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Ձեր նպաստի համար. Կալիֆորնիայի ծրագրեր 
 գործազուրկների համար 
Այս հրապարակումը տեղեկատվություն է տրամադրում 
Կալիֆորնիայի գործազուրկների համար Զբաղվածության 
զարգացման վարչության (EDD) կողմից առաջարկվող ծրագրերի 
մասին: Սա միայն ընդհանուր տեղեկատվության համար է և 
իրավական փաստաթուղթ չէ: 

Լրացուցիչ տեղեկությունները մատչելի են՝ այցելելով EDD online 
(edd.ca.gov) կայքը։ 

Գործազրկության ապահովագրություն (UI) .........................................  2 
UI-ի նպաստներն ապահովում են աշխատավարձի մասնակի 
փոխարինում այն աշխատողների համար, ովքեր գործազուրկ 
են ոչ իրենց մեղքով։ 

Նահանգային հաշմանդամության ապահովագրություն (SDI) ........ 13 
Հաշմանդամության ապահովագրությունը (DI) SDI-ի մի մասն 
է և տրամադրում է աշխատավարձի մասնակի փոխարինման 
նպաստներ այն աշխատողներին, ովքեր ի վիճակի չեն 
աշխատել աշխատանքի հետ կապված ոչ աշխատանքային 
հիվանդության կամ վնասվածքի, հղիության կամ 
ծննդաբերության պատճառով: 

Վճարովի ընտանեկան արձակուրդ (PFL) ...............................................14 
PFL-ը SDI-ի մի մասն է և տրամադրում է աշխատավարձի 
մասնակի փոխարինման նպաստներ այն աշխատողներին, 
որոնք հանգստի կարիք ունեն ընտանիքի ծանր հիվանդ 
անդամին խնամելու, նոր երեխայի հետ կապվելու կամ 
ընտանիքի անդամին համապատասխան ռազմական 
միջոցառման ժամանակ օգնելու համար: 

Աշխատուժի ծառայություններ ................................................................14 
EDD-ի Աշխատուժի ծառայությունների մասնաճյուղը 
տրամադրում է աշխատանքի մի շարք ՝ծառայություններ 
աշխատանք փնտրողների և գործատուների համար: 

Ինչպես օգնություն ստանալ .................................................................... 19
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Գործազրկության ապահովագրություն (UI) 
UI-ը վճարվում է ձեր գործատուի կողմից և ապահովում է աշխատավարձի 
մասնակի փոխարինում, երբ դուք գործազուրկ եք և համապատասխանում 
եք իրավասության բոլոր պահանջներին: 

Ով կարող է UI հայց ներկայացնել 
Դուք կարող եք հայց ներկայացնել UI-ի նպաստների համար, եթե 
գործազուրկ եք կամ ձեր ժամերը կրճատվել են: 
UI-ի նպաստներին իրավասու լինելու համար դուք պետք է բազային 
ժամանակահատվածում վաստակած լինեք բավականաչափ 
աշխատավարձ՝ հայց ներկայացնելու համար և լինեք. 
• Ամբողջովին կամ մասամբ գործազուրկ։ 
• Գործազուրկ՝ առանց ձեր մեղքի։ 
• Ֆիզիկապես աշխատունակ եք։ 
• Հասանելի եք աշխատանքի համար։ 
• Պատրաստ և պատրաստ եք անմիջապես ընդունելու աշխատանքը։ 
• Ակտիվ աշխատանք եք փնտրում։ 

Երբ հայց ներկայացնել 
Դուք կարող եք դիմել նպաստների համար հենց որ գործազուրկ լինեք 
կամ ձեր աշխատանքային ժամերը կրճատվեն: Ձեր հայցը կսկսվի այն 
շաբաթվա կիրակի օրը, երբ դուք ներկայացնում եք ձեր հայցը: 

Բոլոր հայցերն ունեն մեկշաբաթյա չվճարվող սպասման ժամկետ: 
Սպասման ժամկետը չի սկսվում այնքան ժամանակ, մինչև չներկայացնեք 
հայց, չհաստատվեք նպաստների համար և չբավարարեք իրավասության 
բոլոր պահանջները: 

Ինչ է ձեզ հարկավոր հայց ներկայացնելու համար 
Հայց ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է տրամադրել ձեր. 
• Անունը, (ներառյալ բոլոր անունները, որոնք դուք օգտագործել եք 

աշխատելիս) և Սոցիալական ապահովության համարը: 
• Փոստային և բնակության հասցեն (եթե տարբեր է) և հեռախոսահամարը: 
• Վերջին գործատուի ամբողջական անունը, հասցեն (փոստային հասցեն 

և ֆիզիկապես գտնվելու վայրը) և հեռախոսահամարը: 
• Աշխատած վերջին օրը և պատճառը, որ դուք այլևս չեք աշխատում 

(կրճատվել, հեռացել, աշխատանքից ազատվել կամ լքել աշխատանքն 
առևտրային վեճի պատճառով): 

• Աշխատանքային պատմություն ձեր հայցը ներկայացնելուն 
նախորդող 18 ամիսների ընթացքում, ներառյալ նահանգից դուրս 
զբաղվածությունը: Ներառեք բոլոր գործատուների անունները, 
աշխատանքի ամսաթվերը և վաստակած աշխատավարձերը: 

• Նահանգի կողմից տրված վարորդական իրավունքի վկայականի 
համարը կամ նույնականացման քարտի համարը։ 

• Քաղաքացիության կարգավիճակ և արդյոք դուք օրինական 
իրավունք ունեք աշխատելու Միացյալ Նահանգներում: Եթե դուք 
նշում եք, որ գրանցված եք Միացյալ Նահանգների Քաղաքացիության 
և ներգաղթի ծառայություններում (USCIS, նախկինում INS) և 
լիազորված եք աշխատել Միացյալ Նահանգներում, ձեզանից 
կպահանջվի ձեր աշխատանքի թույլտվության փաստաթղթի 
անվանումը և տեղեկություններ USCIS փաստաթղթից, ինչպիսիք 
են Օտարերկրացիների գրանցման համարը, քարտի համարը և/կամ 
գործողության ժամկետը: 
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ծանոթություն. Ձեր վերջին գործատուի անունը և հասցեն շատ կարևոր 
են՝ անկախ նրանից, թե որքան ժամանակ եք աշխատել գործատու(ներ)ի 
մոտ: Եթե դուք աշխատել եք կես դրույքով, նշեք շաբաթական աշխատած 
ժամերի քանակը։ 
Եթե ծառայել եք զինված ուժերում վերջին 18 ամսվա ընթացքում, դուք 
պետք է տեղեկություններ տրամադրեք ձեր DD214 Անդամի պատճեն 4-ից։ 
Եթե աշխատել եք դաշնային կառավարության համար վերջին 18 
ամսվա ընթացքում, դուք պետք է տեղեկություններ տրամադրեք 
ձեր Ծանուցում դաշնային աշխատողներին Գործազրկության 
ապահովագրության մասին, Ստանդարտ ձև 8։ 
Զգուշացում 
Նպաստներ ստանալու համար կեղծ հայտարարություն անելը կամ 
տեղեկատվություն թաքցնելը կարող է հանցագործություն լինել: 
Տույժերը կարող են ներառել տուգանքներ, օգուտների կորուստ 
և/կամ քրեական հետապնդում: Տե՛ս խարդախության և տույժերի
մասին լրացուցիչ տեղեկություններ էջ 12-ին։ 
Գործատուի ծանուցում 
Ձեր վերջին գործատուն ծանուցվում է, երբ դուք UI-ի հայց եք 
ներկայացնում: Չնայած ձեր իրավասությունը որոշվում է EDD-ի կողմից, 
գործատուները ֆինանսավորում են UI ծրագիրը և օրենքով պարտավոր 
են տրամադրել ցանկացած տեղեկատվություն, որը կարող է ազդել 
նպաստներ ստանալու ձեր իրավասության վրա: 

Հայցերի տեսակները 
Ձեր ներկայացրած հայցը կախված է գործատուի տեսակից, որտեղ դուք 
աշխատել եք և այն նահանգ(ներից), որտեղ դուք աշխատել եք: 
Դուք կներկայացնեք հետևյալը. 
• Կալիֆորնիայի սովորական հայց, եթե դուք աշխատել եք միայն 

Կալիֆորնիայում, նույնիսկ եթե այժմ ապրում եք Կալիֆորնիայից 
դուրս: 

• Դաշնային հայց, եթե ձեր զբաղվածությունը եղել է քաղաքացիական 
աշխատանք դաշնային կառավարությունում: 

• Զինվորական հայց, եթե դուք ծառայել եք որպես Միացյալ Նահանգների 
զինված ուժերի անդամ: 

• Համակցված աշխատավարձի հայց, եթե վերջին 18 ամիսների 
ընթացքում աշխատավարձ եք ստացել Կալիֆորնիայում և առնվազն 
մեկ այլ նահանգում: 

• Միջնահանգային պահանջ, եթե դուք այժմ բնակվում եք 
Կալիֆորնիայում և վերջին 18 ամիսների ընթացքում աշխատել եք 
միայն մեկ այլ նահանգում: Ձեր հայցը ներկայացրեք ուղղակի մյուս 
նահանգին, Կոլումբիայի շրջանին, Պուերտո Ռիկոյին կամ Կանադային: 
Եթե աշխատել եք ԱՄՆ Վիրջինյան կղզիներում, զանգահարեք EDD 
1-800-300-5616 հեռախոսահամարով։ 

Ինչպես հայց ներկայացնել 
Դուք կարող եք UI-ի հայց ներկայացնել՝ օգտագործելով հետևյալ 
մեթոդներից մեկը. 
• Առցանց 

UI OnlineSM ձեր UI-ի հայցը ներկայացնելու ամենաարագ և ամենահարմար 
միջոցն է: Սկսելու համար այցելեք UI OnlineSM (edd.ca.gov/UI_Online)։ 
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• Հեռախոս 
Խոսեք EDD ներկայացուցչի հետ երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, 
ժամը 8 a.m.-ից մինչև կեսօրվա ժամը 12-ը (խաղաղօվկիանոսյան 
ժամանակով), բացառությամբ նահանգային տոնական օրերի։ UI 
հեռախոսահամարների ցանկի համար հղում կատարեք էջ 19-ին։ 

• Ֆաքս կամ փոստ 
UI Online-ով հայց ներկայացնելիս որոշ հաճախորդներ հրահանգ 
կստանան EDD-ին ֆաքսով կամ փոստով ուղարկել իրենց UI դիմումը: 
Եթե դա տեղի ունենա, Գործազրկության ապահովագրության դիմում 
(DE 1101I) կոչվող փաստաթուղթը կտրամադրվի ձեզ՝ լրացնելու և 
ներկայացնելու համար։ 
Ավելի արագ և անվտանգ մշակման համար լրացված ձևը ֆաքսով 
ուղարկեք ձևաթղթում նշված համարին: Եթե փոստով եք ուղարկում 
ձեր UI դիմումն, օգտագործեք ձևաթղթի վրա նշված հասցեն և 
տրամադրեք լրացուցիչ ժամանակ մշակման համար: 

