
 �الت ماین آالزم جهت ثبت نام در مورد ب�کاری  اطالعات

Maine State Unemployment 

 
 )نگل��(فقط به ز�ان ا � توان در يوتيوب �افتو�ديويي در بارە ای هر مرحله را  دستورالعمل های

 https://www.youtube.com/watch?v=7ySVbKf9vi8 : خود  ReEmployME تنظ�م حساب

ن خود  درخواست�شک�ل نمودن   https://www.youtube.com/watch?v=uW0qlXfU9lQ : اولنی

 هفت �شک�ل نمودن درخواست
گ

 gWS4-https://www.youtube.com/watch?v=tu0M9w : خود  �

 
 . ا�جاد نمای�د  )Outlook، آو�لوک Yahoo �ا �اهو ( Gmail ا�م�ل ندار�د، �ک ا�اونت ا�م�ل در ا�ر 

 : برو�د و معلومات ز�ر را ا�جاد کن�د  www.maine.gov/reemployme به ،ReEmployME برای راە اندازی �ک حساب کار�ری جد�د در 

 
  _______________________________________________ : Login Nameورود نام

 
 __________________________________________________: Password عبورکلمه 

 
 : بعد از ا�جاد حساب، ا�م�ل آدرس خود را تاي�د کن�د  ! مهم

 : Verify E-mail تائ�د نمودن ا�م�ل > Update Claimant Profile > برو�د  Benefit Maintenance از حساب خود به .1
 

 ’here‘ دکمهدر صفحه بعدی، برای فعال نمودن ا�م�ل خود، کد تائ�دی را که در ا�م�ل خود در�افت کردە ا�د، وارد کن�د �ا بر روی  .2

 روی، �گر ن�از دار�د به کد تائ�دی د �رکل�ک کن�د تا �ک کد جد�د ا�جاد و به ا�م�ل آدرس موجود در دوس�ه تان ارسال شود. (ا 

‘here’  م�ل با کد تائ�دی جد�د بر شما ارسال خواهد شد. کل�ک کن�د. �ک ا�( 
 

و کد را وارد کن�د تا پروسه ای فعال  گرد�د بر  2ئ�دی جد�د بر شما ارسال شدە است، در همان صفحه دو�ارە به مرحله ا�ر �ک کد تا .3

 . سازی کامل شود 

 
 درخواست به ب�کاری با�د موارد ز�ر را ارائه ده�د: برای 

 خانواد  نام، بعدی نام، اول�ه نام( قانوين  نام .1
گ

�( 

 �سیت فع� شماآدرس  .2

 تانشمارە تلفن  .3

 ا�م�ل .4

 )زن/ مرد ( �تجنس .5

 )الس، روز ، ماە( تار�ــــخ تولد  .6

ن شمارە  .7  )Social Security Number  )SSNاجتما� تأمنی

 : ، با�د این موارد را داشته باش�د �ر �ک شهروند آم��کايي ن�ست�د ا  .8

a.  دارندە( وضع�ت اقامت دائم قانوين  “Green Card” ن  )،کارت س�ب

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


b. اجازە کار( سند مجوز استخدام آ�االت متحدە“Work Perment” ا� ،( 

c.  که �شان دهندە استخدام مجاز   ع��مت/ ورود سوابق “employment authorized”  کارت ( باشد‘I-94’( 

 
 Alien Number گر شمارە شخص از کشور د�

درخواست  ”Alien Number“ خود را در جای  Alien /USCIS شمارە، هست�د  work permit �ا  green card ا�ر شما دارندە •

 . آنالین وارد کن�د 
 

 شمارە ، هست�د  employment authorized” I-94“ ا�ر شما دارندە •
�
 ”Alien Number“خود را در  I-94 رق� کارت 11لطفا

 . درخواست آنالين وارد کن�د 

 
  Expiration Date of Your Documentسند شما انقضاءتار�ــــخ 

 تار��ن را که 
�
 . � شود، ذکر کن�د  سند فوق منق�ن لطفا

 
 تار��ن را که �ک سال بعد از تار�ــــخ ثبت درخواست تان است، ذکر کن�د انقضاء ندارد ا�ر سند شما تار�ــــخ  : توجه

