
ن آ�الت ب�کارۍ  ې کولو لپارە اړ�ن ګټو   Maine State Unemploymentد مني
ته د ع���ن

 معلومات

 
ې په انګل��ي 

ئ (يوا�ئ ې په ي��يوب �ې کت� �ش
ي الرښووئښ  )ژ�ه د هرې مرح�ې په اړە و�ډيوئي

 https://www.youtube.com/watch?v=7ySVbKf9vi8 ا�اونټ چمتو کول:  ReEmployMEخپل 

� لومړ  https://www.youtube.com/watch?v=uW0qlXfU9lQ  ع��ضه کول: ئښ

ە ع��ضه کول:  ښ  gWS4-.youtube.com/watch?v=tu0M9whttps://www اون�ي

 
ې تا�ې ا�م�ل نه لرۍ، په ج�م�ل  ).   Outlook، آو�لوک Yahoo�ې يو ا�م�ل ا�اونټ جوړ کړئ (او �ا په �اهو   Gmailکه چ�ې  �ې

ئ او جوړ کړئ:  www.maine.gov/reemployme د نوي کارن ا�اونټ جوړولو لپارە،�ې   ReEmployMEپه   ته الړ �ش

 
  _______________________________________________ : Login Nameد ننوتلو نوم

 
 __________________________________________________: Password رمز

 
 کړئ:   اي�د د ا�اونټ له جوړولو وروسته مو ا�م�ل ت اړ�نه! 

 Updateد ع��ضه کوون�ي د معلوماتو تازە کول  >پ�دا�ړئ  Benefit Maintenanceپه خپل ا�اونټ �ې مو د ګټلو ساتل  .1

Claimant Profile < اي�دولد ا�م�ل ت Verify E-mail : 
 

ې  �ې لون�ې صفحه  په رات .2 ې په خپل ا�م�ل آدرس �ې مو   تاي�د ، �ا خو هغه د فعاله کړۍا�م�ل مو خپل ددې لپارە �پ ک�� داخل کړئ �پ

ې  ’here‘ترالسه کړی وي او �ا په  . (که چ�ې ي
ل �ش �� ې ا�م�ل آدرس ته ول�ې باندې کل�ک وکړئ، ترڅو يو نوی ک�� جوړ او ستا�ې د قضئي

.)در تا�ې ته ک�� �ە به يو ا�م�ل   اي�د باندې کل�ک وکړئ. د يو نوي ت ’here‘ک�� ته اړت�ا لرۍ، په   تاي�د تا�ې يو بل د  ي
ل �ش ��  ول�ې

 

ې تا�ې ته د تاي�د  .3 ته که چ�ې ل شو، نو په همدې صفحه باندې ب�ي �� ئ او ک�� داخل کړئ، ترڅو د  2نوی ک�� در ول�ې مرح�ې ته الړ �ش

.  فعالولو  ي
ە �ش �  پروسه �ش�پ

 
ې کارۍ پروګرام ته د غوښتنل�ک وړاندې کولو لپارە به تا�ې الندينيو ش�انو چمتوکولو ته اړت�ا   ولرئ: د يب

ي نوم (لومړئښ نوم، منځئښ نوم، تخلص) .1
 قانوئښ

ي آدرسستا�ې اوسئښ  .2  �سئت

ە .3  ستا�ې د ټل�فون شم�ې

 ا�م�ل .4

 جنس (نار�نه/ښځينه) .5

 )م�اشت، ورځ، کالد ز�ږ�دو نېټه ( .6

ە .7 ښ امن�ت شم�ې  )Social Security Number  )SSNد ټولن�ي

ې تا�ې د آم��کا متحدە آ�االتو طبعه نه �است، تا�ې با�د  .8 ي ش�ان ولرئ:  که چ�ې  النديئښ

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


a.  ي حيث�ت (شنه کارت
 لرون�)،”Green Card“ د دا��ي اوس�دون�ي قانوئښ

b. ې مستند سند (کاري اجازە
 )، او �ا ”Work Perment“د متحدە آ�االتو د کارموندئښ

c. ي ګمارنه
ې قانوئښ ې ر�کار� کوم �پ

 )’کارت  ’I-94څرګندوي ( ”employment authorized“ راتګ/روان�دئښ

 
ە د د بل هيواد څخه   Alien Numberراغ�ي شم�ې

ې تا�ې  • ە  Alien /USCIS، خپل درلودون�ي �است work permitاو �ا  green cardد که چ�ې مو په هغه ځای �ې داخله کړئ شم�ې

ې آنالين غوښتنل�ک،  ې �پ  وي.  یذکر کړ  ”Alien Number“چ�ې
 

ې تا�ې د  • ي وکړئ د خپل  employment authorized” I-94“که چ�ې
ە مو په  11کارت   I-94درلودون�ي �است، مه��ائښ ە شم�ې ښ رقم�ي

ې آنالين غوښتنل�ک  ې �پ  ذکر کړی وي.  ”Alien Number“هغه ځای �ې داخله کړئ چ�ې

 
  Expiration Date of Your Documentستا�ې د سند د اعتبار ختم�دو نېټه

ې  ي وکړئ هغه نېټه داخله کړئ په کومه �پ
ي. مه��ائښ �� ي سند د اعتبار مودە پای ته رس�ې  ستا�ې د پورتئښ

