Thông báo dành cho
nhân viên
Chủ lao động này được đăng ký với Sở Phát Triển Việc Làm (EDD)
theo quy định tại Bộ Luật Bảo Hiểm Thất Nghiệp California và báo
cáo với EDD tín chỉ tiền lương tích lũy cho bạn dùng làm cơ sở cho:

UI
UI

Bảo Hiểm Thất Nghiệp

(hoàn toàn do thuế của chủ lao động tài trợ)
Unemployment Insurance (UI) (Bảo hiểm Thất nghiệp) được công ty chủ lao động bao trả và cấp một phần lương cho bạn khi bạn bị
thất nghiệp hoặc số giờ làm việc của bạn bị giảm mà không do lỗi của bạn. Để lãnh tiền quyền lợi UI, bạn cũng phải đáp ứng tất cả
các tiêu chuẩn tham gia hợp lệ, bao gồm việc bạn phải sẵn sàng nhận việc làm và bạn đang tìm việc làm.
Mở hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp (UI) mới
Sử dụng một trong những phương pháp sau:
•

Trực tuyến: UI OnlineSM là cách mở hồ sơ UI nhanh và tiện lợi nhất. Để bắt đầu, hãy truy cập UI Online
(edd.ca.gov/UI_Online).

•

Điện thoại: Có đại diện sẵn sàng phục vụ tại các số điện thoại miễn phí bên dưới, từ thứ hai đến thứ sáu, từ 8g sáng đến 12g
trưa (giờ Thái Bình Dương), ngoại trừ các ngày lễ tiểu bang.
Tiếng Anh

1-800-300-5616

Tiếng Tây Ban Nha 1-800-326-8937
•

Tiếng Quảng Đông

1-800-547-3506

Tiếng Việt

1-800-547-2058

Tiếng Quan Thoại

1-866-303-0706

TTY

1-800-815-9387

Fax hoặc gửi thư: Khi truy cập UI Online để mở hồ sơ mới, một số khách hàng sẽ được hướng dẫn gửi đơn yêu cầu UI đến
EDD bằng fax hoặc qua bưu điện. Trong trường hợp này, đơn Unemployment Insurance Application (DE 1101I), (Yêu cầu Bảo
hiểm thất nghiệp) sẽ hiển thị. Để đơn được xử lý nhanh hơn và an toàn hơn, hãy gửi đơn đã hoàn chỉnh qua fax theo số ghi trên
đơn. Đơn UI gửi qua bưu điện đến địa chỉ ghi trên đơn sẽ cần thêm thời gian để được cứu xét.

Quan trọng: Bạn có thể nhận tiền quyền lợi chậm trễ nếu bạn chần chừ không mở hồ sơ UI ngay.

DI
DI

Bảo Hiểm Mất Năng Lực

(hoàn toàn do đóng góp của nhân viên tài trợ)
Disability Insurance (DI) (Bảo hiểm Mất năng lực) do đóng góp của nhân viên tài trợ và cấp một phần lương cho cư dân hợp lệ của
California không thể làm việc được do bị bệnh hoặc bị thương tích không liên quan đến việc làm, do thai sản hoặc khuyết tật.
Công ty chủ lao động phải cung cấp tập sách mỏng Disability Insurance Provisions (DE 2515), (Điều khoản về Bảo hiểm Mất năng
lực), cho nhân viên mới thu vào và cho nhân viên nào không thể làm việc được do bị bệnh hoặc bị thương tích không liên quan
đến việc làm, do thai sản hoặc khuyết tật.
Mở hồ sơ bảo hiểm mất năng lực (DI) mới
Sử dụng một trong những phương pháp sau:
•

Trực tuyến: SDI Online là cách mở hồ sơ nhanh và tiện lợi nhất. Để bắt đầu, hãy truy cập SDI Online
(edd.ca.gov/SDI_Online).

•

Bưu điện: Để mở hồ sơ với EDD qua đường bưu điện, hoàn tất và gửi đơn giấy Claim for Disability Insurance (DI) Benefits (DE
2501), (Yêu cầu quyền lợi Bảo hiểm Mất năng lực). Bạn có thể lấy đơn giấy từ công ty chủ lao động của bạn, bác sĩ/chuyên viên,
đến văn phòng State Disability Insurance (Bảo hiểm Mất năng lực Tiểu bang), trực tuyến tại EDD Forms and Publications
(edd.ca.gov/Forms) hoặc gọi 1-800- 480-3287.

