TÊN VĂN PHÒNG EDD
PO BOX
THÀNH PHỐ, MÃ ZIP CA

Các số điện thoại EDD quan trọng:
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:
1-800-815-9387

Tên người yêu cầu
Địa chỉ gửi thư của người yêu cầu
Thành phố, tiểu bang, mã ZIP

Ngày gửi thư:
SSN:

THÔNG BÁO PHỎNG VẤN VỀ TÍNH HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN TRỢ CẤP
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Tại sao tôi nhận được thông báo này?
Một vấn đề về tính hội đủ điều kiện có thể có đã được xác định với yêu cầu Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI) của bạn.
Bạn đã được lên lịch phỏng vấn qua điện thoại để cung cấp thông tin cho một đại diện EDD. Bộ sẽ sử dụng thông
tin bạn cung cấp để xác định xem bạn có thể được chi trả tiền trợ cấp UI hay không. Nếu bạn không sắp xếp
được thời gian cho cuộc phỏng vấn qua điện thoại, quyết định sẽ được đưa ra dựa trên thông tin có sẵn,
điều này có thể dẫn đến việc từ chối thanh toán trợ cấp.
sáng đến

từ

sáng giờ Thái Bình Dương

Một đại diện EDD sẽ gọi cho bạn theo số điện thoại sau. Dịch vụ thông dịch có sẵn miễn phí.

Tôi nên mong đợi điều gì trong buổi phỏng vấn?
Bạn sẽ được hỏi về đơn yêu cầu của bạn. Các câu hỏi mẫu có ở mặt sau của thông báo này. Hãy chuẩn bị để trả
lời những câu hỏi này trong cuộc phỏng vấn. Bạn có quyền yêu cầu thêm thời gian để chuẩn bị, gửi bằng chứng,
giới thiệu các nhân chứng và được đại diện bởi bất kỳ người nào với chi phí do bạn chịu. Nếu cần thêm thời gian,
bạn phải sắp xếp lại cuộc hẹn trước thời gian và ngày được nêu trong thông báo. Việc sắp xếp lại cuộc phỏng
vấn có thể trì hoãn các khoản thanh toán trợ cấp của bạn do bạn đã được lên lịch cho cuộc hẹn sớm nhất có thể.
EDD có thể liên hệ với chủ tuyển dụng cũ hoặc nhân chứng khác để xác minh lời khai của bạn hoặc lấy thông tin.
Bạn có thể khiếu nại bất kỳ tuyên bố hoặc bằng chứng nào mà họ cung cấp.

Điều này ảnh hưởng đến các khoản thanh toán trợ cấp của tôi như thế nào?
Trợ cấp sẽ không được thanh toán cho đến khi quá trình phỏng vấn hoàn tất, EDD xác định bạn hội đủ điều kiện
và bạn chứng nhận trợ cấp. Nếu bạn hiện đang yêu cầu trợ cấp, hãy nộp chứng nhận hai tuần một lần qua mạng,
qua điện thoại hoặc qua thư trong khi vấn đề này đang được giải quyết.
Nếu bạn không hội đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được thư thông báo nêu rõ lý do từ chối và thông tin về cách kháng
cáo quyết định nếu bạn chọn kháng cáo. Nếu EDD xác định bạn đã khai báo sai hoặc giữ lại thông tin để có được
những lợi ích mà bạn không được nhận, bạn sẽ phải hoàn trả toàn bộ số tiền, cộng với bất kỳ khoản tiền phạt nào.

Để sắp xếp lại cuộc hẹn, vui lòng cập nhật số điện thoại của bạn hoặc để xác nhận trợ
cấp, vui lòng sử dụng UI OnlineSM tại www.edd.ca.gov/UI_Online hoặc gọi một trong các
số điện thoại miễn phí được liệt kê ở trên.
Để biết thông tin về cách EDD áp dụng luật và chính sách để xác định tính hội đủ điều kiện, vui
lòng xem Hướng Dẫn Xác Định Trợ Cấp UI tại www.edd.ca.gov/UIBDG.
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HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN QUA ĐIỆN THOẠI

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại, bạn có thể được hỏi một số câu hỏi sau:
LƯU Ý: Các câu hỏi sẽ phụ thuộc vào lý do bạn được lên lịch cho cuộc phỏng vấn qua điện thoại.
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