 
لو څخه يو کال وروسته نېټه داخله کړئ.   نوټ:  �� ي وکړئ ستا�ې د غوښتنل�ک ل�ې

ې ستا�ې سند د اعتبار ختم�دو نېټه نه لري، مه��ائښ  که چ�ې

 داخله کړئ.  4/1/2021نېټه استوئ. د اعتبار ختم�دو نېټه با�د  4/1/2020تا�ې د ګټو ترالسه کولو لپارە غوښتنل�ک په  مثال:  •
 

ا�ط وړت�ا د   �ش

ي ډول په متحدە آ�االتو �ې د کار کولو اجازە   Base Period Wagesد اساس دورې معاشاتو  •
ترالسه کولو پر مهال تا�ې با�د په قانوئښ

 ولرئ. 
ې  • ي ډول د کار کولو اجازە ولرئ کله �پ

ۍ. تا�ې با�د په قانوئښ �� ې کارۍ ګټو ترالسه کولو لپارە غوښتنل�ک ل�ې  تا�ې د ئب
به د فدرا�ي ډيټاب�سونو څخه تاي�د شوي وي، ځکه نو با�د ددې  Alien Numberاو/�ا  Social Security Numberستا�ې د  •

 اسنادو اړوند ټول معلوماتو داخل کړئ. 
 

ي (کوچن�انو) اړ�ن معلوماتد ژوند مل�ري 
 او کوچين

ي نوم (لومړئښ نوم، منځئښ نوم، تخلص)د ژوند  •
 مل�ري/ماشوم قانوئښ

• Social Security Number 
 اړ�که •
 د ز�ږ�دو نېټه •

               



 
ې په اړە معلومات /دندې تار�خ�پ  د ګمارون�ي

و  ې دندې �ا ګمارون�ي درلودل، تا�ې با�د د ت�ې
ې تا�ې له يو څخه ز�ائت  م�اشتو د ټولو ګمارونکو نومونه ذکر کړئ 18که چ�ې

کت مکمل نوم ذکر کړئ)د ګمارون�ي (ګمارونکو) نوم (د  .1  �ش

ي ک�� �ە ذکر کړئ) .2 ي آدرس له پوسئت کت مکمل پوسئت  د ګمارون�ي (ګمارونکو) آدرس (د �ش

a. ە  د ګمارون�ي (ګمارونکو) د تل�فون شم�ې

b. ) ي له تاسو �ە د پوښتنو د د څارون�ي �ا س��روايزر نوم
ي، مګر ک�دای �ش �� موجود�ت په صورت �ې ددې غوښتنه نه ک�ې

 )مرسته وکړي

ە �ا ا�م�ل ( .3 ي له تاسو �ە د پوښتنو د موجود�ت په صورت �ې مرسته د س��روايزر د اړ��ې شم�ې
ي، مګر ک�دای �ش �� ددې غوښتنه نه ک�ې

 )وکړي

 

 پ�ل کړ؟کار هلته مو څومرە مودە کار وکړ او کله مو  

ې تا�ې کار  .1 ې نېټه / کله �پ
� ګمارئښ  کاوە  ستا�ې د تر ټولو وروسئت

a. کله مو دا دندە پ�ل کړە؟ م�اشت، نېټه، کال 

b. کله مو دا دندە پ��ښودە (له دندې څخه وو�ستل شوئ)؟ م�اشت، نېټه، کال 

؟ مکمله ورځ/ن�مه ورځ؟په دې دندە �ې مو د  .2 � د کاري ساعتونو شم�ې  اوئښ

 

 تا�ې ته څومرە پ��ې درکول ک�دې؟

 معاش؟په ساعت �ې څومرە پ��ې درکول ک�دې؟ ساعتوار  .1

ې ورکولو څخه د مخه مجموعه) .2 � �ې په ناخالص ډول څومرە پ��ې درکول ک�دې؟ (له مالئي  په اوئښ

). (د تاي�د لپارە  .3 ې در کول ک�دې؟ (په حق�قت �ې مو څومرە پ��ې ترالسه کو�ې � �ې په خالص ډول څومرە پ�سئې  check stubsپه اوئښ

 ته وګورئ) payment stubs�ا 

� ناخالصو عا�داتو په اړە مو راپور ورکړئ، همدارنګه د امت�ازونو په اړە د غوښتنل�ک  : معاش ناخالص .4 لو پر مهال د دندې د هرې اوئښ �� ل�ې

، د  � معاش، (جالوا�ي � معاش، د رخصئت . عمو�ي رخصئت ي
ل �ش ي درغ�ي وشم�ې

) د راپور نه ورکول، ک�دای �ش ي
 بخش�ش

 

