
MẪU THAM KHẢO, trang này chỉ dùng để tham khảo.

Tổng đài EDD  
Hoặc PO Box
THÀNH PHỐ CA MÃ ZIP

THÔNG BÁO HỒ SƠ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP ĐÃ ĐƯỢC KHAI

Quý vị đã điền hồ sơ cho phúc lợi Bảo hiểm Thất nghiệp (UI) hiệu lực từ 00/00/0000. Khi điền hồ sơ quý vị có khai rằng:

1. Người sử dụng lao động cuối cùng của quý vị là: Tên Người Sử Dụng Lao Động
Địa Chỉ Người Sử Dụng Lao Động,  
Thành phố, Tiểu bang và mã ZIP

2. Ngày cuối cùng quý vị làm việc cho Người sử dụng lao động đó là 00/00/0000.

3. Lý do quý vị không còn làm việc cho Người sử dụng lao động nói trên là (Lý do quý vị điền hồ sơ yêu cầu chi trả  
bảo hiểm)

4. Quý vị (có/không) đang nhận lương hưu hoặc thu nhập khác có thể được khấu trừ từ các khoản trợ cấp UI của  
quý vị.

5. Quý vị (có/không) thể và sẵn sàng chấp nhận công việc toàn thời gian.

6. Quý vị (có/không có) quyền hợp pháp để làm việc tại Hoa Kỳ.

Vui lòng xem kỹ các thông tin trên. Quý vị không cần phải làm gì để phản hồi nếu thông tin là chính xác. EDD coi 
thông tin này là chính xác trừ khi quý vị báo cáo thông tin khác trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày gửi thông báo 
này. Bất kỳ phản hồi nào sau 10 ngày có thể dẫn đến việc chậm trễ phúc lợi. Để báo cáo thông tin khác, quý vị có thể 
gọi cho EDD hoặc gửi thư phản hồi của quý vị đến địa chỉ EDD ở trên. Hãy nhớ bao gồm tên và số An sinh xã hội của 
quý vị trong tất cả các thư từ với EDD. 

Mặc dù luật liên bang và tiểu bang cấm tiết lộ thông tin về việc làm của quý vị và yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp của 
quý vị cho vợ/chồng, họ hàng, bạn bè, các bên không cùng quan tâm và các nhóm lợi ích cá nhân, nhưng luật liên 
bang yêu cầu thông tin đó phải được cung cấp cho các sở phúc lợi của tiểu bang và liên bang, chương trình trợ giúp y 
tế, CalFresh (trước đây là food stamps), nhà ở và các cơ quan thực thi cấp dưỡng nuôi con. Bảo mật là trách nhiệm 
của các cơ quan sử dụng thông tin. 

Quý vị có tùy chọn hủy hồ sơ UI thông thường của California (tham khảo Thông báo về Quyết định Trợ cấp Thất 
nghiệp của quý vị để biết các quy định về hủy bỏ). Nếu quý vị quyết định muốn hủy bỏ hồ sơ của mình, đừng làm 
chứng nhận cho phúc lợi vì một khi quý vị đã được trả phúc lợi, luật pháp không cho phép quý vị hủy bỏ hồ sơ nhận 
phúc lợi của mình. 

Các khoản thanh toán phúc lợi được gửi vào Thẻ EDD Debit CardSM. Quý vị nên tham khảo sổ tay Hướng dẫn về Quyền 
lợi và Dịch vụ Việc làm để biết thông tin về Thẻ EDD Debit CardSM. Nếu trước đây quý vị đã được cấp thẻ và cần thẻ 
thay thế, quý vị phải liên hệ với Dịch vụ khách hàng Thẻ EDD Debit Card của Bank of America theo số điện thoại miễn 
phí 1-866-692-9374. 

DE 1101CLMT/V Rev. 7 (12-20) (INTERNET) Trang 1 trên 1 CU

TÊN CỦA NGUYÊN ĐƠN:
ĐỊA CHỈ CỦA NGUYÊN ĐƠN:
THÀNH PHỐ CA MÃ ZIP

 Ngày Gửi Thư: 00/00/0000 

Chỉ Dành cho Cơ quan Sử dụng: 000000000 

 Số điện thoại Nguyên đơn #: (000) 000-0000 

SỐ ĐIỆN THOẠI EDD:
Tiếng Anh 1-800-300-5616
Tiếng Tây Ban Nha 1-800-326-8937
Tiếng Quảng Đông 1-800-547-3506
Tiếng Quan Thoại 1-866-303-0706
Tiếng Việt 1-800-547-2058
TTY (không dùng tiếng) 1-800-815-9387
trang web: www.edd.ca.gov 

http://www.edd.ca.gov/



