
 کیا میں اہل ہوں؟
 

کے پانے زگاری بھتے وبے ر کے ہفتوں تک 62آپ 

حقدار ہو سکتے ہیں اگر آپ کی مالزمت چھوٹ گئی ہے 

۔ لیکن، ضروری ہے کہ کی مالزمت ناکافی ہےیا اگر آپ 

 :آپ درج ذیل اہلیتی شرائط پر پورے اترتے ہوں

 
 
 

آپ ۔ ضروری ہے کہ آپ بے روزگار ہوں یا 1

 کی مالزمت نا کافی ہو۔

 

بھتے حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ پورے 

طور پر بے روزگار ہوں یا آپ کی مالزمت نا کافی ہو 

گھنٹوں سے کم کی  04یعنی آپ کی مالزمت ہفتے میں )

۔  اگر (ہو اور آپ کو کام کے اضافی گھنٹے درکار ہوں

روزگار برائے آپ جزوی طور پر مالزم ہیں، تو محکمہ 

 Employment Development)ترقی 

Department (EDD))  دفتر کو تمام آمدنی کی اطالع

 دینے کو یقینی بنائیں۔

 
 
 

۔ ضروری ہے کہ آپ مالزمت کے  لئے اہل، 2

 دستیاب اور سرگرم متالشی ہوں۔

 

کو الزمًا جسمانی اور دماغی طور پر کام کے الئق  آپ 

ہونا چاہئے۔ ضروری ہے کہ آپ کام کے لئے دستیاب 

معمول کے ہیں کہ آپ فوراً اپنے  ہوں، جس کے معنی

پیشہ یا اپنی مہارتوں اور تجربات کے لحاظ سے 

مناسب کام کو قبول کرنے کے لئے تیار اور خواہش مند 

 ہوں۔

 
 
 
 
 
 

 
 

ضروری ہے کہ آپ کی نوکری اپنی خود کی . 3

 غلطی کی وجہ سے نہ چھوٹی ہو۔

 

ضروری ہے کہ آپ کی حالیہ ترین مالزمت آپ کی  

 خود کی غلطی کی وجہ سے نہ چھوٹی ہو۔ 

a.      اگر کام نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو عارضی یا

کے لئے  تو آپ بھتوں گيا ہے کر دیافارغ دائمی طور پر 

 اہل ہیں۔

 

b.     اپنی مرضی سے اگر آپ نے اپنی مالزمت

ں ہو سکتے ہی تو آپ بھتوں کے اہل چھوڑی ہے

۔ مثال کے طور بشرطیکہ آپ کے پاس معقول وجہ ہو

 :آپ کی وجہ معقول ہو سکتی ہے اگر پر،

  آپ کے پاس صحت اور سالمتی کو نقصان

 تھاپہنچنے کا معقول اور  یقینی خطرہ 

   ہو کی کوئی خالف ورزی  محنت وہاں قانون

 رہی تھی

 کنبہ سے متعلق کوئی ہنگامی حالت درپیش تھی 

  ساتھ نا جائز امتیاز برتا گیا تھا یا آپ کے

 ہراساں کیا گیا تھا

  کٹوتی کر دی بڑی حد تک اجرتوں میں آپ کی

 گئی تھی

 

جانے کے خوف سے چھوڑ ے یئدمالزمت سے نکال 

 دینا کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ 

 

 c.    تو آپ اس صورت فارغ کردیا گیا تھااگر آپ کو ،

میں بھی بھتوں کے اہل ہو سکتے ہیں بشرطیکہ آپ کو 

 غلط کاری کی وجہ سے مالزمت سے نہ نکاال گيا ہو۔ 

 

اگر آپ کو غلط کاری کی وجہ سے مالزمت سے نکال 

دیا گیا تھا تو آپ بھتوں کے لئے نا اہل ہو سکتے ہیں اگر 

 ال پروا ہو کرآپ نے جان بوجھ کر ارادتًا یا 

  ذمہ داری کی خالف ورزی کی ہوایسی کسی 

جو آپ کو بطور ایک مالزم کے اپنے آجر کے 

 لئےکرنا چاہئے تھا؛

  خالف ورزی سنگین تھی؛ اور 

  آپ کے عمل سے آجر کے کاروباری مفادات

 ۔ہو کو نقصان پہنچا

 

ممکنہ طور پر نا اہل بنانے والی غلط کاریوں کی مثالیں 

:حسب ذیل ہیں  

 عدم تعمیل 

 بار بار تاخیر کرنا یا اوجود تباہات کے بمتعدد ان

 غیر حاضر ہونا

 چوری کرنا 

 کام پر سو جانا 

 نشہ خوری 

 

آپ بے روزگاری بھتے کے مستحق ہو  سکتے ہیں اگر 

آپ کو درج ذیل کی وجہ سے مالزمت سے فارغ کیا گيا 

 :تھا

 

