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Taäp taøi lieàu naøy ñaõ ñöôïc Sôû Phaùt Trieån Nhaân
Duïng California phaùt haønh vôùi muïc ñích phoå
bieán nhöõng thoâng tin toång quaùt veà caùc quyeàn,
traùch nhieäm vaø phuùc lôïi cuûa baïn caên cöù treân
caùc ñaïo luaät Baûo Hieåm Thaát Nghieäp hieän
haønh. Tuy nhieân, nhöõng thoâng tin naøy khoâng
theå giaûi thích ñöôïc heát taát caû moïi ñieàu khoaûn
cuûa ñaïo luaät. Neáu baïn caàn thoâng tin rieâng veà
hoà sô cuûa mình, xin lieân laïc Sôû Phaùt Trieån
Nhaân Duïng (EDD) qua trang Web taïi
www.edd.ca.gov hoaëc goïi nhöõng soá ñieän thoaïi
lieät keâ trong boä caåm nang naøy.
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XIN ĈӐC CHӐN VҼN VÀ KӺ CÀNG BӜ CҬM NANG NÀY
NӃu không làm theo các lӡi chӍ dүn trong bӝ cҭm nang này, ÿһt nhӳng
câu hӓi kӏp thӡi khi cҫn, khai báo ÿúng nhѭ ÿã ÿѭӧc hѭӟng dүn, nӝp
các văn kiӋn cҫn thiӃt theo ÿúng thӡi hҥn, hoһc nӝp các ÿѫn xin nhѭ
ÿã ÿѭӧc dһn, thì ÿiӅu này có thӇ gây chұm trӉ hoһc khiӃn bҥn bӏ mҩt
phúc lӧi thҩt nghiӋp.
Ĉӯng ӹ lҥi vào lӡi khuyên cӫa bҥn bè hoһc ngѭӡi nhà. NӃu bҥn không
hiӇu ÿiӅu gì hoһc có vҩn ÿӅ vӟi hӗ sѫ cӫa mình, xin liên lҥc Sӣ Phát
TriӇn Nhân Dөng (EDD), văn phòng Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp (UI).
MҤNG INTERNET – THÔNG TIN VÀ DӎCH VӨ
www.edd.ca.gov
Dӏch Vө Tӵ Phөc Vө Tӵ Ĉӝng Hóa • TiӃng Anh và TiӃng Tây Ban Nha
Thông Tin Trҧ TiӅn Phúc Lӧi • Các Ĉӏa ĈiӇm cӫa Phòng Dӏch Vө Lӵc
Lѭӧng Lao Ĉӝng

XIN GӐI 1-866-333-4606
CÁC SӔ ĈIӊN THOҤI
TiӃng Anh

1-800-300-5616

TiӃng ViӋt

1-800-547-2058

TTY (Không
tiӃng nói)

1-800-815-9387

LIÊN LҤC VӞI SӢ PHÁT TRIӆN NHÂN DӨNG
ASK EDD: CÁCH THӬC Ĉӆ CÓ ĈѬӦC CÂU TRҦ LӠI NHANH
CHÓNG NHҨT
Ask EDD, có thӇ tiӃp cұn trên trang mҥng 24 trên 24, là mӝt cách chҳc
chҳn, riêng tѭ và kín ÿáo ÿӇ lҩy thông tin và ÿһt câu hӓi vӅ hӗ sѫ cӫa
bҥn và Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp.
1. Vào trang mҥng Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ӣ www.edd.ca.gov.
2. Lӵa chӑn mөc “Unemployment.”
3. ĈӇ ý ӣ ÿҫu trang và lӵa chӑn “Contact EDD.”
4. PHIÁ DѬӞI “ONLINE,” LӴA CHӐN MӨC “ASK EDD.”
5. Vào mөc “Select a category” và sӱ dөng mǊi tên thҧ xuӕng.
6. Trong sӕ nhӳng ĈӅ Tài ÿѭӧc liӋt kê, hãy chӑn lҩy mӝt cái phù hӧp
nhҩt vӟi câu hӓi cӫa bҥn.

XIN ĈӮNG BӒ SÓT
• SӔ AN SINH XÃ HӜI CӪA BҤN – Giúp Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng tìm hӗ
sѫ cӫa bҥn.
• ĈӎA CHӌ thѭ ÿiӋn tӱ CӪA BҤN – Giúp Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng trҧ
lӡi nhanh chóng.
• THÔNG TIN CӨ THӆ – Giúp Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng xác ÿӏnh vҩn ÿӅ
và giҧi pháp.
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Bҥn cҫn giúp ÿӥ ÿӇ tìm ÿѭӧc mӝt công viӋc tӕt?



Phòng Dӏch Vө Lӵc Lѭӧng Lao Ĉӝng ÿӏa phѭѫng có thӇ giúp bҥn tìm viӋc làm.
Các dӏch vө này hoàn toàn miӉn phí. Xin tham khҧo phҫn Các Dӏch Vө EDD
Khác cӫa bӝ cҭm nang này dѭӟi mөc Dӏch Vө Lӵc Lѭӧng Lao Ĉӝng.
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LӠI MӢ ĈҪU
Mөc ÿích cӫa bӝ cҭm nang này là ÿӇ trình bày khái quát vӅ chѭѫng trình
Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp (UI). NӃu cҫn chi tiӃt vӅ hӗ sѫ cӫa mình, xin liên lҥc
Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng (EDD), viӃng trang nhà Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng
hoһc gӑi các sӕ ÿiӋn thoҥi miӉn phí liӋt kê ӣ phía trong trang bìa.
Chѭѫng trình Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp cҩp tiӅn phúc lӧi cho nhӳng công
nhân bӏ thҩt nghiӋp không do lӛi cӫa hӑ, vүn còn khҧ năng và sҹn sàng ÿi
làm, và ÿang tích cӵc tìm viӋc nhѭ ÿã ÿѭӧc ÿòi hӓi. Tính hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn
hѭӣng phúc lӧi ÿã ÿѭӧc pháp luұt ҩn ÿӏnh. Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng có
trách nhiӋm chҩp hành nhӳng ÿҥo luұt này. Bҥn có thӇ tham khҧo vӅ nhӳng
ÿiӅu kiӋn hѭӣng phúc lӧi trong Bӝ Luұt Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp.
Tҥi California, tiӅn lѭѫng cӫa công nhân không bӏ khҩu trӯ ÿӇ tài trӧ cho
phúc lӧi UI. Kinh phí này hoàn toàn ÿѭӧc các công ty chӫ nhân tài trӧ.
Hӗ sѫ phúc lӧi cӫa bҥn sӁ ÿѭӧc kiӇm phҭm và thanh tra ÿӏnh kǤ. Nhӳng ngѭӡi
bӏ kӃt tӝi gian lұn phúc lӧi UI sӁ phҧi nhұn lãnh các hình phҥt hành chánh và/
hoһc hình sӵ nghiêm trӑng. Ngѭӡi lұp ÿѫn xin phúc lӧi khai báo thông tin sai ÿӇ
lҩy tiӅn phúc lӧi UI có thӇ phҧi gánh chӏu nhӳng hình phҥt này.
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BҦN THÔNG BÁO MӢ HӖ SѪ BҦO HIӆM THҨT NGHIӊP
Khi hӗ sѫ xin phúc lӧi UI cӫa bҥn ÿã ÿѭӧc mӣ, mӝt B̻n Thông Báo Mͷ Hͫ
S˿ B̻o Hi͛m Th̽t Nghi͟p bao gӗm nhӳng thông tin bҥn ÿã khai ÿӇ xin mӣ
hӗ sѫ phúc lӧi UI sӁ ÿѭӧc gӱi qua ÿѭӡng bѭu ÿiӋn ÿӃn cho bҥn. NӃu có
bҩt kǤ thông tin nào không chính xác, xin liên lҥc EDD trong vòng 10 ngày
kӇ tӯ ngày gӱi bѭu ÿiӋn cӫa bҧn thông báo này.
B̻n Thông Báo Mͷ Hͫ S˿ B̻o Hi͛m Th̽t Nghi͟p (Bҧn mүu)
EDD Call Center
PO Box
City
CA Zip Code
Mail Date:
00/00/0000
SSN:
000-00-0000
aim
Claimant
Phone #:
(00 000-0000
(000)

LE

CLAIMANT’S NAME
CLAIMANT’S ADDRESS
CITY
CA ZIP CODE

EDD Teleph
Telephone Numbers:
1-800-300-5616
English
1-800-326-8937
Spanish
1
Cantonese
1-800-547-3506
Mandarin
1-866-303-0706
namese
Vietnamese
1-800-547-2058
TTY
TY (non voice) 1-800-815-9387

ENT INSURANCE CLAIM FILED
F
NOTICE OF UNEMPLOYMENT

You filed a claim for Unemployment Insurance benefits effective 00
00/00/0000. When you filed your claim you
stated:
yer’s Name
1. Your last employer was: Employer’s
r’s Address
Employer’s
City, State and ZIPCode
2.

d for that employer was 00/00/0000
0
The last day you worked

ger working for the above employer is: (Reason given when you filed your claim).
3. The reason you are no longer
re not) receiving a pension
pens
4. You (are/are
or other income.
are not) able and available
availab to accept full time work.
5. You (are/are
l
6. You (have/do not have) the legal
right to work in the United States.
Please check the above information carefully. EDD will consider this information correct unless you
report other information within (ten) 10 days from the mailing date of this notice. Any response after 10
days may result in delay of benefits. Remember to include your name and Social Security Number in all
correspondence with EDD. Mail your response to the EDD address above or you may call EDD.
Although federal and state laws prohibit the revealing of information about your employment and your
UI claim to your spouse, relatives, friends, non-interested parties, and private interest groups, federal
legislation requires that such information be made available to state and federal Welfare, Medical
Assistance, Food Stamps, Housing, and Child Support Enforcement agencies. Confidentiality is the
responsibility of all agencies using the information.
DE 1101/CLMT/ Rev. 4 (2-07) Claimant Notice

DE 1275A/V Rev. 49 (2-12) (INTERNET)

CU

Page 2 of 43

BҦN THÔNG BÁO PHÊ CHUҬN TIӄN BҦO HIӆM THҨT NGHIӊP
Khi hӗ sѫ UI cӫa bҥn ÿã ÿѭӧc mӣ ra, mӝt B̻n Thông Báo Phê Chún Ti͙n
B̻o Hi͛m Th̽t Nghi͟p sӁ ÿѭӧc gӱi qua ÿѭӡng bѭu ÿiӋn ÿӃn cho bҥn. Nó
sӁ cung cҩp cho bҥn thông tin vӅ ngày bҳt ÿҫu và ngày kӃt thúc hӗ sѫ cӫa
mình, sӕ tiӅn phúc lӧi phê chuҭn cho mӛi tuҫn lӉ, và hӗ sѫ ÿѭӧc căn cӭ
trên sӕ thu nhұp nào. Nó cǊng kèm theo nhӳng lӡi chӍ dүn ÿӇ giúp bҥn ÿáp
ӭng nhӳng ÿiӅu kiӋn ÿi tìm viӋc làm cӫa mình. Mӛi mөc có ÿánh sӕ trong tӡ
phê chuҭn tiӅn phúc lӧi này sӁ ÿѭӧc giҧi thích ӣ nhӳng trang kӃ tiӃp.
QUAN TRӐNG:
ĈiӅu quan trӑng là bҥn phҧi kiӇm tra kӻ B̻n Thông Báo Phê Chún Ti͙n
B̻o Hi͛m Th̽t Nghi͟p ÿӇ chҳc chҳn tҩt cҧ các công ty chӫ nhân mà bҥn ÿã
tӯng làm viӋc cho hӑ trong các quý niên lӏch ghi ӣ ÿây, (xem mөc sӕ 12) ÿã
ÿѭӧc liӋt kê ÿҫy ÿӫ và các sӕ tiӅn lѭѫng bҥn kiӃm ÿѭӧc cǊng ÿѭӧc ghi vào
rõ ràng. NӃu mӝt công ty chӫ nhân ÿѭӧc liӋt kê ӣ ÿây và bҥn không hӅ làm
viӋc cho hӑ, hoһc mӝt công ty chӫ nhân nào ÿó không có tên ӣ ÿây, hoһc
sӕ tiӅn lѭѫng cӫa bҥn không chính xác, xin liên lҥc Sӣ Phát TriӇn Nhân
Dөng ngay lұp tӭc ÿӇ khiӃu nҥi vӅ ÿӝ chính xác cӫa cách tính. NӃu bҥn ÿѭa
thông tin sai hoһc giҩu nhӳng sӵ kiӋn nào ÿó ÿӇ ÿѭӧc hѭӣng phúc lӧi, bҥn
có thӇ bӏ bác ÿѫn và trӯng phҥt hình sӵ.
NӃu bҥn ÿã tӯng làm viӋc cho mӝt cѫ quan thuӝc chính phӫ liên bang, Sӣ
Phát TriӇn Nhân Dөng sӁ phҧi ÿòi thông tin vӅ tiӅn lѭѫng tӯ cѫ quan chính
phӫ liên bang ÿó. Bҥn sӁ nhұn ÿѭӧc mӝt B̻n Thông Báo Phê Chún Ti͙n
B̻o Hi͛m Th̽t Nghi͟p Ĉ́ͻc Tu Chính sau khi sӕ tiӅn lѭѫng liên bang ÿѭӧc
cӝng thêm vào. NӃu bҧn thông báo ÿѭӧc tu chính này không chính xác,
bҥn có thӇ yêu cҫu tái xét ÿӇ khiӃu nҥi vӅ ÿӝ chính xác cӫa cách tính hay
xin ÿѭӧc tính lҥi.
ĈӇ khiӃu nҥi ÿӝ chính xác cӫa cách tính hay ÿӇ xin ÿѭӧc tính lҥi, bҥn phҧi
liên lҥc Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng trong vòng 20 ngày sau ngày gӱi ÿѭӡng
bѭu ÿiӋn bҧn thông báo này. Thӡi hҥn 20 ngày có thӇ ÿѭӧc nӟi dài nӃu có
lý do chính ÿáng. NӃu bҥn cҫn liên lҥc Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng bҥn sӁ
cҫn ÿѭa ÿҫy ÿӫ tên hӑ, ÿӏa chӍ, và sӕ An Sinh Xã Hӝi, cùng vӟi bҩt kǤ thông
tin tiӅn lѭѫng và nѫi làm viӋc mà bҥn muӕn thay ÿәi hay cӝng thêm vào hӗ
sѫ cӫa mình.
NӃu muӕn liên lҥc vӟi Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ngay lұp tӭc, xin ÿӑc
nhӳng lӡi chӍ dүn ӣ phía sau trang bìa cӫa bӝ cҭm nang này. Hãy vào
mөc “Ask EDD” trong trang nhà Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng hoһc gӑi
mӝt trong nhӳng sӕ ÿiӋn thoҥi miӉn phí sҹn có.
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B̻n Thông Báo Phê Chún Ti͙n B̻o Hi͛m Th̽t Nghi͟p (Bҧn mүu)
EDD Call Center
PO Box
City
CA Zip Code

Mail Date:
Da
SN:
SSN:

00/00/0000
000-00-0000

PL
E

EDD Telephone
Telepho Numbers:
English
1-800-300-5616
1Spanish
1-800-326-8937
1-8
1
Cantonese
1-800-547-3506
Mandarin
1-866-303-0706
ndarin
Vietnamese
1-800-547-2058
amese
TTY
Y (non voice) 1-800-815-9387

Claimant's Name
Claimant's Address
City
CA Zip Code

1. Claim Beginning Date:
nt:
3. Maximum Benefit Amount:

00/0000
00/00/0000

2.

$0000

4.

Weekly Benefit Amount:

00,000.00

6.

Highest Quarter Earnings:

SA

5. Total Wages:

M

E OF UNEMPLOYMENT INSURANCE
INS
NOTICE
AWARD
Claim Ending Date:

00/00/0000
$000
0,000.00

7. This item does
claim.
s not apply to your claim
e
8. You must look for full time work each
week. Please see your handbook, A Guide to Benefits and Employment
Services, DE 1275A, for more information
infor
about looking for work.
9. This item does nott apply to yo
your claim.
10. This Claim Award is calculated based on the Standard Base Period.
11. Employee Name
Claimant's Name
Claimant's Name
14. Totals:

12. Employee Wages for the Quarter Ending:
Month/Year
0,000

0,000

Month/Year
0,000

0,000

13. Employer Name

Month/Year

Month/year

0,000

0,000

0,000

0,000

ABC CO
XYZ CO
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CU

GIҦI THÍCH CÁC MӨC TRONG
BҦN THÔNG BÁO PHÊ CHUҬN TIӄN BҦO HIӆM THҨT NGHIӊP
1.
2.

3.

