
ՆՄՈՒՇ, այս էջը միայն հղման համար է։ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

            

 
 
 
 
 
 
 

EDD Զանգերի կենտրոն  
Փոստարկղ 
ՔԱՂԱՔ      ԿԱԼԻՖՈՐՆԻԱ      ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿՈԴ 

ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԱՅՑԻ ՄԱՍԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Դուք հայց եք ներկայացրել գործազրկության ապահովագրության (UI) նպաստների համար, որոնք ուժի մեջ են 
մտնում 00/00/0000: Ձեր հայցը ներկայացնելիս նշել եք.

1. Ձեր վերջին գործատուն եղել է. Գործատուի անունը
Գործատուի հասցեն,  
քաղաքը, նահանգը և փոստային ինդեքսը

2. Ձեր աշխատած վերջին օրն այդ գործատուի մոտ եղել է 00/00/0000:

3. Պատճառը, որ դուք այլևս չեք աշխատում վերը նշված գործատուի մոտ. (Պատճառը, որը ներկայացվել է, երբ 
դուք ներկայացրել եք ձեր հայցը): 

4. Դուք ստանում եք/չեք ստանում կենսաթոշակ կամ այլ եկամուտ, որը կարող է հանվել ձեր UI-ի նպաստներից: 

5. Դուք ի վիճակի եք/ի վիճակի չեք և հասանելի եք/չեք ընդունելու լրիվ դրույքով աշխատանք: 

6. Դուք (ունեք/չունեք) Միացյալ Նահանգներում աշխատելու օրինական իրավունք: 

Խնդրում ենք ուշադիր վերանայել վերը նշված տեղեկատվությունը: Ձեր կողմից որևէ գործողություն չի 
պահանջվում, եթե տեղեկատվությունը ճիշտ է: EDD-ն այս տեղեկատվությունը համարում է ճիշտ, եթե դուք այլ 
տեղեկատվություն չհայտնեք այս ծանուցման ուղարկման օրվանից 10 (տասը) օրվա ընթացքում: 10 օր հետո 
ցանկացած արձագանք կարող է հանգեցնել նպաստների հետաձգմանը: Այլ տեղեկություններ հաղորդելու համար 
կարող եք զանգահարել EDD կամ փոստով ուղարկել ձեր պատասխանը վերը նշված EDD հասցեին: Հիշեք, որ ձեր 
անունը և սոցիալական ապահովության համարը ներառեք EDD-ի հետ բոլոր նամակագրության մեջ: 

Թեև դաշնային և նահանգային օրենքներն արգելում են ձեր զբաղվածության և ձեր UI հայցի մասին 
տեղեկությունների բացահայտումը ձեր ամուսնուն/կնոջը, հարազատներին, ընկերներին, ոչ շահագրգիռ կողմերին 
և մասնավոր շահերի խմբերին, դաշնային օրենսդրությունը պահանջում է, որ այդպիսի տեղեկատվությունը 
հասանելի լինի նահանգային և դաշնային բարեկեցության, բժշկական օգնության, CalFresh (նախկինում սննդի 
կնիքներ), բնակարանային և երեխաների աջակցության հարկադիր գործակալություններին: Գաղտնիությունը 
տեղեկատվությունն օգտագործող գործակալությունների պարտականությունն է: 

Դուք ունեք Կալիֆորնիայի UI-ի սովորական հայցը չեղարկելու տարբերակ (տե՛ս ձեր Գործազրկության շնորհման 
ծանուցմանը չեղարկման պահանջների համար): Եթե դուք իսկապես որոշեք, որ ցանկանում եք չեղարկել ձեր 
հայցը, մի հաստատեք նպաստների համար, քանի որ երբ ձեզ վճարվում են նպաստներ, օրենքը թույլ չի տալիս 
չեղարկել ձեր հայցը: 

Նպաստների վճարումները տրվում են EDD Debit CardSM։ Դուք պետք է դիմեք ձեր Նպաստների և զբաղվածության 
ծառայությունների ուղեցույցի ձեռնարկին EDD Debit CardSM մասին տեղեկությունների համար։ Եթե ձեզ նախկինում 
քարտ է տրվել և փոխարինման կարիք ունեք, դուք պետք է կապվեք Bank of America EDD դեբետային քարտի 
Հաճախորդների սպասարկման անվճար ծառայության հետ՝ 1-866-692-9374 հեռախոսահամարով: 

DE 1101CLMT/A Rev. 7 (12-20) (INTERNET) Էջ 1-ը՝ 1-ից CU

 Փոստային առաքման ամսաթիվը՝ 00/00/0000 

 Միայն գրասենյակային օգտագործման համար՝ 000000000 

 Հայցվորի հեռախոսի #՝ (000) 000-0000

ՀԱՅՑՎՈՐԻ ԱՆՈՒՆ 
ՀԱՅՑՎՈՐԻ ՀԱՍՑԵ 
ՔԱՂԱՔ ԿԱԼԻՖՈՐՆԻԱ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿՈԴ 

EDD ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐՆԵՐ․
Անգլերեն 1-800-300-5616
Իսպաներեն 1-800-326-8937
Կանտոներեն 1-800-547-3506
Մանդարին 1-866-303-0706
Վիետնամերեն 1-800-547-2058
TTY (ոչ ձայնային) 1-800-815-9387
կայք՝ www.edd.ca.gov 

http://www.edd.ca.gov/



