POTR Z E BUJ ESZ P O M OCY PRZY U BIEG ANIU SI Ę O
ŚWI ADC ZENI A DLA BEZROBOTNYCH?

OTO KI L KA WS KAZÓWEK:

Ok. 18% amerykańskich rodzin podaje, że co najmniej jedna osoba z ich rodziny albo już straciła
pracę, albo pracuje w zmniejszonym wymiarze godzin z powodu pandemii koronawirusa.
Dlatego wiele osób może składać wniosek o zasiłek dla bezrobotnych, aby mieć za co żyć do
czasu, kiedy epidemia zakończy się i będzie można wrócić do pracy.
Dobra wiadomość: Rząd federalny pozwala stanom rozszerzyć zasady kwalifikacji do świadczeń
dla bezrobotnych, aby złagodzić wpływ pandemii COVID-19. Jeżeli Twój pracodawca musiał
tymczasowo zamknąć zakład ze względu na koronawirusa, możesz ubiegać się o świadczenia.
Najlepiej jest złożyć wniosek natychmiast, kiedy tylko dowiesz się o utracie zatrudnienia.

JAKIE SĄ ETAPY UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK?
1. Miej pod ręką konieczne informacje
- Numer Social Security, adres do korespondencji, numer telefonu, adres email, nazwa
banku, adres banku, numer konta i routing number banku do przelewów bezpośrednich,
nazwa, adres i telefon pracodawcy, pierwszy i ostatni dzień pracy, powód zakończenia
pracy, informacje na temat emerytury i pakietu odprawy (jeżeli dotyczy).
2. Złóż wniosek online możliwie najszybciej
- Złóż wniosek w swoim stanie, zob. linki poniżej:
IL: bit.ly/2U2wGMr, MO: bit.ly/2xdyyJe, WI: bit.ly/2UojsZB,
OH: bit.ly/33xgXZd, IN: bit.ly/3a4WZHC, MI: bit.ly/2QKmIh1
3. Ubiegaj się nawet jeżeli nie wiesz, czy się kwalifikujesz
- Nie musisz stracić pracy, aby korzystać ze świadczeń dla bezrobotnych. Masz prawo
pracować w niepełnym wymiarze godzin, jeżeli drastycznie skrócono ci godziny pracy
albo nie możesz pracować, ponieważ musisz przejść obowiązkową kwarantannę w okresie
pandemii koronawirusa.
4. Przygotuj się na to, że będziesz czekać
5. Jeżeli dostaniesz odmowę - odwołaj się
- Jeżeli agencja uzna, że nie spełniasz żadnych kryteriów, może odrzucić Twój
wniosek o świadczenia. Ale nie poddawaj się!
Pytania? Zadzwoń do Centrum Pomocy Związkowcom, tel. (877) 233-8880

NAWIĄŻ KONTAKT Z LOKALEM 1 444

seiulocal1

seiulocal1

seiu.local1

seiu1.org