  خراب کارکردگیکام کی 

  معمولی ال پروائی کے اکا دکا واقعات یا نیک

 گئے فیصلہ میں غلطیکئے نیتی سے 

  آجر نے آپ کے ساتھ یا دیگر مالزمین کے

 ساتھ سلوک کو نظر انداز کیا

  اگر بر طرف کرنے کی بڑی وجہ غلط کاری

کے عالوہ کچھ اور تھی تو آپ بھتوں کے اہل 

 ہو سکتے ہیں

 
 

 کافی ہونی چاہئیں۔ آپ کی سابقہ کمائیاں الزما  . 4

 

 51اہل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے گذشتہ 

کمائی ہوں۔ آپ کے اجرتیں ہفتوں کے اندر  کافی  51تا 

ہفتہ واری بھتے کی رقم اس مدت کے دوران آپ کی 



ہے۔ مزید معلومات کے  یکمائی کی بنیاد پر طے کی جات

 سے رابطہ کریں۔ EDDلئے  

 
 

تمام شرائط کی  شدہآپ کو الزما  رپورٹ . 5

۔تعمیل کرنی چاہئے  

 

 دیکھیں۔" نابھتوں کے لئے درخواست دی"ال پینل، اگ

 

 بھتوں کے لئے درخواست دینا
 

عوام کے ساتھ ( EDD)روزگار ترقی برائے محکمہ 

 یا ای میل کے ذریعہ کرتا ہے۔ ٹیلیفون تمام معامالت
 

کے درج ذیل نمبر پر کال  EDD: کرنا دعوی داخل .5

اور انہیں بنیادی معلومات فراہم کر دیں۔ یں کر 

EDD پر ایک انٹرویو کا  ٹیلیفون آپ کے لئے

 بندوبست کرے گا۔
 

یہ انٹرویو ابتدائی استحقاق کو : ٹیلیفون انٹرویوز .6

کے ساتھ مکمل ایمانداری  EDDطے کرتا ہے۔ 

برتیں۔ غلط بیانیوں کی صورت میں بھتوں سے 

فعال کا مرتکب کیا جا سکتا ہے یا مجرمانہ اانکار 

بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اضافی انٹرویوز کی 

 ضرورت پڑ سکتی ہے۔ 
 

بھتّے حاصل کرتے رہنے کے : فارمدعوے کے  .3

لئے، ضروری ہے کہ آپ ہر دو ہفتوں پر کوئی 

 Continued Claim)فارم  دعوے کاجاری 

Form ) بھتے حاصل میں پُر  کریں۔ آپ پہلے ہفتہ

نہیں کریں گے، لیکن آپ کو الزمًا اس ہفتے کے 

 فارم پر کرنا چاہئے۔  دعوے کالئے 
 

اگر آپ کا : کسی انکار کی صورت میں اپیل کرنا .0

مسترد ہو جاتا ہے تو کوئی اپیل فائل کرنے دعوی 

کا وقت رہتا ہے۔  وںدن 64کے لئے آپ کے پاس 

ہو کہ آپ کو بس ایک خط لکھنا ہے جس میں یہ بیان 

میں فیصلہ سے متفق نہیں ہوں۔ میں اپیل کرنا " 

 "چاہتا ہوں۔
 

انتظامی قوانین سے متعلق کوئی جج اپیل : سماعت .1

سے قبل اپنی فائل سماعت ۔ سماعت کریں گےکی 

پر نظر ثانی کر لیں۔ آپ اپنی نمائندگی کے لئے 

کوئی اٹارنی یا وکیل رکھ سکتے ہیں۔ آپ  ایسے 

جو آپ کے حق میں گواہی گواہ پیش کر سکتے ہیں 

 ۔ یںدے سک
 

UI  ،بھتوں کی درخواست کے لئےEDD   1سے-

 پر رابطہ کریں۔ 800-300-5616

 
 

 مصروف میں خدمت کی معاشرے سے 5716 سال
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کا مشن ( Asian Law Caucus)کاؤکس  الایشین 

کے معاشروں لینڈ کے باشندگان اور پیسفک آئی ایشیائی 

حقوق کو فروغ دینا، آگے بڑھانا شہری کے قانونی اور 

 اور نمائندگی کرنا ہے۔ 

یہ مانتے ہوئے کہ سماجی، اقتصادی، سیاسی اور نسلی 

ے، عدم مساوات آج بھی ریاستہائے متحدہ میں موجود ہ

کاؤکس ہمارے سماج کے تمام سیکٹرز  کو  الایشین 

ت اور انصاف  دالنے کے لئے  پابند عہد ہے، امساو

جس میں خصوصی توجہ کم آمدنی والے ایشیائی اور 

 پر دی جاتی ہے۔ آئلینڈ کے باشندگان پیسفک 
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اشاعت کی حوصلہ دوبارہ ہم اس بروشر کی 

افزائی کرتے ہیں اور صرف اتنی درخواست 

 الاشاعت کے وقت ایشین  ہدوبارکرتے ہیں کہ 

 کاؤکس کو کریڈٹ دیں۔

 
اس پرچے کو قانون سے متعلق عوامی بیداری کو بڑھانے  
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کی اپنے حقوق 

معلومات حاصل 

 :کریں
 

 
 

بے روزگاری بیمہ بھتے 

کے لئے کس طرح 

 درخواست دیں
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