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SỞ PHÁT TRIỂN VIỆC LÀM PO BOX 2530
RANCHO CORDOVA, CA 95741-2530

YÊU CẦU XÁC MINH NHÂN THÂN
Tên và Địa Chỉ của Người Xin Trợ Cấp

Ngày Gửi Thư:
Ngày Có Hiệu
Lực:

Tên Người Xin Trợ
Cấp Địa Chỉ Người Xin
Trợ Cấp Thành Phố,
CA Mã ZIP

SỐ ĐIỆN THOẠI EDD MIỄN PHÍ:

1-866-401-2849

Quý vị nhận được thông báo này do Sở Phát Triển Việc Làm (EDD) không thể
xác minh nhân thân của quý vị dựa trên thông tin quý vị cung cấp khi nộp yêu cầu thanh toán Bảo Hiểm
Thất Nghiệp (UI). Vui lòng đánh dấu vào các ô phù hợp bên dưới:
 Tôi đã nộp yêu cầu này với Ngày Có Hiệu Lực ở trên. Ký tên và ghi ngày tại cuối mẫu đơn này
và gửi lại trong bìa thư được cung cấp cùng với các giấy tờ xác minh nhân thân cần thiết được
liệt kê ở mặt sau của mẫu đơn này.
 Tôi đã không nộp yêu cầu này với Ngày Có Hiệu Lực ở trên. Ký tên và ghi ngày tại cuối mẫu
đơn này và gửi lại trong bìa thư được cung cấp. EDD sẽ điều tra tất cả các báo cáo gian lận.
QUAN TRỌNG: NẾU KHÔNG THỰC HIỆN THEO YÊU CẦU NÀY TRONG VÒNG 10 NGÀY NIÊN
LỊCH KỂ TỪ NGÀY GỬI THƯ CỦA BIỂU MẪU NÀY SẼ DẪN TỚI TỪ CHỐI TRỢ CẤP.
EDD không thể xuất các khoản thanh toán trợ cấp cho đến khi quý vị cung cấp các giấy tờ được chấp nhận và
EDD đã xác minh được cả nhân thân của quý vị và rằng số An Sinh Xã Hội (SSN) chín chữ số mà quý vị đã
cung cấp khi nộp đơn yêu cầu là số giống với số do Sở An Sinh Xã Hội (SSA) cấp cho quý vị.
Hai loại giấy tờ nhận dạng mà EDD yêu cầu được liệt kê ở trang hai của thông báo này. Các Giấy Tờ
Được Chấp Nhận để Xác Nhận Nhân Thân kèm theo (DE 1326CD) cung cấp các ví dụ chi tiết về
các giấy tờ nhận dạng được chấp nhận. Nếu quý vị không cung cấp các giấy tờ nhận dạng được
chấp nhận hoặc EDD không thể xác lập nhân thân của quý vị từ các giấy tờ thì quý vị sẽ không đủ điều
kiện để thụ hưởng trợ cấp. Nếu quý vị cần thêm thời gian để cung cấp giấy tờ nhận dạng, hãy làm theo
hướng dẫn trên trang hai của thông báo này để yêu cầu thêm thời gian.
KHÔNG gửi bản sao thẻ An Sinh Xã Hội của quý vị. Thẻ sẽ KHÔNG thỏa mãn yêu cầu.
KÝ và gửi lại mẫu đơn này kèm các giấy tờ xác minh nhân thân rõ ràng và dễ đọc trong bìa thư được gửi
kèm trong vòng 10 ngày niên lịch kể từ ngày gửi thư của thông báo này. Quý vị phải tiếp tục chứng thực
mỗi tuần rằng quý vị muốn yêu cầu trợ cấp trong khi vấn đề xác minh nhân thân đang được giải quyết để
ngăn sự chậm trễ trong việc xử lý yêu cầu của quý vị. Không gửi lại bất kỳ mẫu đơn EDD nào khác trong bìa
thư.
Tôi hiểu rõ luật đưa ra các hình phạt nếu tôi khai man hoặc giấu thông tin sự thật để hưởng trợ cấp. Tôi xin
khẳng định theo hình phạt của luật khai man rằng những thông tin tôi đưa ra và các giấy tờ tôi nộp là đúng
sự thật và chính xác cũng như thuộc về tôi.
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GIẤY TỜ NHẬN DẠNG ĐƯỢC YÊU CẦU
QUAN TRỌNG: Thêm số An Sinh Xã Hội đầy đủ của quý vị trên TẤT CẢ các giấy tờ được
nộp
Quý vị phải cung cấp một bản sao rõ ràng và dễ đọc của MỘT giấy tờ nhận dạng có ảnh thể hiện
rõ tên, ngày tháng năm sinh và ảnh của quý vị (xem phần đính kèm để biết ví dụ về các loại giấy tờ
được chấp nhận).
VÀ
Quý vị cũng phải cung cấp ít nhất MỘT giấy tờ rõ ràng và dễ đọc thuộc danh sách bên
dưới (xem phần đính kèm để biết ví dụ về các loại giấy tờ được chấp nhận):
• Dữ liệu việc làm HOẶC
•

