Եթե Դուք աշխատանքից դուրս եք եկել կամ
կրճատվել են Ձեր աշխատավարձը կամ
աշխատաժամերը, Դուք իրավունք կունենաք
նպաստներ ստանալ Կալիֆոռնիայի
զբաղվածության զարգացման
դեպարտամենտից (EDD):

Կալիֆոռնիա

Գործազրկության
Նպաստի Ծրագրեր
Մեկնարկն
Դուք ունեցե՞լ
եք աշխատողների
այստե՛ղ․

աշխատավարձ վերջին 18 ամիսների
ընթացքում:1

Այո

Դուք կարող եք հավակնել հերթական Գործազրկության
ապահովագրության (UI) նպաստին։ Եթե Դուք իրավասու լինեք, Դուք
կարող եք մինչև 26 շաբաթ նպաստ ստանալ։ Այցելեք UI Online
(edd.ca.gov/unemployment) դիմելու համար։
Եթե Դուք սպառեք նպաստի հասանելի շաբաթները, Դուք կարող եք 53 շաբաթ
ստանալ Համաճարակի ընթացքում արտակարգ իրավիճակների
4

գործազրկության փոխհատուցման (PEUC) ծրագրի շրջանակներում:

Ոչ

Այո

Դուք ունե՞ք եկամուտ
ինքնազբաղված, բիզնեսի
սեփականատեր կամ անկախ
կապալառու լինելուց:2

Դուք կարող եք հավակնել Համաճարակի
պատճառով գործազրկության աջակցությանը
3

Դուք սպառե՞լ եք հերթական UI շաբաթները։

Այո

Ձեր տարեկան նպաստի
ժամանակը
լրացե՞լ է Ձեր դիմելու
ընթացում։
Նպաստի տարին
Ձեր դիմումի սկզբից
մինչև 12 ամիս
ժամանակահատվածն է։

Ոչ

Դիմեք կամ վերաբացեք ձեր
հայցը UI Online (edd.ca.gov/
unemployment) և
յուրաքանչյուր երկու շաբաթը
մեկ անգամ ստուգեք EDD-ը՝
նպաստների վճարման
իրավասությունը որոշելու
համար:

Ոչ

Այո

Եթե Ձեր նպաստի տարվա ժամկետը դեռ չի լրացել, EDD-ն
ինքնաբերաբար PEUC-ի օգնությամբ կերկարաձգի Ձեր դիմումը և Դուք
այդ մասին կտեղեկանաք էլեկտրոնային փոստով, տեքստի տեսքով, կամ
դիտելով ձեր UI Online հաշվի թարմացումները։
Եթե PEUC-ով երկարաձգած Ձեր շաբաթները լրացել են, Դուք ևս մեկ
իրավունք կունենաք՝ 20 շաբաթ երկարաձգել Դաշնային պետության
երկարաջգման տևողության (FED-ED)5 ծրագրերի շրջանակներում:

Դուք սպառե՞լ եք PEUC-ի շաբաթները։

Ոչ
Ստուգեք յուրաքանչյուր երկու
շաբաթը մեկ՝ նպաստ
ստանալու համար։

Այո

(PUA) եթե Դուք տուժել եք COVID-19 համաճարակից։
Եթե Դուք իրավասու լինեք, Դուք կարող եք մինչև 86
շաբաթ PUA նպաստ ստանալ։ Այցելեք PUA
page (Bit.ly/ PUAEDD) մանրամասն տեղեկությունների
համար և թե ինչպես պետք է դիմել։ Նշում․ Եթե դուք
եկամուտ եք ստացել և՛ որպես աշխատող, և՛
ինքնազբաղված, և՛ որպես բիզնեսի սեփականատեր
կամ անկախ կապալառու, ապա խորհուրդ ենք տալիս
դիմել UI Online-ի միջոցով: Դուք նաև կարող եք UI
Online-ում նշել, եթե կարծում եք, որ պետք է
գործատուի կողմից ստանայիք աշխատավարձ և նշեք
այդ գործատուին: EDD- ն կորոշի, թե արդյոք Դուք
իրավասու եք UI-ի կամ PUA- ի հերթական
նպաստների համար՝ հիմնվելով տրամադրված
տեղեկատվության վրա: Այցելեք UI Online
(edd.ca.gov/unemployment) դիմելու համար