�
 . ، لطفا

 . باشد  4/1/2021 با�د  انقضاءتار�ــــخ . درخواست مزا�ا � ده�د  4/1/2020 شما به تار�ــــخ مثال:  •
 

ا�ط  �ش

  ، با�د به طور قانوين مجاز به کار در آ�االت متحدە باش�د. فت�د ر گخود را   Base Period Wagesمعاشات دورە اسا� گا� که هن •
 . ، شما با�د به طور قانوين مجاز به کار باش�د گا� که مطالبه مزا�ای ب�کاری � کن�د هن •
بنا بر این اطمینان حاصل کن�د ، از دیتاب�س های فدرال تائ�د شدە باشد  Alien Numberو/�ا  Social Security Number شمارە •

 که معلومات کامل م��وط به این اسناد را وارد کن�د. 
 

 معلومات الزم برای هم� و افراد وا�سته (فرزندان)

 خانواد  نام، بعدی نام، اول�ه نام( هم�/فرزند قانوين  نام •
گ

�( 
• Social Security Number 
 ارتباط •
 تار�ــــخ تولد •

 
 
 

               



 معلومات درمورد سابقه کار/کار فرما

�دماە   18ب�ش از �ک کار �ا کار فرما داشت�د، با�د در ا�ر   گذشته از همه کارفرما�ان خود نام ب�ب

کت را ذکر کن�د  نام) (کار فرما�ان( کار فرما   نام .1  )کامل �ش

کت همراە به کد �سیت ارائه ده�دآدرس �سیت  ( آدرس کار فرما (کارفرما�ان) .2  )کامل �ش

a. (کار فرما�ان) شمارە تل�فن کار فرما 

b. ن سواالت مف�د باشد( س��روايزر  نام  )از شما پرس�دە ن� شود، اما ممکن است در صورت داشنت

ن سواالت مف�د باشد( شمارە تماس �ا ا�م�ل س��روايزر  .3  )از شما پرس�دە ن� شود، اما ممکن است در صورت داشنت

 

وع کرد�د  چه وقتچه مدت در آنجا کار کرد�د و    ؟�ش

 تار�ــــخ های استخدام آخر / زماين که کار کردە ا�د .1

a.  وع کرد�د  الس، تار�ــــخ، ماە؟ اين کار را چه وقت �ش

b.  الس، تار�ــــخ، اە)؟ ماز کار اخراج شد�د( چه وقت این کار  را ترک کرد�د 

 ؟وقتن�مه / تمام وقت؟ در این وظ�فه تعداد ساعات کاری در هفته .2

 

 ؟پرداخت شدە ا�د چقدر 

 ؟معاش ساعتوار ؟ در هر ساعت بر تان چقدر پرداخت � شد  .1

 )مبلغ قبل از مال�ات؟ (در هفته، به طور ناخالص چقدر پ�سه بر تان پرداخت � شد  .2

�ا  check stubs به برای تائ�د ). (چقدر در واقع�ت در�افت � کرد�د؟ (در هفته، به طور خالص چقدر پ�سه بر تان پرداخت � شد  .3

payment stubs مراجعه کن�د( 

ن در صورت گ، مبلغ در آمدهای ناخالص خود را برای هر هفته  گام درخواستاز کار کردن هن : پرداخت ناخالص .4 زارش ده�د و همچننی

، عدم گزارش  داری به شمار )، � تواند �شان دهندە  جايزەپرداخت (جدا شدن، پرداخت رخصیت عمو�، پرداخت رخصیت کاله�ب

 بروند. 

