків
Щоб допомогти вам встановити, на скільки вашу щотижневу допомогу буде знижено, ви можете
завантажити Таблицю віднімання за поточні заробітки (current earnings deduction Chart).
Якщо ви зробили помилку у вашої щотижневій заяві
Якщо ви зробили помилку при заповнені вашої щотижневої заяви, ви можете почати знову деколи , доки ви не почули чи не побачили повідомлення «Вашої заяви було сприйнято». У більшості
випадків, у вас буде можливість виправити ваши помилки пізніше, під час подання заяви.
Якщо ви знайшли вашу помилку після подання щотижневої заяви, ви маєтки зателефонувати та
розмовляти з агентом по заявам (800-318-6022 з понеділка по п’ятницю з 7:00 (7АМ) – 16:00
(4РМ) крім свят) та виправити помилку.
Якщо ви не зателефонуєте до центру заяв, щоб виправити свою помилку, ви одержите
переплату, та ваш допомого може бути зупинена.
Якщо вам потрібно надати заяву на отримання допомоги по безробіттю чи ви маєте запитання про
вашу страхову допомогу, будь ласка зателефонуйте за номером 1-800-318-6022. Коли
зателефонували, замовте безкоштовні послуги перекладача, якщо потрібно, щоб розмовляти із
кимось про страхову допомогу для безробітних.

