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 وتحصیلھا البطالة استحقاقات عن الزائدة المبالغ
 ؟"الزائدة المبالغ" ھي ما

ً  یتبین مستحقات على األشخاص  حصول عند البطالة استحقاقات عن الزائدة المبالغ تحدث  .منھا لالستفادة مؤھلین  غیر أنھم الحقا

 :ھما رئیسیین  سببین  عن  الحالة ھذه وتنتج 

 :المثال سبیل على  .المستحقَّة المبالغ عن تزید استحقاقات على الحصول .1
o طلبك بمراجعة فیھا نقوم التي  الفترة خالل مشروطة دفعات  على  الحصول. 
o  الدفعات  ھذه من  لالستفادة مؤھل غیر أنك المراجعة انتھاء بعد نستنتج. 
o إرجاعھ علیك لواجب ا المبلغ لك یوضح  والذي الزائدة، المبالغ تقییم مع مرفقًا القرار الحالة ھذه في  لك سنرسل. 

 :المثال سبیل على  .إلیك نقدمھ الذي المعلومات طلب على الرد من تتمكن لم حال في .2
o إلى  نحتاج ألننا أو  ھویتك من  التأكد مثل معینة، ألسباب  إضافیة بمعلومات  تزویدنا بضرورة یبلغك إشعاًرا تستلم 

 .أیام 10 غضون  في  توفیرھا یجب  والتي  العمل، تركك  سبب  حول إضافیة معلومات 
o  اإلضافیة الدفعات  جمیع إیقاف علینا فیتعین  المحددة، الفترة ھذه غضون  في  المطلوب  بالرد تزودنا لم حال في 

 .إلیك الزائدة بالمبالغ إشعار إرسال ثم ومن  دفعھا، جرى التي  االستحقاقات  من  بحرمانك قرار وإصدار
o  من  لالستفادة أھلیتك من  والتأكد األصلي  المعلومات  طلب  باستكمال كقیام عند الحالة ھذه إلغاء یمكن : مالحظة 

 وتزویدنا قرارنا استئناف المعلومات  لتقدیم النھائي  الموعد عن  التأخر حال في  ویمكنك. االستحقاقات  ھذه
 ن م تأكدنا  حال في  اإلضافیة المدفوعات  حالة إزالة االستئناف طلب  على  بناءً  ویمكن . المطلوبة بالمعلومات 

 .االستحقاقات  من  لالستفادة أھلیتك

 أیًضا ویمكنك. إلیك نرسلھا التي  الرسالة في  الواردة التعلیمات  اتباع خالل من  الزائدة المبالغ قرار استئناف بطلب  التقدم یمكنك
 االستحقاقات  منح  رفض( Benefits Denials and Appeals صفحة زیارة خالل من  االستئناف عملیات  حول المزید معرفة

 .اإللكتروني  موقعنا على  )القرارات  واستئناف

 الزائدة المبالغ إشعارات تجاھل عدم یُرجى
 واتباع بدقة الزائدة المبالغ إشعار  قراءة الضروري من  األسفل، في  حةالموض الھویة انتحال ضحیة تقع التي  الحاالت  باستثناء

 الموضحة بالطریقة معنا التواصل یرجى  المتوافرة، المعلومات  في  نقص عن  الزائدة المبالغ نتجت  حال وفي . فیھ الواردة التعلیمات 
 .تناسبك دفع خطة إعداد أو  المشكلة حل من  لنتمكن  الرسالة في 

  

 :التحصیل وحدة مع التواصل یرجى الدفع، وخطط الدفعات إعداد  حول وماتالمعل من لمزید

866-697-4831 

 :المطالبات مركز مع التواصل یرجى  زائدة، مبالغ على حصولك سبب حول المعلومات من لمزید

 ).مجانًا  متاحون المترجمون( العربیة باللغة للمساعدة 16 رقم اطلب. 800-410-0758

 

https://esd.wa.gov/unemployment/benefit-denials-and-appeals
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ي جهة عمل/برنامج �قوم ع� تكافؤ الفرص. تتوفر إعانات وخدمات مساعدة لذوي االحت�اجات الخاصة عند طلبها. تتوفر  إدارة األمان 
الوظ��ف

�ة  ف  خدمات المساعدة اللغ��ة لمحدودي المعرفة باللغة اإلنجل�ي
 مجان 

ي واشنطن:  
711خدمة ترح�ل االتصاالت �ف  


	المبالغ الزائدة عن استحقاقات البطالة وتحصيلها
	ما هي "المبالغ الزائدة"؟
	يُرجى عدم تجاهل إشعارات المبالغ الزائدة
	لمزيد من المعلومات حول إعداد الدفعات وخطط الدفع، يرجى التواصل مع وحدة التحصيل:




