
ຫວ່າງງານບ?ໍ

ທ່ານເສຍວຽກ
ຂອງທ່ານໄປບໍຫຼື

ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຂອງທ່ານຫຼຸດ

ລົງບໍ?
ຍື່ນ ແລະ ຈັດ ການ ເລື່ອງ ການ ຫວ່າງ ງານ ຂອງ ທ່ານ  

ການຍື່ນ ເອົາ ປະ ກັນ ໄພ (UI)
ດ້ວຍ ການ ໃຊ ້UI OnlineSM!

ເຂົ້າເຖິງ UI Online ເພື່ອ:
• ຍື່ນຫຼືເປີດຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຄືນໃໝ.່
• ຢ້ັງຢືນຜົນປະໂຫຍດແລະໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນໄວຂ້ຶນ.
• ເອົາຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຫຼ້າສຸດຂອງທ່ານແລະ
ຂໍ້ມູນການຊໍາລະ.

• ຮັບການແຈ້ງເຕືອນທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ການເຕືອນເພື່ອຢັ້ງ
ຢືນຜົນປະໂຫຍດ.

• ເບິ່ງການນັດໝາຍດ້ວຍຕົວເອງແລະທາງໂທລະສັບ.
• ສົ່ງຄຳຖາມ.
• ແລະອື່ນໆອີກ!

ມີ UI Online MobileSM ໃຫ້ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ສະມາດໂຟນ 
ແລະແທັບເລັດ.

www.edd.ca.gov/UI_Online

ທ່ານສາມາດຍື່ນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງໃໝ່ດ້ວຍການໃຊ້ UI 
Online ໄດ້ ໃນລະຫວ່າງເວລາຕາມກຳນົດຢູ່ລຸ່ມນີ:້
ວັນຈັນ 4 ໂມງເຊົ້າ - 10 ໂມງແລງ 
ວັນອັງຄານ - ວັນສຸກ 2 ໂມງເຊົ້າ - 10 ໂມງແລງ 
ວັນເສົາ 2 ໂມງເຊົ້າ - 8 ໂມງແລງ 
ວັນອາທິດ 5 ໂມງເຊົ້າ - 8:30 ໂມງແລງ

ເມື່ອທ່ານຍື່ນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າ
ເຖິງ UI Online ໃນເວລາໃດກໍ່ໄດ້ເພື່ອເບິ່ງແລະຈັດ
ການຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ.

ໃຫ້ເບິ່ງດ້ານຫຼັງ ເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີຕັ້ງບັນຊີ UI Online.

DE 2338H/L Rev. 5 (4-18) (INTERNET) Page 1 of 2

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


ສ້າງການເຂົ້າສູ່ລະບົບໂຄງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອອອນລາຍ
ຖ້າ ທ່ານ ມີ ການ ເຂົ້າ ສູ່ ລະ ບົບ ໂຄງ ການ ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ທາງ ອອນ ລາຍ ຢູ່ ແລ້ວ,
ທ່ານ ອາດ ຈະ ຂ້າມ ຂັ້ນ ຕອນ ນີ້ ໄປ.

• ເຂົ້າ ເບິ່ງ ທີ່ www.edd.ca.gov/BPO ແລະ ເລືອກ Register(ລົງທະບຽນ).
• ຍອມ ຮັບ ຂໍ້ ກ� ນົດ ແລະ ເງື່ອນ ໄຂ ເພື່ອສືບຕໍ່.
• ໃສ ່ທີ່ ຢູ ່ອີ ເມວ ສ່ວນ ຕົວ ທີ່ ມີ ແຕ່ ທ່ານ ໃຊ້ ຄົນ ດຽວ ເທົ່າ ນັ້ນ ແລະ ສ້າງລະຫັດຜ່ານ.
• ເລືອກ ຮູບສ່ວນ ຕົວ ແລະ ຄ� ອະ ທິ ບາຍ ຫຍໍ້ ໃສ່. ເລືອກ ແລະ ຕອບ ຄ� ຖາມ ຄວາມ ປອດ ໄພ ສີ່ ຂໍ້.
• ກວດເບິ່ງ ອີເມວຂອງ ທ່ານ. ເລືອກ ລິ້ງ ເຊື່ອມ ຕໍ່ ສະ ເພາະ ພາຍ ໃນ 48 ຊົ່ວ ໂມງ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ອ ີເມວ ເພື່ອ ດ� ເນີນ ຂັ້ນ ຕອນ