Ngày Bҳt Ĉҫu Hҥn KǤ Phúc Lӧi: Hӗ sѫ cӫa bҥn bҳt ÿҫu vào ngày Chӫ Nhұt cӫa
tuҫn lӉ bҥn mӣ hӗ sѫ. Nó không căn cӭ vào ngày mà bҥn trӣ thành thҩt nghiӋp.
Ngày KӃt Thúc Hҥn KǤ Phúc Lӧi: Ĉây là ngày kӃt thúc hҥn kǤ phúc lӧi cӫa bҥn.
Ngày này là ÿúng 52 tuҫn lӉ tính tӯ ngày bҳt ÿҫu hҥn kǤ phúc lӧi. TiӅn phúc lӧi vүn
còn trong hӗ sѫ này sӁ không ÿѭӧc trҧ cho các tuҫn lӉ ÿã xin sau ngày kӃt thúc hҥn
kǤ phúc lӧi. Bҥn cҫn mӣ mӝt hӗ sѫ mӟi nӃu bҥn vүn còn thҩt nghiӋp hay thҩt nghiӋp
bán phҫn sau ngày kӃt thúc hҥn kǤ phúc lӧi.
Sӕ TiӅn Phúc Lӧi Tӕi Ĉa: Sӕ tiӅn ghi rõ ӣ ÿây là sӕ tiӅn phê chuҭn UI tӕi ÿa
cӫa bҥn trong hӗ sѫ này. Sӕ tiӅn phê chuҭn tӕi ÿa sӁ bҵng 26 lҫn sӕ tiӅn phúc
lӧi hàng tuҫn hay là mӝt nӱa cӫa tәng sӕ tiӅn lѭѫng trong thӡi kǤ gӕc, sӕ nào
thҩp hѫn sӁ ÿѭӧc áp dөng (xem mөc sӕ 5, phҫn giҧi thích vӅ cөm tӯ thӡi kǤ
gӕc). Mӝt khi bҥn ÿã nhұn hӃt sӕ tiӅn phúc lӧi phê chuҭn tӕi ÿa, tiӅn phúc lӧi
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4.

5.

sӁ không ÿѭӧc cҩp thêm nӳa. Bҥn không thӇ mӣ mӝt hӗ sѫ Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp
California khác cho ÿӃn khi niên lӏch hӗ sѫ phúc lӧi hiӋn thӡi ÿã kӃt thúc.
Sӕ TiӅn Phúc Lӧi Hàng Tuҫn: Ĉây là sӕ tiӅn phúc lӧi hàng tuҫn cӫa bҥn. Nó
là sӕ tiӅn bҥn sӁ nhұn ÿѭӧc mӛi tuҫn lӉ nӃu bҥn hӝi ÿӫ tҩt cҧ các ÿiӅu kiӋn cҫn
thiӃt (xem mөc sӕ 6 ÿӇ biӃt thêm chi tiӃt). NӃu bҥn làm viӋc bán thӡi gian và
kiӃm ÿѭӧc hѫn $25, nhѭng dѭӟi $100 trong mӝt tuҫn lӉ, sӕ tiӅn phúc lӧi hàng
tuҫn sӁ bӏ giҧm bӟt mӝt khoҧn bҵng sӕ tiӅn thu nhұp trên sӕ $25. Trong trѭӡng
hӧp ÿó, phҫn cӫa sӕ tiӅn phúc lӧi hàng tuҫn mà bҥn không ÿѭӧc nhұn sӁ lѭu
lҥi trong hӗ sѫ cӫa mình ÿӇ ÿѭӧc sӱ dөng trong tѭѫng lai cho ÿӃn khi niên lӏch
phúc lӧi cӫa bҥn kӃt thúc. NӃu thu nhұp hàng tuҫn cӫa bҥn bҵng $101 hoһc
hѫn, thì 25 phҫn trăm ÿҫu tiên sӁ không ÿѭӧc tính vào ÿó. Sӕ tiӅn thu nhұp còn
lҥi sӁ ÿѭӧc trӯ ÿi khӓi sӕ tiӅn phúc lӧi hàng tuҫn và bҥn sӁ ÿѭӧc trҧ sӕ sai biӋt,
nӃu có.
Tәng Sӕ TiӅn Lѭѫng: Ĉây là tәng sӕ tiӅn thu nhұp ÿã ÿѭӧc (các) công ty chӫ
nhân khai báo trong thӡi kǤ gӕc. Các sӕ tiӅn thu nhұp này ÿã ÿѭӧc sӱ dөng ÿӇ
tính sӕ tiӅn phúc lӧi tӕi ÿa cӫa bҥn.
Thӡi kǤ gӕc cӫa bҥn là mӝt khoҧng thӡi gian gӗm 12 tháng.

CÁCH XÁC ĈӎNH SӔ TIӄN PHÚC LӦI CӪA BҤN
Có hai loҥi thӡi kǤ gӕc có thӇ ÿѭӧc sӱ dөng ÿӇ thành lұp mӝt hӗ sѫ: Thӡi KǤ
Gӕc Chuҭn và Thӡi KǤ Gӕc Thay ThӃ. ĈӇ ÿѭӧc biӃt thêm thông tin vӅ hai loҥi
thӡi kǤ gӕc này, xin ÿӑc các lӡi giҧi thích sau ÿây.
Thӡi KǤ Gӕc Chuҭn
Thӡi KǤ Gӕc Chuҭn là bӕn quý ĈҪU TIÊN cӫa năm quý cuӕi cùng trong niên
lӏch ÿã qua và trѭӟc ngày bҳt ÿҫu cӫa hӗ sѫ Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp.
ĈӇ biӃt ÿѭӧc Thӡi KǤ Gӕc CHUҬN cӫa mình là gì khi bҥn mӣ hӗ sѫ, xin tham
khҧo biӇu ÿӗ dѭӟi ÿây. Vùng ÿѭӧc tô ÿұm biӇu tѭӧng cho Thӡi KǤ Gӕc. Vùng
không ÿѭӧc tô ÿұm biӇu tѭӧng cho tháng hӗ sѫ ÿѭӧc mӣ.

O Cng
T J
A ng
N
Thá
Thá
NOV F
10,11,12
1,E2,B3
DEC

MAR
J Ang
N
Thá
FE
1,
2,B3
MAR

A
Png
R
Thá
M
4, A
5, Y
6
JUNE
A
Png
R
Thá
M
4, A
5,Y6
JUNE
A
Png
R
Thá
M
4, A
5,Y6
JUNE

JThá
U LngY
A
7,U
8,G
9
SEPT
JThá
U LngY
A
7,U
8,G
9
SEPT
JThá
U LngY
A
7,U
8,G
9
SEPT
JThá
U Lng
Y
A7,U8,G9
SEPT

J Ang
N
Thá
FE
1,
2,B
3

NӃu hӗ
sѫ cӫa
bҥn
bҳt ÿҫu
vào:

MAR
O
Cng
T
Thá
NOV
10,11,12
DEC
O
Cng
T
Thá
NOV
10,11,12
DEC
O
Cng
T
Thá
NOV
10,11,12
DEC

A
Png
R
Thá
M
4, A
5, Y
6
JUNE
J Ang
N
Thá
F
1, E
2,B3

MAR
J
A ng
N
Thá
F1,E2,B3
MAR

JThá
U LngY
A
7, U
8, G
9
SEPT
A Png
R
Thá
M
4, A
5, Y
6
JUNE

O
Cng
T
Thá
NOV
10,11,12
DEC

Thӡi KǤ Gӕc Thay ThӃ
NӃu bҥn không có ÿӫ sӕ tiӅn lѭѫng trong Thӡi KǤ Gӕc Chuҭn ÿӇ thành lұp
mӝt hӗ sѫ, EDD sӁ cӭu xét ÿӇ xem bҥn có hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn ÿӇ mӣ mӝt hӗ
sѫ bҵng Thӡi KǤ Gӕc Thay ThӃ hay không. Thӡi KǤ Gӕc Thay ThӃ CHӌ có
thӇ ÿѭӧc sӱ dөng ÿӇ mӣ mӝt hӗ sѫ UI khi sӕ tiӅn lѭѫng kiӃm ÿѭӧc trong
Thӡi KǤ Gӕc Chuҭn không ÿӫ ÿӇ mӣ mӝt hӗ sѫ UI hӧp lӋ căn cӭ trên sӕ
tiӅn.
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Thӡi KǤ Gӕc Thay Thêғ là bӕn quý niên lӏch CUӔI CÙNG ÿã xong và trѭӟc
ngày bҳt ÿҫu cӫa hӗ sѫ ÿó.
ĈӇ ÿѭӧc biӃt Thӡi KǤ Gӕc THAY THӂ* cӫa mình vào lúc mӣ hӗ sѫ, xin tham
khҧo biӇu ÿӗ dѭӟi ÿây. Vùng ÿѭӧc tô ÿұm biӇu tѭӧng cho Thӡi KǤ Gӕc.
Vùng không ÿѭӧc tô ÿұm biӇu tѭӧng cho tháng hӗ sѫ ÿѭӧc mӣ.
J Ang
N
Thá
FE
1,
2,B
3

A
Png
R
Thá
M
4, A
5, Y
6
MAR JUNE
A
Png
R
Thá
M
4, A
5, Y
6
JUNE

JThá
U LngY
A
7,U
8,G
9
SEPT
JThá
U Lng
Y
A
7,U
8,G9
SEPT
JThá
U Lng
Y
A
7,U
8,G9
SEPT

O
Cng
T Thá
J Ang
N
Thá
N O V 1,
FE
2,B
3
10,11,12
DEC
O
Cng
T
Thá
NOV
10,11,12
DEC
O
Cng
T
Thá
NOV
10,11,12
DEC
O
Cng
T
Thá
NOV
10,11,12
DEC

MAR
J Ang
N
Thá
F
1,E2,B3
MAR
J
A ng
N
Thá
F
1,E2,B3
MAR
J
A ng
N
Thá
F1,E2,B3
MAR

NӃu hӗ
sѫ cӫa
bҥn
bҳt ÿҫu
vào:

A Png
R
Thá
M
4, A
5, Y
6
JUNE
A
Png
R
Thá
M
4, A
5, Y
6
JUNE
A
Png
R
Thá
M
4, A
5, Y
6
JUNE

JThá
U LngY
A
7,U
8,G
9
SEPT
JThá
U LngY
A
7,U
8,G
9
SEPT

O
Cng
T
Thá
NOV
10,11,12
DEC

*Mӝt hӗ sѫ Thӡi KǤ Gӕc Thay ThӃ chӍ có thӇ ÿѭӧc mӣ ra khi sӕ tiӅn
lѭѫng trong Thӡi KǤ Gӕc Chuҭn không ÿӫ ÿӇ mӣ mӝt hӗ sѫ hӧp lӋ.
ĈӇ ÿѭӧc biӃt thêm chi tiӃt vӅ chѭѫng trình Thӡi KǤ Gӕc Thay ThӃ, xin
tham khҧo trang 31.
ĈӇ thành lұp mӝt hӗ sѫ hӧp lӋ căn cӭ trên sӕ tiӅn, bҥn phҧi kiӃm ÿѭӧc tӕi thiӇu
(1) $1,300 trong mӝt quý vào thӡi kǤ gӕc cӫa mình, hoһc (2) tӕi thiӇu $900 vào
quý cao nhҩt và tәng sӕ thu nhұp thӡi kǤ gӕc bҵng 1.25 lҫn sӕ thu nhұp cӫa quý
cao nhҩt.
Hӗ sѫ cӫa bҥn có hiӋu lӵc trong vòng mӝt năm. NӃu còn dѭ tiӅn phúc lӧi, bҥn
không ÿѭӧc hѭӣng vào nhӳng tuҫn lӉ ÿó bӣi vì hӗ sѫ cӫa bҥn sӁ hӃt hҥn. Bҥn
phҧi mӣ mӝt hӗ sѫ mӟi.
Mӝt hӗ sѫ ÿѭӧc coi là không hӧp lӋ khi không có ÿӫ sӕ thu nhұp ÿӇ thành lұp
mӝt hӗ sѫ hoһc khi ÿã có mӝt hӗ sѫ trѭӟc và nhӳng ÿiӅu kiӋn vӅ công viӋc làm
và sӕ tiӅn thu nhұp ÿӇ mӣ mӝt hӗ sѫ sau này không ÿѭӧc ÿáp ӭng (xem mөc
sӕ 9).
CHÚ Ý: Theo luұt California và luұt liên bang, sӕ tiӅn lѭѫng ÿã ÿѭӧc sӱ
dөng ÿӇ xác ÿӏnh sӕ tiӅn phúc lӧi UI ÿӇ trҧ cho mӝt hӗ sѫ sӁ không ÿѭӧc
sӱ dөng lҥi sau này ÿӇ mӣ mӝt hӗ sѫ UI khác.
6. Thu Nhұp Quý Cao Nhҩt: Thӡi kǤ gӕc cӫa bҥn ÿѭӧc chia ra thành nhiӅu
quý niên lӏch. Quý mà bҥn ÿѭӧc trҧ sӕ tiӅn lѭѫng cao nhҩt sӁ xác ÿӏnh sӕ
phúc lӧi hàng tuҫn cӫa bҥn. Sau ÿây là mӝt thí dө cӫa B̻n Thông Báo Phê
Chún Ti͙n B̻o Hi͛m Th̽t Nghi͟p vӟi thu nhұp cӫa mӛi quý:
Quý

Thu Nhұp

Quý

Thu Nhұp

Tháng 1, 2, 3

$2,122.34

Tháng 4, 5, 6

$6,212.75

Tháng 7, 8, 9

$1,974.55

Tháng 10, 11, 12

$7,489.73

Trong thí dө này, sӕ tiӅn phúc lӧi hàng tuҫn sӁ ÿѭӧc xác ÿӏnh bӣi quý
Tháng 10, 11, 12 bӣi vì quý này có thu nhұp cao nhҩt. Qua bҧng phúc lӧi
ӣ nhӳng trang kӃ tiӃp, bҥn có thӇ thҩy rҵng nӃu sӕ thu nhұp trong quý cao
nhҩt là $7,489.73, sӕ tiӅn phúc lӧi phê chuҭn sӁ là $289.
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BҦNG PHÚC LӦI BҦO HIӆM THҨT NGHIӊP
Bҧng Phúc Lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp
Dành Cho Hӗ Sѫ Mӟi Có Ngày Bҳt Ĉҫu Vào Ngày 2 Tháng Giêng Năm 2005,
hoһc Sau Ĉó
Sӕ TiӅn Lѭѫng cӫa Sӕ TiӅn Sӕ TiӅn Lѭѫng cӫa Sӕ TiӅn Sӕ TiӅn Lѭѫng cӫa Sӕ TiӅn
Quý Cao Nhҩt
Phúc Lӧi
Quý Cao Nhҩt
Phúc Lӧi
Quý Cao Nhҩt
Phúc Lӧi
Hàng Tuҫn
Hàng Tuҫn
Hàng Tuҫn
$ 900.00
949.00
975.00
1,001.00
1,027.00
1,053.00
1,079.00
1,118.00
1,144.00
1,170.00
1,196.00
1,222.00
1,248.00
1,287.00
1,313.00
1,339.00
1,365.00
1,404.00
1,430.00
1,456.00
1,495.00
1,521.00
1,547.00
1,586.00
1,612.00
1,638.00
1,677.00
1,703.00
1,742.00
1,768.00
1,807.00
1,833.00
1,846.01
1,872.01
1,898.01
1,924.01
1,950.01
1,976.01
2,002.01
2,028.01
2,054.01
2,080.01
2,106.01
2,132.01
2,158.01
2,184.01

-

948.99 ...... $ 40
974.99 ...... 41
1,000.99 ...... 42
1,026.99 ...... 43
1,052.99 ...... 44
1,078.99 ...... 45
1,117.99 ...... 46
1,143.99 ...... 47
1,169.99 ...... 48
1,195.99 ...... 49
1,221.99 ...... 50
1,247.99 ...... 51
1,286.99 ...... 52
1,312.99 ...... 53
1,338.99 ...... 54
1,364.99 ...... 55
1,403.99 ...... 56
1,429.99 ...... 57
1,455.99 ...... 58
1,494.99 ...... 59
1,520.99 ...... 60
1,546.99 ...... 61
1,585.99 ...... 62
1,611.99 ...... 63
1,637.99 ...... 64
1,676.99 ...... 65
1,702.99 ...... 66
1,741.99 ...... 67
1,767.99 ...... 68
1,806.99 ...... 69
1,832.99 ...... 70
1,846.00 ...... 71
1,872.00 ...... 72
1,898.00 ...... 73
1,924.00 ...... 74
1,950.00 ...... 75
1,976.00 ...... 76
2,002.00 ...... 77
2,028.00 ...... 78
2,054.00 ...... 79
2,080.00 ...... 80
2,106.00 ...... 81
2,132.00 ...... 82
2,158.00 ...... 83
2,184.00 ...... 84
2,210.00 ...... 85

2,210.01
2,236.01
2,262.01
2,288.01
2,314.01
2,340.01
2,366.01
2,392.01
2,418.01
2,444.01
2,470.01
2,496.01
2,522.01
2,548.01
2,574.01
2,600.01
2,626.01
2,652.01
2,678.01
2,704.01
2,730.01
2,756.01
2,782.01
2,808.01
2,834.01
2,860.01
2,886.01
2,912.01
2,938.01
2,964.01
2,990.01
3,016.01
3,042.01
3,068.01
3,094.01
3,120.01
3,146.01
3,172.01
3,198.01
3,224.01
3,250.01
3,276.01
3,302.01
3,328.01
3,354.01
3,380.01
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2,236.00 ...... 86
2,262.00 ...... 87
2,288.00 ...... 88
2,314.00 ...... 89
2,340.00 ...... 90
2,366.00 ...... 91
2,392.00 ...... 92
2,418.00 ...... 93
2,444.00 ...... 94
2,470.00 ...... 95
2,496.00 ...... 96
2,522.00 ...... 97
2,548.00 ...... 98
2,574.00 ...... 99
2,600.00 ......100
2,626.00 ......101
2,652.00 ......102
2,678.00 ......103
2,704.00 ......104
2,730.00 ......105
2,756.00 ......106
2,782.00 ......107
2,808.00 ......108
2,834.00 ......109
2,860.00 ......110
2,886.00 ......111
2,912.00 ......112
2,938.00 ......113
2,964.00 ......114
2,990.00 ......115
3,016.00 ......116
3,042.00 ......117
3,068.00 ......118
3,094.00 ......119
3,120.00 ......120
3,146.00 ......121
3,172.00 ......122
3,198.00 ......123
3,224.00 ......124
3,250.00 ......125
3,276.00 ......126
3,302.00 ......127
3,328.00 ......128
3,354.00 ......129
3,380.00 ......130
3,406.00 ......131

3,406.01
3,432.01
3,458.01
3,484.01
3,510.01
3,536.01
3,562.01
3,588.01
3,614.01
3,640.01
3,666.01
3,692.01
3,718.01
3,744.01
3,770.01
3,796.01
3,822.01
3,848.01
3,874.01
3,900.01
3,926.01
3,952.01
3,978.01
4,004.01
4,030.01
4,056.01
4,082.01
4,108.01
4,134.01
4,160.01
4,186.01
4,212.01
4,238.01
4,264.01
4,290.01
4,316.01
4,342.01
4,368.01
4,394.01
4,420.01
4,446.01
4,472.01
4,498.01
4,524.01
4,550.01
4,576.01
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3,432.00 ......
3,458.00 ......
3,484.00 ......
3,510.00 ......
3,536.00 ......
3,562.00 ......
3,588.00 ......
3,614.00 ......
3,640.00 ......
3,666.00 ......
3,692.00 ......
3,718.00 ......
3,744.00 ......
3,770.00 ......
3,796.00 ......
3,822.00 ......
3,848.00 ......
3,874.00 ......
3,900.00 ......
3,926.00 ......
3,952.00 ......
3,978.00 ......
4,004.00 ......
4,030.00 ......
4,056.00 ......
4,082.00 ......
4,108.00 ......
4,134.00 ......
4,160.00 ......
4,186.00 ......
4,212.00 ......
4,238.00 ......
4,264.00 ......
4,290.00 ......
4,316.00 ......
4,342.00 ......
4,368.00 ......
4,394.00 ......
4,420.00 ......
4,446.00 ......
4,472.00 ......
4,498.00 ......
4,524.00 ......
4,550.00 ......
4,576.00 ......
4,602.00 ......