Հայցի մեկնարկի ամսաթիվը 
Ձեր հայցը սկսվում է այն շաբաթվա կիրակի օրը, երբ դուք ներկայացնում 
եք ձեր այն: 

Հայցի ավարտի ամսաթիվը 
Ձեր հայցն ավարտվում է շաբաթ օրը՝ ձեր հայցի սկսվելուց 52 շաբաթ հետո: 
Եթե դուք սպառում եք ձեր նպաստները մինչև այս ամսաթիվը, դուք չեք 
կարող Կալիֆորնիայի մեկ այլ հայց ներկայացնել մինչև հայցի նպաստի 
տարվա ավարտը: 
Եթե դուք աշխատել եք մեկ այլ նահանգում վերջին 18 ամիսների 
ընթացքում, կարող եք իրավասու լինել նոր հայց ներկայացնել այդ 
նահանգում: 

Վավեր պահանջ հաստատելու նվազագույն եկամուտ 
Դուք պետք է ունենաք առնվազն $1,300 եկամուտ ձեր բազային 
ժամանակաշրջանի մեկ քառորդում կամ առնվազն $900 եկամուտ 
ամենաբարձր եռամսյակում և 1.25 անգամ ձեր ամենաբարձր եռամսյակի 
եկամուտը ձեր ընդհանուր բազային ժամանակահատվածում: 
Օրինակ. Եթե ձեր ամենաբարձր եռամսյակում ունեք $900 եկամուտ, 
ապա ձեզանից կպահանջվի նաև, որ բազային ժամանակահատվածում 
ընդհանուր առմամբ վաստակած լինեք $1,125 ($900 x 1.25 = $1,125)։ 

Ինչպես են հաշվարկվում UI նպաստները 
Եռամսյակը, որում ձեզ վճարվել է ամենաբարձր աշխատավարձը բազային 
ժամանակահատվածում, որոշում է ձեր շաբաթական նպաստի չափը 
(WBA): WBA-ն տատանվում է շաբաթական $40-ից $450-ի սահմաններում: 
Առավելագույն նպաստի չափը շաբաթական նպաստի գումարի 
26-ապատիկն է կամ ընդհանուր բազային ժամանակաշրջանի 
աշխատավարձի կեսը, որը որ ավելի քիչ է: 
Ձեր WBA-ը հաշվելու համար հղում կատարեք Գործազրկության 
ապահովագրության նպաստների աղյուսակին՝ էջ 16։ 
Բազային ժամանակաշրջան 
Գոյություն ունեն երկու տեսակի բազային ժամանակաշրջաններ, որոնք 
օգտագործվում են հայցը հաստատելու համար՝ ստանդարտ բազային 
ժամանակաշրջան և այլընտրանքային բազային ժամանակաշրջան: 
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Ստանդարտ բազային ժամանակաշրջան (SBP) 
SBP-ն վերջին հինգ լրացված օրացուցային եռամսյակներից առաջին չորսն 
է մինչև հայցի մեկնարկի ամսաթիվը: 
Հղում կատարեք ստորև ներկայացված աղյուսակին։ Ստվերավորված 
տարածքը ներկայացնում է ստանդարտ բազային ժամանակաշրջան: 
Չստվերավորված տարածքը ներկայացնում է հայցի ներկայացման 
եռամսյակը: 

Եթե ձեր հայցը 
սկսվում է. 

ՀՈԿ 
ՆՈՅ 
ԴԵԿ 

ՀՈՒՆՎ 
ՓԵՏ 
ՄԱՐ 

ԱՊՐ 
ՄԱՅ 

ՀՈՒՆ 

ՀՈՒԼ 
ՕԳՈՍ 
ՍԵՊ 

ՀՈՒՆՎ 
ՓԵՏ 
ՄԱՐ 

ՀՈՒՆՎ 
ՓԵՏ 
ՄԱՐ 

ԱՊՐ 
ՄԱՅ 

ՀՈՒՆ 

ՀՈՒԼ 
ՕԳՈՍ 
ՍԵՊ 

ՀՈԿ 
ՆՈՅ 
ԴԵԿ 

ԱՊՐ 
ՄԱՅ 

ՀՈՒՆ 

ԱՊՐ 
ՄԱՅ 

ՀՈՒՆ 

ՀՈՒԼ 
ՕԳՈՍ 
ՍԵՊ 

ՀՈԿ 
ՆՈՅ 
ԴԵԿ 

ՀՈՒՆՎ 
ՓԵՏ 
ՄԱՐ 

ՀՈՒԼ 
ՕԳՈՍ 
ՍԵՊ 

ՀՈՒԼ 
ՕԳՈՍ 
ՍԵՊ 

ՀՈԿ 
ՆՈՅ 
ԴԵԿ 

ՀՈՒՆՎ 
ՓԵՏ 
ՄԱՐ 

ԱՊՐ 
ՄԱՅ 

ՀՈՒՆ 

ՀՈԿ 
ՆՈՅ 
ԴԵԿ 

Այլընտրանքային բազային ժամանակաշրջան (ABP) 
Եթե դուք չունեք բավարար աշխատավարձ ստանդարտ բազային 
ժամանակաշրջանում, կարող եք որակավորվել ABP-ի միջոցով հայց 
ներկայացնելու համար: 
ABP-ն վերջին չորս ավարտված օրացուցային եռամսյակն է մինչև հայցի 
մեկնարկի ամսաթիվը: 
EDD-ն ավտոմատ կերպով կներկայացնի ABP հայցը ձեր անունից, եթե դուք 
իրավասու չեք SBP հայցի համար: 
Ձեզանից կարող է պահանջվել լրացուցիչ տեղեկություններ տրամադրել 
աշխատավարձի մասին, որպեսզի EDD-ն կարողանա ճիշտ հաշվարկել ձեր 
նպաստի գումարը: Եթե դուք ստանում եք Աշխատավարձի վկայագիր (DE 23A), 
տրամադրեք պահանջվող փաստաթղթերը և վերադարձրեք դրանք EDD։ 
Ծանոթություն. ABP-ն կարող է միայն օգտագործվել, երբ ստանդարտ 
բազային ժամանակահատվածում բավարար աշխատավարձ չկա՝ հայց 
հաստատելու համար: 
Հղում կատարեք ստորև բերված աղյուսակին: Ստվերավորված տարածքը 
ներկայացնում է ABP: Չստվերավորված տարածքը ներկայացնում է հայցի 
ներկայացման եռամսյակը: 

Եթե ձեր հայցը 
սկսվում է. 

ՀՈՒՆՎ 
ՓԵՏ 
ՄԱՐ 

ԱՊՐ 
ՄԱՅ 

ՀՈՒՆ 

ՀՈՒԼ 
ՕԳՈՍ 
ՍԵՊ 

ՀՈԿ 
ՆՈՅ 
ԴԵԿ 

ՀՈՒՆՎ 
ՓԵՏ 
ՄԱՐ 

ԱՊՐ 
ՄԱՅ 

ՀՈՒՆ 

ՀՈՒԼ 
ՕԳՈՍ 
ՍԵՊ 

ՀՈԿ 
ՆՈՅ 
ԴԵԿ 

ՀՈՒՆՎ 
ՓԵՏ 
ՄԱՐ 

ԱՊՐ 
ՄԱՅ 

ՀՈՒՆ 

ՀՈՒԼ 
ՕԳՈՍ 
ՍԵՊ 

ՀՈԿ 
ՆՈՅ 
ԴԵԿ 

ՀՈՒՆՎ 
ՓԵՏ 
ՄԱՐ 

ԱՊՐ 
ՄԱՅ 

ՀՈՒՆ 

ՀՈՒԼ 
ՕԳՈՍ 
ՍԵՊ 

ՀՈԿ 
ՆՈՅ 
ԴԵԿ 

ՀՈՒՆՎ 
ՓԵՏ 
ՄԱՐ 

ԱՊՐ 
ՄԱՅ 

ՀՈՒՆ 

ՀՈՒԼ 
ՕԳՈՍ 
ՍԵՊ 

ՀՈԿ 
ՆՈՅ 
ԴԵԿ 
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Սպասման շրջան 
Գործազրկության ապահովագրության հայցն ունեն պարտադիր, 
մեկ շաբաթվա, չվճարվող սպասման ժամկետ: Սպասման այս 
ժամանակահատվածն, ընդհանուր առմամբ, ուժի մեջ է մտնում պահանջի 
առաջին իրավասու շաբաթվա ընթացքում և նախքան նպաստների 
վճարումը: Մի սպասեք ձեր հայցը ներկայացնելուն, քանի որ սպասման 
ժամկետը չի կարող ավարտվել, քանի դեռ հայցը չի ներկայացվել: 

Ինչպես վկայագրվել նպաստների համար 
Ձեր սպասման ժամանակահատվածը անցկացնելու և նպաստների 
վճարումներ ստանալու համար դուք պետք է բավարարեք բոլոր 
իրավասության պահանջները և յուրաքանչյուր երկու շաբաթը մեկ 
վկայագրվեք նպաստների համար: 
Նպաստների համար վկայագրման երեք եղանակ կա. 
• UI OnlineSM. (edd.ca.gov/UI_Online) Սա նպաստների վկայագրման և 

աշխատանքի ու աշխատավարձի մասին հաշվետվություն տալու 
ամենաարագ ճանապարհն է: UI Online-ն օգտագործելու համար դուք 
պետք է ապահով կերպով մուտքագրման հնարավորություն ստեղծեք 
Benefit Programs Online-ի միջոցով և կատարեք մեկանգամյա գրանցում 
UI Online-ի համար: 
Լրացուցիչ հարմարության համար UI Online MobileSM մատչելի է 
բջջային սարքերի համար։ 

• EDD Tele-CertSM. 1-866-333-4606 
Վկայագրվեք հեռախոսով՝ զանգահարելով 1-866-333-4606 
հեռախոսահամարով։ Ընտրեք տարբերակ 2-ը և հետևեք բոլոր 
հրահանգներին։ EDD Tele-Cert մուտք գործելու համար դուք պետք է PIN 
ստեղծեք։ 

• Փոստ. Լրացրեք, ստորագրեք և EDD ուղարկեք Շարունակական 
հայց (DE 4581) ձևը։ 
Ծանոթություն. Ավելի արագ մշակման համար վկայագրվեք UI Online 
կամ EDD Tele-Cert միջոցով։ 

