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UI Finding
(Este es un documento importante. Si usted necesita un intérprete, póngase en contacto con el Centro de Servicio al

Reclamante al (800) 244-5631)
Dependent Type:  None Filing Type: Internet
Payment Method:  Pending Debit Card
Last Employer:  INDUSTRY, INC Last Day Worked: 06/30/2015
Unemployed Reason: Laid-Off (Lack of Work)

Your bi-weekly certification day is: Tuesday Your first certification date is: 07/21/2015

The best way to certify for benefits is the internet. You can certify for benefits online at www.ides.illinois.gov/certify. You 
also can certify by telephone by calling (312) 338-4337. These services are available Monday - Friday from 5 a.m. to 7:30 
p.m.

You elected to have federal income tax deducted from your unemployment benefits; 10.00% will be withheld and sent to the Internal 
Revenue Service.  

You elected to have state income tax deducted from your unemployment benefits, 4.95% will be withheld and sent to the Illinois 
Revenue Department.  

You have the option of depositing your UI benefit payments directly into your checking account or directly applied to a debit card. To 
begin the process, visit the IDES website at www.ides.illinois.gov and look for payment options or contact the Agency at the phone 
number listed above.

Your current payment status is pending debit card. A debit card will be issued to you within the next 7 days. This card must be 
activated by calling (866) 728-2167 to receive your benefits, please activate as soon as you receive the debit card.

Benefit Year Begin Date: 07/05/2015 Benefit Year End Date: 07/04/2016
Date of Claim: 07/05/2015 Program Type: Regular

Qualifying Period Quarters and Wages Paid
Employer Name Q2/2014 ($) Q3/2014 ($) Q4/2014 ($) Q1/2015 ($)
INDUSTRY, INC. 31,629.20 5,271.54 37,669.54 31,457.95

*If any of the wages shown above are not yours, or if there are no wages shown above, contact the Agency at the phone number
listed above.

UI Monetary Determination

Weekly Benefit Amount: 426.00 Dependent Allowance: 0.00 Benefit Amount Per Week: $426.00

Maximum Benefit Balance (Does not include dependency allowance): $11,076.00

If you think this information is incorrect or require additional information, contact the Agency at the phone number listed above.

Orzeczenie “UI Finding”

W ciągu najbliższych 7-10 dni, dostarczone będzie orzeczenie tak zwany 
UI Finding (patrz niżej). UI Finding zawiera, oprócz inne informacje, 
zarobki z bazowego okresu, kwotą tygodniowego świadczenia, oraz dnia 
dwutygodniowego poświadczenie.
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Wymagania Poświadczenie

• Trzeba poświadczać o uprawnienia do świadczeń co dwa tygodnie.

○ Można poświadczyć o zasiłku w Internecie na stronie IDES ALBO przez
telefon używając system Tele-Serve.

• Trzeba zgłosić wszystkie wynagrodzenie brutto, zarobione w tygodniach
poświadczonych.

○ Należy zgłosić płace za tydzień, w którym zostały osiągnięte, a nie za
tydzień kiedy były wpłacone.

• Należy poświadczać w dniu wskazany, bez względu na nierozstrzygnięty
wywiad orzekanie.

○ Jeżeli się nie złożył zaświadczenia w dniu przypisany, można
poświadczać w czwartek lub piątek tamtego tygodnia.

• Spóżnione zaświadczenie nie będą przyjęte.

○ Niezastosowanie się do złożeniu zaświadczenie na przypisany dzień
(lub czwartek albo piątek tego samego tygodnia) może spowodować
odmowę świadczeń lub opóźnienie w przetwarzaniu świadczeń.

Poświadczenie Online
od poniedziałku do piątku od 5:00 do 19:30

• Najlepszy sposób aby złożyć zaświadczenia jest przez Internet. wejdź

• Wejdź na stronę www.ides.illinois.gov/certify

• Sprawdź informacje na stronę, łącznie z linkiem Błędy Często
Popełnione przez Rościciele UI.

• Kliknąć na link Poświadczyć o Korzyści.
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Pytania na Zaświadczenie

Poniżej znajduje się lista pytań, które będą zadawane w trakcie procesu 
poświadczenia. Należy przejrzeć i przygotować odpowiedzi przed złożeniem, 
aby zapewnić szybkim i dokładnym zaświadczeniem. Odpowiedzi na pytania 
ustali uprawnienia do świadczeń. Ponadto, w zależności od programu, z którego 
otrzymuje się świadczenia, mogą być dodatkowe pytania.