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

Bҧng Phúc Lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp
Dành Cho Hӗ Sѫ Mӟi Có Ngày Bҳt Ĉҫu Vào Ngày 2 Tháng Giêng Năm 2005,
hoһc Sau Ĉo

Sӕ TiӅn Lѭѫng cӫa Sӕ TiӅn Sӕ TiӅn Lѭѫng cӫa Sӕ TiӅn Sӕ TiӅn Lѭѫng cӫa
Sӕ TiӅn
Quý Cao Nhҩt
Phúc Lӧi
Quý Cao Nhҩt
Phúc Lӧi
Quý Cao Nhҩt
Phúc Lӧi
Hàng Tuҫn
Hàng Tuҫn
Hàng Tuҫn
4,602.01
4,628.01
4,654.01
4,680.01
4,706.01
4,732.01
4,758.01
4,784.01
4,810.01
4,836.01
4,862.01
4,888.01
4,914.01
4,940.01
4,966.01
4,992.01
5,018.01
5,044.01
5,070.01
5,096.01
5,122.01
5,148.01
5,174.01
5,200.01
5,226.01
5,252.01
5,278.01
5,304.01
5,330.01
5,356.01
5,382.01
5,408.01
5,434.01
5,460.01
5,486.01
5,512.01
5,538.01
5,564.01
5,590.01
5,616.01
5,642.01
5,668.01
5,694.01
5,720.01
5,746.01
5,772.01

-

4,628.00 ...... 178
4,654.00 ...... 179
4,680.00 ...... 180
4,706.00 ...... 181
4,732.00 ...... 182
4,758.00 ...... 183
4,784.00 ...... 184
4,810.00 ...... 185
4,836.00 ...... 186
4,862.00 ...... 187
4,888.00 ...... 188
4,914.00 ...... 189
4,940.00 ...... 190
4,966.00 ...... 191
4,992.00 ...... 192
5,018.00 ...... 193
5,044.00 ...... 194
5,070.00 ...... 195
5,096.00 ...... 196
5,122.00 ...... 197
5,148.00 ...... 198
5,174.00 ...... 199
5,200.00 ...... 200
5,226.00 ...... 201
5,252.00 ...... 202
5,278.00 ...... 203
5,304.00 ...... 204
5,330.00 ...... 205
5,356.00 ...... 206
5,382.00 ...... 207
5,408.00 ...... 208
5,434.00 ...... 209
5,460.00 ...... 210
5,486.00 ...... 211
5,512.00 ...... 212
5,538.00 ...... 213
5,564.00 ...... 214
5,590.00 ...... 215
5,616.00 ...... 216
5,642.00 ...... 217
5,668.00 ...... 218
5,694.00 ...... 219
5,720.00 ...... 220
5,746.00 ...... 221
5,772.00 ...... 222
5,798.00 ...... 223

5,798.01
5,824.01
5,850.01
5,876.01
5,902.01
5,928.01
5,954.01
5,980.01
6,006.01
6,032.01
6,058.01
6,084.01
6,110.01
6,136.01
6,162.01
6,188.01
6,214.01
6,240.01
6,266.01
6,292.01
6,318.01
6,344.01
6,370.01
6,396.01
6,422.01
6,448.01
6,474.01
6,500.01
6,526.01
6,552.01
6,578.01
6,604.01
6,630.01
6,656.01
6,682.01
6,708.01
6,734.01
6,760.01
6,786.01
6,812.01
6,838.01
6,864.01
6,890.01
6,916.01
6,942.01
6,968.01
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5,824.00 ...... 224
5,850.00 ...... 225
5,876.00 ...... 226
5,902.00 ...... 227
5,928.00 ...... 228
5,954.00 ...... 229
5,980.00 ...... 230
6,006.00 ...... 231
6,032.00 ...... 232
6,058.00 ...... 233
6,084.00 ...... 234
6,110.00 ...... 235
6,136.00 ...... 236
6,162.00 ...... 237
6,188.00 ...... 238
6,214.00 ...... 239
6,240.00 ...... 240
6,266.00 ...... 241
6,292.00 ...... 242
6,318.00 ...... 243
6,344.00 ...... 244
6,370.00 ...... 245
6,396.00 ...... 246
6,422.00 ...... 247
6,448.00 ...... 248
6,474.00 ...... 249
6,500.00 ...... 250
6,526.00 ...... 251
6,552.00 ...... 252
6,578.00 ...... 253
6,604.00 ...... 254
6,630.00 ...... 255
6,656.00 ...... 256
6,682.00 ...... 257
6,708.00 ...... 258
6,734.00 ...... 259
6,760.00 ...... 260
6,786.00 ...... 261
6,812.00 ...... 262
6,838.00 ...... 263
6,864.00 ...... 264
6,890.00 ...... 265
6,916.00 ...... 266
6,942.00 ...... 267
6,968.00 ...... 268
6,994.00 ...... 269

6,994.01
7,020.01
7,046.01
7,072.01
7,098.01
7,124.01
7,150.01
7,176.01
7,202.01
7,228.01
7,254.01
7,280.01
7,306.01
7,332.01
7,358.01
7,384.01
7,410.01
7,436.01
7,462.01
7,488.01
7,514.01
7,540.01
7,566.01
7,592.01
7,618.01
7,644.01
7,670.01
7,696.01
7,722.01
7,748.01
7,774.01
7,800.01
7,826.01
7,852.01
7,878.01
7,904.01
7,930.01
7,956.01
7,982.01
8,008.01
8,034.01
8,060.01
8,086.01
8,112.01
8,138.01
8,164.01
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7,020.00 ...... 270
7,046.00 ...... 271
7,072.00 ...... 272
7,098.00 ...... 273
7,124.00 ...... 274
7,150.00 ...... 275
7,176.00 ...... 276
7,202.00 ...... 277
7,228.00 ...... 278
7,254.00 ...... 279
7,280.00 ...... 280
7,306.00 ...... 281
7,332.00 ...... 282
7,358.00 ...... 283
7,384.00 ...... 284
7,410.00 ...... 285
7,436.00 ...... 286
7,462.00 ...... 287
7,488.00 ...... 288
7,514.00 ...... 289
7,540.00 ...... 290
7,566.00 ...... 291
7,592.00 ...... 292
7,618.00 ...... 293
7,644.00 ...... 294
7,670.00 ...... 295
7,696.00 ...... 296
7,722.00 ...... 297
7,748.00 ...... 298
7,774.00 ...... 299
7,800.00 ...... 300
7,826.00 ...... 301
7,852.00 ...... 302
7,878.00 ...... 303
7,904.00 ...... 304
7,930.00 ...... 305
7,956.00 ...... 306
7,982.00 ...... 307
8,008.00 ...... 308
8,034.00 ...... 309
8,060.00 ...... 310
8,086.00 ...... 311
8,112.00 ...... 312
8,138.00 ...... 313
8,164.00 ...... 314
8,190.00 ...... 315

Bҧng Phúc Lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp
Dành Cho Hӗ Sѫ Mӟi Có Ngày Bҳt Ĉҫu Vào Ngày 2 Tháng Giêng Năm 2005,
hoһc Sau Ĉo

Sӕ TiӅn Lѭѫng cӫa Sӕ TiӅn Sӕ TiӅn Lѭѫng cӫa Sӕ TiӅn Sӕ TiӅn Lѭѫng cӫa
Sӕ TiӅn
Quý Cao Nhҩt
Phúc Lӧi
Quý Cao Nhҩt
Phúc Lӧi
Quý Cao Nhҩt
Phúc Lӧi
Hàng Tuҫn
Hàng Tuҫn
Hàng Tuҫn
8,190.01
8,216.01
8,242.01
8,268.01
8,294.01
8,320.01
8,346.01
8,372.01
8,398.01
8,424.01
8,450.01
8,476.01
8,502.01
8,528.01
8,554.01
8,580.01
8,606.01
8,632.01
8,658.01
8,684.01
8,710.01
8,736.01
8,762.01
8,788.01
8,814.01
8,840.01
8,866.01
8,892.01
8,918.01
8,944.01
8,970.01
8,996.01
9,022.01
9,048.01
9,074.01
9,100.01
9,126.01
9,152.01
9,178.01
9,204.01
9,230.01
9,256.01
9,282.01
9,308.01
9,334.01
9,360.01

-

8,216.00 ...... 316
8,242.00 ...... 317
8,268.00 ...... 318
8,294.00 ...... 319
8,320.00 ...... 320
8,346.00 ...... 321
8,372.00 ...... 322
8,398.00 ...... 323
8,424.00 ...... 324
8,450.00 ...... 325
8,476.00 ...... 326
8,502.00 ...... 327
8,528.00 ...... 328
8,554.00 ...... 329
8,580.00 ...... 330
8,606.00 ...... 331
8,632.00 ...... 332
8,658.00 ...... 333
8,684.00 ...... 334
8,710.00 ...... 335
8,736.00 ...... 336
8,762.00 ...... 337
8,788.00 ...... 338
8,814.00 ...... 339
8,840.00 ...... 340
8,866.00 ...... 341
8,892.00 ...... 342
8,918.00 ...... 343
8,944.00 ...... 344
8,970.00 ...... 345
8,996.00 ...... 346
9,022.00 ...... 347
9,048.00 ...... 348
9,074.00 ...... 349
9,100.00 ...... 350
9,126.00 ...... 351
9,152.00 ...... 352
9,178.00 ...... 353
9,204.00 ...... 354
9,230.00 ...... 355
9,256.00 ...... 356
9,282.00 ...... 357
9,308.00 ...... 358
9,334.00 ...... 359
9,360.00 ...... 360
9,386.00 ...... 361

9,386.01
9,412.01
9,438.01
9,464.01
9,490.01
9,516.01
9,542.01
9,568.01
9,594.01
9,620.01
9,646.01
9,672.01
9,698.01
9,724.01
9,750.01
9,776.01
9,802.01
9,828.01
9,854.01
9,880.01
9,906.01
9,932.01
9,958.01
9,984.01
10,010.01
10,036.01
10,062.01
10,088.01
10,114.01
10,140.01
10,166.01
10,192.01
10,218.01
10,244.01
10,270.01
10,296.01
10,322.01
10,348.01
10,374.01
10,400.01
10,426.01
10,452.01
10,478.01
10,504.01
10,530.01
10,556.01
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9,412.00 .... 362
9,438.00 .... 363
9,464.00 .... 364
9,490.00 .... 365
9,516.00 .... 366
9,542.00 .... 367
9,568.00 .... 368
9,594.00 .... 369
9,620.00 .... 370
9,646.00 .... 371
9,672.00 .... 372
9,698.00 .... 373
9,724.00 .... 374
9,750.00 .... 375
9,776.00 .... 376
9,802.00 .... 377
9,828.00 .... 378
9,854.00 .... 379
9,880.00 .... 380
9,906.00 .... 381
9,932.00 .... 382
9,958.00 .... 383
9,984.00 .... 384
10,010.00 ..... 385
10,036.00 ..... 386
10,062.00 ..... 387
10,088.00 ..... 388
10,114.00 ..... 389
10,140.00 ..... 390
10,166.00 ..... 391
10,192.00 ..... 392
10,218.00 ..... 393
10,244.00 ..... 394
10,270.00 ..... 395
10,296.00 ..... 396
10,322.00 ..... 397
10,348.00 ..... 398
10,374.00 ..... 399
10,400.00 ..... 400
10,426.00 ..... 401
10,452.00 ..... 402
10,478.00 ..... 403
10,504.00 ..... 404
10,530.00 ..... 405
10,556.00 ..... 406
10,582.00 ..... 407