 څه ډول غواړۍ پ��ې ترالسه کړئ؟

: په بانک �ې ستا�ې شخ�ي د سپما  ي
ې په اړە و�وښتل �ش

ې د پ�سو ترالسه کولو ط���ت او �ا چ�کينګ  Savingله تا�ې څخه به ستا�ې د خو�ښب

Checking  ون��ي کارت ې په ال��ت کول. نوموړی   Deposit) �ې په مستق�م ډول ز�رمه Electronic Payment Card )EPCا�اونټ او �ا د ادايئښ

 آ�االتو د يو بانک لخوا و�زا ډيب�ټ کارت دی. کارت د متحدە 

 
، تا�ې به الندې ش�انو ته اړت�ا ولرئ:  ي

ې پ��ې مو په مستق�م ډول بان�ي ا�اونټ �ا حساب ته را�ش ې غواړۍ �پ  که چ�ې

 د بان�ي ا�اونټ درلودون�ي نوم •

 د بانک نوم •

 موقع�تد بانک  •



ە •  د بانک د تل�فون شم�ې

• Checking  او �اSaving ا�اونټ 

ەد  •  ا�اونټ شم�ې

ە  • ) ”routing number“د بانک رو�ينګ شم�ې ئ ې پ�دا�و� �ش  (په چ�کونو باندې ئي

 
. د کار  ي

ل �ش �� ې (و�زە ډيب�ټ) کارت له الرې ترالسه کړۍ، تا�ې ته به يو و�زە کارت در ول�ې ون��ي ادايئښ ې پ��ې مو د ال��ت ې غواړۍ �پ ت د که چ�ې

ې له کارت �ە موجودې وي. له 
ه ل�دنه وکړئ او د نورو معلوماتو لپارە د څخ www.maine.gov/reemploymeاستعمالولو لپارە الرښووئښ

“Learn About”  ې الرو په برخه �ې  باندې کل�ک وکړئ.  Payment Options د ادايئښ

 

ې مالحظات   د ماليي

ې آ�ا غواړۍ د ګټو لپارە د غوښتنل�ک وړاندې کولو د لومړۍ مرح�ې په ج��ان �ې درڅخه مال�ه ( ي �پ
مونږ ستا�ې د له تا�ې څخه به و�وښتل �ش

ې ته اجازە ورکړئ، 
ې ګرځوئښ ې مالئي ې ورکولو ته اړ نه �استوړت�ا په صورت �ې تا�ې ته سپارښتنه کوو �پ ) ترڅو وروسته د ب�کارۍ پ�سو لپارە مالئي

؟  10 ي
؟ 5سلنه فدرا�ي مال�ه درڅخه وګرځول �ش ي

ي مال�ه درڅخه وګرځول �ش
 سلنه آ�االئت

ي ب�مه  • ە امنيئت ښ ې تا�ې اوس ټولن�ي ) TANF) لرۍ او �ا د خپل ماشوم لپارە عامه مرسته (Social Security Insurance )SSIکه چ�ې

ي  په دې صورت �ې  ترالسه کوۍ،
ې څخه مثتثئښ �است.  تا�ې  ک�دای �ش

ې ګرځوئښ  له اتومات مالئي

ە او د تاي�د  ۍ، ستا�ې د غوښتنل�ک د قبل�دو په صورت �ې به تا�ې د تاي�د شم�ې �� ې تا�ې غوښتنل�ک ول�ې که   ا�م�ل ترالسه کړئ. کله �پ

ە کړې.  � لو پروسه ندە �ش�پ �� ە ترالسه نه کړە، تا�ې د غوښتنل�ک ل�ې ې تا�ې د تاي�د شم�ې  چ�ې

 �� � يو تصديق ول�ې ې ترالسه کړئ، تا�ې با�د هرە اوين �
ې تا�ې غواړۍ د ب�کارۍ ګيت ئ نوموړی کار د خپل دا�پ  ReEmployMEئ. تا�ې کوالی �ش

 ړئ. ا�اونټ او �ا ټل�فون له الرې تر�ە ک

 

ې 
 �چيين

ې 
ې کارۍ په اړە تکراري پوښتين  https://www.maine.gov/labor/docs/2020/covid19/covidfaqandui.pdf  : د يب

 https://www.maine.gov/unemployment/   : و�بپا�ه MDOLد ب�کارۍ 

 https://www.maine.gov/labor/covid19/  : ب�کارۍ و�بپا�ه COVID-19د 

ل:  ��  www.maine.gov/reemployme   د آنالين غوښتنل�ک ل�ې
 

 5:00څخه تر ماښام  8:00جمعه، د سهار  –دوشنبه  د ګټو د خدماتو ادارې کاري ساعتونه: 

�دونکو د خدمتونو ساعتونه:   12:30 غر�ې څخه تر  8:00جمعه، د سهار  –دوشنبه   د پ�ي

 
�دونکو د خدمتونو   7660-593-800-1  ټل�فون: د پ�ي

�دونکو آنالين خدمتونه:    تکمه انتخاب کړئ) Unemployment(د ب�کارۍ  www.maine.gov/labor/contact  د پ�ي

ې کول د مسل�  https://www.mainecareercenter.gov/locations/index.shtml: مح�ي مرکز/په ژوندۍ ب�ه خ�ب

 

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