Վճարումներ 
Վճարումները տրվում են այն բանից հետո, երբ դուք վկայագրվում եք 
նպաստների համար և շարունակում եք բավարարել իրավասության բոլոր 
պահանջները յուրաքանչյուր շաբաթվա համար, երբ դուք պահանջում եք 
նպաստներ: 
Դուք կարող եք որոշել, թե ինչպես եք ստանում ձեր նպաստների 
վճարումները: EDD-ն նպաստների վճարում է կատարում EDD Debit CardSM-
ով կամ չեկով։ EDD Debit Card ամենաարագ և ամենաանվտանգ միջոցն է 
ձեր նպաստները ստանալու համար։ Այնուամենայնիվ, դուք ստիպված չեք 
ընդունել։ Ձեր հայցը ներկայացնելուց հետո դիմեք EDD-ին, եթե ցանկանում 
եք ստանալ ձեր նպաստները թղթե չեկի միջոցով: 
EDD Debit Card-ը վավեր է երեք տարի և օգտագործվում է Հաշմանդամության 
ապահովագրության (DI), Ընտանեկան վճարովի արձակուրդի (PFL) և 
Գործազրկության ապահովագրության (UI) նպաստների համար: 
Եթե դուք ունեք EDD Debit Card նախորդ DI, PFL կամ UI հայցից, որը դեռ 
վավեր է, ձեզ նոր քարտ չեն ուղարկվի մինչև քարտի ժամկետի ավարտը: 
Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է փոխարինող քարտ, կապվեք Bank of  America EDD 
Debit Card-ի հաճախորդների սպասարկման հետ՝ զանգահարելով 1-866-692-
9374 կամ 1-866-656-5913 (TTY): 
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Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք Bank of America EDD Debit 
Card (bankofamerica.com/EDDCard)։ 

Հարկային պահանջներ 
UI-ի նպաստները ենթակա են դաշնային եկամտահարկի, սակայն 
ազատված են Կալիֆորնիայի նահանգի եկամտահարկից:  Ամեն 
անգամ, երբ դուք վկայագրվում եք նպաստների համար, կարող եք 
ընտրել, որպեսզի ձեր շաբաթական նպաստների վճարումից 10 տոկոս 
դաշնային եկամտահարկը պահվի: Հակառակ դեպքում, ձեզանից 
կարող է պահանջվել վճարել հարկը տարվա վերջում՝ ձեր հարկային 
հայտարարագիրը ներկայացնելիս: 
Ամեն հունվար EDD-ն ուղարկում է Ձև 1099G այն անհատներին, ովքեր 
նախորդ օրացուցային տարվա ընթացքում ստացել են UI-ի նպաստներ: 
Օգտագործեք ձևը՝ ձեր դաշնային հարկային հայտարարագրի վերաբերյալ 
կարևոր հարկային տեղեկություններ հաղորդելու համար:  Դուք կարող եք 
մատչել Ձև 1099G-ի վերաբերյալ տեղեկատվությունը մինչև վերջին հինգ 
տարվա համար և/կամ կրկնօրինակներ պահանջել UI Online-ի միջոցով 
կամ զանգահարելով 1-866-401-2849 հեռախոսահամարով: 

Երեխայի աջակցության պարտավորությունները 
Ձեր UI-ի նպաստները կարող են կրճատվել, եթե ձեզանից պահանջվի 
երեխայի աջակցության վճարումներ վճարել դատարանին, շրջանային 
դատախազին կամ երեխայի աջակցության այլ հարկադիր մարմնին: 

Հայտնեք եկամուտների մասին 
Ձեզանից պահանջվում է բոլոր աշխատանքը, աշխատավարձը և այլ 
եկամուտները EDD-ին զեկուցել այն շաբաթվա ընթացքում, երբ դրանք 
վաստակել եք, այլ ոչ թե երբ ստանում եք ձեր վարձատրությունը: Ձեր 
եկամուտների մասին պատշաճ կերպով չհայտնելը կարող է հանգեցնել 
գերավճարների և տույժերի:  
Հաշվետվության ենթակա եկամտի տեսակները. 
• Գործարքային աշխատանք 
• Պարապուրդի վճարում 
• Երդվյալ ատենակալի վճարում 
• Կոմիսիոն վճարներ 
• Վկայի վճարներ 
• Կրկնակի օգտագործման 

վճարներ 
• Տոնական օրերի վճարներ 
• Հոլդինգային վճարներ 
• Մնացորդային վճարներ 
• Պարագևավճարներ 
• Արձակուրդային վճարներ 
• Ծանուցման փոխարեն վճարում 

• Բոնուսներ 
• Թեյափող 
• Ինքնազբաղվածության եկամուտ 
• Գործադուլի նպաստներ/պիկետի 

վճարներ 
• Սպասման վճարում
• Սգո արձակուրդի վճարներ
 
• Հետվճար 
• Վճարովի արձակուրդ 

հիվանդության պատճառով 
• Աշխատողների փոխհատուցման 

թոշակ, կենսաթոշակ, անուիտետ 

Ծանոթություն. Դուք պետք է զեկուցեք օթևանի, կացարանի, սննդի կամ 
ցանկացած այլ վճարման մասին, որը ստանում եք փողի փոխարեն, երբ 
աշխատում եք: Եթե վստահ չեք, թե ինչպես հայտնել աշխատավարձի 
մասին, կապվեք EDD-ի հետ։ 

Թոշակի կամ կենսաթոշակային վճար 
UI-ի նպաստները կարող են կրճատվել, եթե դուք ստանում եք թոշակ, 
կենսաթոշակային վճար, անուիտետ կամ այլ նմանատիպ վճար՝ հիմնված 
ձեր նախորդ աշխատանքի վրա: 
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Սոցիալական ապահովության նպաստները չեն նվազեցվում UI-ի 
նպաստներից և կարիք չկա դրանք զեկուցելու EDD-ին: 

Կես դրույքով աշխատանք 
Եթե դուք աշխատում եք լրիվ դրույքից պակաս, ապա ձեզանից 
պահանջվում է այդ աշխատանքի մասին զեկուցել EDD-ին: 
Այնուամենայնիվ, դուք դեռ կարող եք իրավասու լինել մասնակի 
UI-ի նպաստների համար: Շաբաթվա ձեր համախառն ընդհանուր 
եկամտի առաջին $25-ը կամ 25 տոկոսը (որն ավելի մեծ է) չի 
հաշվարկվի ձեր նպաստի գումարի մեջ: Մնացած գումարը կհանվի 
ձեր շաբաթական նպաստի գումարից: 
Օրինակ 1. 
Ձեր շաբաթական նպաստի չափն է $50։ Դուք վաստակում եք 
$30։ Դուք պետք է զեկուցեք $30 մասին, սակայն, առաջին $25-ը չի 
հաշվվում, թողնելով $5-ը ձեր շաբաթական նպաստի գումարից 
հանելու համար: Դուք կստանաք $45 ($50-ից հանած $5) UI նպաստ։ 
Օրինակ 2. 
Ձեր շաբաթական նպաստի չափն է $400։ Դուք վաստակում եք $200։ 
Դուք պետք է զեկուցեք $200-ի մասին; սակայն, առաջին 25 տոկոսը 
($50) չի հաշվվում, թողնելով $150՝ ձեր շաբաթական նպաստի 
գումարից հանելու համար: Դուք կստանաք $250 ($400-ից հանած 
$150) UI նպաստ։ 
Ինչպես է որոշվում իրավասությունը 
Իրավասու լինելու համար դուք պետք է լինեք. 
• Աշխատանքից ազատված՝ ոչ ձեր մեղքով։ 
• Ֆիզիկապես աշխատունակ։ 
• Պատրաստ աշխատանքի ընդունել։ 
• Ակտիվ աշխատանք փնտրող։ 

Եթե ձեզ կրճատել են, ապա համարվում եք գործազուրկ ոչ ձեր մեղքով: 
Եթե թողել եք ձեր վերջին աշխատանքը, աշխատանքից ազատվել եք 
կամ գործազուրկ եք մնացել գործադուլի կամ լոքդաունի պատճառով, 
EDD-ն ձեզ հետ հեռախոսային հարցազրույց կնշանակի, որպեսզի 
տեղեկություններ հավաքի, թե ինչու այլևս չեք աշխատում:  Ձեր UI-ի 
նպաստները չեն կարող վճարվել այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի 
ավարտվել ձեր հեռախոսային հարցազրույցը, դուք չեք վկայագրվել 
նպաստների համար, և EDD-ն չի որոշել ձեր իրավասությունը: 
Դուք իրավունք ունեք պահանջելու ավելի շատ ժամանակ 
տեղեկություններ հավաքելու, վկաների հետ կապ հաստատելու կամ 
ներկայացուցչի խորհուրդը ստանալու համար:  Եթե իրավասության 
խնդիրը վերաբերում է գործատուին, EDD-ը կարող է կապվել գործատուի 
հետ: 
Եթե ձեզ գրավոր հարցում ուղարկեն լրացուցիչ տեղեկությունների 
համար, և դուք պատասխանեք փոստով, EDD հարցազրուցավարը 
կօգտագործի տրամադրված տեղեկատվությունը ձեր իրավասությունը 
որոշելու համար: 
Եթե ձեր ողջ հայցի ընթացքում որևէ պատճառով մերժվել է նպաստներ 
տրամադրելը, ներառյալ հայցը հաստատելու համար անբավարար 
աշխատավարձը, ձեզ փոստով կուղարկվի գրավոր Որոշման մասին 
ծանուցում (DE 1080CZ)՝ բացատրելով պատճառը՝ ձեր բողոքարկման 
իրավունքների հետ միասին: 
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Կարևոր է. Ձեր նպաստները կարող են հետաձգվել կամ մերժվել, եթե դուք 
հասանելի չեք հարցազրույցի համար կամ չեք ներկայացրել պահանջվող 
տեղեկատվությունը: EDD-ն իրավասության վերաբերյալ որոշում 
կկայացնի՝ հիմնվելով առկա տեղեկատվության վրա: 