10,582.01 - 10,608.00 ..... 408
10,608.01 - 10,634.00 ..... 409
10,634.01 - 10,660.00 ..... 410
10,660.01 - 10,686.00 ..... 411
10,686.01 - 10,712.00 ..... 412
10,712.01 - 10,738.00 ..... 413
10,738.01 - 10,764.00 ..... 414
10,764.01 - 10,790.00 ..... 415
10,790.01 - 10,816.00 ..... 416
10,816.01 - 10,842.00 ..... 417
10,842.01 - 10,868.00 ..... 418
10,868.01 - 10,894.00 ..... 419
10,894.01 - 10,920.00 ..... 420
10,920.01 - 10,946.00 ..... 421
10,946.01 - 10,972.00 ..... 422
10,972.01 - 10,998.00 ..... 423
10,998.01 - 11,024.00 ..... 424
11,024.01 - 11,050.00 ..... 425
11,050.01 - 11,076.00 ..... 426
11,076.01 - 11,102.00 ..... 427
11,102.01 - 11,128.00 ..... 428
11,128.01 - 11,154.00 ..... 429
11,154.01 - 11,180.00 ..... 430
11,180.01 - 11,206.00 ..... 431
11,206.01 - 11,232.00 ..... 432
11,232.01 - 11,258.00 ..... 433
11,258.01 - 11,284.00 ..... 434
11,284.01 - 11,310.00 ..... 435
11,310.01 - 11,336.00 ..... 436
11,336.01 - 11,362.00 ..... 437
11,362.01 - 11,388.00 ..... 438
11,388.01 - 11,414.00 ..... 439
11,414.01 - 11,440.00 ..... 440
11,440.01 - 11,466.00 ..... 441
11,466.01 - 11,492.00 ..... 442
11,492.01 - 11,518.00 ..... 443
11,518.01 - 11,544.00 ..... 444
11,544.01 - 11,570.00 ..... 445
11,570.01 - 11,596.00 ..... 446
11,596.01 - 11,622.00 ..... 447
11,622.01 - 11,648.00 ..... 448
11,648.01 - 11,674.00 ..... 449
11,674.01 và
andhѫn
over .......... 450
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Các mөc sӕ 7, 8, và 9 bao gӗm thêm mӝt sӕ ÿiӅu kiӋn khác mà có thӇ ҧnh
hѭӣng ÿӃn mӝt sӕ hӗ sѫ. NӃu bҥn thҩy có câu “ÿiӅu này không áp dөng
cho hӗ sѫ cӫa bҥn”, thì ÿiӅu ÿòi hӓi hoһc ÿiӅu kiӋn ÿó không ҧnh hѭӣng
ÿӃn hӗ sѫ cӫa bҥn.
7. TiӅn Lѭѫng Nhân Viên Trѭӡng Hӑc: Vào nhӳng kǤ nghӍ nhà trѭӡng, bҥn
có thӇ không ÿѭӧc nhұn phúc lӧi căn cӭ trên sӕ tiӅn lѭѫng kiӃm ÿѭӧc tӯ
chӫ nhân là mӝt trѭӡng công lұp (thí dө, Mүu Giáo-Lӟp 12, ÿҥi hӑc cao
ÿҷng, v.v.), chӫ nhân cӫa ngành giáo dөc phi lӧi nhuұn (trѭӡng tѭ thөc, ÿҥi
hӑc, v.v.); hoһc bҩt kǤ mӝt thӵc thӇ phi lӧi nhuұn hay công lұp nào có cung
cҩp dӏch vө hoһc thay mһt cho mӝt chӫ nhân cӫa ngành giáo dөc công lұp
hay phi lӧi nhuұn. NӃu bҥn có ÿӫ tiӅn lѭѫng không do các cѫ sӣ giáo dөc
trҧ ÿӇ thành lұp mӝt hӗ sѫ hӧp lӋ, bҥn có thӇ ÿѭӧc hѭӣng phúc lӧi căn cӭ
trên sӕ tiӅn lѭѫng ÿó vào kǤ nghӍ nhà trѭӡng.
NӃu sӕ tiӅn phúc lӧi phê chuҭn ÿѭӧc ghi rõ trong mөc này, ÿiӅu ÿó có nghƭa
là trong thӡi kǤ gӕc cӫa hӗ sѫ cӫa bҥn phҧi có tiӅn lѭѫng ÿã ÿѭӧc xác ÿӏnh
là do làm viӋc cho các chӫ nhân cӫa cҧ ngành giáo dөc lүn phi giáo dөc
mà có. Sӕ tiӅn phúc lӧi phê chuҭn sӁ CHӌ ÿѭӧc ghi rõ trong phҫn này nӃu
hӗ sѫ có ÿӫ tiӅn lѭѫng cӫa ngành phi giáo dөc trong thӡi kǤ gӕc ÿӇ thành
lұp mӝt hӗ sѫ hӧp lӋ. (Xin tham khҧo trang 6 ÿӇ xác ÿӏnh nhӳng yӃu tӕ cҩu
thành mӝt hӗ sѫ hӧp lӋ.) NӃu trѭӡng hӧp này không áp dөng cho bҥn, thì
bҧn thông báo sӁ ghi là “ĈiӅu này không áp dөng cho hӗ sѫ cӫa bҥn.”
8. Các ĈiӅu KiӋn Tìm ViӋc Làm: Muӕn hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn ÿӇ hѭӣng phúc lӧi
Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp, bҥn phҧi thӇ hiӋn mӝt nӛ lӵc hӧp lý ÿӇ tìm công viӋc
thích hӧp vӟi mình. Chúng tôi khuyên bҥn nên lѭu giӳ hӗ sѫ vӅ ngày giӡ
tìm viӋc và thông tin liên lҥc cӫa các nhà tuyӇn dөng ÿӇ dùng cho sau này
và chuҭn bӏ cho nhӳng cuӝc phӓng vҩn xin phúc lӧi tiӅm năng. Mӝt sӕ mҽo
vһt trong lúc tìm viӋc ÿã ÿѭӧc ghi rõ ӣ phҫn dѭӟi ÿây.
Loҥi công viӋc làm bҥn ÿang tìm kiӃm, bҩt luұn là toàn thӡi gian hay bán
thӡi gian, sӁ quyӃt ÿӏnh cách tìm viӋc cӫa mình. Mӝt sӕ công viӋc ÿòi hӓi
mӝt bҧn sѫ yӃu lý lӏch trong khi mӝt sӕ công viӋc khác lҥi ÿòi ÿích thân ÿӃn
thăm viӃng và mӝt ÿѫn xin viӋc. Các mҽo vһt ÿӇ tìm viӋc bao gӗm:
• Ĉăng ký vӟi chѭѫng trình Dӏch Vө Lӵc Lѭӧng Lao Ĉӝng Sӣ Phát
TriӇn Nhân Dөng, CalJOBSSM ӣ www.caljobs.ca.gov.
• Trҧ lӡi nhӳng bài quҧng cáo tuyӇn dөng trên báo chí.
• Truy cұp Liên Mҥng Internet ÿӇ tìm ÿӃn các trang mҥng cӫa các
công ty chӫ nhân tѭѫng lai, tìm hiӇu vӅ cách thҧo tӡ sѫ yӃu lý lӏch,
và tìm viӋc làm.
• Liên lҥc vӟi các công ty chӫ nhân cǊ.
• Báo cho bҥn bè và hӑ hàng biӃt là bҥn ÿang tìm viӋc.
• Tìm kiӃm trong sách báo chuyên ngành cӫa mình.
• Gӱi các bҧn sѫ yӃu lý lӏch ÿi.
• Ĉăng ký vӟi văn phòng tìm viӋc cӫa mӝt trѭӡng hӑc, ÿҥi hӑc cao
ÿҷng, ÿҥi hӑc, hoһc tә chӭc chuyên nghiӋp.
• Liên lҥc vӟi các công ty có thӇ ÿang tuyӇn nhân viên trong ngành cӫa bҥn.
Nhӳng ÿòi hӓi tìm viӋc riêng cho cá nhân bҥn ÿã ÿѭӧc ghi rõ ӣ ÿây. Nhӳng
ÿòi hӓi cӫa bҥn sӁ là mӝt trong nhӳng ÿiӅu sau ÿây:
£ Bҥn phҧi ÿi tìm công viӋc toàn thӡi gian mӛi tuҫn lӉ.
ĈiӅu này có nghƭa là bҥn cҫn phҧi tìm công viӋc toàn thӡi gian mӛi tuҫn lӉ ÿӇ
tiӃp tөc hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn hѭӣng phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp. Mһc dù bҥn tìm
ÿѭӧc công viӋc bán thӡi gian, bҥn vүn phҧi tiӃp tөc ÿi tìm công viӋc toàn thӡi gian
trong lúc bҥn ÿang ÿi làm bán thӡi gian và lãnh phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp.
DE 1275A/V Rev. 49 (2-12) (INTERNET)
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£ Bҥn phҧi ÿi tìm công viӋc bán thӡi gian mӛi tuҫn lӉ theo ÿòi hӓi cӫa
Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng.
ĈiӅu này có nghƭa là bҥn phҧi ÿi tìm công viӋc bán thӡi gian mӛi tuҫn lӉ theo
ÿòi hӓi cӫa Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ÿӇ tiӃp tөc hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn hѭӣng
phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp. Bҥn cǊng phҧi có khҧ năng ÿi làm và sҹn
sàng nhұn công viӋc bán thӡi gian mӛi tuҫn lӉ theo ÿòi hӓi cӫa Sӣ Phát
TriӇn Nhân Dөng.
£ Bҥn phҧi ÿăng ký vӟi công ÿoàn cӫa mình và ÿi tìm công viӋc toàn
thӡi gian mӛi tuҫn lӉ.
ĈiӅu này có nghƭa là bҥn phҧi tuân theo nhӳng ÿòi hӓi ÿăng ký mҩt viӋc cӫa
công ÿoàn và bҥn phҧi tӵ ÿi tìm công viӋc toàn thӡi gian ÿӇ ÿѭӧc tiӃp tөc
hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn hѭӣng phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp.
£ Bҥn phҧi ÿăng ký vӟi công ÿoàn cӫa mình và ÿi tìm công viӋc bán
thӡi gian mӛi tuҫn theo ÿòi hӓi cӫa EDD.
ĈiӅu này có nghƭa là bҥn phҧi tuân theo nhӳng ÿòi hӓi ÿăng ký mҩt viӋc và
bҥn cǊng phҧi tӵ ÿi tìm công viӋc bán thӡi gian theo ÿòi hӓi cӫa Sӣ Phát
TriӇn Nhân Dөng ÿӇ ÿѭӧc tiӃp tөc hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn hѭӣng phúc lӧi Bҧo
HiӇm Thҩt NghiӋp.
£

Bҥn phҧi ÿăng ký vӟi công ÿoàn cӫa mình và ÿi tìm công viӋc bán
thӡi gian mӛi tuҫn theo ÿòi hӓi cӫa EDD.
Bӣi vì công ÿoàn cӫa bҥn kiӇm soát viӋc thuê mѭӟn trong ngành nghӅ cӫa
bҥn, bҥn phҧi ÿáp ӭng tҩt cҧ các ÿiӅu kiӋn giӟi thiӋu công viӋc cӫa công
ÿoàn. NӃu bҥn không có thành tích tӕt vӟi công ÿoàn cӫa mình, bҥn có thӇ
không hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn hѭӣng phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp.
£ Bҥn phҧi có khҧ năng và sҹn sàng ÿi làm vào mӛi tuҫn lӉ.
ĈiӅu này có nghƭa là bҥn không bҳt buӝc phҧi ÿi tìm viӋc, nhѭng bҥn phҧi có
khҧ năng ÿi làm và sҹn sàng ÿi làm vào mӛi tuҫn lӉ ÿӇ hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn hѭӣng
phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp.
£ ĈiӅu này không áp dөng cho hӗ sѫ cӫa bҥn.
Bҥn ÿang ÿѭӧc chӭng nhұn ÿӇ ÿѭӧc hѭӣng phúc lӧi qua mӝt chѭѫng trình
ÿһc biӋt mà không ÿòi hӓi phҧi ÿi tìm viӋc, chҷng hҥn nhѭ chѭѫng trình
Chia Sҿ Công ViӋc (Work Share).
NӃu bҥn sinh sӕng ӣ ngoài California hay dӑn nhà ra khӓi California trong
lúc ÿang nhұn phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp, bҥn phҧi ÿăng ký vӟi Cѫ
Quan Lӵc Lѭӧng Lao Ĉӝng TiӇu Bang tҥi tiӇu bang cӫa mình và tuân theo
các ÿiӅu kiӋn và ÿòi hӓi tìm viӋc cӫa tiӇu bang trong lúc bӏ thҩt nghiӋp. NӃu
không liên lҥc vӟi Cѫ Quan Lӵc Lѭӧng Lao Ĉӝng TiӇu Bang kӏp thӡi
hҫu ÿáp ӭng các ÿiӅu kiӋn ÿăng ký và tìm viӋc làm cӫa tiӇu bang ÿó,
thì hұu quҧ là phúc lӧi cӫa bҥn có thӇ bӏ chұm trӉ hay bӏ mҩt.
9. Các Ĉòi Hӓi vӅ viӋc Tái Xét Tính Hӝi Ĉӫ ĈiӅu KiӋn: ĈӇ ÿѭӧc tái xét vӅ
tính hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn cho mӝt hӗ sѫ kӃ tiӃp mӟi, bҥn phҧi có làm viӋc và
kiӃm ÿѭӧc tӕi thiӇu (1) $1,300 trong mӝt quý, hoһc (2) tӕi thiӇu $900 trong
quý cao nhҩt và mӝt tәng sӕ bҵng 1.25 lҫn cӫa sӕ thu nhұp trong quý cao
nhҩt trong suӕt niên lӏch phúc lӧi cӫa hӗ sѫ nguyên thӫy cӫa bҥn. (Trong
mӝt vài trѭӡng hӧp, tiӅn Bӗi Thѭӡng Tai Nҥn Lao Ĉӝng hoһc phúc lӧi Bҧo
HiӇm Mҩt Năng Lӵc có thӇ ÿѭӧc sӱ dөng ÿӇ thay thӃ cho tiӅn thu nhұp.)
CHÚ Ý: Theo luұt California và luұt liên bang, sӕ tiӅn lѭѫng ÿã ÿѭӧc sӱ dөng
ÿӇ xác ÿӏnh sӕ tiӅn phúc lӧi UI ÿӇ trҧ cho mӝt hӗ sѫ không thӇ ÿѭӧc sӱ dөng lҥi
sau này ÿӇ mӣ mӝt hӗ sѫ Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp khác.
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10. Loҥi Thӡi KǤ Gӕc: Ĉây là loҥi thӡi kǤ gӕc ÿѭӧc sӱ dөng ÿӇ thành lұp hӗ sѫ cӫa
bҥn. Có hai loҥi thӡi kǤ gӕc: Thӡi KǤ Gӕc Chuҭn và Thӡi KǤ Gӕc Thay ThӃ. Thӡi
KǤ Gӕc Thay ThӃ chӍ có thӇ sӱ dөng khi nào bҥn không có ÿӫ tiӅn lѭѫng trong Thӡi
KǤ Gӕc Chuҭn ÿӇ thành lұp mӝt hӗ sѫ Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp hӧp lӋ. ĈӇ ÿѭӧc biӃt
thêm thông tin vӅ thӡi kǤ gӕc, xin tham khҧo mөc sӕ 5 ӣ trang 5.
11. (Các) Tên cӫa Nhân Viên: Ĉây là cái tên mà công ty chӫ nhân ÿã dùng ÿӇ
khai báo thu nhұp cӫa bҥn lên Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng. Không nên quan
tâm ÿӃn lӛi chính tҧ nhӓ vӅ tên cӫa mình miӉn sao sӕ thu nhұp ÿѭӧc ghi
trong ÿây là cӫa bҥn.
12. TiӅn Lѭѫng Nhân Viên cӫa Quý Niên Lӏch KӃt Thúc Vào: Ĉây là bӕn quý
trong thӡi kǤ gӕc cӫa bҥn và sӕ tiӅn lѭѫng (nhӳng) công ty chӫ nhân ÿã khai
báo là bҥn ÿã kiӃm ÿѭӧc trong mӛi quý. Sӕ thu nhұp này sӁ quyӃt ÿӏnh sӕ
tiӅn phúc lӧi phê chuҭn Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp. NӃu bҥn báo cho Sӣ Phát
TriӇn Nhân Dөng rҵng bҥn ÿã tӯng làm viӋc cho mӝt cѫ quan liên bang hoһc
tҥi mӝt tiӇu bang khác lúc mӣ hӗ sѫ, sӕ tiӅn lѭѫng cӫa bҥn ÿang ÿѭӧc yêu
cҫu ÿӇ cѫ quan ÿó hoһc tiӇu bang ÿó gӱi vӅ. Bҥn sӁ nhұn ÿѭӧc mӝt bҧn
thông báo ÿѭӧc tu chính khi sӕ lѭѫng liên bang hoһc sӕ lѭѫng tҥi tiӇu bang
khác ÿã ÿѭӧc cӝng thêm vào.
NӃu bҥn tӯng làm viӋc tҥi hѫn mӝt tiӇu bang, bҥn có thӇ gӝp chung các sӕ
tiӅn lѭѫng trong thӡi kǤ gӕc cӫa mình vào làm mӝt hӗ sѫ có tiӅn lѭѫng tәng
hӧp. Gӝp chung các sӕ tiӅn lѭѫng có thӇ làm gia tăng sӕ tiӅn phúc lӧi tӕi ÿa
và/hoһc hàng tuҫn cӫa bҥn. NӃu bҥn không báo cho Sӣ Phát TriӇn Nhân
Dөng biӃt là bҥn ÿã tӯng làm viӋc tҥi hѫn mӝt tiӇu bang lúc mӣ hӗ sѫ, xin
gӑi cho Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ngay lұp tӭc. Xin mӣ ra phía trong trang
bìa cӫa bӝ cҭm nang này ÿӇ ÿӑc vӅ nhӳng lӡi chӍ dүn.
NӃu bҥn tin rҵng sӕ tiӅn thu nhұp ÿѭӧc ghi trong này là không chính
xác hoһc không phҧi là sӕ tiӅn lѭѫng cӫa mình, xin liên lҥc vӟi Sӣ
Phát TriӇn Nhân Dөng NGAY LҰP TӬC và yêu cҫu sӱa lҥi. NӃu bҥn ÿѭa
thông tin giҧ dӕi hoһc giҩu giӃm sӵ kiӋn ÿӇ ÿѭӧc hѭӣng phúc lӧi, bҥn
có thӇ bӏ bác ÿѫn hoһc trӯng phҥt hình sӵ.
13. Tên Công Ty Chӫ Nhân: Ĉây là (nhӳng) tên cӫa (các) công ty chӫ nhân
nѫi ÿã khai báo sӕ tiӅn lѭѫng mӛi quý ÿѭӧc ghi rõ trong này (xin xem mөc
sӕ 12). NӃu bҥn không hӅ làm viӋc cho mӝt công ty chӫ nhân có tên trong
ÿây, hoһc nӃu bҥn ÿã tӯng làm viӋc cho (nhӳng) công ty chӫ nhân không có
tên trong này, xin gӑi cho Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ngay lұp tӭc và yêu cҫu
sӱa lҥi.
14. Sӕ Tәng Cӝng: Ĉây là tәng cӝng sӕ tiӅn lѭѫng ÿã ÿѭӧc (các) công ty chӫ
nhân khai báo vào mӛi mӝt quý niên lӏch liӋt kê trong mөc sӕ 12.
ĈӇ khiӃu nҥi vӅ ÿӝ chính xác cӫa cách tính hoһc xin tính lҥi, bҥn phҧi liên
lҥc vӟi Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng nӝi trong vòng 20 ngày sau ngày gӱi bѭu
ÿiӋn cӫa bҧn thông báo này. Thӡi hҥn 20 ngày này có thӇ ÿѭӧc gia hҥn nӃu
có lý do chính ÿáng. NӃu bҥn cҫn liên lҥc vӟi Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng, bҥn
sӁ cҫn phҧi cung cҩp ÿҫy ÿӫ tên hӑ, ÿӏa chӍ, sӕ An Sinh Xã Hӝi, và bҩt kǤ
thông tin nào vӅ tiӅn lѭѫng và công viӋc làm bҥn muӕn yêu cҫu cӝng thêm
vào hӗ sѫ cӫa mình.
Thông tin công viӋc làm bao gӗm tên và ÿӏa chӍ gӱi thѭ ÿҫy ÿӫ cӫa công ty
chӫ nhân. NӃu bҥn không có ÿҫy ÿӫ thông tin cӫa công ty chӫ nhân, bҥn
có thӇ ÿѭӧc yêu cҫu ÿӇ liên lҥc lҥi vӟi Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng khi bҥn có
ÿҫy ÿӫ các thông tin ÿó.

NӂU BҤN CÓ BҨT Kǣ CÂU HӒI NÀO Vӄ B̺N THÔNG BÁO
PHÊ CHÙN TI͘N B̺O HI͚M TH̼T NGHI͞P CӪA MÌNH, XIN
LIÊN LҤC SӢ PHÁT TRIӆN NHÂN DӨNG NGAY LҰP TӬC.
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XIN ĈÓNG HӖ SѪ
Bҥn có thӇ lӵa chӑn ÿӇ xin ÿóng mӝt hӗ sѫ Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp California thông
thѭӡng sau khi mӝt bҧn thông báo Phê Chuҭn TiӅn Phúc Lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp
ÿã ÿѭӧc gӱi ÿӃn cho bҥn. Bҥn chӍ có thӇ xin ÿóng mӝt hӗ sѫ Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp
nӃu tiӅn phúc lӧi chѭa ÿѭӧc chi trҧ, bҧn thông báo bác ÿѫn chѭa ÿѭӧc gӱi ÿӃn cho
bҥn, và/hoһc không có sӕ tiӅn trҧ dѭ nào ÿѭӧc ghi nhұn trong hӗ sѫ. NӃu ÿã ÿóng
mӝt hӗ sѫ, hӗ sѫ ÿó không thӇ ÿѭӧc mӣ lҥi, nhѭng bҥn có thӇ mӣ mӝt hӗ sѫ mӟi
bҵng mӝt ngày sau ÿó. NӃu hӗ sѫ nguyên thӫy chѭa ÿѭӧc ÿóng, mӝt hӗ sѫ mӟi
không thӇ ÿѭӧc mӣ trong thӡi gian 52 tuҫn lӉ. NӃu bҥn có câu hӓi vӅ viӋc ÿóng hӗ
sѫ hoһc muӕn ÿóng hӗ sѫ cӫa mình, xin liên lҥc Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng.

