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ໜັງສືແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຮ້ອງຂໍເງິນຊ່ວຍເຫ ື ອການ 
ຫວ່າງງານທ ່ ຍ່ືນແລ້ວ 

 
ທົ່ານໄດ້ຍຼືົ່ ນຄ າຮ້ອງຂ ເງິນຊົ່ວຍເຫ ຼື ອການຫວົ່າງງານ (Unemployment Insurance ຫ ຼື  UI) ທີົ່ ມີຜ ນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 00/00/0000. 
ເມຼືົ່ ອທົ່ານຍຼືົ່ ນຄ າຮ້ອງຂ  ທົ່ານໄດ້ລະບຸວົ່ າ: 

 
1. ນາຍຈ້າງລາຍສຸດທ້າຍຂອງທົ່ານແມົ່ນ: ຊຼືົ່ ນາຍຈ້າງ 

ທີົ່ ຢ ົ່ຂອງນາຍຈ້າງ ເມຼື ອງ, 
ລັດ ແລະ ລະຫັດໄປສະນີ 

 
2. ມຼື້ ສຸດທ້າຍທີົ່ ທົ່ ານເຮັດວຽກໃຫ້ນາຍຈ້າງລາຍນ້ັນແມົ່ນວັນທີ 00/00/0000. 

 
3. ເຫດຜ ນທີົ່ ທົ່ ານບ ົ່ ໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ນາຍຈ້າງລາຍນ້ັນອີກຕ ົ່ ໄປແລ້ວແມົ່ນ: (ເຫດຜ ນທີົ່ ໃຫ້ໄວ້ເມຼືົ່ ອທົ່ານຍຼືົ່ ນຄ າຮ້ອງ). 

 
4. ທົ່ານ (ໄດ້/ບ ົ່ ໄດ້) ຮັບເງິນບ ານານ ຫ ຼື  ລາຍໄດ້ອຼືົ່ ນທີົ່ ອາດຈະຖຼື ກຫັກອອກຈາກສິດປະໂຫຍດ UI ຂອງທົ່ານ.  

 
5. ທົ່ານ (ສາມາດແລະຫວົ່າງພ້ອມ/ບ ົ່ ສາມາດແລະບ ົ່ ຫວົ່ າງພ້ອມ) ທີົ່ ຈະຕ ກລ ງເຮັດວຽກເຕັມເວລາ 

 
6. ທົ່ານ (ມີ/ບ ົ່ ມີ) ສິດຕາມກ ດໝາຍທີົ່ ຈະເຮັດວຽກໃນສະຫະລັດ ອາເມລິກາ. 

 
ກະລຸນາກວດເບິົ່ ງຂ ້ ມ ນຂ້າງເທິງອຍົ່ າງລະມັດລະວັງ. ທົ່ານບ ົ່ ຈ າເປັນຕ້ອງດ າເນີນການໃດໆ ຖ້າຂ ້ ມ ນນ້ີຖຼື ກຕ້ອງ. ພະແນກ EDD 
ພິຈາລະນາວົ່ າຂ ້ ມ ນນ້ີຖຼື ກຕ້ອງ  ເວ້ັນເສຍແຕົ່ວົ່ າທົ່ານຈະລາຍງານຂ ້ ມ ນອຼືົ່ ນພາຍໃນ 10 (ສິບ)  
ມຼື້ ນັບຈາກວັນທີສ ົ່ ງໜັງສຼື ແຈ້ງການສະບັບນ້ີທາງໄປສະນີ. ການຕອບກັບຄຼື ນໃດໆທີົ່ ເຮັດຫ ັ ງຈາກ 10 ມຼື້ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ 
ການຈົ່າຍເງິນສິດປະໂຫຍດລົ່າຊ້າ.  ຖ້າຕ້ອງການລາຍງານຂ ້ ມ ນອຼືົ່ ນ ທົ່ານສາມາດໂທຫາພະແນກ EDD ຫ ຼື  
ສ ົ່ ງຄ າຕອບສະໜອງຂອງທົ່ານທາງໄປສະນີໄປຫາທີົ່ ຢ ົ່ຂອງພະແນກ EDD ຂ້າງເທິງ. 
ຢົ່າລຼື ມໃສົ່ຊຼືົ່ ແລະໝາຍເລກປະກັນສັງຄ ມຂອງທົ່ານໃນຈ ດໝາຍໂຕ້ຕອບທັງໝ ດກັບທາງພະແນກ EDD. 