Xác minh địa chỉ cư trú HOẶC

•

Xác minh SSN HOẶC

•

Xác minh ngày tháng năm sinh.

KHÔNG gửi bản sao thẻ An Sinh Xã Hội của quý vị. Thẻ sẽ KHÔNG thỏa mãn yêu cầu.
Yêu Cầu Thêm Thời Gian
Quý vị có quyền yêu cầu thêm thời gian để thu thập giấy tờ hoặc xin ý kiến của người đại diện. Nếu
cần thêm thời gian, quý vị phải liên hệ với EDD qua điện thoại hoặc thư theo địa chỉ/số điện thoại ở
trang một TRONG VÒNG 10 NGÀY NIÊN LỊCH kể từ ngày gửi thư của mẫu đơn này để yêu cầu
thêm thời gian. Nếu EDD không nhận được các giấy tờ cần thiết vào cuối khung thời gian 10 ngày,
hoặc không nhận được yêu cầu thêm thời hạn, thì trợ cấp sẽ bị từ chối.
Các Lỗi Phổ Biến Liên Quan đến Xác Minh Nhân Thân
•
•
•

Ngày tháng năm sinh mà quý vị đã cung cấp khi nộp đơn yêu cầu khác với ngày tháng năm
sinh của quý vị tại SSA và/hoặc Cơ Quan Quản Lý Phương Tiện Cơ Giới (DMV).
Tên quý vị cung cấp khi nộp đơn yêu cầu khác với tên tại SSA hoặc DMV. Quý vị có thể đã
thay đổi tên của mình mà không thông báo cho SSA và/hoặc DMV.
SSN quý vị cung cấp khi nộp đơn yêu cầu không chính xác. Quý vị có thể đã quên số hoặc
đảo lộn số khi quý vị gửi yêu cầu thanh toán bảo hiểm thất nghiệp hoặc khi quý vị cung cấp
cho chủ lao động.

EDD không cập nhật thông tin SSA hoặc DMV. Nếu ngày tháng năm sinh hoặc tên của quý vị được
sử dụng tại SSA hoặc DMV không chính xác theo đánh giá của quý vị về bản khai SSA, bằng lái xe
hoặc thẻ căn cước có ảnh, hãy liên hệ trực tiếp với SSA hoặc DMV để thực hiện (các) thay đổi. Nếu
SSN trên hồ sơ với chủ lao động của quý vị không chính xác dựa trên việc xem xét sổ lương của quý
vị, hãy thực hiện (các) sửa đổi trực tiếp với chủ lao động. Tiếp tục gửi bất kỳ giấy tờ hiện có nào cho
EDD để giải quyết vấn đề xác minh nhân thân trong vòng 10 ngày niên lịch kể từ ngày nhận được
thông báo này. Cung cấp bản sao của các giấy tờ được cập nhật cho EDD ngay khi chúng có sẵn.
Mục 1253 (a) của Bộ Luật Bảo Hiểm Thất Nghiệp California (CUIC) quy định tất cả các yêu cầu xin
trợ cấp phải được nộp theo quy định của EDD. Mục 1257 (a) của CUIC quy định rằng nếu một cá
nhân thực hiện khai man cho EDD để thụ hưởng trợ cấp, cá nhân đó có thể phải chịu phạt. Chương
22, Bộ Quy Điều California, mục 1326-2 (b)(2)(A) nêu rõ EDD có thể yêu cầu người xin phúc lợi xác
minh SSN được cấp cho họ bởi SSA nếu thông tin có sẵn đối với EDD chỉ ra rằng SSN có thể thuộc
về người khác hoặc là một số không hợp lệ.
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