QUAN TRӐNG: KHI MӜT HӖ SѪ ĈÃ ĈѬӦC ĈÓNG RӖI THÌ
KHÔNG THӆ TÁI LҰP HӖ SѪ ĈÓ BҴNG
CÙNG MӜT NGÀY BҲT ĈҪU.
THӠI Kǣ CHӠ ĈӦI
Luұt California quy ÿӏnh mӛi ngѭӡi phҧi chӏu mӝt tuҫn lӉ chӡ ÿӧi KHÔNG ĈѬӦC TRҦ
TIӄN. ChӍ có mӝt thӡi kǤ chӡ ÿӧi bҳt buӝc cho mӛi 52 tuҫn lӉ cӫa niên lӏch hӗ sѫ mà
thôi. Tuҫn lӉ chӡ ÿӧi thѭӡng là tuҫn lӉ ÿáng lӁ ÿѭӧc trҧ tiӅn trong niên lӏch phúc lӧi
(ÿáng lӁ ÿѭӧc trҧ tiӅn có nghƭa là bҥn hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn ÿӇ ÿѭӧc trҧ tiӅn vӅ mӑi mһt
ngoҥi trӯ quy ÿӏnh thӡi kǤ chӡ ÿӧi này).
ĈӇ ÿáp ӭng ÿiӅu kiӋn thӡi kǤ chӡ ÿӧi, bҥn phҧi xin chӭng nhұn ÿѭӧc hѭӣng phúc
lӧi qua mӝt trong nhӳng phѭѫng pháp sau ÿây:
• EDD Web-CertSM (xin ÿӃn trang 21) - EDD Tele-CertSM (xin ÿӃn trang 23)
• Nӝp mӝt M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi bҵng giҩy, DE 4581CTO
1. NӃu bҥn ÿã nhұn ÿѭӧc phúc lӧi vào tuҫn lӉ cuӕi cùng trong năm phúc lӧi
cӫa hӗ sѫ mình và bҥn ÿã mӣ mӝt hӗ sѫ kӃ tiӃp bҳt ÿҫu vào tuҫn lӉ sau ÿó,
thӡi kǤ chӡ ÿӧi cho hӗ sѫ kӃ tiӃp sӁ ÿѭӧc ÿһt vào thӡi gian sau cuӝc gián
ÿoҥn ÿҫu tiên vӅ tình trҥng chi trҧ cӫa hӗ sѫ mӟi.
2. Bҥn có thӇ gánh chӏu thӡi kǤ chӡ ÿӧi cho hӗ sѫ mӟi vào tuҫn lӉ cuӕi cùng
cӫa hӗ sѫ trѭӟc cӫa mình nӃu:
• Tҩt cҧ sӕ tiӅn phúc lӧi cӫa hӗ sѫ trѭӟc cӫa bҥn ÿã ÿѭӧc thanh toán, và
• Bҥn mӣ hӗ sѫ mӟi nӝi trong tuҫn lӉ cuӕi cùng cӫa hӗ sѫ trѭӟc, và
• Bҥn ÿáng lӁ hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn ÿѭӧc hѭӣng phúc lӧi vào tuҫn lӉ cuӕi cùng cӫa
hӗ sѫ cǊ.

CHӬNG NHҰN ĈѬӦC HѬӢNG PHÚC LӦI BҦO HIӆM THҨT NGHIӊP
Bҧn thông báo phê chuҭn tiӅn phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp ÿã ÿѭӧc gӱi ÿӃn cho
bҥn cùng vӟi bӝ cҭm nang này. M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi sӁ ÿѭӧc gӱi riêng.
NӃu bҥn không nhұn ÿѭӧc mүu ÿѫn xin phúc lӧi trong vòng 10 ngày sau khi mӣ hӗ
sѫ, xin liên lҥc Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng và yêu cҫu mӝt phó bҧn. Bҥn cǊng có thӇ
chӭng nhұn ÿѭӧc hѭӣng phúc lӧi trӵc tuyӃn bҵng cách tiӃp cұn trang mҥng Sӣ Phát
TriӇn Nhân Dөng ӣ www.edd.ca.gov ÿӇ sӱ dөng EDD Web-CertSM, hoһc bҵng cách
gӑi sӕ ÿiӋn thoҥi tӵ phөc vө 1-866-333-4606 ÿӇ sӱ dөng EDD Tele-CertSM. Không
chӭng nhұn ÿѭӧc hѭӣng phúc ÿúng thӡi hҥn bҵng mӝt trong nhӳng phѭѫng pháp
sҹn có có thӇ làm ҧnh hѭӣng ÿӃn tính hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn vào nhӳng tuҫn lӉ bҥn không
xin chӭng nhұn.
ĈiӅn vào và gӱi ÿi M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi bҵng giҩy, hoһc chӭng nhұn
ÿѭӧc hѭӣng phúc lӧi qua EDD Web-CertSM hoһc EDD Tele-CertSM, vào ngày
ÿѭӧc ghi rõ ӣ mһt trѭӟc cӫa mүu ÿѫn xin phúc lӧi. Chӭng nhұn ÿѭӧc hѭӣng
phúc lӧi quá 14 ngày sau ngày kӃt thúc cӫa tuҫn lӉ cuӕi cùng trong thӡi kǤ
chӭng nhұn hoһc 14 ngày sau ngày ÿѭӧc trҧ tiӅn cuӕi cùng, ÿiӅu nào xҧy ra
sau, có thӇ làm bҥn bӏ mҩt phúc lӧi. NӃu bҥn quyӃt ÿӏnh chӭng nhұn hѭӣng
phúc lӧi bҵng Mүu Ĉѫn Xin TiӃp Tөc Phúc Lӧi giҩy, bҥn phҧi ký tên cӫa mình
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và trҧ lӡi tҩt cҧ các câu hӓi ÿӇ ÿѭӧc trҧ tiӅn. Khi bҥn chӭng nhұn ÿѭӧc hѭӣng phúc
lӧi qua EDD Web-CertSM hoһc EDD Tele-CertSM, viӋc xác nhұn các câu trҧ lӡi cӫa
mình trong qui trình này ÿѭӧc pháp luұt nhìn nhұn là mӝt chӳ ký ÿiӋn tӱ.
Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng sӱ dөng cái máy Nhұn Dҥng Ký Tӵ Quang Hӑc (OCR)
trong hӋ thӕng chi trҧ cӫa hӑ. Máy Nhұn Dҥng Ký Tӵ Quang Hӑc ÿӑc ÿѭӧc các con
sӕ, rà quét nhӳng cái dҩu trên mүu ÿѫn xin phúc lӧi cӫa bҥn, và cҩp phát tiӅn Bҧo
HiӇm Thҩt NghiӋp cho bҥn. Máy Nhұn Dҥng Ký Tӵ Quang Hӑc chӍ ÿӑc ÿѭӧc các
con sӕ ÿѭӧc viӃt rõ ràng. Mӝt ví dө vӅ cách ÿiӅn vào các ô và viӃt các con sӕ ÿѭӧc
in ӣ mһt sau cӫa mӛi mүu ÿѫn xin phúc lӧi. NӃu máy Nhұn Dҥng Ký Tӵ Quang Hӑc
không ÿӑc ÿѭӧc ÿѫn cӫa bҥn, mӝt M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi khác cho cùng
(các) tuҫn lӉ sӁ ÿѭӧc gӱi ÿӃn cho bҥn ÿӇ ÿiӅn vào. Xin ÿӯng sӱ dөng kim bҩm vào
M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi hoһc ÿính kèm bҩt cӭ thѭ tӯ gì khác trong phong bì
ÿӇ gӱi mүu ÿѫn xin phúc lӧi.

SA
M

PL

E

M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi (Bҧn Mүu)

NӃu bҥn lӵa chӑn cách gӱi bѭu ÿiӋn M̓u Ĉ˿n Ti͗p Tͽc Xin Phúc Lͻi
bҵng giҩy và không trҧ lӡi Câu Hӓi sӕ 1 ÿӃn sӕ 6, và bӓ trӕng nhӳng
ô trong ÿó, thì mӝt mүu ÿѫn xin phúc lӧi khác sӁ ÿѭӧc gӱi ÿӃn cho
bҥn ÿӇ ÿiӅn vào. ĈiӅu này sӁ làm chұm trӉ viӋc trҧ tiӅn cho bҥn. Các
phѭѫng pháp tӵ ÿӝng hoá Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng Web-CertSM hoһc
EDD Tele-CertSM sӁ không cho phép trҧ lӡi thiӃu sót lúc chӭng nhұn
ÿѭӧc hѭӣng phúc lӧi.
DE 1275A/V Rev. 49 (2-12) (INTERNET)

Page 14 of 43

GIҦI THÍCH CÁC CÂU HӒI CҪN THIӂT Vӄ TÍNH HӜI ĈӪ ĈIӄU KIӊN Ĉӆ ĈѬӦC
CHӬNG NHҰN
1. Bҥn có bӏ ÿau ӕm hoһc thѭѫng tích quá nһng ÿӇ ÿi làm viӋc không? – Bҥn
cҫn phҧi có ÿӫ sӭc khӓe ÿӇ ÿi làm viӋc mӛi ngày trong tuҫn ÿӇ nhұn ÿҫy ÿӫ phúc
lӧi. NӃu bҥn không có khҧ năng ÿi làm viӋc vì ÿau ӕm hoһc thѭѫng tích, bҥn
phҧi khai báo sӕ ngày mà bҥn không thӇ ÿi làm viӋc. Phúc lӧi thҩt nghiӋp ÿѭӧc
trҧ tùy theo sӕ ngày bҥn có khҧ năng ÿi làm viӋc nӃu bҥn ÿѭӧc mӡi nhұn viӋc
trong tuҫn lӉ ÿó. Phúc lӧi cӫa bҥn sӁ bӏ giҧm bӟt mӝt phҫn bҧy cho mӛi ngày bҥn
không thӇ ÿi làm viӋc.
2. Còn có bҩt cӭ lý do nào khác (ngoài ÿau ӕm hoһc thѭѫng tích ra) mà khiӃn
bҥn không thӇ nhұn công viӋc làm toàn thӡi gian hoһc bán thӡi gian cho
mӛi ngày làm viӋc không? – Bҥn phҧi sҹn sàng ÿӇ nhұn viӋc làm ÿӇ ÿѭӧc nhұn
phúc lӧi thҩt nghiӋp. Sҹn sàng ÿӇ nhұn viӋc làm có nghƭa là bҥn sҹn sàng và sҹn
lòng ÿӇ nhұn công viӋc làm phù hӧp vӟi kӻ năng nghӅ nghiӋp và bӕi cҧnh hӑc vҩn
cӫa mình. Nhӳng lý do ÿiӇn hình cӫa mӝt ngѭӡi không sҹn sàng ÿӇ nhұn viӋc làm
ngay lұp tӭc trong mӝt tuҫn lӉ là thiӃu ngѭӡi giӳ trҿ, thiӃu phѭѫng tiӋn di chuyӇn
hoһc bұn viӋc riêng, chҷng hҥn nhѭ là ÿang ÿi nghӍ lӉ hoһc ÿang chăm sóc cho mӝt
ngѭӡi bӋnh. NӃu không sҹn sàng ÿӇ nhұn viӋc, bҥn sӁ ÿѭӧc hҽn cho mӝt cuӝc
phӓng vҩn qua ÿiӋn thoҥi ÿӇ xác ÿӏnh tính hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn ÿӇ ÿѭӧc tiӃp tөc hѭӟng
phúc lӧi.
3. Bҥn có ÿi tìm viӋc làm không? – Bҥn phҧi làm theo nhӳng ÿòi hӓi ÿi tìm viӋc
trong B̻n Thông Báo Phê Chún B̻o Hi͛m Th̽t Nghi͟p. Tìm viӋc làm có thӇ
bao gӗm ÿích thân tiӃp xúc vӟi các công ty chӫ nhân, qua thѭ tӯ, ÿiӋn thoҥi,
hoһc liên mҥng internet. Không làm theo nhӳng lӡi chӍ dүn này có thӇ mang lҥi
hұu quҧ bӏ mҩt phúc lӧi cho tuҫn lӉ ÿó. Thành viên công ÿoàn nên trҧ lӡi “có”
cho câu hӓi này nӃu bҥn ÿáp ӭng ÿѭӧc nhӳng ÿiӅu kiӋn khai báo và giӟi thiӋu
viӋc làm cӫa công ÿoàn.
NӃu bҥn sinh sӕng ӣ ngoài California hoһc dӑn ra ngoài California trong lúc
ÿang nhұn phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp California, bҥn phҧi ÿăng ký vӟi
Cѫ Quan Lӵc Lѭӧng Lao Ĉӝng TiӇu Bang tҥi tiӇu bang cӫa mình và làm theo
nhӳng ÿiӅu kiӋn và lӡi chӍ dүn tìm viӋc trong lúc còn thҩt nghiӋp. Không liên lҥc
vӟi Cѫ Quan Lӵc Lѭӧng Lao Ĉӝng nhanh chóng hҫu ÿáp ӭng nhӳng ÿiӅu
kiӋn ÿăng ký và tìm viӋc cӫa tiӇu bang ÿó có thӇ mang lҥi hұu quҧ bӏ chұm
trӉ hoһc mҩt phúc lӧi cӫa bҥn.
NӃu cái ô dѭӟi Câu Hӓi 3 trong M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi bҵng giҩy ÿѭӧc
ÿánh dҩu bҵng mӝt con “X”, bҥn phҧi liӋt kê nhӳng cuӝc tiӃp xúc tìm viӋc trong
Phҫn B ӣ phía sau cӫa mүu ÿѫn và nӝp lên Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ÿӇ ÿѭӧc
trҧ tiӅn. Hãy xem bҧn mүu M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi ӣ phía sau mүu ÿѫn
ӣ trang 20.
Bҥn không thӇ chӭng nhұn ÿѭӧc hѭӣng phúc lӧi qua EDD Web-CertSM hoһc
EDD Tele-CertSM nӃu cái ô dѭӟi Câu Hӓi 3 ÿã ÿѭӧc ÿánh dҩu và mӝt danh mөc
các nѫi tiӃp xúc tìm viӋc cҫn phҧi ÿѭӧc nӝp lên.
4. Bҥn có tӯ chӕi công viӋc nào không? – Xin trҧ lӡi “có” nӃu bҥn ÿã tӯ chӕi mӝt
thѭ mӡi nhұn viӋc cӫa bҩt cӭ công ty chӫ nhân nào. Các thành viên công ÿoàn
xin trҧ lӡi “có” nӃu bҥn tӯ chӕi sӵ giӟi thiӋu công viӋc cӫa công ÿoàn. NӃu bҥn
tӯ chӕi viӋc làm, bҥn sӁ ÿѭӧc hҽn cho mӝt cuӝc phӓng vҩn ÿӇ xác ÿӏnh tính hӝi
ÿӫ ÿiӅu kiӋn ÿӇ ÿѭӧc tiӃp tөc hѭӣng phúc lӧi.
5. Bҥn có bҳt ÿҫu dӵ bҩt kǤ mӝt khóa hӑc hoһc huҩn luyӋn nào không? – Xin
trҧ lӡi “có” chӍ khi nào bҥn ÿã bҳt ÿҫu dӵ mӝt khóa hӑc hoһc huҩn luyӋn trong
tuҫn lӉ ÿó. Sau ÿó, xin trҧ lӡi “có” chӍ khi nào mӝt khóa hӑc mӟi ÿѭӧc khai giҧng
hoһc bҥn bҳt ÿҫu dӵ nhӳng lӟp hӑc mӟi vào mӝt trong nhӳng tuҫn lӉ ÿó. Vì sӵ
có mһt trong trѭӡng hoһc khóa huҩn luyӋn có thӇ ҧnh hѭӣng ÿӃn tính hӝi ÿӫ
ÿiӅu kiӋn ÿѭӧc hѭӣng phúc lӧi cӫa mình, bҥn sӁ ÿѭӧc hҽn cho mӝt cuӝc phӓng
vҩn ÿӇ xác ÿӏnh tính hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn ÿӇ ÿѭӧc tiӃp tөc hѭӣng phúc lӧi.
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6. Bҥn có ÿi làm hoһc kiӃm ÿѭӧc bҩt kǤ sӕ tiӅn nào không, BҨT LUҰN BҤN
CÓ ĈѬӦC TRҦ TIӄN HAY KHÔNG? – Hãy nhìn vào ngày bҳt ÿҫu và kӃt thúc
cӫa mӛi tuҫn lӉ. Xin lѭu ý rҵng các câu trҧ lӡi cho 6a và 6b chӍ áp dөng cho
nhӳng tuҫn lӉ ÿѭӧc ghi rõ trong mүu ÿѫn. Xin trҧ lӡi “có” nӃu bҥn có ÿi làm bҩt
kǤ công viӋc gì trong mӝt tuҫn lӉ. Tҩt cҧ công viӋc và/hoһc thu nhұp phҧi ÿѭӧc
khai báo, bao gӗm giҩy biên nhұn cӫa nhӳng loҥi chi trҧ sau ÿây:
TiӅn Lѭѫng Hӗi Tӕ
TiӅn Thѭӣng
TiӅn Hoa Hӗng
Lѭѫng NghӍ LӉ
Lѭѫng Thӡi Gian
NghӍ Chӡ ViӋc
TiӅn Thay ThӃ Thông
Báo Sa Thҧi