Բողոքարկման գործընթաց 
Եթե ձեզ մերժում են UI-ի նպաստներ տրամադրելը, դուք օրինական 
իրավունք ունեք բողոքարկելու որոշումը՝ լրացնելով և ուղարկելով 
Բողոքարկման ձևը (DE 1000M): Ժամանակին այն մշակելու համար այն պետք 
է փոստով ուղարկվի Որոշման մասին ծանուցման  (DE 1080CZ) փոստային 
առաքման օրվանից սկսած 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: Եթե բաց եք 
թողնում 30-օրյա վերջնաժամկետը, դուք դեռ կարող եք բողոքարկել, բայց 
դուք պետք է ուշացման հիմնավոր պատճառ ցույց տաք: 
Ձեր բողոքարկումը քննվելու է վարչական իրավունքի անկախ դատավորի 
կողմից: Լսումները ոչ պաշտոնական են, բայց բոլոր ցուցմունքներն 
ընդունվում են երդման ներքո և ենթակա են խաչաձև հարցաքննության: 
Բողոքարկման գրասենյակը ձեզ կտեղեկացնի, թե երբ և որտեղ է 
անցկացվելու նիստը: 
Մինչ լսումները, դուք իրավունք ունեք վերանայել ձեր բողոքարկման 
վրա ազդող բոլոր գրառումները: Այդ գրառումները տրամադրվում են 
Կալիֆորնիայի Գործազրկության ապահովագրության բողոքարկման 
խորհրդի (CUIAB) կողմից:  Դուք կարող եք պահանջել գրառումներ EDD-ից՝ 
ձեր լսումներին պատրաստվելու համար: 
Լսումների ժամանակ դուք կարող եք ներկայացնել ինքներդ ձեզ, 
ներկայացվել արհմիության պաշտոնյայի, փաստաբանի կամ ձեր ընտրած 
մեկ ուրիշի կողմից: Դուք կարող եք բերել ձեր մոտ գտնվող ցանկացած 
համապատասխան փաստաթուղթ, ձեր գործին աջակցելու համար: 
Նիստից հետո ձեզ փոստով կուղարկվի վարչական իրավունքի դատավորի 
որոշումը։ Եթե բավարարված չեք, կարող եք երկրորդ մակարդակի 
բողոքարկում ներկայացնել CUIAB-ին: 
Տեղեկությունների համար, թե ինչպես է կիրառվում UI օրենքը, ներառյալ 
ընթացիկ դեպքերի ուսումնասիրությունները, տե՛ս առցանց Benefit 
Determination Guide-ում (edd.ca.gov/uibdg)։ 
Կարևոր է. Ձեզանից պահանջվում է շարունակել նպաստների 
վկայագրումը, քանի դեռ ձեր հայցը բողոքարկվում է: Եթե սկզբնական 
որոշումը չեղարկվի, EDD-ն կարող է արագ տրամադրել ձեզ բոլոր 
հետվճարումները:  Կանոններին չհետևելը կարող է հանգեցնել ձեր 
նպաստների մերժմանը կամ հետաձգմանը։ 

Հայցի չեղարկում 
Դուք կարող եք չեղարկել հայցը, եթե բավարարում եք հետևյալ 
բոլոր չափանիշները. 
• Նպաստներ չեն վճարվել։ 
• Դուք որակազրկված չեք նպաստների համար՝ իրավասության 

խնդրի պատճառով: 
• Հայցի գծով գերավճար չի սահմանվել: 
• Դուք ծանուցում եք EDD-ին մինչև 52-շաբաթյա նպաստի 


տարվա ավարտը:
 
Հայցը չեղարկվելուց հետո այն չի կարող վերականգնվել նույն մակնարկի 
ամսաթվով: Դուք պետք է նոր հայց ներկայացնեք, որը կունենա ավելի ուշ 
մեկնարկի ամսաթիվ: 
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Գործազրկության ապահովագրություն չունեցող աշխատողներ 
Աշխատողների հետևյալ խմբերը սովորաբար ապահովագրված չեն. 
• Ընտրված պաշտոնյաներ 
• Ինքնազբաղված անձինք, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ 

ընտրվում է ընտրովի ապահովագրություն 
• Աշակերտներ, ովքեր գրանցված և կանոնավոր հաճախում են 

դասերի դպրոցում կամ ուսումնական հաստատությունում, 
որտեղ աշխատում էին: 

• Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (ՍՊԸ) 
անդամներ, որոնք դիտվում են որպես գործընկերություն՝ 
դաշնային եկամտահարկի հաշվետվության նպատակներով: 

• Ուսանողի ամուսինը, ով աշխատում է ուսումնական 
հաստատությունում ուսանողին նյութապես օժանդակելու 
նպատակով՝ նախատեսված զբաղվածության ծրագրով։ 

• Երեխաների մոտ աշխատող ծնողներ 
• Միմյանց մոտ աշխատող ամուսիններ 
• Որոշ պետական լիցենզավորված վաճառողներ, որոնց 


վճարում են միայն միջնորդավճարներով
 
• Կադիներ և ջոկեյներ 

Եթե չգիտեք, արդյոք ապահովագրված եք, մի հրաժարվեք ձեր 
իրավունքներից: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կապվեք EDD-ի 
հետ: 

Ընտրովի ապահովագրություն 
Որոշակի պայմաններով, այն անհատների գործատուները, որոնց 
ծառայություններն ապահովագրված չեն, կարող են ընտրել այդ 
ծառայությունները: Եթե վստահ չեք, թե արդյոք իրավասու եք այս 
նպաստների համար, դիմեք EDD-ին: 

Խնդրեք հայցի տպված տարբերակը 
Դուք կարող եք խնդրել ձեր հայցի տպված տարբերակը հետևյալ 
մեթոդներից մեկի միջոցով. 
• Հաշիվ ստեղծեք՝ այցելելով UI Online (edd.ca.gov/UI_Online) 

կայք։ Ընտրեք Claim History (Հայցի պատմություն) և տպեք։ 
• Զանգահարեք EDD՝ 1-800-300-5616 հեռախոսահամարով։ 

Հատուկ ծրագրեր
 
Կալիֆորնիայի վերապատրաստման նպաստներ (CTB)
 
Եթե դուք հաճախում եք դպրոց կամ վերապատրաստման դասընթացներ՝ 
միաժամանակ ստանալով UI նպաստներ, կարող եք որակավորվել CTB-ի 
համար: 
Եթե իրավասու եք, կարող եք շարունակել ձեր կրթությունը, 
կատարելագործել ձեր հմտությունները և/կամ սովորել նոր արհեստ՝ 
մասնակցելով EDD-ի կողմից հաստատված վերապատրաստման կամ 
դպրոցական ծրագրին, որպեսզի ավելի մրցունակ լինեք այսօրվա 
աշխատաշուկայում: 
Դպրոցում սովորելիս կամ վերապատրաստում ստանալիս, դուք 
կազատվեք աշխատանքի համար մատչելի լինելու, ակտիվորեն 
աշխատանք փնտրելու և աշխատանք ընդունելու պահանջներից: Դուք 
կարող եք նաև իրավասու լինել լրացուցիչ շաբաթների նպաստների 
համար: Ավելին իմացեք առցանց՝ այցելելով California Training Benefits (edd. 
ca.gov/unemployment/California_Training_Benefits.htm) կայքը։ 
Ծանոթություն. EDD-ը չի ապահովագրում կրթական կամ 
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վերապատրաստման հետ կապված որևէ ծախս, ինչպիսիք են ուսման 
վարձը, վճարները, գրքերը, պարագաները կամ տրանսպորտը: 
Այնուամենայնիվ, կան նահանգային, դաշնային կամ գործատուի ծրագրեր, 
որոնք կարող են ֆինանսավորել ձեր դպրոցը կամ ուսուցումը: 

Վերապատրաստման երկարաձգում (TE) 
TE-ն լրացուցիչ նպաստներ է տրամադրում այն անհատներին, 
ովքեր հաստատվել են CTB-ի համար՝ դպրոցն ավարտելիս կամ 
վերապատրաստվելիս: Միայն մեկ TE թույլատրվում է յուրաքանչյուր 
CTB-ի կողմից հաստատված վերապատրաստման շրջանի համար: 
Եթե հետաքրքրված եք, դուք պետք է կապվեք EDD-ի հետ՝ նախքան UI-ի 
նպաստների 16-րդ շաբաթը ստանալը՝ TE-ի մասին հարցնելու համար: Այն 
հայցերի համար, որոնք ունեն 16 շաբաթից պակաս նպաստներ, դուք պետք 
է կապվեք EDD-ի հետ՝ նախքան հայցի զրոյական մնացորդին հասնելը: 

Աղետների դեպքում գործազրկության աջակցություն (DUA) 
Դաշնային DUA ծրագիրը ֆինանսական օգնություն է տրամադրում այն 
անհատներին, որոնց զբաղվածությունը կամ ինքնազբաղվածությունը 
կորցրել կամ ընդհատվել է մեծ աղետի հետևանքով, և ովքեր իրավասու 
չեն օգտվելու UI-ի կանոնավոր նպաստներից: Այս նպաստները հասանելի 
են միայն այն ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահը 
հայտարարում է մեծ աղետի մասին և հասանելի է դարձնում այս հատուկ 
օգնությունը: 
Եթե DUA նպաստները հասանելի են, տեղեկություններ կհրապարակվեն 
EDD կայքում (edd.ca.gov)։ 

Առևտրի ճշգրտման աջակցություն (TAA)/ Վերազբաղվածության 
առևտրի ճշգրտման աջակցություն (RTAA) 
TAA ծրագիրը դաշնային կառավարության կողմից ֆինանսավորվող 
ծրագիր է, որը տրամադրում է վերապատրաստման և 
վերապատրաստման հետ կապված նպաստներ և ծառայություններ այն 
աշխատողներին, ովքեր ԱՄՆ Աշխատանքի նախարարության կողմից 
հավաստագրված են, որ կորցրել են իրենց աշխատանքը կամ կրճատվել են 
իրենց ժամերն ու աշխատավարձերը՝ ներմուծման ավելացման կամ դեպի 
օտար երկիր արտադրության անցման արդյունքում։ 
RTAA ծրագիրն աշխատավարձի սուբսիդիաներ է տրամադրում 50 
տարեկան և ավելի բարձր տարիք ունեցող անձանց, ովքեր աշխատանքի 
են վերադառնում ավելի քիչ վճարով, քան իրենց նախկին՝ առևտրի վրա 
ազդված զբաղվածությունը: 

Երկարաձգված նպաստներ 
Երկարաձգված նպաստները հասանելի են այն աշխատողներին, 
ովքեր սպառել են գործազրկության ապահովագրության կանոնավոր 
նպաստները, երբ գործազրկության մակարդակը հավասար է կամ 
գերազանցում է նահանգային և/կամ դաշնային օրենքով սահմանված 
որոշակի տոկոսը կամ երբ դաշնային կառավարությունը հաստատում է 
ընդլայնված նպաստների հատուկ օրենսդրությունը: 

