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 درخواست انصراف
گیری، از بازپرداخت مبلغ اضافی مزایای ھای ایالتی داده است کھ تحت شرایط خاص در طی این ھمھوزارت کار ایاالت متحده این اختیار را بھ سازمان

مشخص شده  واید ریافت کردهگیری فدرال مزایای بیکاری دھای مزایای اضطراری در طول ھمھپوشی کنند. اگر از یکی از برنامھبیمھ بیکاری چشم
غیر منطقی خواھد بود، مجبور بھ بازپرداخت مزایای اضافھ  واست و بازپرداخت آن برای شما سخت  نبودهباشد کھ پرداخت این مزایا تقصیر شما 

 پرداختی نخواھید بود.
 

گیری ، غرامت عدم اشتغال در طول ھمھ(PEUC)گیری مھاین امر بدان معناست کھ اگر اداره اشتغال بھ شما غرامت عدم اشتغال اضطراری در طول ھ
) را پرداخت کرده است و LWA) یا کمک مربوط بھ از دست دادن دستمزد (PUAگیری (، کمک مربوط بھ عدم اشتغال در طول ھمھ(FPUC)فدرال 

توانید برای قرار گرفتن تحت شود)، مینیز شناختھ می» تاضافھ پرداخ«(کھ با عنوان  ایدنبودهبعدا مشخص شود کھ شما در حقیقت واجد شرایط آن مزایا 
دھد تا مبلغ اضافی پوشی توسط شما، ما تصمیم خواھیم گرفت کھ آیا قانون فدرال بھ شما اجازه میمعافیت درخواست دھید. پس از ارائھ درخواست چشم

 .د)شوشناختھ می» شی از بازپرداختپوچشم«(ھمچنین بھ عنوان  نکنیدرا پرداخت 
 

 پرداخت باشید عبارتند از:پوشی از اضافھممکن است واجد شرایط چشمچند نمونھ از دالیلی کھ بھ موجب آن
 اداره اشتغال در رسیدگی بھ مطالبھ شما اشتباه کرده است. .1
 اداره اشتغال مزایا را تحت مطالبھ نادرستی اعمال کرده است. .2
 تان مجبور ھستید بدون تامین نیازھای اساسی زندگی کنید.بھ این معنی است کھ شما یا خانوادهاید و بازپرداخت پرداخت نشدهشما موجب اضافھ .3
 کند.اید و دچار یک مسئلھ بھداشتی یا ناتوانی ھستید کھ بازپرداخت را بھ یک مشکل تبدیل میشما موجب اضافھ پرداخت نشده .4

 و آن را بھ دیرا پر کن ریفرم ز ت،یدرخواست معاف یبرا
OED_OVERPAYMENT_UNIT@oregon.gov دیارسال کن. 

 
 فکس قیفرم را از طر دیتوانیم نیشما ھمچن

 ای 1811-947 (503)بھ شماره 
 

 :عبر البرید على العنوان التالي
 ورگنوزارت اشتغال ا

 .دیارسال کن 97309 ای Salem ,14130 یصندوق پست
 

 لطفا توجھ داشتھ باشید کھ اگر فرم خود را از طریق فکس یا بھ صورت پستی ارسال کنید، تأییدیھ دریافت نخواھید کرد.

 خیر 		 بلھ 	   آیا در حال حاضر شاغل ھستید؟ .1
 خیر   بلھ      بوده است؟ 19-گیر کوویداگر خیر، آیا بیکاری شما بھ دلیل بیماری ھمھ

	کند؟مبلغ اضافی چگونھ برای شما یا خانواده شما مشکل ایجاد میبازپرداخت این  .2

کردید؟ اگر چنین است، شود کاری را انجام دھید کھ در صورت عدم دریافت این مزایا، برای انجام آن اقدام نمیآیا دریافت این مزایا باعث می .3
	خیر 		 بلھ 		    چگونھ؟
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	خیر 		بلھ 	   آیا بھ دلیل دریافت این مزایا، موقعیت شما بدتر شده است؟ اگر چنین است، چگونھ؟ .4

	خیر 			بلھ 	  کند؟ت را بھ یک مشکل تبدیل میآیا شما دچار یک مسئلھ بھداشتی یا ناتوانی ھستید کھ بازپرداخ .5

	خیر 		بلھ 	  آیا پولی برای بازپرداخت این مبلغ پرداختی اضافھ در اختیار دارید؟ .6

المت پوشی کنید (تمام موارد مربوط را عتان از کدام نیازھای خود باید چشماگر مجبور بھ بازپرداخت مبلغ پرداختی اضافھ باشید، شما یا خانواده .7
	بزنید)؟
	مراقبت بھداشتی 		غذا 		مراقبت از کودک 		اجاره/رھن  
	سایر (باید فھرست کنید):  

گیری در مورد واجد شرایط بودن برای معافیت از بازپرداخت مبلغ خواھید ھنگام تصمیماطالعات تکمیلی درباره شما یا خانواده شما کھ می .8
 واید ر دھیم. لطفا توجھ داشتھ باشید کھ دالیل شما باید این موارد را شامل شود کھ چگونھ شما مقصر نبودهھا را مد نظر قراپرداختی اضافھ، آن

	اینکھ چگونھ بازپرداخت مبلغ اضافی مغایر با عدالت و وجدان است (بھ دالیل ذکر شده در باال مراجعھ کنید).

-2ممکن است از تاریخ دریافت درخواست شما  تا تصمیمی برای شما ارسال شود. چندین درخواست را ارسال نکنید و از وضعیت ھفتھ طول بکشد  3
ما تماس درخواست خود سوال نکنید مگر اینکھ چھار ھفتھ گذشتھ باشد و ھنوز تصمیمی را دریافت نکرده باشید. در صورت نیاز بھ اطالعات اضافی با ش

ایم موافق نیستید، چھ کاری باید انجام دھد اگر با تصمیمی کھ اتخاذ کردهبھ شما اطالع می خواھیم گرفت. در تصمیم شما اطالعاتی وجود خواھد داشت کھ
 دھید.

 .دیفرم درخواست دھ نیا لیتکمکمک در  افتیدر یبرا تماس با ما صفحھ قیاز طر دیتوانیم د،یدار ازین نیگزیفرم در قالب جا نیا افتیاگر بھ در

در دسترس  دارای معلولیتدر صورت درخواست افراد  اضافیا و خدمات ھکمککارفرما/برنامھ با فرصت برابر است.  کیاورگن  شتغالا وزارت
 در دسترس است. یانھیگونھ ھز چیبدون ھ ،دارندن یسیبھ زبان انگل یتسلط کاف کھ یافراد یبرا یزبان کمک. باشندمی

 نجانبیا. دھمیم درخواست اورگن التیا توسط شده ارائھ بازپرداخت از یپوشچشم یبرا لھینوسیبد و شودیطالعات فوق بھ صورت داوطلبانھ ارائھ م
 :باشندیم درست و حیصح شده ارائھ اطالعات دارم، اطالع کھ ییجا تا کنمیم دییتأ

 
  تاریخ     امضای خواھان

 
  شماره تلفن    درشت نام با حروف خوانا و 

 
   ):CIDکننده (شماره شماره شناسایی مراجعھ 
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