Ghi chú: Nếu công ty chủ lao động của bạn có Chế độ bảo hiểm tự nguyện được phê chuẩn cho bảo hiểm DI, hãy liên hệ với công ty
để được hỗ trợ.

PFL
PFL

Để biết thêm thông tin về DI, truy cập State Disability Insurance (edd.ca.gov/disability) hoặc gọi 1-800-480-3287.
Công nhân viên chức tiểu bang xin gọi 1-866-352-7675.
Có TTY (chỉ dành cho người điếc hoặc khiếm thính) tại 1-800-563-2441.

Nghỉ Phép Gia Đình Có Hưởng Lương

(hoàn toàn do đóng góp của nhân viên bao trả)
Paid Family Leave (PFL) (Nghỉ phép Gia đình có lương) do đóng góp của nhân viên tài trợ và cấp một phần lương cho cư dân hợp lệ
của California cần nghỉ phép để săn sóc người thân bị bệnh nặng, như con, cha mẹ, cha mẹ chồng/ vợ, ông bà, cháu nội/ ngoại, anh
chị em ruột, chồng/ vợ hoặc người bạn đời có đăng ký. Quyền lợi cũng được trả cho cha mẹ cần bỏ thời gian ra để tạo mối gắn bó
với một đứa con mới có trong gia đình như con ruột mới sinh, con nuôi hoặc con nhận nuôi dưỡng ngắn hạn. Quyền lợi cũng dành
cho những người California hội đủ điều kiện cần thời gian nghỉ làm để tham gia một sự kiện đủ điều kiện do việc triển khai quân đội
đến nước ngoài của vợ/chồng, người bạn đời có đăng ký, cha mẹ hoặc con cái.
Công ty chủ lao động phải cung cấp tập sách mỏng Paid Family Leave (DE 2511), (Nghỉ phép Gia đình có lương), cho nhân viên
mới thu vào và cho nhân viên nào cần nghỉ việc tạm thời để chăm sóc cho một thành viên gia đình bị bệnh nặng hoặc để tạo mối
gắn bó với một người con mới hoặc để tham gia một sự kiện quân đội đủ điều kiện.
Mở hồ sơ nghỉ phép gia đình có lương (PFL) mới
Sử dụng một trong những phương pháp sau:
•

Trực tuyến: SDI Online là cách mở hồ sơ nhanh và tiện lợi nhất. Để bắt đầu, hãy truy cập SDI Online (edd.ca.gov/SDI_Online).

•

Bưu điện: Để mở hồ sơ với EDD qua đường bưu điện, hoàn tất và gửi đơn giấy Claim for Paid Family Leave (PFL) Benefits
(DE 2501F) (Yêu cầu quyền lợi Nghỉ phép Gia đình có lương). Bạn có thể lấy đơn giấy từ công ty chủ lao động của bạn, bác sĩ/
chuyên viên, đến văn phòng State Disability Insurance (Bảo hiểm Mất năng lực Tiểu bang), trực tuyến tại EDD Forms and
Publications (edd.ca.gov/Forms), hoặc gọi 1-877-238-4373.

Ghi chú: Nếu chủ lao động của bạn có Bảo hiểm Tự nguyện được phê chuẩn cho PFL, liên hệ với chủ lao động để được hỗ trợ.
Để biết thêm thông tin về PFL, truy cập State Disability Insurance (edd.ca.gov/disability) hoặc gọi 1-877-238-4373.
Công nhân viên chức tiểu bang xin gọi 1-877-945-4747.
Có TTY (chỉ dành cho người điếc hoặc khiếm thính) tại 1-800-445-1312.
Ghi chú: Một số nhân viên có thể không được bao trả cho những chương trình bảo hiểm bên trên. Khai man hoặc giấu thông tin
để yêu cầu quyền lợi là hành động phi pháp. Để biết thêm thông tin, truy cập EDD (edd.ca.gov).
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