1. Czy Pan(i) otrzymał(a) albo oczekuje wynagrodzenia za dzień świąteczny
w okresie od niedzieli do soboty (początkowa data w tydzień 1 do kończąca
data tydzień 2)?

Rada: Upewnić się, że kwota wynagrodzenie za urlop jest pod ręką.
• Jeżeli tak, to wpisać kwotę brutto wynagrodzenia za urlop (przed

potrąceniami) dla każdego tygodnia.

2. Czy Pan(i) pracował(a) w okresie od niedzieli (początkowa data w tydzień 1)
do soboty (kończąca data tydzień 2)?

Rada: Upewnić się, że kwota wynagrodzenie brutto jest dostępna.
• Jeżeli tak, to wpisać kwotę brutto wynagrodzenia (przed

potrąceniami) dla każdego tygodnia.

3. Czy zmienił się stan zależność dziecka lub współmałżonka w okresie tego
poświadczenie?

4. Czy Pan(i) jest zdolny(a) i chętny(a) do roboty w każdy normalny dzień pracy
w tygodniu?

• Jeżeli nie, to wprowadź numer nie dostępnych dni do pracy w polu,
osobno dla każdego tygodnia.

5. Czy Pan(i) aktywnie szukał(a) pracy w okresie od niedzieli (początkowa data
w tydzień 1) do soboty (kończąca data tydzień 2)?

6. Czy Pan(i) obecnie otrzymuje albo złożył(a) wniosek o Ubezpieczenia
Społecznego?

7. Oprócz Ubezpieczenia Społeczne, czy Pan(i) obecnie otrzymuje albo
złożył(a) wniosek o emeryturę?

• Jeżeli tak, czy kwota się zmięniła?

8. Czy Pan(i), uczęszczał(a) do szkoły, lub uczestniczył(a) w programie
przeszkolenie?

• Jeżeli tak, czy Pan(i) uczestniczył(a) we wszystkich zaplanowanych
zajęć szkoleniowych?

• Jeżeli nie, wprowadź liczbę dni nieobecności na kursie.

9. Czy Pan(i) obecnie otrzymuje albo złożył(a) wniosek o Odszkodowanie
Pracownika na czasową niezdolność do pracy?

10. Czy numer telefonu się zmięniło?

• Jeżeli tak, wprowadź nowy dziesięciu-cyfrowy numer telefonu.

11. Czy adres pocztowy się zmięniło?
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Tydzień 1:  Od niedzieli do soboty

Tydzień 2:  Od niedzieli do soboty

Tele-Serve

od poniedziałku do piątku od 8:30 do 17:00 
(312) 338-IDES / (312) 338-4337 TDD/TTY 1-800-662-3943

Można poświadczyć przez Tele-Serve. Tele-Serve pozwala uzyskać informacje 
o świadczeniach bez względu czy zaświadczenie jest złożony przez Internet czy
przez telefon. Aby uzyskać informacje dotyczące płatności, to należy poczekać
jeden dzień roboczy po złożenie poświadczenia.

W ciągu pierwszego telefonu, ustala się osobisty numer identyfikacyjny (PIN). 
Należy napisać i zachować w bezpiecznym miejscu. Nie dzielić PIN z nikim. 
Będzie to potrzebny za każdym razem kiedy się dzwoni. Za każdym telefonem, 
następujące informacje muszą być pod ręką:

1. Numer Ubezpieczenia Społecznego oraz PIN;

2. Wynagrodzenia brutto (przed podatkami i inne kwoty potrącone) w ciągu
okresie poświadczenie;

3. Papier i ołówek aby zapisać wszelkie informacje przekazane w ciągu
telefonu.

Przyciskać 1: Poświadczyć o tygodnie bezrobocia

Przyciskać 2: Złożyć dodatkowy wniosek albo ponowić roszczenie o zasiłku dla 
bezrobotnych

Przyciskać 3: Sprawdzić status roszczenia (również zażądać federalny podatek 
dochodowy formularz 1099G)

Przyciskać 4: Ustalić albo zmieniać PIN

Przyciskać 5: Uzyskać ogólne informacje

Po wykręcaniu numeru do Tele-Serve, należy wprowadzić PIN i odpowiedź 
na pytanie zautomatyzowane Nie rozłączaj się, aż Tele-Serve potwierdzi, że 
roszczenie zostało zaakceptowane.
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Dodatkowe Informacje

Trzeba aktywnie szukać pracę podczas przyjmowania korzyści.