Երկաթուղու գործազրկության նպաստներ 
Երկաթուղու աշխատողները կարող են պահանջել նպաստներ՝ համաձայն 
ԱՄՆ Երկաթուղու գործազրկության ապահովագրության օրենքի: Այս 
ծրագիրը կառավարվում է ԱՄՆ Երկաթուղու կենսաթոշակային խորհրդի 
(RRB) կողմից: 
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Հայց ներկայացնելու համար զանգահարեք 1-877-772-5772 անվճար 
հեռախոսահամարով երկուշաբթիից ուրբաթ, ժամը 9 a.m.-ից մինչև 3:30 
p.m., որպեսզի խոսեք RRB-ի ներկայացուցչի հետ կամ ներկայացրեք 
առցանց՝ այցելելով RRB (rrb.gov) կայքը։ 

Գործազրկության ապահովագրության խարդախության 
կանխում և հայտնաբերում 
EDD-ն շատ լուրջ է վերաբերվում անձնական և գաղտնի տեղեկատվության 
անվտանգությանը: Հետևաբար, մեզ ներկայացված բոլոր տվյալները 
կոդավորված են: Ներկառուցված են լրացուցիչ երաշխիքներ՝ ձեր 
անձնական տեղեկությունները խաբեբաներից և ինքնության 
գողությունից պաշտպանելու համար: 
Խաբեբաների խարդախությունը տեղի է ունենում, երբ ինչ-որ մեկը 
դիտավորյալ UI-ի հայց է ներկայացնում՝ օգտագործելով մեկ այլ անձի 
զբաղվածությունը կամ անձնական տվյալները:  EDD-ն ակտիվորեն 
հետաքննում է խարդախության դեպքերը և պարտավորվում է 
պաշտպանել օրինական հայցվորների ինքնությունը: 
Եթե EDD-ն կասկածում է, որ կարող են լինել ինքնության հետ 
կապված խնդիրներ, դուք գրավոր հարցում կստանաք՝ տրամադրված 
տեղեկատվությունը վավերացնելու համար: Մենք նաև կապ կհաստատենք 
ձեր նախկին գործատու(ներ)ի և պետական մարմինների հետ՝ ստուգելու 
ձեր տրամադրած փաստաթղթերը և ցանկացած տեղեկություն: 
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար ներբեռնեք Protect Your Identity and 
Stop Unemployment Insurance Imposter Fraud (DE 2360EE) (PDF) գրքույկը (edd. 
ca.gov/pdf_pub_ctr/de2360ee.pdf)։ 
UI խարդախության մասին հայտնելու համար այցելեք Ask EDD (askedd. 
edd.ca.gov) և ընտրեք Report Fraud (Հայտնեք խարդարության մասին)` 
խարդախության մասին հայտրարությունն առցանց ներկայացնելու 
համար կամ զանգահարեք EDD խարդախության անվճար թեժ գծին՝ 1-800-
229-6297 հեռախոսահամարով։ 

Տույժեր 
Կեղծ հայտարարություն անելը կամ նպաստներ ստանալու համար 
տեղեկատվություն թաքցնելը կարող է հանցագործություն լինել: Տույժերը 
կարող են ներառել նպաստների կորուստ, կեղծ հայտարարության 
որակազրկում և/կամ քրեական հետապնդում: 
Կեղծ հայտարարության որակազրկումը մերժում է նպաստները 2-ից 
23 շաբաթ: Որակազրկումը մնում է ձեր գրառման մեջ երեք տարի 
կամ մինչև դրա համար պատիժը կրելը, որն առաջինը լինի: Կեղծ 
հայտարարությունների շաբաթների համար պատիժ կրելու համար դուք 
պետք է շարունակեք վկայագրվել UI-ի նպաստների համար և բավարարել 
իրավասության մյուս բոլոր պահանջները: Այս ընթացքում ձեզ չեն վճարի: 

Նպաստների աուդիտներ 
EDD-ն աուդիտ է անցկացնում՝ գործատուի տեղեկությունները խաչաձև 
հղում կատարելով UI-ի հայցադիմումի տեղեկատվության հետ՝ որոշելու, 
թե արդյոք հայցվորը պատշաճ կերպով զեկուցել է ամբողջ աշխատանքը, 
աշխատավարձը և այլ եկամուտները EDD-ին՝ UI-ի նպաստները 
հավաքելիս: Այս աուդիտներից գանձվող գերավճարներն ու տույժերն 
ապահովում են UI Trust Fund-ի վճարունակությունը և օգնում նվազեցնել 
UI-ի հարկերը: 

DE 2320/A (INTERNET) Էջ 12՝ 19-ից 

https://rrb.gov
https://edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de2360ee.pdf
https://edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de2360ee.pdf
https://askedd.edd.ca.gov
http://askedd.edd.ca.gov
http://rrb.gov
http://edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de2360ee.pdf
http://edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de2360ee.pdf
http://askedd.edd.ca.gov


 

 
 
 

 

 

 

 

  

Սոցիալական ապահովության համարի ստուգում 
EDD-ն կարող է պահանջել, որ դուք հաստատեք ձեր Սոցիալական 
ապահովության համարը (SSN), ինչպես տրված է ձեզ Սոցիալական 
ապահովության վարչության (SSA) կողմից: 
Նպաստների համար ձեր իրավասության վրա կարող է ազդել, եթե՝ 
• Տրամադրված SSN-ը տրված է այլ անունով անձի կամ պատկանում է 

մեկ այլ անձի: 
• SSN-ը վավեր չէ: 
• SSN-ը երբեք չի թողարկվել SSA-ի կողմից: 
• Բազային ժամանակաշրջանի աշխատավարձը պատկանում է մեկ այլ 

անձի: 
• SSA-ում ծննդյան ամսաթիվը տարբերվում է այն ծննդյան ամսաթվից, 

որը դուք նշել եք ձեր հայցը ներկայացնելիս: 

Եթե EDD-ն պահանջում է, որ դուք հաստատեք ձեր SSN-ը, ձեզանից 
կարող է պահանջվել ներկայացնել ձեր Սոցիալական ապահովության 
տարեկան հայտարարագրի ամբողջական պատճենը: Ձեր Սոցիալական 
ապահովության հայտարարագրի ամբողջական պատճենը ստանալու 
համար այցելեք առցանց SSA (ssa.gov)։ 
Սոցիալական ապահովության քարտի պատճենը չի բավարարի այս պահանջը։ 

Նահանգային հաշմանդամության ապահովագրություն (SDI) 
SDI-ն բաղկացած է Հաշմանդամության ապահովագրությունից (DI) և 
Վճարովի ընտանեկան արձակուրդից (PFL): Ծրագիրն ամբողջությամբ 
ֆինանսավորվում է Կալիֆորնիայի աշխատողների կողմից՝ աշխատողների 
աշխատավարձի նվազեցումների միջոցով, որոնք նշված են որպես CASDI 
վճարումների ծանուցումների վրա: 

Բացառություններ. 
• Տեղական հասարակական կազմակերպությունների 

աշխատակիցները (բացառությամբ շրջանային հիվանդանոցների 
աշխատողների) չեն ապահովագրվում SDI-ի կողմից, եթե գործատուն 
չի ընտրել այդպիսի ծածկույթ: 

• Պետական կամ պետական ֆինանսավորմամբ բարձրագույն 
ուսումնական հաստատությունների աշխատակիցները կարող են 
իրենց կոլեկտիվ բանակցությունների ստորաբաժանումների միջոցով 
ընտրել SDI-ով ծածկույթ։ 

• Ինքնազբաղված անհատները կարող են ընտրել SDI-ով ծածկույթ: 

Խնդրում ենք նկատի ունենալ. Քաղաքացիությունը և ներգաղթի 
կարգավիճակը չեն ազդում SDI-ի իրավասության վրա: 

Հաշմանդամության ապահովագրություն (DI) 
DI-ն տրամադրում է աշխատավարձի փոխարինման կարճաժամկետ, 
մասնակի նպաստներ իրավասու աշխատողներին, ովքեր ի վիճակի չեն 
աշխատել աշխատանքի հետ կապված ոչ աշխատանքային հիվանդության, 
վնասվածքի կամ հղիության պատճառով: 
Երբ հայց ներկայացնել. Ներկայացրեք ձեր հայցը ոչ շուտ, քան 
ձեր հաշմանդամության սկզբից ինն օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան ձեր 
հաշմանդամության սկզբից 49 օր հետո, հակառակ դեպքում դուք կարող 
եք կորցնել նպաստները: 
Ավելի արագ մշակման համար ներկայացրեք ձեր հայցը՝ օգտագործելով SDI 
Online: 
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Բացառություն. Եթե հայցը ներկայացվում է նույն կամ հարակից 
պատճառներով կամ պայմանով նախնական հայցից հետո 60 օրվա 
ընթացքում, ապա սպասման նոր ժամկետ չի լինի: 
Հայց ներկայացնելու կամ ավելին իմանալու համար այցելեք State 
Disability Insurance (edd.ca.gov/disability)։ EDD աշխատակիցները մատչելի 
են երկուշաբթիից ուրբաթ, 8 a.m.-ից մինչև 5 p.m.։ (խաղաղօվկիանոսյան 
ժամանակով), բացառությամբ նահանգային տոնական օրերի։ 
DI հեռախոսահամարների ցանկի համար հղում կատարեք էջ 19-ին։ 

Վճարովի ընտանեկան արձակուրդ (PFL) 
PFL-ը կարճաժամկետ, աշխատավարձի մասնակի փոխարինման 
նպաստներ է տրամադրում իրավասու աշխատողներին, ովքեր պետք է 
արձակուրդ վերցնեն ծանր հիվանդ երեխային, ծնողին, ամուսնու ծնողին, 
տատիկին ու պապիկին, թոռին, քրոջը կամ եղբորը, ամուսնուն կամ 
գրանցված ընտանեկան զուգընկերոջը խնամելու համար: Նպաստները 
հասանելի են այն ծնողներին, ովքեր ժամանակ են պահանջում կապվելու 
նոր երեխայի հետ, որը մտնում է իրենց ընտանիք կա՛մ ծնունդով, 
որդեգրմամբ, կա՛մ խնամակալության միջոցով: Նպաստները հասանելի 
են նաև այն անհատների համար, ովքեր աշխատանքից ազատ ժամանակ 
են պահանջում՝ մասնակցելու որակավորման միջոցառմանը, որը 
պայմանավորված է ամուսնու, գրանցված ընտանեկան զուգընկերոջ, ծնողի 
կամ երեխայի՝ օտար երկիր զինվորական տեղակայման արդյունքում: 
Երբ հայց ներկայացնել. Ներկայացրեք ձեր հայցը ոչ շուտ, քան ձեր 
ընտանեկան արձակուրդի մեկնարկի առաջին օրը, բայց ոչ ուշ, քան ձեր 
ընտանեկան արձակուրդի մեկնարկից 41 օր հետո, հակառակ դեպքում 
դուք կարող եք զրկվել նպաստներից: 
Ավելի արագ մշակման համար ներկայացրեք ձեր հայցն՝ օգտագործելով SDI 
Online: 
Հայց ներկայացնելու կամ ավելին իմանալու համար այցելեք Paid Family 
Leave (edd.ca.gov/Disability/Paid_Family_Leave.htm)։ 
EDD աշխատակիցները մատչելի են երկուշաբթիից ուրբաթ, 8 a.m.-ից մինչև 
5 p.m.։ (խաղաղօվկիանոսյան ժամանակով), բացառությամբ նահանգային 
տոնական օրերի։ 
PFL հեռախոսահամարների ցանկի համար հղում կատարեք էջ 19-ին։ 

