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 سؤاالت متداول مربوط به مزایای بیمه بیکاری و بیمه سالمت
 باشد. یمMarch 19, 2020  هایی از تاری    خاین اعالمیه شامل اطالعات و توصیه

 
 

 بیمه بیکاری
 

ایط دریافت بیمه بیکاری ناشر از تعطییل و توقف کار از طرف کارفرما یم                             شود؟چه کیس واجد شر
 

ایط درخواست دریافت بیمه بیکاری از طرف دولت یم شود، کارمندی که از کار بیکار شده است یا ساعات کاری وی کاسته شده است واجد شر
. رصف نظر از اینکه کا  رفرما در آینده قصد بازگشایی کسب و کار خود را دارد یا خیر

 

؟ ایط دریافت مزایای بیمه بیکاری میشود یا خیر  آیا یک پیمانکار مستقل واجد شر
 

ایط دریافت بیمه بیکاری نیست.  . پیمانکار مستقل واجد شر ه کنندشود که پرداختبطور کیل، کارگر در صوریی پیمانکار مستقل محسوب یم خیر
ل یا تصمیم ی دربارهحقوق وی تنها حق کنیی   شغیل را داشته باشد )و نه درمورد اینکه کار چگونه انجام شده است(. پیامد ی گیر

 
ن اینکه آیا کارگری  ایط هر فرد دارد. « کارمند»یا « پیمانکار مستقل»تعییر  به حقایق و شر

ی
اگر باور دارید که به اشتباه در طبقه  است، بستگ

ن یم اید در حالیکه متعلق به طبقه کارمند هستید، با یک وکیل مشورت کنید. ر مستقل قرار گرفتهپیمانکا توانید دعوی برای دریافت همچنیر
ن یم . مزایای بیمه بیکاری تنظیم کنید و دولت تعییر ایط هستید یا خیر  کند که واجد شر

 

 کند؟چه اقداماتی باید هر فرد انجام دهد تا بیمه بیکاری دریافت  
 

 توانید درخواست کنید: به دو شیوه یم جهت دریافت بیمه بیکاری، فرد باید درخواست خود را به اداره کار ایالت نیویورک بفرستد. 
 

 در ساعات زیر درخواست کنید:  assistance-unemployment-ny.gov/services/getبه صورت آنالین از طریق 
 

  عرص.  7:30 –صبح  7:30پنجشنبه:  -دوشنبه 

  :عرص 5 –صبح  7:30جمعه 

  :همه اوقات شبانه روز شنبه 

  :عرص 7تا  یکشنبه 
 

 بعد از ساعات اداری زیر درخواست کنید:  1-888-209-8124از طریق تلفن 
 

  :عرص 7:30 -صبح  8:00دوشنبه تا پنجشنبه 
  :عرص 6:00 -صبح  8:00جمعه 
  :عرص 8:00 -صبح  7:30شنبه 

 

 تواند دعوی برای بیمه بیکاری تنظیم کند؟چه زماتی فرد یم
 

، به علت حجم باالی درخواست توانند به محض توقف کار یا کاهش ساعات کاری طرح دعوی کنند. افراد یم اداره کار سامانه های دریافتی
ن نامه، راه اندازی کرده است:   متقاضن مندرج در نخستیر

ی
 درخواستی جدیدی بر اساس حرف نخست نام خانوادگ

 

  الف- (جA – F :) دوشنبه 
  چ- (ژG – N :) سه شنبه 
  س- (یO – Z :) چهارشنبه 
 شنبه، جمعه، شنبهپنجشده، در این روزها ثبت نام کنید: نام در روزهای مشخصدر صوریی عدم ثبت 

 

کنید، تعویقی اینکه چه روز از هفته طرح دعوی یم ای که دعوی در آن مطرح شده، قابل اجرا هستند. ها تا روز دوشنبه همان هفتهتمایم دعوی
 های بیمه بیکاری نخواهد داشت. در پرداخت

 

ایط، بیمه بیکاری دریافت خواهد کرد؟  بعد از چه مدت فرد واجد شر
 

ن هفته بیکار شدن، تا حداکیر در نخ ایط خاص، دولت ممکن است  هفته و در طول یکسال بیمه بیکاری واریز خواهد شد.  26ستیر تحت شر
 هفته افزایش دهد.  26پرداخت مزایای بیمه بیکاری را تا بیش از 