Żeby otrzymać pomocy w poszukiwaniu pracy, idź na stronę IllinoisJobLink.
com. Logować na konto, aby wypełnić rejestracja, stworzyć cv, oraz szukać 
pracę. (Nazwa użytkownika i hasło znajdują się na stronę Podsumowanie 
Roszczenie, tak zwany “Claim Summary” podczas wniesienia roszczenie.)

Zachowaj Zapisy o Wyszukiwania Pracy

Początkowe decyzja w przypadku aktywnego szukanie pracy w ciągu tygodniu 
poświadczone może być zrewidowany. (Decyzja może być odwracana mimo, że 
zasiłek już był wypłacony, albo Pan(i) wrócił(a) do pracy.)

Należy trzymać rekord wyszukiwanie pracy rok od ostatniego tygodnia 
poświadczenia, aby przedstawić dowód aktywnego poszukiwaniu pracy. Ponadto, 
jeżeli apel w sprawie aktywnego poszukiwanie pracy jest w trakcie, to trzeba 
zachować pisemny rekord poszukiwanie pracy aż do ostatecznej rozdzielczości.

Jeżeli się szuka pracę przez IllinoisJobLink.com, rekord wyszukanie pracy 
będzie zachowany automatycznie. Poszukiwanie pracę poza IllinoisJobLink.
com, może również być zalogowana na formularzu Rekord Wyszukiwania Pracy 
(dostępny na stronę ides.illinois.gov).

Jeżeli ostatni pracodawca była firma tymczasowej pracy, to trzeba kontaktować 
firmę każdego tygodnia aby zachować uprawnienia do świadczeń.

Zgłoś swój powrót do pracy natychmiast do IDES. Pracodawcy są 
zobowiązani do zgłaszania wszystkich nowych pracowników do tej agencji. 
Raporty te są używane do identyfikacji osób, które zbierają korzyści bezrobocie 
ubezpieczeniowe po ich powrocie do pracy. Niezgłoszenie swój powrót do pracy 
lub wszystkie wynagrodzenie brutto zarobione w poświadczonym tygodniu 
spowoduje nadpłaty świadczeń i ewentualnie określenia oszustwa. W przypadku 
oznaczania oszustwom, kary mogą obejmować nałożenie tygodnie grzywni, oraz 
oskarżenie za oszustwo w Stanowych korzyści.

Pierwszy kwalifikowany tydzień w nowym roku świadczenia jest tygodniem 
oczekiwania. Żadne świadczenie są płacone na ten tydzień.

Jeżeli płaca brutto jest mniej niż cotygodniowy zasiłek, można i tak kwalifikowac 
się za częściowe świadczenie.

Zasiłek powinno być otrzymane w ciągu mniej więcej trzech dniach po złożeniu 
zaświadczenia. Odwrotnie, jeżeli kwalifikowalność jest pod pytaniem, odpowiedź 
będzie dostarczony w ciągu 10 dni biznesowych po złożeniu poświadczenia.

Karta debetowa jest wydana automatycznie na każde nowy roszczenie o 
zasiłek pod ubezpieczeniem na wypadek bezrobocia (UI). Mimo to, rościciele 
mogą wybrać aby otrzymać świadczenia przez bezpośredniego depozytu 
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wprost do konta czekowego lub oszczędnościowego. Bezpośrednie depozyt 
jest metodą bezpiecznym i skutecznym – nie trzeba się martwić o zgubieniem 
karty debetowej i nie potrzebny jest PIN, żeby uzyskać dostęp do pieniądzy, i nie 
ma dodatkowych opłat bankowych z bezpośrednim depozycie. Bezpośrednie 
depozyty można założyć online na stronie ides.illinois.gov.

W ramach federalnych wytycznych, można zostać zidentyfikowany jako 
kwalifikujące się do usług ponownego zatrudnienia różnych stanowych 
i lokalnych organizacji. W przypadku otrzymaniu odniesienie z IDES do 
którykolwiek z tych usług, trzeba uczestniczyć w tych programach, ponieważ 
inaczej świadczenie mogą zostać zawieszone.

