এ"পাে&ড আনএম+য়েম- .বিনিফটস
আনএম%য়েম( ই*ু ের* (ইউ আই) বা 0বকার2 বীমার অথ6 0সই ব8ি:েদর 0দওয়া হয় যারা চা@ির হািরেয়েছন এবং িনিদ6 C 0যাগ8তার মাপকাG পূ রণ কেরন। 0কািভড-১৯ মহামারীর সমেয় মািক6 ন
সরকার এবং িমিশগান 0Oট 0বকার2 বীমা ব8বQায় পিরবত6 ন এেনেছ যা আনএম%য়েম( ই*ু ের* সু িবধাSিল পাওয়ার জন8 অিতির: 0Vণীর ব8ি:েদরও সু েযাগ কের িদেয়েছ।

!বকার& সু িবধা পাবার !যাগ*তা
আপিন িমিশগােন 0বকার2 সু িবধার পাবার জন8 0যাগ8 হেবন যিদ িনWিলিখত িবষয়Sিল
আপনার Zে[ \েযাজ8 হয়ঃ
• আপনােক চা@রী 0থেক ছাঁটাই, বরখা_ বা সামিয়ক ছু ` 0দওয়া হেয়েছ
• আপনার কম6Qল বa হেয় 0গেছ
• আপিন কাজ করেত পারেবন না কারণ আপনােক অবশ8ই bুল বa হওয়ার কারেণ
বাcােদর যd িনেত হেব অথবা পিরবােরর 0কানও সদস8 কেরানাভাইরােসর সংeেশ6
আসার ফেল আপনােক তার অবশ8ই যd িনেত হেব
• আপনার 0রাগ \িতেরাধ Zমতা gব6ল বা আপিন িনেজেক অন8েদর কাছ 0থেক পৃ থক
রাখেত বাধ8 হেiন, এবং আপিন পিরবািরক ও 0মিডেকল িভিjক ছু ` বা অZমতা
(িডেজিবিল`) 0বিনিফট পােiন না
• আপনার আkকম6সংQান আেছ, আপিন একজন lm 0বতেনর কমn, বা িগগ
কমn (0যমন-lতo Gকাদার, িp লা*ার ইত8ািদ) এবং 0কািভড-১৯ এর কারেণ আয়
হািরেয়েছন
০ আপনার 0বকার2 ভাতা 0শষ হেয় 0গেছ।

!যভােব আেবদন করেত হেব
আপিন িমিশগােন 0বকার2 সু িবধার জন8 আপনার কেম6র 0শষ িদন 0থেক অনলাইেন বা
0ফান কের আেবদন করেত পােরন। অনলাইেন আেবদন` 0কবল ইংেরজী ভাষােত
পাওয়া যায়। অনলাইেন আেবদন করেত িভিজট কsন michigan.gov/uia অন8ন8
ভাষায় অনু বােদর ব7ব8া রেয়েছ এই নtের (৮৬৬) ৫০০-০০১৭ (0সামবার 0থেক yzবার
সকাল ৮টা 0থেক সa8া ৬টা, শিনবার সকাল ৭টা 0থেক gপু র ২টা)।
আপিন কখন আেবদন করেত পারেবন তা িনভ6 র করেব আপনার নােমর 0শষাংেশর \থম
অZেরর উপর। িনেচর চােট6 সময়সূ চী 0দওয়া হেলা।

০ আপনার
0বকার2
ভাতা 0শষ
হেয়লাগেব
0গেছ।
আেবদন
করেত
আমার
যা যা
সফলভােব এক` 0বকার2 সু িবধার আেবদন করেত আপনার িনেWা: ড@েম(সমু েহর
অিভবাসীরা
\েয়াজন
হেবঃ যােদর কােজর অনু েমাদন আেছ এবং উপেরােrিখত 0যেকান এক`
• শত6
0সাশ8াল
পূ রন িসিকউির`
কেরন তারানtর
0বকার2 বীমার (ইউ আই) সু িবধার জন8 আেবদন করার 0যাগ8
• 0Oট এর ইসু 8 করা |াইভাস6 লাইেস* বা আইিড
হেবন।
• আপনার কম6Qেলর নাম ও Gকানা, \থম ও 0শষ িদেনর কােজর তািরখ, 0মাট 0বতেনর
(ট8া} কাটা ব8তীত) পিরমাণ সহ িবগত ১৮ মােসর কােজর তথ8
• আপনার Gকানা, 0ফান নtর এবং জ~ তািরখ
• •ীনকাড6 বা আবািসক এিলেয়ন O8াটাসধারীঃ 0রিজে€শন কাড6 এবং আপনার কােজর
অনু েমাদন কােড6র 0ময়ােদাjীেন6র তািরখ