 
ເຖິງແມົ່ນວົ່ າກ ດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງແລະຂອງລັດຈະຫ້າມການເປີດເຜີຍຂ ້ ມ ນກົ່ຽວກັບການຈ້າງງານຂອງທົ່ານ 
ແລະຄ າຮ້ອງຂ ເງິນຊົ່ວຍເຫ ຼື ອການຫວົ່າງງານຂອງທົ່ານແກົ່ຄ ົ່ສ ມລ ດ, ຍາດພີົ່ ນ້ອງ, ໝ ົ່ ເພຼືົ່ ອນ, ພາກສົ່ວນທີົ່ ບ ົ່ ມີສົ່ວນໄດ້ສົ່ວນເສຍ 
ແລະກຸົ່ມເອກະຊ ນທີົ່ ມີສົ່ວນໄດ້ສົ່ວນເສຍ  
ກ ດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງກ ານ ດໃຫ້ສະໜອງຂ ້ ມ ນດັົ່ ງກົ່າວແກົ່ ຫ້ອງການສະຫວັດດີການຂອງລັດແລະຂອງລັດຖະບານກາງ, 
ຫ້ອງການຄວາມຊົ່ວຍເຫ ຼື ອທາງການແພດ, ໂຄງການ CalFresh (ກົ່ອນໜ້ານ້ີມີຊຼືົ່ ວົ່ າຟ ດສະແຕມ), ການເຄຫະ ແລະໜົ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ 
ຄົ່າລ້ຽງດ ເດັກ. ໜົ່ວຍງານທີົ່ ໃຊ້ຂ ້ ມ ນມີໜ້າທີົ່ ຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບຮັກສາຂ ້ ມ ນເປັນຄວາມລັບ. 

 
ທົ່ານມີທາງເລຼື ອກໃນການຍ ກເລີກຄ າຮ້ອງຂ ເງິນຊົ່ວຍເຫ ຼື ອການຫວົ່າງງານປ ກກະຕິຂອງລັດຄາລິຟ ເນຍ  
(ກະລຸນາກວດສອບໜັງສຼື ແຈ້ງການກົ່ຽວກັບການອະນຸມັດສິດປະໂຫຍດຍ້ອນ ການຫວົ່າງງານ ຫ ຼື  Notice of Unemployment Award 
ສ າລັບຂ ້ ກ ານ ດໃນການຍ ກເລີກ). ຖ້າທົ່ານຕັດສິນໃຈວົ່ າທົ່ານຕ້ອງການຍ ກເລີກຄ າຮ້ອງຂ ຂອງທົ່ານ  ຢ່າຢ້ັງຢືນສິດປະໂຫຍດ 
ເພາະວົ່ າເມຼືົ່ ອທົ່ານໄດ້ຮັບເງິນສິດປະໂຫຍດ ກ ດໝາຍ ບ ົ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ທົ່ານຍ ກເລີກຄ າຮ້ອງຂ ຂອງທົ່ານ. 

 
ການຈົ່າຍເງິນສິດປະໂຫຍດແມົ່ນການຈົ່າຍເງິນໃສົ່ໃນບັດເດບິດ EDD Debit CardSM. ທົ່ານຄວນກວດເບິົ່ ງປ ້ ມຄ ົ່ມຼື ແນະນ າສິດປະ 
ໂຫຍດແລະບ ລິການດ້ານການຈ້າງງານ (Guide to Benefits and Employment Services) ສ າລັບຂ ້ ມ ນກົ່ຽວກັບບັດເດບິດ EDD Debit CardSM.  
ຖ້າມີການອອກບັດໃໝົ່ ໃຫ້ທົ່ານກົ່ອນໜ້ານ້ີ ແລະທົ່ານຕ້ອງການບັດໃໝົ່ແທນໃບເກ ົ່ າ ທົ່ານຕ້ອງຕິດຕ ົ່ ຫາຝົ່າຍບ ລິການລ ກຄ້າບັດເດບິດ  
EDD Debit Card ຂອງທະນາຄານ Bank of America ໂດຍໃຊ້ໝາຍເລກໂທຟຣີເບີ 1-866-692-9374. 

 
 
 

DE 1101CLMT/L Rev. 7 (12-20) (INTERNET) ໜ້າທີ 1 ຈາກ 1 ໜ້າ CU 

ຊຼືົ່ ຜ ້ ຍຼືົ່ ນຄ າຮ້ອງ 

ທີົ່ ຢ ົ່ຂອງຜ ້ ຍຼືົ່ ນຄ າຮ້ອງ 

ເມຼື ອງ CA ລະຫັດໄປສະນີ 

 ວັນທີສ ົ່ ງຈ ດໝາຍ: 00/00/0000 

 ສ າລັບຫ້ອງການນ າໃຊ້ເທ ົ່ ານ້ັນ: 000000000 

 ເບີໂທລະສັບຂອງຜ ້ ຍຼືົ່ ນຄ າຮ້ອງ#: (000)000-0000 

ເບີໂທລະສັບພະແນກ EDD: 

ພາສາອັງກິດ 1-800-300-5616 

ພາສາສະເປນ 1-800-326-8937 

ພາສາຈີນກວາງຕຸ້ງ 1-800-547-3506 

ພາສາຈີນກາງ 1-866-303-0706 

ພາສາຫວຽດ 1-800-547-2058 

TTY (ບ ົ່ ມີສຽງ) 1-800-815-9387 

ເວັບໄຊ: www.edd.ca.gov 

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



