
Men ştatının işsizləri üçün dolduracağı vacib məlumat 
 
Hər addımda olan video təlimatları YouTube-da tapmaq mümkündür (yalnız ingilis dilində) 

ReEmployME Hesabınızın təsisi:https://www.youtube.com/watch?v=7ySVbKf9vi8 
İlk ərizənizin doldurulması:https://www.youtube.com/watch?v=uW0qlXfU9lQ 
Həftəlik ərizənizin doldurulması:https://www.youtube.com/watch?v=uW0qlXfU9lQ 
 

Əgər sizin elektron poçt ünvanınız yoxdursa, Gmail-də (və ya Yahoo-da, Outlook-da) elektron poçt qutunuzu 
açın. 

ReEmployME-da yeni istifadəçi hesabını açmaq üçün, www.maine.gov/reemployme keçib aşağıdakını yaradın: 
 
Loginin adı: _______________________________________________ 
 
Parol: __________________________________________________ 
 
DİQQƏT! Hesabınızı yaradandan sonra elektron poçt ünvanınızı yoxlayıb təsdiqləyin: 

1. Hesabınızdan Benefits Maintenance > Update Claimant Profile > Verify E-mail keçid alın;  

2. Növbəti ekranda elektron poçt ünvanınıza aldığınız Verifikasiya kodunu daxil edib elektron poçt 
ünvanınızı aktivləşdirin və ya ‘here’ sözü üzərinə klikləyib yeni kod yaradıb bu kodu elektron poçt 
ünvanına göndərin. (Əgər sizə digər verifikasiya kodu lazımdırsa, ‘here’ klikləyin. Sizə yeni verifikasiya 
kodu ilə elektron məktub göndəriləcək.)  

3. Əgər sizə yeni verifikasiya kodu göndərilibsə, həmin ekranda 2-ci addıma qayıdıb aktivləşdirmə prosesi 
başa çatdırmaq üçün kodu daxill edin. 

 
İşsizliyə dair ərizə vermək üçün aşağıdakıları yerinə yetirin: 

1. Hüquqi adınız (ad, atanızın adı, soyad) 
2. Yaşadığınız yerin poçt ünvanınız 
3. Telefon nömrəniz 
4. Elektron poçt ünvanınlz 
5. Cins (Kişi/Qadın) 
6. Doğum tarixi (ay, gün, il) 
7. Sosial Sığorta nömrəniz (SSN) 
8. Əgər siz ABŞ vətəndaşı deyilsizsə, aşağıdakıları qeyd etməlisiniz: 

a. Qanuni Daima Rezident statusunuz (“Qrin Kard” sahibi); 
b. ABŞ-də işləmək üçün icazə sənədi ("Work Permit”); və ya 
c. “İşləməyə icazə verilib” yazıldığı Gəlmə/Getmə Qeydiyyatı (“I-94 Card”). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ySVbKf9vi8
https://www.youtube.com/watch?v=uW0qlXfU9lQ
https://www.youtube.com/watch?v=tu0M9w-gWS4
http://www.maine.gov/reemployme


Xaricinin qeydiyyatı nömrəsi 
• Qrin Kardınız və ya işləmək üçün icazəniz varsa, onlayn ərizədə “Alien Number” (xaricinin qeydiyyat 

nömrəsi) olan Alien/USCIS nömrənizi qeyd edin. 
 

• Əgər sizin “İşləməyə icazə” ilə bağlı I-94 varsa, ərizənizdə “Alien Number” xanasında 11 rəqəmli İ-94 
nömrənizi göstərin. 

 
Sənədinizin son istifadə tarixi 
Yuxarıda qeyd edilən sənədinizin son istifadə tarixinizi göstərin. 
 
QEYD: Əgər sənədinizin son istifadə tarixi YOXDURSA, ərizənizin verildiyi tarixdən etibarən bir il sonra tarixi 
göstərin. 

• Misal: Müavinat almaq üçün ərizənizin verildiyi tarix 4/1/2020. Son istifadə tarixi: 4/1/2021. 
 
Hüquq 

• Əsas Müddət ərzində məvacibi (Base Period Wages) qazandığınız zaman sizin ABŞ-da işləmək hüquqnuz 
qanuna görə qüvvəyə minir. 

• İşsizliyi dair müavinat almaq üşün ərizənizi verdikdə, siz artıq qanuni olaraq işləmək üçün icazəlisiz. 
• Sosial sığorta nömrəniz  və/və ya Qeudiyyat nömrəniz federal məlumat bazası ilə yoxlanılıb 

təsdiqlənəcək, buna görə sənədlərə uyğun tam məlumat daxil edin. 