 
ایط دریافت مزایای بیمه بیکاری بودن، ارائه  دهد؟ کارمند سابق چه اسنادی باید جهت اثبات واجد شر

 

( آماده، مایل، و قادر به کار باشد، و 3( علت اخراج از کار خطای وی نبوده باشد، )2( سابقه کار اخیر خود را اثبات کند، )1کارمند سابق باید )

http://www.ny.gov/services/get-unemployment-assistance


 3/19/20(1398/12/29روز رسانی )آخرین به
 

  ( فعاالنه در جستجوی کار باشد. 4)
 

  :باز داشته است، تا تاری    خ « جستجوی فعاالنه برای کار»کارمندان سابق را از   19-اگرچه بحران بوجود آمده در یی وقوع کووید توجه کنید
ویط برای آن وضع نکرده است. 3/13/20 (1398/12/23)  ، دولت هنوز مقررات و شر

 

بوده تواند بابت مرخیص بیماری یا تعطیالت استفاده نشده جمع شده که در آن علت توقف کار ناشر از خطای وی نآیا کارمند سابق یم
 است، مبلغی دریافت کند؟

 

. باره چک کنند تا مشخص شود که آیا مشمول پرداخت مرخیص تعطیالت یمکارمندان باید خط مشر کارفرمای سابق خود را در این  شوند یا خیر
کرده است اما بعد از توقف کار پویل دریافت نکرده است، اگر کارمندی از طرف کارفرمای سابق خود بابت مرخیص تعطیالت مبلغن دریافت یم

در شهر نیویورک، کارفرما هیچ الزام قانوین برای پرداخت مبلغن بابت مرخیص بیماری استفاده  مطرح کند.  NYSتواند شکایتی در اداره کار یم
 ای برای پرداخت داشته باشند. ، ندارد اما ممکن است بعیصن از کارفرمایان خط مشر نشده

 

 آیا یک کارگر مهاجر حق دریافت بیمه بیکاری دارد؟
 

 هم در زمان دریافت حقوق و هم در زمان طرح دعوی برای دریافت مزایا مجوز کار داشته باشد. 
ً

 بله، اما کارگر باید کال
 

 فتی یک فرد چقدر است؟مقدار بیمه بیکاری دریا
 

ان درآمد سابق خود، دریافت خواهد کرد.  $504تا  $104هر فرد  ن  هر هفته بسته به میر
 

؟آیا مقامات شهری یم ی کنند که کارمند سابقی حق دریافت بیمه بیکاری دارد یا خیر  توانند تعییر
 

. این تصمیم توسط اداره کار  ن یم NYSخیر  کارفرما. شود، و نه مقامات شهری یا  تعییر

 
 بیمه سالمت برای افراد بیکار

 
 ، کارمند سابق چه باید انجام بدهد؟بیمه سالمتجهت استمرار دریافت 

 

 تواند: کارمند سابق یم
 

( جهت خرید پوشش بیمه مراقبت و سالمت از طریق بازار دولتی مراجعه کند                          /https://nystateofhealth.ny.govبه وبسایت ) . 1
 یا  

 

ایط  COBRAبا کارفرمای سابق خود جهت پرداخت هزینه تداوم بیمه سالمت تحت طرح  . 2 د، تا اگر دولت کارفرما را واجد شر تماس بگیر
ایط طرح سالمت کارفرما را کافن    بداند، بیمه سالمت مبتتن بر شغل برای وی ادامه یابد. تشخیص بدهد و شر

 

ایط به چه صورت خواهد بود؟  ی کند شر ایط فوق برای بیمه سالمت نباشد یا نتواند هزینه آنرا تأمیر  اگر کارمند سابق واجد شر
 

 بدهد.  NYC Careنام در طرح درخواست ثبت NYC Health + Hospitalsتواند جهت دریافت خدمات ارائه شده از طرف کارمند سابق یم
 

  :توجه NYC Care  ن یم یک طرح بیمه ی  NYC Health + Hospitalsشده توسط دهد که خدمات ارائهنیست اما تضمیر با قیمت کمیی
 بسته به درآمد و تعداد خانواده ارائه شود. 

 

 های بیشیی کمک
 

 دریافت کمک بیشیی درخواست کند؟تواند جهت چه خدمات قانوین رایگاین را کارگر یم
 

 Legal Aid Society : (888) 663-6880  

 (917) 661-4500 :Legal Services NYC  

 New York Legal Assistance Group : (212) 613-5000  

 Unemployment Action Center : (212) 998-6568  


