
طلب عقد جلسة استامع       

لطلب إعانات التأمني ضد البطالة      

يُرجى استيفاء هذا النموذج لطلب عقد جلسة استامع بشأن القرار اإلداري الخاص بإعانات التأمني ضد البطالة. يجب أن تستمر يف تقديم مطالبات أسبوعية، أثناء عملية 

االستئناف، عن كل أسبوع ترغب فيه يف طلب اإلعانات. إذا كان قرار جلسة االستامع يتيح دفع متأخرات عن األسابيع السابقة التي لقت فيها طلباتك الرفض أو عدم األهلية، 

فيجب أن تكون قد قدمت مطالبات أسبوعية يف الوقت املحدد لتلقي املدفوعات لتلك األسابيع.

يجب أن تطلب عقد جلسة استامع بحلول املوعد النهايئ لالستئناف املوضح يف القرار اإلداري الخاص بك. إذا طلبت عقد جلسة استامع   بعد ذلك التاريخ، يجب عليك تضمني إفادة 

كتابية حول سبب تأخرك يف تقديم الطلب.

رقم الهاتف:  املستأنف:                    مقدم املطالبة االسم: : 

                    جهة العمل
الرقم التعريفي للعميل/آخر 4 أرقام من رقم 

التأمني االجتامعي

اسم مقدم املطالبة:         (االسم األول )    ( اسم العائلة ) 

االسم التجاري: جهة العمل (إن وجد):

اسم ممثل جهة العمل، إذا كان معروفًا:

القرارات قيد االستئناف

األرقام: التواريخ:

 املسائل املتعلقة باالستئناف:                      السجن                              االنتقال                                االلتحاق باملدرسة   

     اإلقالة                                 االستقالة                             إجازة                         منازعات العمل    
    إيقاف عن العمل                                القدرة عىل العمل                 االستفادة من األجور املدرسية          اإلعفاء من الرسوم                 

     التسجيل للعمل                                البحث جديًا عن عمل                 رفض وظيفة                    رعاية الطفل    
    التفرغ للعمل                                أخرى (وضح أدناه)             عدم التقدم بطلب للحصول عىل عمل

ما سبب عدم موافقتك عىل القرارات:

 هل لديك ممثل؟    

    نعم            ال
إذا أجبت بكلمة "نعم"، ما اسم املمثل:         (االسم األول (                           ( اسم العائلة (

 هل تحتاج إىل مرتجم فوري للمشاركة بشكل كامل يف جلسة االستامع؟                             نعم            ال   

إذا أجبت بكلمة "نعم"،   تريد مرتجم فوري يف أي لغة :

هل تحتاج إىل أي ترتيبات تيسريية أخرى للمشاركة بشكل كامل يف جلسة االستامع؟      نعم            ال

إذا أجبت بكلمة "نعم"، ما هي الرتتيبات التيسريية املطلوبة:

تم تحديد موعد انعقاد جلسة االستامع من اإلثنني إىل الجمعة من الساعة 8:00 صباًحا إىل الساعة 4:30 مساًء. هل هناك أيام أو أوقات محددة يف التسعني يوًما القادمة 

ستكون فيها غري متاح لحضور جلسة االستامع؟                    نعم            ال 

إذا أجبت بكلمة "نعم"، يُرجى تحديد األيام أو األوقات:

 يجب أن تقدم منوذج الطلب هذا مع نسخة من القرار الخاضع لالستئناف : 

منوذج االتصال بنا:     unemployment.oregon.gov/contact-us | فاكس: 947-1335(503) 

Union St NE • Salem, OR 97311 875 •                                                                    :الربيد 

The Oregon Employment Department is an equal opportunity employer/program. Auxiliary aids and services are available upon request to  
individuals with disabilities. Language assistance is available to persons with limited English proficiency at no cost.

 تعترب إدارة التوظيف يف والية أوريجون جهة عمل/برنامج قائم عىل تكافؤ الفرص. املساعدات اإلضافية والخدمات متاحة عند الطلب 

لألفراد ذوي اإلعاقة. املساعدة اللغوية متاحة، بدون أي تكلفة، لألفراد ذوي املعرفة املحدودة باللغة اإلنجليزية.
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