Wywiad orzekanie może być wymagany aby ustalić uprawnienia do świadczeń. 
Jeżeli to będzie potrzebne, pocztą będzie wysłany zawiadomienie, określając 
dzień i czas telefonicznego wywiadu. Niezastosowanie się dostępne dla wywiad 
może mieć wpływ na prawo do świadczenia. W przypadku niedostępności na 
datę i czas wywiadu, pan(i) jest odpowiedzialny(a), żeby kontaktować się z IDES.

Według prawa, mozna odwołać się od jakiegokolwiek decyzji zaprzeczając 
świadczeń. Żeby otrzymać odpowiedzi na jakiekolwiek pytania dotyczące praw 
odwoławcze, mozna skontaktować się z IDES. Jeżeli apelacja zostanie złożona, 
dalej należy złożyć zaświadczenia za tygodnie bezrobocie mimo, że można nie 
uzyskać świadczenia aż apel jest zdecydowany.

Poczta nie przekieruje korespondencja z IDES. Można zmienić adres, imię, 
nazwisko, lub inne informacje online na stronie ides.illinois.gov albo można 
skontaktować się z IDES Obsługa Rościciela pod numerem telefonu (800) 244-
5631.

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia podlega stanowego oraz 
federalnego podatki dochodowe. Można zażądać, żeby potrącić od zapłat 
świadczeń stanowe lub federalne podatki, albo obydwie. Potrącenia są wstępnie 
określone o 10% na federalne i 4.95% na Stanu Illinois.

Roszczel jest konfidencjonalny pod prawem. Nie możemy udzielić informacji 
o roszczenie do współmałżonka ani do innych członków rodziny. Jednakże,
zgodnie z Ustępem 1900 Ustawy Ubezpieczenia od Bezrobocia, wszelkie
informacje, które dostarczone do Departamentu Bezpieczeństwa Zatrudnienia w
związku z roszczeniem mogą być udostępniane do byłych pracodawców lub ich
przedstawicieli.

Ważne Numery Telefonu

Tele-Serve: (312) 338-IDES / (312) 338-4337     TDD/TTY :1-800-662-3943

Obsługa Rościciela: 1-800-244-5631       TTY: 1-866-322-8357
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Ważne Uwagi

DLACZEGO IDES GROMADZI I WYKORZYSTUJE NUMERY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 
Illinois Departament Bezpieczeństwa Zatrudnienia gromadzi i wykorzystuje numery ubezpieczenia 
społecznego (SSN) w administracji programów usługi ubezpieczenia od bezrobocia i zatrudnienia. 
Prawa Stanowe oraz Federalne wymagają używania SSN w celu weryfikacji tożsamości osób 
składających wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. SSN są wykorzystywane w zarządzaniu programem 
służby zatrudnienia, aby upewnić się, że roszczący świadczeń dla bezrobotnych zarejestrowało się do 
służby zatrudnienia, zgodnie z wymogami prawa. Departament również wykorzystuje SSN w rozwoju 
zagregowanych statystyk. Łączne statystyki nie identyfikują osób ani nie ujawniają żadnych SSN. 
Departament spełnia surowe wymagania przewidziane w prawie federalnym i stanowym za utrzymanie 
poufności SSN i ochrony przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

TRA ŚWIADCZENIA POMOCY 
Pracownicy, którzy stracą pracę, lub którzy skrócenie godzin pracy i wynagrodzenia w wyniku 
zwiększonego przywozu lub przesunięcia ich miejsc pracy do innych krajów mogą kwalifikować się do 
dodatkowych korzyści wynikających z federalnego ”Trade Act of 1974”  i jego zmian (tak zwani: “Trade 
Act of 2002” albo “Trade and Globalization Adjustment Assistance Act 2009” albo “Trade Adjustment 
Assistance Extension Act of 2011” albo “Trade Adjustment Assistance Reauthorization Act of 2015”). 
Grupa pracowników musi być poświadczona za kwalifikowalna przez Amerykański Departament Pracy. 
Korzyści administrowanych przez IDES obejmują wsparcie dochodów, Kredyt Podatkowy na Pokrycie 
Zdrowotne i uzupełnienie ponownego zatrudnienia płac dla pracowników w starszym wieku.

