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 گیری آنپرداخت اضافی برای بیکاری و بازپس 
 «پرداخت اضافی» چیست؟

شود کند کھ بعدا مشخص می گیرد کھ فرد مزایایی را دریافت می ھای اضافی برای مزایای بیکاری وقتی صورت میپرداخت
 واجد شرایط دریافت آن نبوده است.

 گیرد:این امر بھ دو دلیل اصلی صورت می 

 عنوان مثال:بھ بیشتری از آنچھ حقتان بوده دریافت کرده باشید. اگر مزایای  .1
o  شد. کردیم، بھ صورت مشروط بھ شما پرداخت می در حالی کھ ادعای شما را بررسی می 
o  .پس از بررسی، متوجھ شدیم کھ واجد شرایط دریافت آن مقدار نبودید 
o دھد چھ فرستیم، کھ نشان می ی شما می در صورت وقوع این مسئلھ، رأیی را با ارزیابی پرداخت اضافی برا

 مقدار بدھکار ھستید. 

 عنوان مثال:بھ چنانچھ بھ درخواست اطالعات از سوی ما پاسخ ندھید.  .2
o کنید مبنی بر اینکھ ما بھ اطالعات بیشتری از سوی شما نیاز داریم. مثال اینکھ ما ای را دریافت می اطالعیھ

نیاز بھ تأیید ھویت شما داریم یا بھ اطالعات بیشتری در مورد دلیل ترک شغل از سوی شما نیاز داریم. باید  
 روزه پاسخ بدھید. 10در یک بازه 

o ھای بیشتر را متوقف کنیم، عدم پذیرش مزایای از قبل  ندھید، ناچاریم پرداخت  در آن بازه زمانی پاسخ  اگر
 پرداخت شده را صادر کنیم، و سپس یک اخطاریھ پرداخت اضافی ارسال کنیم.

o   نکتھ: چنانچھ شما درخواست اولیھ برای اطالعات را کامل کنید و مشخص شود کھ صالحیت دریافت مزایا
شود. چنانچھ موعد مقرر را از دست دادید، برای رأی ما فی منتفی می را دارید، مسئلھ پرداخت اضا 

 می بتواندرخواست استیناف دھید و اطالعات مورد نیاز را ارائھ کنید. بر اساس درخواست استیناف شما، اگر 
 تواند منتفی شود.کھ واجد شرایط ھستید، مسئلھ پرداخت اضافھ می  میکنتأیید 

توانید برای رأی پرداخت اضافھ درخواست استیناف  فرستیم، می ای کھ برای شما می ی موجود در نامھھابا پیروی از دستورالعمل
در    درخواست استیناف و عدم پذیرش مزایا)( Benefits Denials and Appealsصفحھ   توانید دردھید. ھمچنین می 

 وبسایت ما اطالعات بیشتری در مورد استیناف کسب کنید.

 ھای پرداخت اضافی را نادیده نگیرید لطفا اطالعیھ
اید، خواندن اطالعیھ پرداخت اضافی بھ طور کامل و  غیر از مواردی کھ قربانی فریبکاری دغلکارانھ، کھ در زیر آمده، بودهبھ
ھا از سوی شما بسیار مھم است. اگر پرداخت اضافھ نتیجھ اطالعات ناقص است، بھ نحوی کھ در نامھ  روی از دستورالعملپی

 ذکر شده با ما تماس بگیرید تا بتوانیم مسئلھ را حل کرده یا طرح پرداختی کھ مناسب شماست برایتان ایجاد کنیم. 

  

 گیری تماس بگیرید: ھا با واحد بازپسھا و بازپرداختھای پرداختطرحبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد ایجاد 

866-697-4831 

 برای کسب اطالعات در مورد علت مسئلھ پرداخت اضافی مطرح شده در مورد شما، با مرکز مطالبات تماس بگیرید: 

تماس بگیرید (مترجم شفاھی بھ طور رایگان در   18. برای درخواست کمک بھ فارسی با داخلی 800-410-0758
 دسترس است)

 

https://esd.wa.gov/unemployment/benefit-denials-and-appeals
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س«  ادارە امن�ت شغ�« برنامه/کارفرمائی با ارائه فرصتهای برابر است. در صورت درخواست، مساعدتها و خدمات کم� برای معلوالن در دس�ت
ن فرادی که �سلط محدودی است. خدمات ترجمه بهصورت را�گان برای ا س است. �و�س رله مخابرائت واشنگنت بر ز�ان انگل�� دارند در دس�ت  : 

711  
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