 

 ؟پ�سه در�افت کن�د چگونه � خواه�د 

ن پول : ، سوال خواهد شد که به شما ارجح�ت دارد   از شما در بارە روش در�افت پ�سه به طور مستق�م در ا�اونت �س انداز  Depositپرداخنت

Saving  ا چ�کينګ�Checking ��ون ن ال��ت اين �ک کارت و�زە ). Electronic Payment Card )EPC شخ� شما �ا در کارت پرداخنت

 . باشد  ديب�ت از طرف �ک بانک آ�االت متحدە �

 
 : به این موارد ن�از خواه�د داشت، ر � خواه�د که پول به طور مستق�م در ا�اونت بان� تان پرداخت شود �ا 

 دارندە در حساب بان� نام •

 نام بانک •

 آدرس بانک •

 شمارە تلفن بانک •



 Saving�ا  Checkingا�اونت  •

 شمارە ا�اونت •

 )در چ�ک ها در�افت کردە � توان�د( ”routing number“ شمارە روتینک بانک •

 
ون�� (و�زە ديب�ت) پرداخت شود  ا�ر � خواه�د  . به شما کارت و�زە ارسال خواهد شد ، پول بر تان با استفادە از کارت پرداخت ال��ت

 و�بسا�ت ”Learn About“برای معلومات ب�ش�ت به بخش . کارت همراە با کارت موجود � باشد دستورالعمل های استفادە از  

www.maine.gov/reemployme مراجعه کردە و روی Payment Options   کل�ک کن�د . 

 

  مالحظات مال�ایت 

داز�د(از شما سوال خواهد شد که آ�ا � خواه�د در � مرحله اول درخواست خود  بنا ، ما توص�ه � کن�م که در صورت امکان مال�ات را ب�پ

داز�د  ف�صد مال�ه فدرال 10) بر این الزم ن�ست که بعدا� برای هر ن�ع پرداخت ب�کاری که در�افت � کن�د، مال�ات پرداخت کن�د  5؟ را ب�پ

داز�د آ�الیت دولت مال�ه ف�صد   ؟ب�پ

ن  در حال حا�ن ب�مه �ر ا  • �ا در حال در�افت کمک های  عمو�  در�افت کردە ا�د ) Social Security Insurance )SSI اجتما� تأمنی

ن مال�ه به شکل اتومات مثتثین باش�د.  ممکن) هست�د، در اين حالت TANFبرای فرزند خود (  شما از پرداخنت

ئ�د در�افت نکرد�د، �ر شمارە تاا  شما پذیرفته شود، بعد از ثبت نام �ک شمارە و �ک ا�م�ل تائ�د در�افت خواه�د کرد. وقیت که درخواست 

 شما مراحل پروسه را تکم�ل نکردە ا�د. 

 ط��ق ا�اونت� توان�د این کار را آنالين از . شما با�د هر هفته �ک تصدیق ارائه ده�د که � خواه�د مزا�ای ب�کاری را مطالبه کن�د 

ReEmployME  خود �ا از ط��ق تلفن انجام ده�د . 

 

 منابع

 https://www.maine.gov/labor/docs/2020/covid19/covidfaqandui.pdf    : سواالت ب�کاری

 MDOL :  /https://www.maine.gov/unemployment و�ب سا�ت ب�کاری

 COVID :  /https://www.maine.gov/labor/covid19-19 و�ب سا�ت ب�کاری

 www.maine.gov/reemployme   : ثبت درخواست آنالین
 

 بعد از ظهر.  5:00 صبح تا  8:00جمعه،  –دوشنبه   : ساعات کاری ادارە خدمات مزا�ا 

�ان  بعد از ظهر.  12:30 صبح تا  8:00جمعه،  –دوشنبه   : ساعات کاری خدمات مش�ت

 
�ان  7660-593-800-1   : تلفن خدمات مش�ت

�ان   )را انتخاب کن�د Unemployment دکمه ب�کاری( www.maine.gov/labor/contact   : خدمات آنالین مش�ت

ن مرکز مح� شغ�  https://www.mainecareercenter.gov/locations/index.shtml  : گفتگوی زندە/ �افنت

 

http://www.maine.gov/reemployme
https://www.maine.gov/labor/docs/2020/covid19/covidfaqandui.pdf
https://www.maine.gov/unemployment/
https://www.maine.gov/labor/covid19/
http://www.maine.gov/reemployme
http://www.maine.gov/labor/contact
https://www.mainecareercenter.gov/locations/index.shtml