Thù Lao Bӗi Thҭm
Lѭѫng BӋnh
Lѭѫng Hѭu
Công ViӋc Khoán
TiӅn Phim ChiӃu Lҥi/TiӅn
Quҧng Cáo ChiӃu Lҥi
Làm NghӅ Tӵ Do

Trӧ Cҩp NghӍ ViӋc
Phúc Lӧi Ĉình Công
TiӅn Boa
Lѭѫng NghӍ Phép
Thù Lao Nhân Chӭng
Bӗi Thѭӡng Tai Nҥn Lao
Ĉӝng

Bҥn phҧi khai báo nhӳng lúc ӣ nhà trӑ và bӳa ăn, hoһc bҩt kǤ loҥi thù lao nào khác
thay cho tiӅn mһt mà bҥn nhұn ÿѭӧc khi ÿi làm. NӃu bҥn không biӃt chҳc phҧi khai
báo tiӅn lѭѫng nhѭ thӃ nào, xin liên lҥc vӟi Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng.
LѬU Ý: Bҥn không thӇ sӱ dөng EDD Web-CertSM và EDD Tele-CertSM nӃu
bҥn có ÿi làm và/hoһc kiӃm ÿѭӧc tiӅn lѭѫng trong bҩt kǤ tuҫn lӉ nào cӫa thӡi
kǤ chӭng nhұn. Bҥn phҧi ÿiӅn vào và nӝp mӝt M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc
Lͻi bҵng giҩy ÿӇ khai báo công viӋc làm và/hoһc tiӅn lѭѫng nhѭ ÿã qui ÿӏnh.
Không khai báo công viӋc làm và tiӅn lѭѫng có thӇ làm cho bҥn bӏ phҥt vҥ và
hình phҥt nӃu bҥn ÿã ÿѭӧc trҧ dѭ tiӅn phúc lӧi.
NӃu bҥn bҳt ÿҫu nhұn ÿѭӧc bҩt kǤ sӕ thu nhұp mӟi hoһc bә sung nào hoһc
có thay ÿәi vӅ sӕ tiӅn bҥn ÿã khai báo trѭӟc ÿây vӅ phúc lӧi Mҩt Năng Lӵc Toàn
DiӋn Tҥm Thӡi, Trӧ Cҩp Tái Huҩn NghӋ, hoһc tiӅn hѭu có thӇ ÿѭӧc khҩu trӯ,
xin khai báo sӕ tiӅn mӟi này trong mүu ÿѫn xin phúc lӧi vào tuҫn lӉ ÿҫu tiên có
sӵ thay ÿәi ÿó. Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng sӁ trӯ ÿi sӕ tiӅn Mҩt Năng Lӵc Toàn
DiӋn Tҥm Thӡi, Trӧ Cҩp Tái Huҩn NghӋ, hoһc tiӅn hѭu có thӇ ÿѭӧc khҩu trӯ
mӝt ÿӗng ÿәi lҩy mӝt ÿӗng vào sӕ tiӅn phúc lӧi hàng tuҫn cӫa bҥn.
•

NӃu bҥn trҧ lӡi “có,” xin ghi sӕ thu nhұp trѭӟc thuӃ (thu nhұp gӝp trѭӟc nhӳng
khoҧn khҩu trӯ bҧng lѭѫng) vào mөc a. ĈӇ xác ÿӏnh bҥn ÿã kiӃm ÿѭӧc bao
nhiêu, hãy nhân sӕ giӡ làm viӋc vào tuҫn lӉ ÿó vӟi sӕ tiӅn lѭѫng mӛi gìѫ. Gӝp
chung tҩt cҧ nhӳng sӕ tiӅn khác bҥn nhұn ÿѭӧc vào con sӕ ÿó.

•

Thí dө: Bҥn làm viӋc 5 giӡ vào Chӫ Nhұt, 4 giӡ vào Thӭ Ba, và 3 giӡ vào Thӭ
Sáu trong tuҫn lӉ ÿó và sӕ tiӅn lѭѫng mӛi giӡ cӫa bҥn là $10. 12 giӡ X $10 mӝt
giӡ = $120. $120 là sӕ tiӅn thu nhұp mà bҥn phҧi ghi vào mөc 6a.

•

NӃu bҥn không chҳc chҳn vӅ cách tính sӕ tiӅn thu nhұp gӝp cӫa mình,
xin liên lҥc Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ÿӇ ÿѭӧc giúp ÿӥ. Bҥn nên giӳ lҥi
nhӳng cuӕng chi phiӃu tiӅn lѭѫng ÿӇ giúp bҥn xác ÿӏnh thu nhұp cӫa mình.

•

NӃu bҥn khai báo sai sӕ thu nhұp cӫa mình, xin liên lҥc Sӣ Phát TriӇn
Nhân Dөng ngay lұp tӭc bӣi vì bҥn có thӇ bӏ phҥt vҥ và hình phҥt nӃu bҥn
ÿѭӧc trҧ dѭ tiӅn phúc lӧi.

•

NӃu bҥn có nhұn tiӅn phim chiӃu lҥi hoһc tiӅn quҧng cáo chiӃu lҥi, bҥn
phҧi khai báo thu nhұp trong M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi cӫa mình. ĈӇ
bҧo ÿҧm thu nhұp cӫa bҥn ÿѭӧc khai báo ÿúng cách, hãy xin lҩy và ÿӑc qua
mӝt mүu ÿѫn, L͵i Ch͡ D̓n Nǵ͵i Xin Phúc Lͻi Khai Báo Ti͙n Phim Chi͗u L̹i
và Ti͙n Qu̻ng Cáo Chi͗u L̹i, DE 4005. Ӣ trang mҥng www.edd.ca.gov, xin
lӵa chӑn mөc “Unemployment”, rӗi ÿӃn mөc “Forms and Publications” ӣ phía
trên, hoһc gӑi ÿiӋn cho Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng.
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•

NӃu bҥn ÿѭӧc trҧ tiӅn công cho công viӋc khoán theo lѭӧng hàng,
xin khai báo tәng sӕ tiӅn ÿѭӧc trҧ vào tuҫn lӉ bҥn kíӃm ÿѭӧc. Hãy ghi
vào cөm tӯ “piece work” trong mөc sӕ 6b cùng vӟi tên công ty chӫ nhân.
LѬU Y: Mөc a. ChӍ cho phép mӝt mөc nhұp tӕi ÿa là $999.99. NӃu sӕ
thu nhұp cӫa bҥn là $1,000 hoһc hѫn trong mӝt tuҫn lӉ, xin hãy ghi vào
999.99. NӃu không ghi vào mөc nhұp chính xác, ÿiӅu này có thӇ làm
chұm trӉ tiӅn phúc lӧi cӫa bҥn. NӃu bҥn làm viӋc cho hѫn mӝt công ty
chӫ nhân vào mӛi tuҫn lӉ, xin gӝp chung tҩt cҧ thu nhұp cӫa mình lҥi.
LѬU Ý: Mөc b. Xin ghi vào ngày làm viӋc cuӕi cùng và thông tin công
viӋc làm hoһc “nguӗn” thu nhұp. Xin ÿӇ ý vào ngày bҳt ÿҫu và ngày kӃt
thúc cӫa mӛi tuҫn lӉ. Hãy cҭn thұn lúc trҧ lӡi các câu hӓi trong 6b ÿӇ cho
phù hӧp vӟi nhӳng tuҫn lӉ ÿѭӧc ghi trên mүu ÿѫn. NӃu bҥn còn ÿang
ÿi làm, xin viӃt vào lӡi giҧi thích chҷng hҥn nhѭ vүn còn làm viӋc toàn
thӡi gian hoһc vүn còn làm viӋc bán thӡi gian hoһc vүn còn làm viӋc
chӡ gӑi. NӃu bҥn có làm viӋc cho hѫn mӝt công ty chӫ nhân trong cùng
mӝt tuҫn lӉ, hãy chҳc chҳn và liӋt kê ngày cuӕi cùng bҥn thӵc sӵ làm
viӋc trong tuҫn lӉ ÿó và liӋt kê tên và ÿӏa chӍ cӫa công ty chӫ nhân cuӕi
cùng mà bҥn ÿã làm viӋc cho hӑ trong tuҫn lӉ ÿó. Khi nào bҥn khai báo
là vүn còn làm viӋc toàn thӡi gian, mӝt mүu ÿѫn xin phúc lӧi kӃ tiӃp sӁ
không ÿѭӧc gӱi ÿӃn cho bҥn. NӃu bҥn trӣ thành thҩt nghiӋp hoһc bӏ bӟt
giӡ làm viӋc, bҥn sӁ cҫn phҧi mӣ lҥi hӗ sѫ. Xin xem “Cách Xin TiӃp Tөc
Chӭng Nhұn ÿѭӧc Hѭӣng Phúc Lӧi” ӣ trang 19.

NӃu bҥn ÿang làm viӋc bán thӡi gian, bҥn vүn có thӇ ÿѭӧc nhұn phúc lӧi Bҧo
HiӇm Thҩt NghiӋp bӟt lҥi mһc dù sӕ thu nhұp cӫa bҥn cao hѫn sӕ tiӅn phúc lӧi
hàng tuҫn cӫa mình. Hãy khai báo tәng sӕ thu nhұp trѭӟc các khoҧn khҩu trӯ
và Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng sӁ tính khoҧn phúc lӧi cҫn phҧi bӟt.
•

NӃu thu nhұp hàng tuҫn cӫa bҥn bҵng $100 hoһc ít hѫn, $25 ÿҫu tiên sӁ
không kӇ. Sӕ thu nhұp trên $25 ÿѭӧc trӯ vào sӕ tiӅn phúc lӧi hàng tuҫn
và bҥn sӁ ÿѭӧc trҧ sӕ sai biӋt, nӃu có.

•

NӃu thu nhұp hàng tuҫn cӫa bҥn bҵng $101 hoһc hѫn, 25 phҫn trăm ÿҫu
tiên sӁ không kӇ. Sӕ thu nhұp còn lҥi ÿѭӧc trӯ vào sӕ tiӅn phúc lӧi hàng
tuҫn và bҥn sӁ ÿѭӧc trҧ sӕ sai biӋt, nӃu có.

•

NӃu bҥn ÿang nhұn tiӅn Mҩt Năng Lӵc Toàn DiӋn Tҥm Thӡi hoһc Trӧ
Cҩp Duy Trì Mӭc Sӕng Trong Thӡi Gian Phөc Hӗi, Sӣ Phát TriӇn Nhân
Dөng sӁ trӯ ÿi sӕ tiӅn ÿó, mӝt ÿӗng ÿánh ÿәi mӝt ÿӗng, vào sӕ tiӅn phúc
lӧi hàng tuҫn cӫa bҥn.

•

NӃu bҥn ÿang nhұn lѭѫng hѭu mà Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng xét là có thӇ
ÿѭӧc khҩu trӯ, Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng sӁ trӯ ÿi sӕ tiӅn ÿó, mӝt ÿӗng ÿánh
ÿәi mӝt ÿӗng, vào sӕ tiӅn phúc lӧi hàng tuҫn (WBA) cӫa bҥn.
LѬU Ý: Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng có mӝt hӋ thӕng phát hiӋn gian
lұn. NӃu bҥn không khai báo hêt tҩt cҧ thu nhұp cӫa tuҫn lӉ bҥn có ÿi
làm, và bҥn ÿã nhұn phúc lӧi, bҥn sӁ bӏ ÿiӅu tra. NӃu Sӣ Phát TriӇn
Nhân Dөng xác ÿӏnh là bҥn có lӛi vì không khai báo thu nhұp cӫa
mình, bҥn sӁ bӏ bҳt phҧi hoàn trҧ bҩt cӭ sӕ phúc lӧi ÿѭӧc trҧ dѭ và
bҥn có thӇ phҧi chӏu nhӳng hình phҥt hình sѭҕ và/hoһc hành chánh
và tiӅn lӡi.
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7. NӃu bҥn muӕn ÿѭӧc khҩu lѭu thuӃ thu nhұp liên bang cho (nhӳng)
tuҫn lӉ ÿѭӧc ghi trên ÿây, xin ÿánh dҩu vào ô này. NӃu bҥn muӕn
ÿѭӧc khҩu lѭu ThuӃ Thu Nhұp Liên Bang cho nhӳng tuҫn lӉ ghi rõ trên
mүu ÿѫn xin phúc lӧi, xin ÿiӅn vào ô trҧ lӡi trong mүu ÿѫn xin phúc lӧi.
NӃu bҥn không muӕn khҩu lѭu thuӃ, xin bӓ trӕng ô trҧ lӡi.
Khi bҥn chӭng nhұn ÿѭӧc hѭӣng phúc lӧi qua EDD Web-CertSM hoһc
EDD Tele-CertSM, cҧ hai phѭѫng pháp này sӁ nhҳc nhӣ bҥn trҧ lӡi câu
hӓi bҥn có muӕn ÿѭӧc khҩu lѭu thuӃ thu nhұp liên bang cho nhӳng tuҫn
lӉ mình ÿang chӭng nhұn hay không. Lӵa chӑn ÿӇ ÿѭӧc khҩu lѭu thuӃ
thu nhұp liên bang sӁ có hiӋu lӵc cho ÿӃn thӡi kǤ chӭng nhұn kӃ tiӃp.
Ĉ͛ có thêm thông tin, hãy xem ph̿n v͙ TΉ Ý Xin Kh̽u Ĺu Thu͗ Thu
Nhͅp Liên Bang ͷ trang 43.
8. NӃu bҥn có thay ÿәi ÿӏa chӍ thѭ tӯ hoһc sӕ ÿiӋn thoҥi, xin ÿánh dҩu
vào cái ô này và ÿiӅn ÿҫy ÿӫ vào Phҫn D ӣ phía sau. – Bҥn phҧi khai
báo khi thay ÿәi ÿӏa chӍ thѭ tӯ ÿӇ tránh bӏ chұm trӉ trong viӋc nhұn tiӅn
phúc lӧi. Khi khai báo thay ÿәi ÿӏa chӍ thѭ tӯ hoһc sӕ ÿiӋn thoҥi, xin ÿánh
dҩu vào cái ô ÿó và viӃt theo chӳ in ÿӏa chӍ mӟi cӫa mình (bao gӗm mã sӕ
bѭu ÿiӋn ZIP) hoһc sӕ ÿiӋn thoҥi (bao gӗm mã vùng) vào Phҫn D ӣ phía
sau M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi.
Bҥn sӁ không thӇ chӭng nhұn ÿѭӧc hѭӣng phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt
NghiӋp qua EDD Web-CertSM hoһc EDD Tele-CertSM nӃu bҥn muӕn khai
báo thay ÿәi ÿӏa chӍ hoһc sӕ ÿiӋn thoҥi. Bҥn phҧi ÿiӅn ÿҫy ÿӫ vào và gӱi
bѭu ÿiӋn M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi.
NӃu bҥn dӑn sang mӝt tiӇu bang khác và vүn muӕn xin phúc lӧi, xin
gӑi sӕ 1-800-300-5616 ÿӇ ÿѭӧc hѭӟng dүn. NӃu không liên lҥc vӟi
văn phòng này ngay, phúc lӧi cӫa bҥn có thӇ bӏ chұm trӉ hoһc mҩt ÿi.
NӃu bҥn sinh sӕng ӣ ngoài California hay dӑn nhà ra khӓi California trong
lúc ÿang nhұn phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp, bҥn phҧi ÿăng ký vӟi Cѫ
Quan Lӵc Lѭӧng Lao Ĉӝng TiӇu Bang tҥi tiӇu bang cӫa mình và tuân theo
các ÿiӅu kiӋn và chӍ dүn cӫa tiӇu bang ÿӇ ÿi tìm viӋc làm trong lúc bӏ thҩt
nghiӋp. NӃu không liên lҥc vӟi Cѫ Quan Lӵc Lѭӧng Lao Ĉӝng TiӇu
Bang ngay hҫu ÿáp ӭng các ÿiӅu kiӋn ÿăng ký và tìm viӋc làm cӫa
tiӇu bang ÿó thì hұu quҧ là phúc lӧi cӫa bҥn có thӇ bӏ chұm trӉ hay bӏ
mҩt.
ĈӇ có ÿѭӧc thông tin vӅ Cѫ Quan Lӵc Lѭӧng Lao Ĉӝng TiӇu Bang ӣ
tiӇu bang cӫa mình, bҥn có thӇ gӑi Ĉѭӡng Dây Giúp Ĉӥ MiӉn Phí qua sӕ
1-877-US-2JOBS (1-877-872-5627) hoһc viӃng trang nhà cӫa Mҥng Lѭӟi
Lӵc Lѭӧng Lao Ĉӝng Mӻ Châu ӣ www.servicelocator.org.