Աշխատուժի ծառայություններ 
EDD-ն տրամադրում է զբաղվածության և վերապատրաստման մի 
շարք ծառայություններ՝ համագործակցելով նահանգային և տեղական 
գործակալությունների և կազմակերպությունների հետ՝ America’s Job Center 
of CaliforniaSM (AJCC) միջոցով: Այս ծառայություններն անվճար նպաստ են 
աշխատանք փնտրողների և գործատուների համար: 
AJCC-ի միջոցով EDD-ն աշխատանք փնտրողներին տրամադրում է 
աշխատանք փնտրելու և ռեզյումեի սեմինարներ, հարցազրույցների 
տեխնիկա, աշխատանքի տոնավաճառներ և ուղեգրեր, ուսուցում և շատ 
ավելին: Գործատուները կարող են օգտագործել միջոցառումների մեր 
շարքն՝ օգնելու թեկնածուներ հավաքագրել թափուր աշխատատեղերի 
համար, վերապատրաստել ներկայիս աշխատակիցներին և 
կազմակերպել աշխատանքի տոնավաճառներ և սեմինարներ: Լրացուցիչ 
տեղեկությունների համար գտեք ձեր մոտակա AJCC-ն՝ օգտագործելով 
առցանց Office Locator (edd.ca.gov/Office_Locator)։ 
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CalJOBSSM 

CalJOBS-ը Կալիֆորնիայի առցանց ռեսուրս է, որն օգնում է աշխատանք 
փնտրողներին և գործատուներին կողմնորոշվել EDD-ի աշխատուժի 
ծառայություններում: Համակարգն օգտատերերին թույլ է տալիս 
հեշտությամբ աշխատանք փնտրել, ռեզյումեներ կազմել, մուտք 
գործել կարիերայի ռեսուրսներ, գտնել աշխատանքի համար 
որակավորված թեկնածուներ և տեղեկություններ հավաքել կրթության և 
վերապատրաստման ծրագրերի վերաբերյալ: 
Աշխատանք փնտրողները կարող են. 
• Ստեղծել ռեզյումե կամ վերբեռնել մի քանի ռեզյումե: 
• Որոնել և դիմել թափուր աշխատատեղերի համար: 
• Ստանալ ծանուցումներ թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ: 
• Հետազոտել գործատուներին։ 
• Հարմարեցված ռեզյումեներ ստեղծել՝ տեսանելի դարձնելով 


գործատուների համար: 


Ծանոթություն. CalJOBS-ի հաշվին գրանցվելը և ռեզյումե ներկայացնելը 
UI-ի բազմաթիվ հայցվորների իրավասության պահանջն է: Գրանցվելու 
համար այցելեք CalJOBSSM (caljobs.ca.gov)։ 

Ներգաղթյալների և Ֆերմաներում սեզոնային աշխատողների 
(MSFW) իրազեկման ծրագիր 
MSFW-ի իրազեկման ծրագիրն օգնում է ֆերմաներում աշխատողներին, 
ովքեր ծանոթ չեն America’s Job Center of CaliforniaSM մատուցվող 
ծառայություններին, տեղեկություններով՝ աշխատանք փնտրելու 
աջակցության, հմտությունների զարգացման, աջակցող 
ծառայություններին ուղղորդելու, գործազրկության և հաշմանդամության 
ապահովագրության, ֆերմաներում աշխատողների իրավունքների մասին 
աշխատանքային օրենսդրության մասին տեղեկատվություն և կարիերայի 
ուղղորդում, այս ամենը անվճար: 

Ծառայություններ վետերանների համար 
EDD-ն օգնություն է տրամադրում վետերաններին՝ օգնելու նրանց 
հասնել աշխատանքի և վերապատրաստման իրենց նպատակներին: 
Ծառայությունները ներառում են աշխատաշուկայի մասին 
տեղեկատվություն, վետերանների 24-ժամյա առաջնահերթություն բոլոր 
աշխատատեղերի ցուցակներում, հարմարեցված աշխատանք փնտրելու 
օգնություն, աշխատանքի տոնավաճառներ, սեմինարներ, գործատուների 
հավաքագրում և այլ ռեսուրսներ: 

Երիտասարդների զբաղվածության հնարավորությունների 
ծրագիր (YEOP) 
YEOP-ը տրամադրում է հատուկ ծառայություն՝ օգնելու 15-ից 25 տարեկան 
երիտասարդներին հասնել իրենց կրթական և մասնագիտական 
նպատակներին: Ծառայությունները ներառում են գործընկերների 
խորհրդատվություն, ուղղորդումներ աջակցող ծառայություններին, 
սեմինարներ, աշխատանքի ուղղորդումներ և տեղաբաշխման 
աջակցություն, ինչպես նաև ուղղորդումներ դեպի վերապատրաստում և 
համայնքի իրազեկման ջանքեր: 
Վերը թվարկված ծրագրերի և ծառայությունների մասին լրացուցիչ 
տեղեկությունների համար այցելեք առցանց Jobs and Training (edd.ca.gov/ 
Jobs_and_Training)։ 
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Գործազրկության ապահովագրության նպաստների աղյուսակ  2005 
թվականի հունվարի 2-ին կամ դրանից հետո սկսվող նոր հայցերի համար 

Աշխատավարձի 
գումարը 

ամենաբարձր 
եռամսյակում 

Շաբաթական 
նպաստի 

չափը 

$ 900.00 – 948.99 $40 
949.00 – 974.99 41 
975.00 – 1,000.99 42 

1,001.00 – 1,026.99 43 
1,027.00 – 1,052.99 44 
1,053.00 – 1,078.99 45 
1,079.00 – 1,117.99 46 
1,118.00 –  1,143.99 47 
1,144.00 –  1,169.99 48 
1,170.00 –  1,195.99 49 
1,196.00 –  1,221.99 50 
1,222.00 –  1,247.99 51 
1,248.00 –  1,286.99 52 
1,287.00 –  1,312.99 53 
1,313.00 –  1,338.99 54 
1,339.00 –  1,364.99 55 
1,365.00 –  1,403.99 56 
1,404.00 –  1,429.99 57 
1,430.00 –  1,455.99 58 
1,456.00 –  1,494.99 59 
1,495.00 –  1,520.99 60 
1,521.00 –  1,546.99 61 
1,547.00 –  1,585.99 62 
1,586.00 –  1,611.99 63 
1,612.00 –  1,637.99 64 
1,638.00 –  1,676.99 65 
1,677.00 –  1,702.99 66 
1,703.00 –  1,741.99 67 
1,742.00 –  1,767.99 68 
1,768.00 –  1,806.99 69 
1,807.00 –  1,832.99 70 
1,833.00 –  1,846.00 71 
1,846.01 –  1,872.00 72 
1,872.01 –  1,898.00 73 
1,898.01 –  1,924.00 74 
1,924.01 –  1,950.00 75 
1,950.01 –  1,976.00 76 
1,976.01 –  2,002.00 77 
2,002.01 –  2,028.00 78 
2,028.01 –  2,054.00 79 
2,054.01 –  2,080.00 80 
2,080.01 –  2,106.00 81 
2,106.01 –  2,132.00 82 
2,132.01 –  2,158.00 83 
2,158.01 –  2,184.00 84 
2,184.01 –  2,210.00 85 

Աշխատավարձի 
գումարը 

ամենաբարձր 
եռամսյակում 

Շաբաթական 
նպաստի 

չափը 

$ 2,210.01 – 2,236.00 $86 
2,236.01 – 2,262.00 87 
2,262.01 –  2,288.00 88 
2,288.01 – 2,314.00 89 
2,314.01 – 2,340.00 90 
2,340.01 – 2,366.00 91 
2,366.01 – 2,392.00 92 
2,392.01 –  2,418.00 93 
2,418.01 –  2,444.00 94 
2,444.01 –  2,470.00 95 
2,470.01 –  2,496.00 96 
2,496.01 – 2,522.00 97 
2,522.01 – 2,548.00 98 
2,548.01 – 2,574.00 99 
2,574.01 – 2,600.00 100 
2,600.01 – 2,626.00 101 
2,626.01 –  2,652.00 102 
2,652.01 –  2,678.00 103 
2,678.01 – 2,704.00 104 
2,704.01 –  2,730.00 105 
2,730.01 –  2,756.00 106 
2,756.01 – 2,782.00 107 
2,782.01 – 2,808.00 108 
2,808.01 – 2,834.00 109 
2,834.01 – 2,860.00 110 
2,860.01 –  2,886.00 111 
2,886.01 – 2,912.00 112 
2,912.01 – 2,938.00 113 
2,938.01 –  2,964.00 114 
2,964.01 –  2,990.00 115 
2,990.01 –  3,016.00 116 
3,016.01 – 3,042.00 117 
3,042.01 – 3,068.00 118 
3,068.01 –  3,094.00 119 
3,094.01 –  3,120.00 120 
3,120.01 – 3,146.00 121 
3,146.01 –  3,172.00 122 
3,172.01 – 3,198.00 123 
3,198.01 –  3,224.00 124 
3,224.01 –  3,250.00 125 
3,250.01 – 3,276.00 126 
3,276.01 –  3,302.00 127 
3,302.01 – 3,328.00 128 
3,328.01 – 3,354.00 129 
3,354.01 –  3,380.00 130 
3,380.01 –  3,406.00 131 

Աշխատավարձի 
գումարը 

ամենաբարձր 
եռամսյակում 

Շաբաթական 
նպաստի 

չափը 

$ 3,406.01 –  3,432.00 $132 
3,432.01 –  3,458.00 133 
3,458.01 –  3,484.00 134 
3,484.01 –  3,510.00 135 
3,510.01 –  3,536.00 136 
3,536.01 – 3,562.00 137 
3,562.01 –  3,588.00 138 
3,588.01 –  3,614.00 139 
3,614.01 – 3,640.00 140 
3,640.01 –  3,666.00 141 
3,666.01 –  3,692.00 142 
3,692.01 – 3,718.00 143 
3,718.01 –  3,744.00 144 
3,744.01 – 3,770.00 145 
3,770.01 – 3,796.00 146 
3,796.01 – 3,822.00 147 
3,822.01 – 3,848.00 148 
3,848.01 –  3,874.00 149 
3,874.01 – 3,900.00 150 
3,900.01 – 3,926.00 151 
3,926.01 –  3,952.00 152 
3,952.01 –  3,978.00 153 
3,978.01 –  4,004.00 154 