ໃຫ້ ສ� ເລັດ ຖ້າ ບໍ່ ດັ່ງ ນັ້ນ ທ່ານ ຕ້ອງ ໄດ້ ເລີ່ມ ຕົ້ນ ຄືນ ໃໝ.່

ສິ່ງສໍາຄັນ: ກວດ ເບິ່ງ ໂຟລເດີ ຂີ້ ເຫຍື້ອ/ສະ ແປມ ຂອງ ທ່ານ ຖ້າ ທ່ານ ບໍ່ ເຫັນ ຂໍ້ ຄວາມ ນີ້ ຢູ່ ໃນ ກ່ອງ ອີ ເມວ ເຂົ້າ ຂອງ ທ່ານ.

ຍື່ນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ
ເຂົ້າ ສູ່ ລະ ບົບ ໂຄງ ການ ຜນົ ປະ ໂຫຍດ ອອນ ລາຍ ແລະ ເລືອກ UI Online ເພື່ອ ເລີ່ມ ຕົ້ນ.

• ເລືອກ File a Claim (ຍື່ນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ).
• �ອ່ານຄ� ແນະ ນ� UI Claim Filing(ການຍື່ນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງUI). ເລືອກ Next(ຖັດໄປ)

ເພື່ອ ສືບ ຕໍ່.
• ໃຫ້ ຂໍ້ ມູນ ທົ່ວ ໄປ ຂອງ ທ່ານ, ຂໍ້ ມູນນາຍ ຈ້າງຫຼ້າ ສຸດ ແລະ ປະ ຫວັດ ການ ເຮັດ ວຽກ.
• ທົບ ທວນ ເບິ່ງ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ທ່ານ ໃຫ້ ຢູ່ ໃນ Summary Page(ໜ້າສັງລວມ) ແລະ ຈາກ ນັ້ນ ເລືອກ Submit(ສົ່ງ).
ໝາຍເຫດ: ຫຼັງ ຈາກ ສົ່ງ ຂໍ້ ຮຽກ ຮ້ອງ ຂອງ ທ່ານ, ໜ້າ ການ ຢືນ ຢັນ ຈະ ປະ ກົດ ຂຶ້ນ. ທ່ານ ອາດ ຈະ ເກັບ ຮັກ ສາ ເລກ ທີ ການ 
ຢືນ ຢັນ ຂອງ ທ່ານ ໄວ້ ເປັນ ບັນ ທຶກ ຂອງ ທ່ານ.

ລົງທະບຽນ UI Online ເພື່ອຢັ້ງຢືນຜົນປະໂຫຍດ
ເຂົ້າ ສູ່ ລະ ບົບ ໂຄງ ການ ຜນົ ປະ ໂຫຍດ ອອນ ລາຍ ແລະ ເລືອກ UI Online ເພື່ອ ເລີ່ມ ຕົ້ນລົງ ທະ ບຽນ.
ທ່ານ ຈ� ເປັນ ຕ້ອງ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ ມູນ ຕໍ່ ໄປ ນີ້ ຄ:ື

ຊື່ ແລະ ນາມ ສະ ກຸນ ຕາມ ທີ່ ມັນ ປະ ກົດ ຢູ່ ໃນ ໃບຮຽກ ຮ້ອງຂອງ ທ່ານ.
• ວັນ ເດືອນ ປ ີເກີດ.
• ເລກປະກັນສັງຄົມ.
• ເລກ ບັນ ຊີ ລູກ ຄ້າ EDD.*

*ຖ້າທ່ານເປັນລູກຄ້າໃໝ່ຂອງ UI, ໃຫ້ເວລາ 10 ວັນເຮັດວຽກ ຫຼັງຈາກຍື່ນຂໍ້ ຮຽກຮ້ອງ ເພື່ອຮັບເອົາເລກ ບັນ ຊີ ລູກ ຄ້າ EDD ໂດຍທາງໄປສະນ.ີ

EDD  ແມ່ນ ນາ ຍຈ້າງ/ ໂຄງການ ທີ່ ໃຫ ້ໂອກາດ ເທົ່າ ທຽມ ກັນ. ການ ຊ່ວຍ ເຫຼື ແລະ ການ ບໍ ລິ ການ ເສີມ ແມ່ນ ມີ ໃຫ້ ຕາມ ການ ຮ້ອງ ຂໍ ເພື່ອ ໃຫ້ ກັບ ຄົນ ພິ ການ.

ເລີ່ມຕົ້ນມື້ນີ້!
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