DE 1275A/V Rev. 49 (2-12) (INTERNET)

Page 18 of 43

Phҫn dѭӟi M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi cӫa bҥn bao gӗm lӡi tuyên
bӕ nhѭ sau:
“Tôi hiӇu nhӳng câu hӓi trong mүu ÿѫn này. Tôi biӃt rҵng luұt pháp
có ҩn ÿӏnh nhӳng hình phҥt nӃu tôi ÿѭa ra nhӳng lӡi khai man
hoһc giҩu giӃm nhӳng sӵ kiӋn ÿӇ ÿѭӧc hѭӣng phúc lӧi; các câu
trҧ lӡi cӫa tôi là ÿúng sӵ thұt và chính xác. Tôi tuyên bӕ theo hình
phҥt cӫa tӝi khai man rҵng tôi là mӝt công dân hoһc kiӅu dân Hoa
KǤ; hoһc là mӝt ngoҥi nhân hӧp lӋ tình trҥng di trú và ÿѭӧc cҩp
giҩy phép ÿi làm bӣi Sӣ Dӏch Vө Công Dân và Nhұp Cѭ Hoa KǤ
(USCIS). Tôi ÿã ký tên vào mүu ÿѫn này sau ngày trӉ nhҩt trong
hӗ sѫ xin phúc lӧi cӫa tôi.”
Bҥn phҧi ký tên vào M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi bҵng giҩy cӫa
mình và trҧ lӡi tҩt cҧ các câu hӓi ÿӇ ÿѭӧc hѭӣng phúc lӧi. Trҧ lӡi
cho cùng các câu hӓi là ÿiӅu kiӋn bҳt buӝc nӃu bҥn sӱ dөng EDD
Web-CertSM hoһc EDD Tele-CertSM ÿӇ chӭng nhұn ÿѭӧc hѭӣng phúc
lӧi. EDD Web-CertSM và EDD Tele-CertSM sӁ nhìn nhұn thao tác nӝp
ÿѫn cӫa bҥn nhѭ là chӳ ký cӫa mình. NӃu bҥn không rõ cách trҧ lӡi
các câu hӓi hoһc không có quyӅn pháp lý ÿӇ ÿi làm tҥi quӕc gia này,
xin liên lҥc vӟi Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ngay lұp tӭc.
Bҥn có trách nhiӋm vӅ nhӳng câu trҧ lӡi trong M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc
Lͻi bҵng giҩy cӫa mình hoһc khi bҥn chӭng nhұn qua EDD Web-CertSM
hoһc EDD Tele-CertSM. NӃu bҥn ÿѭa thông tin sai hoһc không khai bao
thông tin bҥn phҧi khai báo, bҥn có thӇ bӏ bác ÿѫn và trӯng phҥt.

9. Cách Xin Ngѭng Chӭng Nhұn ÿѭӧc Hѭӣng Phúc Lӧi – NӃu bҥn
muӕn ngѭng chӭng nhұn ÿѭӧc hѭӣng phúc lӧi vì bҩt cӭ lý do nào, và
không muӕn chӭng nhұn ÿѭӧc hѭӣng phúc lӧi cho (nhӳng) tuҫn lӉ ghi
trên mүu ÿѫn xin phúc lӧi, xin ÿӯng ÿiӅn vào và gӱi qua ÿѭӡng bѭu ÿiӋn
M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi lên Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng, và ÿӯng
chӭng nhұn qua EDD Web-CertSM hoһc EDD Tele-CertSM. Có ngѭӡi có
thӇ muӕn ngѭng chӭng nhұn ÿѭӧc hѭӣng phúc lӧi bӣi vì hӑ ÿã trӣ lҥi
làm viӋc toàn thӡi gian hoһc bӣi vì hӑ ÿã ra khӓi thӏ trѭӡng lao ÿӝng vì lý
do cá nhân.
10. Cách Xin TiӃp Tөc Chӭng Nhұn ÿѭӧc Hѭӣng Phúc Lӧi – NӃu bҥn trӣ
thành thҩt nghiӋp hoһc bӏ bӟt giӡ làm viӋc, cách xin mӣ lҥi hӗ sѫ dӉ dàng
nhҩt là lên mҥng. Hӗ sѫ sӁ ÿѭӧc mӣ lҥi vào ngày Chӫ Nhұt cӫa tuҫn lӉ
bҥn liên lҥc vӟi Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ÿӇ nӝp ÿѫn hoһc xin mӣ lҥi hӗ
sѫ. XIN ĈӮNG chұm trӉ trong viӋc mӣ lҥi hӗ sѫ cӫa mình. Hӗ sѫ cӫa bҥn
sӁ không ÿѭӧc chính thӭc mӣ lҥi vào ngày làm viӋc cuӕi cùng cӫa bҥn;
hӗ sѫ sӁ ÿѭӧc mӣ lҥi vào ngày Chӫ Nhұt cӫa tuҫn lӉ bҥn liên lҥc vӟi Sӣ
Phát TriӇn Nhân Dөng ÿӇ xin mӣ lҥi hӗ sѫ. NӃu ngày phúc lӧi cӫa hӗ sѫ
trѭӟc cӫa bҥn ÿã kӃt thúc, bҥn sӁ cҫn phҧi xin mӣ mӝt hӗ sѫ mӟi.
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Mһt Sau Bҧn Mүu cӫa M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi

Cách ĈiӅn Mһt Sau cӫa M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi
Phҫn A –

Cung cҩp nhӳng thí dө vӅ cách ÿiӅn ÿѫn xin phúc lӧi. Nhѭ bҥn
có thӇ thҩy ӣ THÍ DӨ (a), chӍ có ba cái ô cho sӕ tiӅn mӻ kim kiӃm
ÿѭӧc. NӃu thu nhұp cӫa bҥn là $1,000 hoһc hѫn trong mӝt tuҫn lӉ,
xin ghi $999 vào Mөc 6a ӣ mһt trѭӟc cӫa mүu ÿѫn.

Phҫn B –

NӃu cái ô cӫa Câu Hӓi 3 ÿã ÿѭӧc ÿánh dҩu ӣ mһt trѭӟc mүu ÿѫn,
xin ghi chép vào hӗ sѫ các cuӝc tiӃp xúc xin viӋc làm cho (nhӳng)
tuҫn lӉ ÿѭӧc ghi rõ.

Phҫn C –

Sau khi bҥn ÿã ÿѭӧc Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng phê chuҭn cho
phúc lӧi ÿào tҥo, cѫ sӣ ÿào tҥo cӫa bҥn phҧi ÿiӅn ÿҫy ÿӫ vào
phҫn này cho mӛi tuҫn lӉ ban có dӵ khóa ÿào tҥo.
NӃu bҥn ÿang nghӍ cuӕi hӑc kǤ/lӉ, xin ghi ngày ÿѭӧc ҩn ÿӏnh trӣ lҥi
trѭӡng trên ÿѭӡng kҿ sҹn.

Phҫn D –

Dùng ÿӇ cung cҩp ÿӏa chӍ hoһc sӕ ÿiӋn thoҥi mӟi thay ÿәi (hãy chҳc chҳn
bҥn ÿánh dҩu vào cái ô cӫa Mөc sӕ 8 ӣ mһt trѭӟc mүu ÿѫn).

Ĉӆ TRÁNH Bӎ CHҰM TRӈ ĈѬӦC TRҦ TIӄN, HÃY CHҲC CHҲN RҴNG:

Bҥn ÿã ký tên vào mүu ÿѫn.
Mүu ÿѫn ÿѭӧc gӱi ÿi ngay lұp tӭc
Bҥn ÿã trҧ lӡi hӃt tҩt cҧ các câu hӓi.
sau ngày kӃt thúc tuҫn lӉ cuӕi
Không có gì ÿính kèm theo mүu ÿѫn. cùng ÿã qua.
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Nhӳng Mҽo Vһt ĈӇ Chӭng Nhұn Trӵc TuyӃn Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng
(EDD Web-CertSM)
SM

EDD Web-Cert

là gì?

EDD Web-CertSM là mӝt phѭѫng pháp trӵc tuyӃn ÿӇ bҥn chӭng nhұn phúc lӧi
Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp (UI) cӫa mình trên cѫ sӣ mӛi hai tuҫn lӉ qua trang mҥng
Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng (EDD): www.edd.ca.gov.
Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ÿһt ra dӏch vө mӟi này ÿӇ cung ӭng mӝt phѭѫng pháp
chӭng nhұn phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp (UI) thân thiӋn vӟi ngѭӡi dùng hѫn hҫu
giҧm bӟt nhӳng sai sót lúc ÿiӅn Mүu Ĉѫn Xin TiӃp Tөc Phúc Lӧi (Continued Claim
Form) bҵng giҩy mà có thӇ gây chұm trӉ viӋc chi trҧ phúc lӧi. Ngѭӡi ÿiӅn mүu ÿѫn
dѭӟi dҥng trӵc tuyӃn này sӁ không thӇ nӝp ÿѫn lên Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ÿѭӧc
cho ÿӃn khi tҩt cҧ các câu hӓi ÿã ÿѭӧc trҧ lӡi ÿҫy ÿӫ.
Nhӳng câu hӓi trên EDD Web-CertSM ÿêҒҒ u giӕng nhӳng câu hӓi trong M̓u Xin
Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi bҵng giҩy. Bҥn sӁ ÿѭӧc tiӃp tөc cҩp mүu ÿѫn xin phúc lӧi
bҵng giҩy cho ÿӃn khi tҩt cҧ các hӋ thӕng thҩt nghiӋp hoàn toàn trӣ thành tӵ
ÿӝng hoá, bҩt luұn bҥn lӵa chӑn phѭѫng cách chӭng nhұn nào. Tuy nhiên, nӃu
bҥn lӵa chӑn cách nӝp M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi trӵc tuyӃn, thì xin ÿӯng
nӝp mӝt mүu ÿѫn qua ÿѭӡng bѭu ÿiӋn nӳa. Vӯa chӭng nhұn trӵc tuyӃn lҥi vӯa
nӝp M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi bҵng giҩy có thӇ làm chұm trӉ viӋc chi trҧ
phúc lӧi cӫa bҥn.
Lӧi ĈiӇm: EDD Web-Cert

SM

•

TiӋn lӧi và tránh mҩt thì giӡ gӱi bѭu ÿiӋn và bѭu phí.

•

Hoҥt ÿӝng 24 trên 24, 7 ngày mӝt tuҫn. Tuy nhiên, bҥn phҧi ÿӧi cho ÿӃn
sau ngày cuӕi cùng cӫa tuҫn lӉ xin phúc lӧi ÿӇ chӭng nhұn (ngày ÿѭӧc
ghi ӣ phiá trѭӟc cӫa mүu ÿѫn xin phúc lӧi bҵng giҩy mà ÿã ÿѭӧc gӱi
ÿӃn cho bҥn).

•

Bҥn có thӇ kiӇm chӭng hoһc sӱa ÿәi lҥi các câu trҧ lӡi cӫa mình trѭӟc
khi nӝp bҧn chӭng nhұn.

•

Chҩp nhұn bҧn chӭng nhұn nhѭ chӳ ký ÿiӋn tӱ cӫa bҥn.

•

Cho phép bҥn in bҧn chӭng nhұn ÿã hoàn tҩt ÿӇ giӳ làm hӗ sѫ.
SM

TiӃp Cұn EDD Web-Cert
•

Xin viӃng trang mҥng Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng qua www.edd.ca.gov và
nhҩp vào mөc Unemployment. Liên kӃt Web-CertSM sӁ nҵm ӣ giӳa trang
này.

•

Lҫn ÿҫu tiên sӱ dөng EDD Web-CertSM, bҥn sӁ ÿѭӧc yêu cҫu ÿăng ký và
ÿһt mӝt tên ÿăng nhұp và mұt khҭu. Vào nhӳng lҫn kӃ tiӃp, bҥn sӁ phҧi
sӱ dөng tên ÿăng nhұp và mұt khҭu mình ÿã ÿһt vào lúc ÿăng ký ÿӇ tiӃp
SM
cұn EDD Web-Cert .

•

Có thêm thông tin và chӍ dүn trên trang mҥng ÿӇ hӛ trӧ trong qui trình
chӭng nhұn.

•

Bҥn phҧi chӏu trách nhiӋm vӟi các câu trҧ lӡi trên M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc
Phúc Lͻi giҩy cӫa mình hoһc khi bҥn chӭng nhұn qua EDD Web-CertSM.
NӃu bҥn ÿѭa thông tin gian dӕi hoһc không khai báo thông tin mà ÿáng lӁ
bҥn cҫn phҧi khai báo, bҥn có thӇ bӏ bác ÿѫn và bӏ phҥt.
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Nhӳng Mҽo Vһt ĈӇ Chӭng Nhұn Trӵc TuyӃn Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng
(TiӃp theo)
SM

Vài giӟi hҥn tҥm thӡi khi sӱ dөng phѭѫng pháp EDD Web-Cert
Mӝt sӕ ngѭӡi làm ÿѫn ÿang tham dӵ vào các chѭѫng trình Bҧo HiӇm Thҩt
NghiӋp (UI) sau ÿây sӁ không ÿѭӧc chӭng nhұn qua EDD Web-CertSM cho
ÿӃn khi tҩt cҧ các hӋ thӕng thҩt nghiӋp ÿã trӣ thành hoàn toàn tӵ ÿӝng hoá:
• Ĉào Tҥo Huҩn NghӋ
• Phúc Lӧi Huҩn NghӋ California (CTB)
• Trӧ Cҩp Thҩt NghiӋp vì Tai Hӑa (DUA)
• Gia Hҥn Giai Ĉoҥn Nӕi Dài Liên Bang-TiӇu Bang (FED-ED)
• Chѭѫng Trình Bán Phҫn (bao gӗm bán phҫn Fisher và bán phâҒҒ n PMA)
• Phúc Lӧi Trѭӡng Hӑc Ĉһc BiӋt TiӇu Bang (SSSB)
• Trӧ Cҩp Tái ĈiӅu ChӍnh Mұu Dӏch (TRA)
• Chѭѫng Trình Chia Sҿ Công ViӋc (WS)
Ngoài ra, nӃu trong bâғ ғ t kǤ tuҫn lӉ xin phúc lӧi nào mà bҩt kǤ mӝt trong
nhӳng ÿiӅu kiӋn sau ÿây phù hӧp vӟi trѭӡng hӧp SM
cӫa mình, bҥn phѴ ҧi nӝp
mүu ÿѫn bҵng giҩy thay vì sӱ dөng EDD Web-Cert
• Bҥn ÿã thay ÿәi ÿӏa chӍ hoһc sӕ ÿiӋn thoҥi.
• Bҥn ÿã thi hành nhiӋm vө bӗi thҭm viên.
• Bҥn ÿã thӵc hiӋn công viӋc và/hoһc kiӃm ÿѭӧc tiӅn lѭѫng trong bҩt cӭ
tuҫn lӉ nào trong thӡi kǤ chӭng nhұn (ÿiӅu này bao gӗm tҩt cҧ các thu
nhұp cҫn phҧi khai báo chҷng hҥn nhѭ tiӅn hѭu, Bӗi Thѭӡng Tai Nҥn
Lao Ĉӝng, tiӅn phim chiӃu lҥi, và hoa hӗng).
• Bҥn có trӵc tiӃp liên quan ÿӃn mӝt vө tranh chҩp mұu dӏch và ÿang ÿình
công hoһc bӏ cҩm cӱa bӣi công ty chӫ nhân cӫa mình.
Sau khi bҥn chӭng nhұn ÿiӅu kiӋn hѭӣng Phúc Lӧi Bҧo HiӅm Thҩt NghiӋp
• Cho dù bҥn sӱ dөng EDD Web-CertSM ÿӇ chӭng nhұn ÿiӅu kiӋn hѭӣng
phúc lӧi, bҥn sӁ tiӃp tөc nhұn ÿѭӧc M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi bҵng
giҩy qua ÿѭӡng bѭu ÿiӋn. Bҥn có thӇ chӭng nhұn ÿiӅu kiӋn hѭӣng phúc
lӧi qua mүu ÿѫn bҵng giҩy hoһc qua EDD Web-CertSM miӉn sao trѭӡng
hӧp cӫa bҥn không nҵm vào mӝt trong các giӟi hҥn hoһc ÿiӅu kiӋn tҥm
thӡi kӇ trên.
• XIN ĈӮNG gӱi qua ÿѭӡng bѭu ÿiӋn mүu ÿѫn xin phúc lӧi bҵng giҩy vào
cùng tuҫn lӉ nào bҥn chӭng nhұn qua EDD Web-CertSM bӣi vì ÿiӅu này
có thӇ làm chұm trӉ nhӳng khoҧn tiӅn cӫa mình. HӋ thӕng sӁ sӱ dөng
ÿѫn chӭng nhұn ÿѭӧc nhұn trѭӟc ÿӇ cӭu xét viӋc chi trҧ phúc lӧi cho
bҥn. Hѫn nӳa, xin ÿӯng gӱi bҩt cӭ thѭ tӯ nào khác ÿӃn ÿӏa chӍ ÿѭӧc
dùng ÿӇ gӱi M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi bҵng giҩy bӣi vì ÿiӅu này
cǊng có thӇ làm chұm trӉ viӋc cӭu xét hӗ sѫ.
• NӃu bҥn phát hiӋn mình có sai sót trong quá trình chӭng nhұn phúc lӧi
khi làm ÿѫn qua bҩt cӭ hình thӭc nào, xin liên lҥc vӟi Sӣ Phát TriӇn
Nhân Dөng ngay lұp tӭc qua trang mҥng Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ӣ
www.edd.ca.gov hoһc gӑi mӝt trong nhӳng sӕ ÿiӋn thoҥi miӉn phí ÿã
ÿѭӧc ghi trên trang mҥng Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ÿӇ nói chuyӋn vӟi
mӝt ÿҥi diӋn.
•