 
Həyat yoldaşınız və himayədə olanlar (uşaqlar) üçün tələb olunan məlumat 

• Yoldaşınızın/Uşağınızın hüquqi adı (adı, atasının adı, soyadı) 
• Sosial Sığorta nömrəsi 
• Qohumluğu 
• Doğum tarixi 

 
İşə götürən/İş tarixçəsi haqqında məlumat 
Bir və ya daha çox işiniz və ya işə götürənləriniz olubsa, son 18 ayda BÜTÜN işəgötürənlərin adlarını göstərin 
 

1. İşəgötürən(lər)in adı (şirkətin tam adını göstərin) 
2. İşəgötürən(lər)in ünvanı (şirkətin tam ünvanı ilə yanaşı poçt indeksi) 

a. İşəgötürən(lər)in telefon nömrəsi 
b. Nəzarətçinizin (rəhbərinizin) adı (buna görə tələb yoxdurt, lakin sullarınız olsa belə bu 

məlumat faydalı ola bilər) 
3. Nəzarətçinizin (rəhbərinizin) əlaqə nömrəsi və ya elektron poçt ünvanı (buna görə tələb yoxdurt, lakin 

sullarınız olsa belə bu məlumat faydalı ola bilər) 
 

Hansı müddətdə işləmiş olmusunuz, nə vaxt işləməyə başlamısınız? 
1. Ən son iş tarixləri/nə vaxt işləmisiniz 

a. İşə nə vaxt başlamışsınız?  Ay, tarix, il 
b. İşdən nə vaxt çıxmısınız (nə vaxt sizi işdən çıxarmışlar)? Ay, tarix, il 

2. Bu işdə həftədə neçə saat işləmisiniz?  Tam/qismən? 
 

Sizin məvacibizin? 
1. Bir saatda nə qədər alırdınız? Bir saatda məvacibizin?  
2. Bir həftəyə nə qədər alırdınız (vergiləri çıxmazdan qabaq) 



3. Bir həftəyə təmiz maaşınız nə qədər idi (nə qədər əlinizə alırdınız).  (Dəqiq  olmaq üçün çek və 
qəbzlərə baxın) 

4. Çıxmalaradək maaş: ərizə verdiyiniz zaman həftəlik qazanclarınızı göstərmək, habelə mükafatlar 
(istirahət günü müavinatı, bayram ödənişi, ezamiyyət ödənişləri, mükafatlar)  haqqında məlumatı 
göstərməmək yalan hərəkət kimi qiymətləndirilə bilər 

 
Hansı ödəniş üsuluna üstünlük verirsiniz? 
Sizdən üstünlük verdiyiniz ödəniş üsulunu soruşa bilərlər:  Bankınızda olan fərdi cari nəzart hesabınıza və ya 
əmanət hesabınıza yaxud Elektron ödəniş kartınıza (EPC) köçürmə. Bu, ABŞ Bankından Visa Debit Kartdı. 
 
Birbaşa banka depozit üsulu ilə ödəniş istərsinizsə, aşağıdakıları göstərin: 

• Banl hesabının sahibinin adı 
• Bankın adı 
• Bankın ünvanı 
• Bankın telefon nömrəsi 
• Nəzarət və ya əmanət hesabı 
• Hesab nömrəsi 
• Bankın “routinq nömrəsi” (çekdə göstərilir) 

 
Əgər siz Elektron Ödəniş Kartına üstünlük verirsizsə (Visa debit), sizə poçtla viza kartı göndəriləcək. Kartdan 
istifadə təlimatları kartla yanaşı təmin olunur. Daha ətraflı məlumat almaq üçün www.maine.gov/reemployme 
saytına baş çəkib  Öyrən ("Learn about") bölməsində Ödəmə Seçimləri (Payment Options) klikləyin. 
 
Vergi məsələləri 
Müavinat almaq üçün ilkin ərizənizin verildiyi müddətdə sizə, vergilərin, bu səbəbdən aldığınız işsizlik 
ödənişlərindən gec vergiləri ödəməyin). 10% Federal Verginin tutulması?  5% Ştat vergisinin tutulması? 

• Əgər siz Sosial Sığorta Təminatı  (SSI) alırsızsa və ya uşağınıza görə ictimai dəstək alırsazsa (TANF), siz 
avtomatik tutulmalardan azad ola bilərsiz. 

 
Ərizənizi doldurduqdan sonra ərizəniz qəbul edilərsə   
təsdiq nömrəsini və təsdiq elektron məktubunu alırsınız.  Təsdiq nömrəsini almamağınız   
doldurma prosesi başa çatmayıb deməkdir. 
 
İşsizlik müavinatı almaq üçün hər həftə sertifikasiyanı DOLDURMALISINIZ. Bunu siz  onlayn rejimində 
ReEmployME hesabı və ya telefon vasitəsi ilə yerinə yetirməlisiniz. 
 
RESURSLAR  
İşsizlik haqqında FAQ (tez-tez verilən suallar):  
 https://www.maine.gov/labor/docs/2020/covid19/covidfaqandui.pdf 
MDOL İşsizlik Vebsaytı:          https://www.maine.gov/unemployment/ 
COVID-19 İşsizlik məlumatı:          https://www.maine.gov/labor/covid19/ 
Onlayn ərizənin doldurulması:      www.maine.gov/reemployme 
 
Müavinat xidmətinin iş saatları:    Bazar ertəsi – Cümə, 8:00 - 17.00 
Müştəri Xidmət saatları:           Bazar ertəsi – Cümə, 8:00 - 12.30 
 
Müştəri Xidmət telefonu:           1-800-593-7660 
Onlayn Müştəri xidməti:                                              www.maine.gov/labor/contact (işsizlik düyməsini seçin) 
Yerli karyera mərkəzini/Canlı söhbət xəttini seçin: https://www.mainecareercenter.gov/locations/index.shtml 
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