4,004.01 – 4,030.00 155 
4,030.01 – 4,056.00 156 
4,056.01 –  4,082.00 157 
4,082.01 – 4,108.00 158 
4,108.01 –  4,134.00 159 
4,134.01 – 4,160.00 160 
4,160.01 –  4,186.00 161 
4,186.01 – 4,212.00 162 
4,212.01 – 4,238.00 163 
4,238.01 –  4,264.00 164 
4,264.01 –  4,290.00 165 
4,290.01 –  4,316.00 166 
4,316.01 – 4,342.00 167 
4,342.01 – 4,368.00 168 
4,368.01 –  4,394.00 169 
4,394.01 –  4,420.00 170 
4,420.01 –  4,446.00 171 
4,446.01 – 4,472.00 172 
4,472.01 – 4,498.00 173 
4,498.01 –  4,524.00 174 
4,524.01 – 4,550.00 175 
4,550.01 –  4,576.00 176 
4,576.01 – 4,602.00 177 
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Գործազրկության ապահովագրության նպաստների աղյուսակ  2005 
թվականի հունվարի 2-ին կամ դրանից հետո սկսվող նոր հայցերի համար 

Աշխատավարձի 
գումարը 

ամենաբարձր 
եռամսյակում 

Շաբաթական 
նպաստի 

չափը 

$ 4,602.01 –  4,628.00 $178 
4,628.01 – 4,654.00 179 
4,654.01 –  4,680.00 180 
4,680.01 –  4,706.00 181 
4,706.01 – 4,732.00 182 
4,732.01 – 4,758.00 183 
4,758.01 – 4,784.00 184 
4,784.01 –  4,810.00 185 
4,810.01 – 4,836.00 186 
4,836.01 – 4,862.00 187 
4,862.01 – 4,888.00 188 
4,888.01 – 4,914.00 189 
4,914.01 –  4,940.00 190 
4,940.01 –  4,966.00 191 
4,966.01 –  4,992.00 192 
4,992.01 –  5,018.00 193 
5,018.01 –  5,044.00 194 
5,044.01 –  5,070.00 195 
5,070.01 – 5,096.00 196 
5,096.01 –  5,122.00 197 
5,122.01 –  5,148.00 198 
5,148.01 – 5,174.00 199 
5,174.01 – 5,200.00 200 
5,200.01 –  5,226.00 201 
5,226.01 –  5,252.00 202 
5,252.01 –  5,278.00 203 
5,278.01 –  5,304.00 204 
5,304.01 –  5,330.00 205 
5,330.01 – 5,356.00 206 
5,356.01 –  5,382.00 207 
5,382.01 –  5,408.00 208 
5,408.01 – 5,434.00 209 
5,434.01 –  5,460.00 210 
5,460.01 –  5,486.00 211 
5,486.01 – 5,512.00 212 
5,512.01 – 5,538.00 213 
5,538.01 – 5,564.00 214 
5,564.01 –  5,590.00 215 
5,590.01 – 5,616.00 216 
5,616.01 – 5,642.00 217 
5,642.01 –  5,668.00 218 
5,668.01 –  5,694.00 219 
5,694.01 –  5,720.00 220 
5,720.01 –  5,746.00 221 
5,746.01 –  5,772.00 222 
5,772.01 – 5,798.00 223 

Աշխատավարձի 
գումարը 

ամենաբարձր 
եռամսյակում 

Շաբաթական 
նպաստի 

չափը 

$ 5,798.01 –  5,824.00 $224 
5,824.01 –  5,850.00 225 
5,850.01 – 5,876.00 226 
5,876.01 – 5,902.00 227 
5,902.01 – 5,928.00 228 
5,928.01 – 5,954.00 229 
5,954.01 – 5,980.00 230 
5,980.01 –  6,006.00 231 
6,006.01 –  6,032.00 232 
6,032.01 –  6,058.00 233 
6,058.01 – 6,084.00 234 
6,084.01 –  6,110.00 235 
6,110.01 –  6,136.00 236 
6,136.01 – 6,162.00 237 
6,162.01 – 6,188.00 238 
6,188.01 – 6,214.00 239 
6,214.01 – 6,240.00 240 
6,240.01 – 6,266.00 241 
6,266.01 –  6,292.00 242 
6,292.01 – 6,318.00 243 
6,318.01 –  6,344.00 244 
6,344.01 –  6,370.00 245 
6,370.01 –  6,396.00 246 
6,396.01 –  6,422.00 247 
6,422.01 –  6,448.00 248 
6,448.01 – 6,474.00 249 
6,474.01 – 6,500.00 250 
6,500.01 –  6,526.00 251 
6,526.01 –  6,552.00 252 
6,552.01 –  6,578.00 253 
6,578.01 – 6,604.00 254 
6,604.01 – 6,630.00 255 
6,630.01 – 6,656.00 256 
6,656.01 –  6,682.00 257 
6,682.01 –  6,708.00 258 
6,708.01 –  6,734.00 259 
6,734.01 – 6,760.00 260 
6,760.01 –  6,786.00 261 
6,786.01 –  6,812.00 262 
6,812.01 – 6,838.00 263 
6,838.01 –  6,864.00 264 
6,864.01 – 6,890.00 265 
6,890.01 – 6,916.00 266 
6,916.01 –  6,942.00 267 
6,942.01 – 6,968.00 268 
6,968.01 –  6,994.00 269 

Աշխատավարձի 
գումարը 

ամենաբարձր 
եռամսյակում 

Շաբաթական 
նպաստի 

չափը 

$ 6,994.01 –  7,020.00 $270 
7,020.01 –  7,046.00 271 
7,046.01 – 7,072.00 272 
7,072.01 –  7,098.00 273 
7,098.01 – 7,124.00 274 
7,124.01 –  7,150.00 275 
7,150.01 –  7,176.00 276 
7,176.01 – 7,202.00 277 
7,202.01 – 7,228.00 278 
7,228.01 –  7,254.00 279 
7,254.01 –  7,280.00 280 
7,280.01 –  7,306.00 281 
7,306.01 – 7,332.00 282 
7,332.01 –  7,358.00 283 
7,358.01 – 7,384.00 284 
7,384.01 –  7,410.00 285 
7,410.01 –  7,436.00 286 
7,436.01 –  7,462.00 287 
7,462.01 –  7,488.00 288 
7,488.01 – 7,514.00 289 
7,514.01 – 7,540.00 290 
7,540.01 –  7,566.00 291 
7,566.01 – 7,592.00 292 
7,592.01 – 7,618.00 293 
7,618.01 – 7,644.00 294 
7,644.01 –  7,670.00 295 
7,670.01 – 7,696.00 296 
7,696.01 – 7,722.00 297 
7,722.01 –  7,748.00 298 
7,748.01 – 7,774.00 299 
7,774.01 –  7,800.00 300 

7,800.01 –  7,826.00 301 
7,826.01 –  7,852.00 302 
7,852.01 –  7,878.00 303 
7,878.01 –  7,904.00 304 
7,904.01 –  7,930.00 305 
7,930.01 –  7,956.00 306 
7,956.01 –  7,982.00 307 
7,982.01 –  8,008.00 308 

8,008.01 –  8,034.00 309 
8,034.01 – 8,060.00 310 
8,060.01 – 8,086.00 311 
8,086.01 – 8,112.00 312 
8,112.01 –  8,138.00 313 
8,138.01 –  8,164.00 314 
8,164.01 –  8,190.00 315 
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Գործազրկության ապահովագրության նպաստների աղյուսակ  2005 
թվականի հունվարի 2-ին կամ դրանից հետո սկսվող նոր հայցերի համար 

Աշխատավարձի 
գումարը 

ամենաբարձր 
եռամսյակում 

Շաբաթական 
նպաստի 

չափը 

$ 8,190.01 –  8,216.00 $316 
8,216.01 – 8,242.00 317 
8,242.01 –  8,268.00 318 
8,268.01 –  8,294.00 319 
8,294.01 –  8,320.00 320 
8,320.01 –  8,346.00 321 
8,346.01 –  8,372.00 322 
8,372.01 –  8,398.00 323 
8,398.01 –  8,424.00 324 
8,424.01 –  8,450.00 325 
8,450.01 –  8,476.00 326 
8,476.01 –  8,502.00 327 
8,502.01 – 8,528.00 328 
8,528.01 – 8,554.00 329 
8,554.01 –  8,580.00 330 
8,580.01 – 8,606.00 331 
8,606.01 –  8,632.00 332 
8,632.01 – 8,658.00 333 
8,658.01 –  8,684.00 334 
8,684.01 –  8,710.00 335 
8,710.01 – 8,736.00 336 
8,736.01 – 8,762.00 337 
8,762.01 –  8,788.00 338 
8,788.01 – 8,814.00 339 
8,814.01 –  8,840.00 340 
8,840.01 –  8,866.00 341 
8,866.01 –  8,892.00 342 
8,892.01 –  8,918.00 343 
8,918.01 – 8,944.00 344 
8,944.01 – 8,970.00 345 
8,970.01 – 8,996.00 346 
8,996.01 – 9,022.00 347 
9,022.01 – 9,048.00 348 
9,048.01 –  9,074.00 349 
9,074.01 –  9,100.00 350 
9,100.01 – 9,126.00 351 
9,126.01 –  9,152.00 352 
9,152.01 – 9,178.00 353 
9,178.01 –  9,204.00 354 
9,204.01 – 9,230.00 355 
9,230.01 –  9,256.00 356 
9,256.01 – 9,282.00 357 
9,282.01 –  9,308.00 358 
9,308.01 –  9,334.00 359 
9,334.01 – 9,360.00 360 
9,360.01 –  9,386.00 361 