RÓWNOŚĆ SZANS TO PRAWO 
Illinois Departament Bezpieczeństwa Zatrudnienia (IDES) zarządza programach dopuszczonych na 
mocy Aktu Wagnera-Peyser (Służby Zatrudnienia) i programy Ubezpieczeń na Wypadek Bezrobocia 
dopuszczonych na mocy Tytułu III Akty o Zabezpieczeniu Społecznym. Jest to niezgodne z prawem 
żeby Illinois Departament Bezpieczeństwa Pracy (IDES), odbiorcy federalnej pomocy finansowej, aby 
dyskryminować na następujących podstawach: Przeciwko jakiejkolwiek osobie w Stanach Zjednoczonych, 
na podstawie rasy, wieku, koloru skóry, religii, płci, pochodzenia, niepełnosprawności, przynależności 
politycznej lub przekonań; i przed jakimkolwiek beneficjenta programów wspieranych finansowo w ramach 
tytułu I Akty Inwestycyjny w Pracowników 1998 (WIA), na podstawie obywatelstwa / status beneficjenta 
jako prawnego imigranta autoryzowanego do pracy w Stanach Zjednoczonych, lub jego udziału w 
wszelkie WIA Tytuł I-finansowo programy pomocej albo aktywności.

IDES Nie Może Dyskryminować w Którykolwiek z Następujących Obszarów: 
Decydowanie kto może być przyjęty, czy mieć dostęp, do którykolwiek finansowo wspierane program lub 
działania przez WIA Tytułu I; zapewnienie możliwości w, albo traktując ktorykolwiek człowieka w stosunku 
do takiego programu lub aktywności; czy podejmując decyzji o sprawie pracy w administracji z, czy w 
związku z, takiego programu lub działanie.

Co Należy Zrobić, Jeżeli Uważano, że Doświadczono Dyskryminacji: 
Jeżeli uważa się za poddany dyskryminacji w ramach programów albo działalności „Służby Zatrudnienia” 
lub „Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia” można złożyć reklamację w terminie 180 dni od daty 
domniemanego naruszenia do albo: IDES Equal Opportunity Officer (Przedstawiciel Równych Szans), 
Office of Equal Employment Opportunity/Affirmative Action (Urząd Równych Szans Zatrudnienia / Akcji 
Afirmatywnej), 33 S. State Street, Chicago, Illinois 60603-2803 lub: The Director of the Civil Rights Center 
(Dyrektor Centrum Praw Obywatelskich) (CRC) U.S. Department of Labor, 200 Constitution Avenue NW, 
Pokój N-4123, Washington, DC 20210.

Jeżeli złoży się skargę u IDES, trzeba albo czekać, aż IDES wydaje pisemne Zawiadomienie o 
Ostateczne Działanie, lub aż minie 90 dni (którykolwiek nastąpi wcześniej), przed złożeniem do Centrum 
Praw Obywatelskich (adres powyżej).

Jeżeli IDES nie przedstawi pisemne Zawiadomienie o Ostatecznych Działań w ciągu 90 dni od dnia, w 
którym skarga została złożona, nie trzeba czekać aby IDES dostarczył Zawiadomienie przed złożeniem 
skargi do CRC. Jednakże, należy złożyć reklamację do CRC w ciągu 30 dni od ostatecznego terminu 90 
dni (innymi słowami, w ciągu 120 dni od dnia, w którym skarga została złożona z IDES).

Jeżeli IDES przedstawi pisemne Zawiadomienie o Ostatecznych Działań na skargi, ale Pan(i) jest 
niezadowolony(a) z decyzji lub uchwały, można złożyć skargę do CRC. Trzeba złożyć skargę CRC w 
terminie 30 dni od dnia, w którym otrzymano od IDES Zawiadomienie o Ostatecznych Działań.

IDES jest pracodawcą równych szans i przestrzega stanowych i federalnych przepisów niedyskryminacji 
w administracji swoich programów. Urządzenia i usługi pomocnicze są dostępne na życzenie dla 
osób niepełnosprawnych. Można skontaktować się z zarządcą najbliższego biura IDES, albo z Equal 
Opportunity Officer (Urzędnikiem Równych Szans dla IDES) na (312) 793-9290 lub TDD (888) 340-1007.