ল"# ক%ন

0বকার2 সু িবধা` পাবিলক চাজ6 িবিধর আওতায় পাবিলক সু িবধা িহেসেব িবেবচনা করা হয় না।
0বকার2 সু িবধার জন8 সGকভােব আেবদন করেল আপনার বত6 মান বা ভিবষ8েত অিভবাসন
O8াটােসর উপর 0কানও \ভাব 0ফলেব না।

আপিন !য পিরমাণ অথ8 !পেত পােরন
িমিশগােন 0বকার2 (ইউ আই) সু িবধার সেব6াc 0পেম( হেলা \িত স•ােহ ৩৬২
ডলার। 0কািভড-১৯ মহামারীর \িতিzয়ায় পাস হওয়া CARES ACT এর অধীেন
0বকার2 সু িবধা\া•রা 0পেƒিমক আনএম%য়েম( কে„ে*শন (িপ ইউ িস) িহেসেব
\িত স•ােহ আরও অিতির: ৬০০ ডলার কের 0পেত পােরন। এই অথ6 পাওয়া যােব
\িত স•ােহর 0বিনিফেটর সােথ ২৯ মাচ6, ২০২০ 0থেক ৩১ জু লাই, ২০২০ এর মেধ8।
আপনার
আেবদন
অনু েমাদন
হেলপর
আপিন CARES ACT এর অধীেন ৩৯ স•াহ পয6…
আপিন
আেবদন
করার
আপিন সুডাইের†
িডেপািজট
বা আপনােক \দj এক` 0ডিবট কােড6র মাধ8েম অথ6 •হণ
0বকার2
িবধার অথ6
0পেত পােরন।
করেত পােরন।
0বকার2 সু িবধার অথ6 0পেত আপনােক :িত ;ই স<ােহ একবার আপনার
@যাগ7তার :মাণীকরণ করেত হেব। আপিন অনলাইেন বা 0ফােন তা করেত পােরন।
• অনলাইেন 0যাগ8তার \মাণীকরণ করেত িভিজট কsন michigan.gov/uia এবং
আপনার MiWAM একাউে( লগ ইন কsন।
• 0ফােন 0যাগ8তার \মাণীকরণ করেত কল ক‡ন ৮৬৬-৬৩৮-৩৯৯৩, 0সামবার 0থেক
শিনবার, সকাল ৮টা 0থেক সa8া ৭টা।

0কািভড-১৯ সtaীয় আরও তথ8স„েদর জন8 িভিজট কsন globaldetroitmi.org/covid19

এই ড$েমে'র তথ+সমূ হ আমােদর দ2তার 3সরা4 িদেয় যাচাই করা হেয়েছ তেব তা কর বা আইনী পরামশ@ িহসােব িবেবচনা করা উিচত নয়। 3কানও পদে2প 3নওয়ার
পূ েব@ একজন অ+াকাউে'' এবং/অথবা আইনজীবীর সােথ পরামশ@ 3নবার জন+ আমরা আপনােক খু ব 3বিশ সু পািরশ কির। 3Hাবাল 3ডJেয়ট গ+ারাি' িদেত পাের না 3য
আমােদর 3সরা MেচNা 3দওয়া সেOও এই ড$েম'4েত 3কানও ভু ল বা Q4 3নই এবং Rত পিরবত@ ন হওয়া বত@ মান পিরিSিতেত, Mকােশর সমেয়র পের 3কানও
পিরবত@ নTিল ঘটেত পাের যা এই নিথর তেথ+র যথাথ@তার উপর Mভাব 3ফলেত পাের।