Աշխատավարձի 
գումարը 

ամենաբարձր 
եռամսյակում 

Շաբաթական 
նպաստի 

չափը 

$ 9,386.01 – 9,412.00 $362 
9,412.01 –  9,438.00 363 
9,438.01 –  9,464.00 364 
9,464.01 –  9,490.00 365 
9,490.01 – 9,516.00 366 
9,516.01 –  9,542.00 367 
9,542.01 –  9,568.00 368 
9,568.01 –  9,594.00 369 
9,594.01 –  9,620.00 370 
9,620.01 –  9,646.00 371 
9,646.01 –  9,672.00 372 
9,672.01 –  9,698.00 373 
9,698.01 –  9,724.00 374 
9,724.01 –  9,750.00 375 
9,750.01 –  9,776.00 376 
9,776.01 – 9,802.00 377 
9,802.01 – 9,828.00 378 
9,828.01 – 9,854.00 379 
9,854.01 –  9,880.00 380 
9,880.01 – 9,906.00 381 
9,906.01 – 9,932.00 382 
9,932.01 – 9,958.00 383 
9,958.01 –  9,984.00 384 
9,984.01 – 10,010.00 385 
10,010.01 – 10,036.00 386 
10,036.01 – 10,062.00 387 
10,062.01 – 10,088.00 388 
10,088.01 – 10,114.00 389 
10,114.01 – 10,140.00 390 
10,140.01 – 10,166.00 391 
10,166.01 –  10,192.00 392 
10,192.01 – 10,218.00 393 
10,218.01 – 10,244.00 394 
10,244.01 – 10,270.00 395 
10,270.01 – 10,296.00 396 
10,296.01 –  10,322.00 397 
10,322.01 –  10,348.00 398 
10,348.01 – 10,374.00 399 
10,374.01 – 10,400.00 400 
10,400.01 – 10,426.00 401 
10,426.01 – 10,452.00 402 
10,452.01 –  10,478.00 403 
10,478.01 –  10,504.00 404 
10,504.01 –  10,530.00 405 
10,530.01 – 10,556.00 406 
10,556.01 –  10,582.00 407 

Աշխատավարձի 
գումարը 

ամենաբարձր 
եռամսյակում 

Շաբաթական 
նպաստի 

չափը 

$ 10,582.01 –  10,608.00 $408 
10,608.01 – 10,634.00 409 
10,634.01 – 10,660.00 410 
10,660.01 – 10,686.00 411 
10,686.01 – 10,712.00 412 
10,712.01 – 10,738.00 413 
10,738.01 – 10,764.00 414 
10,764.01 –  10,790.00 415 
10,790.01 – 10,816.00 416 
10,816.01 –  10,842.00 417 
10,842.01 – 10,868.00 418 
10,868.01 – 10,894.00 419 
10,894.01 – 10,920.00 420 
10,920.01 – 10,946.00 421 
10,946.01 – 10,972.00 422 
10,972.01 – 10,998.00 423 
10,998.01 –  11,024.00 424 
11,024.01 – 11,050.00 425 
11,050.01 – 11,076.00 426 
11,076.01 –  11,102.00 427 
11,102.01 – 11,128.00 428 
11,128.01 –  11,154.00 429 
11,154.01 –  11,180.00 430 
11,180.01 –  11,206.00 431 
11,206.01 – 11,232.00 432 
11,232.01 – 11,258.00 433 
11,258.01 – 11,284.00 434 
11,284.01 – 11,310.00 435 
11,310.01 –  11,336.00 436 
11,336.01 –  11,362.00 437 
11,362.01 – 11,388.00 438 
11,388.01 –  11,414.00 439 
11,414.01 – 11,440.00 440 
11,440.01 –  11,466.00 441 
11,466.01 – 11,492.00 442 
11,492.01 –  11,518.00 443 
11,518.01 –  11,544.00 444 
11,544.01 – 11,570.00 445 
11,570.01 – 11,596.00 446 
11,596.01 – 11,622.00 447 
11,622.01 – 11,648.00 448 
11,648.01 – 11,674.00 449 
11,674.01 – և ավելի 

բարձր 
450 

DE 2320/A (INTERNET) Էջ 18՝ 19-ից 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ինչպես օգնություն ստանալ 
Առցանց 

• EDD ծառայությունների և ծրագրերի մասին ավելին իմանալու 
համար այցելեք EDD online (edd.ca.gov)։ 

• Մեզ հարց ուղղելու համար մուտք գործեք ձեր UI Online կամ SDI 
հաշիվ՝ այցելելով Ask EDD (askedd.edd.ca.gov)։ 

• Ձեր մոտակա AJCC գտնելու համար այցելեք առցանց Office 
Locator (edd.ca.gov/Office_Locator)։ 

Հեռախոս 
Մեր բոլոր հեռախոսահամարներն անվճար են: Կոմուտատորային 
ծառայության համար օպերատորին տրամադրեք ստորև նշված 
համարներից մեկը: 

Գործազրկության ապահովագրություն 
EDD ներկայացուցիչները մատչելի են երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, 
ժամը 8 a.m.-ից մինչև կեսօրվա ժամը 12-ը (խաղաղօվկիանոսյան 
ժամանակով), բացառությամբ նահանգային տոնական օրերի։ 

Անգլերեն՝ 1-800-300-5616

Իսպաներեն՝ 1-800-326-8937
 

Կենտոներեն՝ 1-800-547-3506
 

Մանդարին՝ 1-866-303-0706
 

Վիետնամերեն՝ 1-800-547-2058
 

TTY՝ 1-800-815-9387
 

Հաշմանդամության ապահովագրություն 
EDD ներկայացուցիչները մատչելի են երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, 
ժամը 8 a.m.-ից մինչև 5 p.m.-ը։ (խաղաղօվկիանոսյան ժամանակով), 
բացառությամբ նահանգային տոնական օրերի։ 

Անգլերեն՝ 1-800-480-3287
 

Իսպաներեն՝ 1-866-658-8846
 

TTY՝ 1-800-563-2441
 

Վճարովի ընտանեկան արձակուրդ 
EDD ներկայացուցիչները մատչելի են երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, 
ժամը 8 a.m.-ից մինչև 5 p.m.-ը։ (խաղաղօվկիանոսյան ժամանակով), 
բացառությամբ նահանգային տոնական օրերի։ 

Անգլերեն՝ 1-877-238-4373
 

Իսպաներեն՝ 1-877-379-3819
 

Հայերեն՝ 1-866-627-1567
 

Կանտոներեն՝ 1-866-692-5595
 

Փունջաբերեն՝ 1-866-627-1568
 

Տագալոգերեն՝ 1-866-627-1569
 

Վիետնամերեն՝ 1-866-692-5596
 

TTY՝ 1-800-445-1312
 

DE 2320/A (INTERNET)	 Էջ 19՝ 19-ից 

https://edd.ca.gov
https://askedd.edd.ca.gov
https://edd.ca.gov/Office_Locator
https://edd.ca.gov/Office_Locator
http://edd.ca.gov
http://askedd.edd.ca.gov
http://edd.ca.gov/Office_Locator


 

  

  

ԿԱԼԻՖՈՐՆԻԱ ՆԱՀԱՆԳԻ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 

Այս՝ Ձեր նպաստների համար. Կալիֆորնիայի գործազուրկների ծրագրեր 
(DE 2320) հրապարակումը կարելի է տեսնել, տպել և պատվիրել 

առցանց՝ այցելելով Online Forms and Publications 
(forms.edd.ca.gov/forms)։ 

EDD-ն հավասար հնարավորությունների գործատու/ծրագիր է: Օժանդակ 
աջակցություններն ու ծառայություններն, ըստ պահանջի, մատչելի 
ենհաշմանդամություն ունեցող անձանց: 

Հրաժարում. Եթե դուք հրաժարվել եք թղթային ձևաթղթեր ստանալուց, ապա EDD-ի 
համար կարող է անհրաժեշտ լինել որոշ փաստաթղթեր ուղարկել ԱՄՆ փոստով: 

DE 2320/A (INTERNET) Հետևի կազմ 

https://forms.edd.ca.gov/forms
http://forms.edd.ca.gov/forms

	ՆՊԱՍՏԻ. ՀԱՄԱՐ՝
	Կալիֆորնիայի ծրագրեր գործազուրկների համար 
	Ձեր նպաստի համար. Կալիֆորնիայի ծրագրեր  գործազուրկների համար 
	բովանդակության աղյուսակ
	Գործազրկության ապահովագրություն (UI) 
	Ով կարող է UI հայց ներկայացնել 
	Երբ հայց ներկայացնել 
	Ինչ է ձեզ հարկավոր հայց ներկայացնելու համար 
	Զգուշացում 
	Գործատուի ծանուցում 
	Հայցերի տեսակները 
	Ինչպես հայց ներկայացնել 
	Հայցի մեկնարկի ամսաթիվը 
	Հայցի ավարտի ամսաթիվը 
	Վավեր պահանջ հաստատելու նվազագույն եկամուտ 
	Ինչպես են հաշվարկվում UI նպաստները 
	Բազային ժամանակաշրջան 
	Ստանդարտ բազային ժամանակաշրջան (SBP) 
	Այլընտրանքային բազային ժամանակաշրջան (ABP) 
	Սպասման շրջան 
	Ինչպես վկայագրվել նպաստների համար 
	Վճարումներ 
	Հարկային պահանջներ 
	Երեխայի աջակցության պարտավորությունները 
	Հայտնեք եկամուտների մասին 
	Թոշակի կամ կենսաթոշակային վճար 
	Կես դրույքով աշխատանք 
	Ինչպես է որոշվում իրավասությունը 
	Բողոքարկման գործընթաց 
	Հայցի չեղարկում 
	Գործազրկության ապահովագրություն չունեցող աշխատողներ 
	Ընտրովի ապահովագրություն 
	Խնդրեք հայցի տպված տարբերակը 
	Հատուկ ծրագրեր
	Կալիֆորնիայի վերապատրաստման նպաստներ (CTB)
	Վերապատրաստման երկարաձգում (TE) 
	Աղետների դեպքում գործազրկության աջակցություն (DUA) 
	Առևտրի ճշգրտման աջակցություն (TAA)/ Վերազբաղվածության առևտրի ճշգրտման աջակցություն (RTAA) 
	Երկարաձգված նպաստներ 
	Երկաթուղու գործազրկության նպաստներ 
	Գործազրկության ապահովագրության խարդախության կանխում և հայտնաբերում 
	Տույժեր 
	Նպաստների աուդիտներ 
	Սոցիալական ապահովության համարի ստուգում 
	Նահանգային հաշմանդամության ապահովագրություն (SDI) 
	Բացառություններ
	Հաշմանդամության ապահովագրություն (DI) 
	Վճարովի ընտանեկան արձակուրդ (PFL) 
	Աշխատուժի ծառայություններ 
	CalJOBS
	Ներգաղթյալների և Ֆերմաներում սեզոնային աշխատողների (MSFW) իրազեկման ծրագիր 
	Ծառայություններ վետերանների համար 
	Երիտասարդների զբաղվածության հնարավորությունների ծրագիր (YEOP) 
	Գործազրկության ապահովագրության նպաստների աղյուսակ  2005 թվականի հունվարի 2-ին կամ դրանից հետո սկսվող նոր հայցերի համար 
	Ինչպես օգնություն ստանալ 
	Առցանց 
	Հեռախոս 
	Գործազրկության ապահովագրություն 
	Հաշմանդամության ապահովագրություն 
	Վճարովի ընտանեկան արձակուրդ 
	Հետևի ծածկ