Եթե Ձեր նպաստի տարեկան նպաստի ժամկետը
լրացել է, Դուք պետք է նոր դիմում ներկայացնեք UI
Online-ով (edd.ca.gov/unemployment): Եթե նոր դիմումի
համար բավարար միջնորդավճար լինի, դիմումը
կմշակվի։ Եթե ոչ, ապա EDD-ն ինքնաբերաբար PEUCի օգնությամբ կերկարաձգի Ձեր նախորդ UI դիմումը և
Դուք կտեղեկանաք այդ մասին։
EDD-ն ինքնաբերաբար կերկարաձգի FED-ED-ի Ձեր
դիմումը, եթե Ձեր հերթական UI դիմումը եղել է 2019
թվականի մայիսի 19-ին կամ դրանից հետո, և Դուք
բավարարում եք FED-ED հատուկ առավելություններին և
վաստակելու պահանջներին: Դուք այդ մասին
կտեղեկանաք։ Հետևեք Ձեր UI Online հաշիվը՝
թարմացումների համար։
Եթե Դուք իրավասու չեք, EDD-ը 5-7 օրվա ընթացքում
ծանուցում կուղարկի՝ բացատրելով, թե ինչու չեք իրավասու
որոշմանը, և թե ինչպես կարելի է բողոքարկել որոշումը:
Բացի այդ, EDD-ն ինքնաբերաբար կբացի Ձեր PUA-ի
դիմումը, կամ կբացի Ձեր PUA- ի դիմումը, եթե նախկինում
արդեն ունեցել եք այն դիմումը, քանի դեռ բավարարել եք
իրավասության պահանջները: Դուք այդ մասին
կտեղեկանաք։ Դիտեք Ձեր UI Online հաշիվը՝
թարմացումների համար։
Այցելեք FED-ED Extension page (Bit.ly/CA-FEDED)՝
հավելյալ տեղեկատվության համար։

1 Աշխատողների աշխատավարձը սովորաբար զեկուցվում է W-2 հարկային ձևանմուշով: Նույնիսկ եթե Ձեր գործատուից չեք ստացել W2 հարկային ձևանմուշ, միևնույն է, Դուք ունեք աշխատողի
աշխատավարձ; Ձեր գործատուն
կարող է սխալմամբ Ձեզ դասակարգել որպես անկախ կապալառու: Եթե Դուք կարծում եք, որ սխալ եք դասակարգվել և ունեք աշխատողների աշխատավարձեր, կապվեք EDD-ի հետ և պահանջեք
աշխատավարձի աուդիտ:
2 Եկամտի այս տեսակը սովորաբար զեկուցվում է 1099 հարկային ձևանմուշի վրա: Եթե Ձեր եկամուտը զեկուցվում է 1099 հարկային ձևանմուշով, դա չի նշանակում,
որ Դուք չունեք աշխատողի աշխատավարձ; Ձեր գործատուն կարող է սխալմամբ Ձեզ դասակարգել որպես անկախ կապալառու: Եթե Դուք կարծում եք, որ սխալ եք դասակարգվել և ունեք
աշխատողների աշխատավարձեր, կապվեք EDD-ի հետ և պահանջեք աշխատավարձի աուդիտ:
3 PUA-ի նոր դիմումը ամենաշուտը կարող է տրվել 2020 թվականի դեկտեմբերի 6-ին և հասանելի կլինի մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 4-ը:
4 PEUC-ի ամենաշուտ երկարաձգելը կարող է լինել 2020 թվականի մարտի 29-ին և հասանելի կլինի մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 4-ը:
5 FED-ED -ի ամենաշուտ երկարաձգելը կարող է լինել 2020 թվականի մայիսի 10-ին։ Այս անգամ չկա սահմանված ավարտի ամսաթիվ։
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