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THÔNG BÁO VỀ YÊU CẦU ĐĂNG KÝ TÌM VIỆC LÀM
Sau khi quý vị đã nộp hồ sơ xin trợ cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI), Sở Phát Triển Việc Làm (EDD) yêu cầu
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quý vị phải sử dụng CalJOBS , hệ thống trao đổi dịch vụ lao động trực tuyến của California, để đăng ký tìm
việc làm.
Quý vị có 21 ngày kể từ ngày ghi trên thông báo này để truy cập vào CalJOBS và hoàn thành đầy đủ thông tin
đăng ký cũng như bổ sung sơ yếu lý lịch của mình. Nếu quý vị đã từng sử dụng CalJOBS trong quá khứ, quý vị
sẽ cần cập nhật thông tin đăng ký và thông tin về việc làm gần đây nhất của mình.
Nếu quý vị chưa từng sử dụng CalJOBS, EDD đã chuẩn bị một bản ghi trước đăng ký cho quý vị. Để hoàn tất
quy trình này, đăng nhập tại www.caljobs.ca.gov. Tên người dùng của quý vị là họ đầy đủ, chữ cái đầu của tên
và bốn số cuối của số An Sinh Xã Hội (SSN) của quý vị. Mật khẩu của quý vị là hai số của ngày sinh, hai số của
tháng sinh và bốn số cuối của số SSN của quý vị.
VÍ DỤ: Ví dụ: Một người tên là Jane Smith, sinh ngày 4 tháng 7 và bốn số cuối của số SSN là 1234. Hãy nhớ sử
dụng thông tin của chính quý vị khi đăng nhập vào CalJOBS.
Tên người dùng:
Mật khẩu:

Smithj1234
04071234

Quý vị sẽ được nhắc nhở thay đổi mật khẩu tạm thời khi quý vị đăng nhập lần đầu tiên. Nếu quý vị không thể
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đăng nhập hoặc cần trợ giúp, vui lòng liên lạc với cơ sở America’s Job Center of California (AJCC) tại địa
phương của quý vị được liệt kê dưới đây.

Việc không đăng ký và cập nhật sơ yếu lý lịch của quý vị trong CalJOBSSM có thể ảnh hưởng
đến điều kiện hội đủ nhận các phúc lợi UI của quý vị
Trong chương trình CalJOBS, quý vị có thể tạo một bản sơ yếu lý lịch chất lượng mà các nhà tuyển dụng có
đăng ký có thể đọc. Quý vị có thể xem và nộp đơn xin việc vào hàng loạt các vị trí tuyển dụng ở khắp California.
Quý vị có thể cài đặt tính năng “Virtual Recruiter” (Nhà Tuyển Dụng Ảo) trong phần Job Seeker Services (Dịch Vụ
Tìm Việc). Tính năng này tự động gửi email thông báo cho quý vị những vị trí tuyển dụng mới phù hợp với các kỹ
năng và mục tiêu của quý vị.
Để bắt đầu, quý vị có thể truy cập CalJOBS trực tuyến tại www.caljobs.ca.gov hoặc đến một cơ sở AJCC tại
địa phương. Nếu quý vị không có Internet hoặc cần trợ giúp truy cập CalJOBS, hãy đến một trung tâm hỗ trợ tìm
việc gần nhất. Ở đó quý vị có thể sử dụng máy tính để tìm việc trực tuyến và có nhân viên giúp quý vị từng bước.
Địa chỉ và số điện thoại của cơ sở AJCC tại địa phương của quý vị là:
Cơ Sở America's Job Center of California tại địa phương của quý vị
0000 Main St.
City, CA ZIP Code
000-00-0000
Sở EDD, nhà tuyển dụng/chương trình cung cấp các cơ hội công bằng, là đối tác thực hiện ấn phẩm này. Có sẵn
hỗ trợ bổ sung và dịch vụ dành cho người khuyết tật theo yêu cầu. Để yêu cầu dịch vụ, hỗ trợ và/hoặc định dạng
thay thế, quý vị cần gọi số điện thoại ở trên (thoại) hoặc TTY 1-800-815-9387.
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