Xin ÿӧi 10 ngày ÿê cái ÿѫn EDD Web-CertSM hoһc cái ÿѫn bҵng giҩy cӫa
bҥn ÿѭӧc cӭu xét trѭӟc khi liên lҥc Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ÿӇ hӓi vӅ
tình trҥng khoҧn chi trҧ phúc lӧi cӫa mình.
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Nhӳng Mҽo Vһt ĈӇ Chӭng Nhұn Qua ĈiӋn Thoҥi Sӣ Phát TriӇn Nhân
Dөng (EDD Tele-CertSM)
SM
EDD Tele-Cert là gì?
EDD Tele-CertSM là mӝt phѭѫng pháp chӭng nhұn qua ÿiӋn thoҥi ÿӇ bҥn có thӇ
chӭng nhұn phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp (UI) cӫa mình trên cѫ sӣ mӛi hai
tuҫn lӉ qua ÿѭӡng dây ÿiӋn thoҥi bҵng cách quay sӕ ÿiӋn thoҥi tӵ phөc vө tӵ
ÿӝng hoá cӫa Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng (EDD), 1-866-333-4606, và sӱ dөng hӋ
thӕng Trҧ Lӡi Bҵng TiӃng Nói Tѭѫng Tác (IVR) tӵ ÿӝng hoá.
Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ÿһt ra dӏch vө mӟi này ÿӇ cung ӭng mӝt phѭѫng pháp
chӭng nhұn phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp thân thiӋn vӟi ngѭӡi dùng hѫn hҫu
giҧm bӟt nhӳng sai sót lúc ÿiӅn M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi (Continued Claim
Form) bҵng giҩy, DE 4581, mà có thӇ gây chұm trӉ chi trҧ phúc lӧi. Dҥng Trҧ Lӡi
Bҵng TiӃng Nói Tѭѫng Tác (IVR) này sӁ không cho phép nӝp ÿѫn lên Sӣ Phát
TriӇn Nhân Dөng cho ÿӃn khi tҩt cҧ các câu hӓi ÿã ÿѭӧc trҧ lӡi ÿҫy ÿӫ.
Nhӳng câu hӓi qua EDD Tele-CertSM ÿêҒҒ u giӕng nhӳng câu hӓi trên M̓u Xin Ti͗p
Tͽc Phúc Lͻi bҵng giҩy. Bҥn sӁ ÿѭӧc tiӃp tөc cҩp mүu ÿѫn xin phúc lӧi bҵng
giҩy cho ÿӃn khi tҩt cҧ các hӋ thӕng thҩt nghiӋp hoàn toàn trӣ thành tӵ ÿӝng
hoá, bҩt luұn bҥn lӵa chӑn phѭѫng pháp chӭng nhұn nào. Tuy nhiên, nӃu bҥn
lӵa chӑn phѭѫng pháp EDD Tele-CertSM ÿӇ chӭng nhұn phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt
NghiӋp cӫa mình, thì xin ÿӯng nӝp mӝt mүu ÿѫn qua ÿѭӡng bѭu ÿiӋn nӳa. Vӯa
chӭng nhұn qua ÿiӋn thoҥi lҥi vӯa nӝp M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi bҵng
giҩy có thӇ làm chұm trӉ viӋc chi trҧ phúc lӧi cӫa bҥn.
SM

Lӧi ĈiӇm: EDD Tele-Cert
• TiӋn lӧi và tránh mҩt thì giӡ gӱi bѭu ÿiӋn và bѭu phí.
• Hoҥt ÿӝng 24 trên 24, 7 ngày mӝt tuҫn. Tuy nhiên, bҥn phҧi ÿӧi cho ÿӃn
sau ngày kӃt thúc cӫa (nhӳng) tuҫn lӉ xin phúc lӧi ÿӇ chӭng nhұn (ngày
ÿѭӧc ghi ӣ phiá trѭӟc mүu ÿѫn xin phúc lӧi bҵng giҩy mà ÿã ÿѭӧc gӱi
ÿӃn cho bҥn).
• Cho phép bҥn kiӇm chӭng hoһc sӱa ÿәi lҥi (các) câu trҧ lӡi cӫa mình trѭӟc
khi nӝp bҧn chӭng nhұn.
• Chҩp nhұn bҧn chӭng nhұn nhѭ chӳ ký ÿiӋn tӱ cӫa bҥn.
• Cho phép bҥn chӭng nhұn cho nhiӅu tuҫn lӉ bҵng mӝt cú ÿiӋn thoҥi.
SM

TiӃp Cұn EDD Tele-Cert
• Sӕ ÿiӋn thoҥi tӵ phөc vө miӉn phí EDD Tele-CertSM là 1-866-333-4606.
Xin ÿӅ nghӏ bҥn hãy gӑi vào lúc ngoài giӡ làm viӋc, sau 5g chiӅu và trѭӟc
8g sáng, Thӭ Hai ÿӃn Thӭ Sáu, Giӡ Chuҭn Thái Bình Dѭѫng, hoһc vào
Thӭ Bҧy và Chӫ Nhұt.
• Lҫn ÿҫu tiên bҥn sӱ dөng EDD Tele-CertSM, bҥn sӁ ÿѭӧc yêu cҫu bҩm
vào sӕ An Sinh Xã Hӝi (SSN) cӫa mình và ÿһt mӝt mã sӕ cá nhân (PIN)
mӟi. Vào nhӳng lҫn kӃ tiӃp, bҥn sӁ sӱ dөng
cùng cái PIN mà mình ÿã
SM
ÿһt lúc ÿăng ký ÿӇ tiӃp cұn EDD Tele-Cert .
• Phѭѫng pháp EDD Tele-CertSM sӁ có nhӳng lӡi nhҳc ÿӇ phө giúp bҥn
trong qui trình chӭng nhұn. Bҥn sӁ ÿѭӧc yêu cҫu sӱ dөng bàn phím máy
ÿiӋn thoҥi ÿӇ trҧ lӡi các câu hӓi. EDD Tele-CertSM không sӱ dөng tính
năng nhұn dҥng tiӃng nói.
• Các câu trҧ lӡi cӫa bҥn sӁ ÿѭӧc ÿӑc lҥi cho bҥn nghe ÿӇ chҳc chҳn bҥn ÿã
trҧ lӡi tӯng câu hӓi mӝt cách chính xác. Bҥn sӁ có cѫ hӝi sӱa ÿәi các câu
trҧ lӡi sai cӫa mình. Các mөc nhұp cuӕi cùng cӫa bҥn sӁ ÿѭӧc coi là chӳ
ký ÿiӋn tӱ.
• Bҥn có trách nhiӋm vӟi các câu trҧ lӡi trên M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc
Lͻi bҵng giҩy cӫa mình hoһc khi bҥn chӭng nhұn phúc lӧi qua
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Nhӳng Mҽo Vһt ĈӇ Chӭng Nhұn Qua ĈiӋn Thoҥi Sӣ Phát TriӇn Nhân
Dөng (TiӃp theo)
EDD Tele-CertSM. NӃu bҥn ÿѭa thông tin gian dӕi hoһc không khai báo
thông tin ma ÿáng lӁ bҥn cҫn phҧi khai báo, bҥn có thӇ bӏ bác ÿѫn và bӏ
•

phҥt.
Bҥn sӁ nhұn ÿѭӧc mӝt con sӕ xác nhұn vào cuӕi cuӝc gӑi. ĈiӅu quan trӑng là
bҥn phҧi có sҹn cây bút và tӡ giҩy ÿӇ ghi lҥi con sӕ xác nhұn cӫa mình ÿӇ giӳ
làm hӗ sѫ cǊng nhѭ ÿӇ ghi lҥi nhӳng câu trҧ lӡi cӫa mình mà bҥn ÿã ÿӑc vào
hӋ thӕng IVR.
SM

Vài giӟi hҥn tҥm thӡi khi sӱ dөng phѭѫng pháp EDD Tele-Cert
Mӝt sӕ ngѭӡi làm ÿѫn ÿang tham dӵ vào các chѭѫng trình Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp
(UI) sau ÿây sӁ không ÿѭӧc chӭng nhұn qua EDD Tele-CertSM cho ÿӃn khi tҩt cҧ
các hӋ thӕng thҩt nghiӋp ÿã trӣ thành hoàn toàn tӵ ÿӝng hoá:
• Ĉào Tҥo Huҩn NghӋ
• Phúc Lӧi Huҩn NghӋ California (CTB)
• Trӧ Cҩp Thҩt NghiӋp vì Tai Hӑa (DUA)
• Gia Hҥn Giai Ĉoҥn Nӕi Dài Liên Bang-TiӇu Bang (FED-ED)
• Chѭѫng Trình Bán Phҫn (bao gӗm bán phҫn Fisher và bán phâҒҒ n PMA)
• Phúc Lӧi Trѭӡng Hӑc Ĉһc BiӋt TiӇu Bang (SSSB)
• Trӧ Cҩp Tái ĈiӅu ChӍnh Mұu Dӏch (TRA)
• Chѭѫng Trình Chia Sҿ Công ViӋc (WS)
Ngoài ra, nӃu trong bâғ ғ t cӭ tuҫn lӉ xin phúc lӧi nào mà bҩt cӭ mӝt trong nhӳng
ÿiӅu kiӋn sau ÿây phù hӧp vӟi trѭӡng hӧSMp cӫa mình, bҥn phѴ ҧi nӝp mүu ÿѫn
bҵng giҩy thay vì sӱ dөng EDD Tele-Cert
• Bҥn ÿã thay ÿәi ÿӏa chӍ hoһc sӕ ÿiӋn thoҥi.
• Bҥn ÿã thi hành nhiӋm vө bӗi thҭm viên.
•

•

Bҥn ÿã thӵc hiӋn công viӋc và/hoһc kiӃm ÿѭӧc tiӅn lѭѫng trong bҩt cӭ tuҫn lӉ
nào trong thӡi kǤ chӭng nhұn (ÿiӅu này bao gӗm tҩt cҧ các thu nhұp cҫn phҧi
khai báo chҷng hҥn nhѭ tiӅn hѭu, Bӗi Thѭӡng Tai Nҥn Lao Ĉӝng, tiӅn phim
chiӃu lҥi, và hoa hӗng).
Bҥn có trӵc tiӃp liên quan ÿӃn mӝt vө tranh chҩp mұu dӏch và ÿang ÿình công
hoһc bӏ cҩm cӱa bӣi công ty chӫ nhân cӫa mình.

Sau khi bҥn chӭng nhұn ÿiӅu kiӋn hѭӣng Phúc Lӧi Bҧo HiӅm Thҩt NghiӋp
• Cho dù bҥn sӱ dөng EDD Tele-CertSM ÿӇ chӭng nhұn ÿiӅu kiӋn hѭӣng phúc
lӧi, bҥn sӁ tiӃp tөc nhұn ÿѭӧc M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi bҵng giҩy
qua ÿѭӡng bѭu ÿiӋn. Bҥn có thӇ chӭng nhұn ÿiӅu kiӋn hѭӣng phúc lӧi qua
mүu ÿѫn bҵng giҩy hoһc qua EDD Tele-CertSM miӉn sao trѭӡng hӧp cӫa bҥn
không nҵm vào mӝt trong các giӟi hҥn hoһc ÿiӅu kiӋn tҥm thӡi kӇ trên.
•

•

•

XIN ĈӮNG gӱi qua ÿѭӡng bѭu ÿiӋn mүu ÿѫn xin phúc lӧi bҵng giҩy vào cùng
tuҫn lӉ nào bҥn chӭng nhұn qua EDD Tele-CertSM bӣi vì ÿiӅu này có thӇ làm
chұm trӉ nhӳng khoҧn tiӅn cӫa mình. HӋ thӕng sӁ sӱ dөng ÿѫn chӭng nhұn
ÿѭӧc nhұn trѭӟc ÿӇ cӭu xét viӋc chi trҧ phúc lӧi cho bҥn. Hѫn nӳa, xin ÿӯng
gӱi bҩt cӭ thѭ tӯ nào khác ÿӃn ÿӏa chӍ ÿѭӧc dùng ÿӇ gӱi M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p
Tͽc Phúc Lͻi bҵng giҩy bӣi vì ÿiӅu này cǊng có thӇ làm chұm trӉ viӋc cӭu xét
hӗ sѫ.
NӃu bҥn phát hiӋn mình có sai sót trong quá trình chӭng nhұn phúc lӧi khi làm
ÿѫn qua bҩt cӭ hình thӭc nào, xin liên lҥc vӟi Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ngay lұp
tӭc qua trang mҥng Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ӣ www.edd.ca.gov hoһc gӑi mӝt
trong nhӳng sӕ ÿiӋn thoҥi miӉn phí ÿѭӧc liӋt kê ӣ phía trong trang bìa cӫa bӝ
cҭm nang này ÿӇ nói chuyӋn vӟi mӝt ÿҥi diӋn.
Xin ÿӧi 10 ngày ÿӇ cái ÿѫn EDD Tele-CertSM hoһc cái ÿѫn bҵng giҩy cӫa bҥn
ÿѭӧc cӭu xét trѭӟc khi liên lҥc Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ÿӇ hӓi vӅ tình trҥng
khoҧn chi trҧ phúc lӧi cӫa mình.
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SM

Khai Quát vӅ Thҿ KhiӃm Trӯ EDD Debit Card
SM

Thҿ EDD Debit Card
Vào tháng Bҧy năm 2011, sӣ Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp (UI) bҳt ÿҫu cҩp phát thҿ
EDD Debit CardSM có nhãn hiӋu Visa cӫa ngân hàng Bank of America ÿӇ dùng
trong viӋc chi trҧ phúc lӧi ÿiӋn tӱ, thay vì gӱi chi phiӃu phúc lӧi qua ÿѭӡng bѭu
ÿiӋn. Lҫn ÿҫu tiên bҥn ÿѭӧc trҧ tiӅn phúc lӧi ÿiӋn tӱ, mӝt thҿ EDD Debit CardSM
sӁ ÿѭӧc gӱi ÿӃn cho bҥn và bҥn phҧi nhұn ÿѭӧc nó không quá năm ngày làm
viӋc kӇ tӯ ngày sӕ tiӅn ÿѭӧc phê chuҭn. Nhӳng sӕ tiӅn phúc lӧi sau này sӁ
ÿѭӧc chuyӇn trӵc tiӃp vào tài khoҧn EDD Debit CardSM cӫa bҥn, và bҥn sӁ
có khҧ năng tiӃp cұn sӕ tiӅn cӫa mình ngay lұp tӭc. Bҥn sӁ nhұn ÿѭӧc cùng
lúc vӟi tҩm thҿ thông tin vӅ cách thӭc kích hoҥt và sӱ dөng thҿ, vӅ thông tin
chuyӇn khoҧn ký thác trӵc tiӃp, và thông tin liên lҥc cӫa Bank of America. Mͱt
M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi, không có tҩm chi phiӃu kèm theo, sӁ ÿѭӧc gӱi
ÿӃn cho bҥn sau khi sӕ tiӅn ÿiӋn tӱ ÿã ÿѭӧc phê chuҭn.
Mӝt khi bҥn ÿã nhұn ÿѭӧc tҩm thҿ cӫa mình, bҩt cӭ sӕ tiӅn phúc lӧi Bҧo HiӇm
Thҩt NghiӋp, Bҧo HiӇm Mҩt Năng Lӵc (DI) hoһc NghӍ Phép Gia Ĉình có Lѭѫng
(PFL) mà bҥn có ÿӫ ÿiӅu kiӋn ÿӇ ÿѭӧc hѭӣng sӁ ÿѭӧc ký thác vào cùng mӝt tài
khoҧn trong suӕt thӡi hҥn ba năm cӫa tҩm thҿ ÿó.
Bҥn sӁ tiӃp tөc xin chӭng nhұn ÿӇ ÿѭӧc hѭӣng phúc lӧi vào mӛi tuҫn lӉ nhѭ
bình thѭӡng.
Tuy tҩm thҿ ÿó do Bank of America cҩp phát, nhѭng bҥn không cҫn phҧi có mӝt
tài khoҧn ngân hàng vӟi Bank of America, hoһc vӟi bҩt cӭ mӝt ngân hàng nào,
ÿӇ sӱ dөng tҩm thҿ ÿó.
CHUYӆN KHOҦN KÝ THÁC TRӴC TIӂP: Phѭѫng pháp chuyӇn khoҧn ký thác
trӵc tiӃp cho bҥn sӵ lӵa chӑn ÿӇ chuyӇn tiӅn vào tài khoҧn ngân hàng cá nhân
tӯ thҿ EDD Debit CardSM cӫa mình. Các vө chuyӇn khoҧn ký thác trӵc tiӃp phҧi
do bҥn chӫ ÿӝng yêu cҫu thông qua Bank of America. Bҥn bҳt buӝc phҧi cung
cҩp cho Bank of America ÿӏa chӍ thѭ ÿiӋn tӱ cӫa mình ÿӇ thӵc hiӋn chuyӇn
khoҧn, ÿӇ hӑ có cách thông báo cho bҥn biӃt mӝt khi viӋc chuyӇn khoҧn ÿã
ÿѭӧc hoàn tҩt. Bҥn có thӇ yêu cҫu chuyӇn khoҧn ký thác trӵc tiӃp mӝt lҫn duy
nhҩt, hoһc bҥn có thӇ yêu cҫu tӵ ÿӝng chuyӇn khoҧn mӛi khi tiӅn phúc lӧi ÿѭӧc
chi trҧ. Bҥn có thӇ yêu cҫu chuyӇn khoҧn tҩt cҧ hoһc mӝt phҫn nào sӕ tiӅn phúc
lӧi cӫa mình. Các vө chuyӇn khoҧn ký thác trӵc tiӃp có thӇ mҩt ÿӃn 48 giӡ ÿӇ
hoàn tҩt và sӕ tiӅn sӁ không ÿѭӧc sӱ dөng cho ÿӃn khi vө chuyӇn khoҧn ÿã
xong.
Bҥn có trách nhiӋm vӅ viӋc kích hoҥt và sӱ dөng thҿ EDD Debit CardSM cӫa
mình. XIN ĈӮNG CHIA SEѴ thông tin thҿ EDD Debit CardSM cӫa mình vӟi bҩt cӭ
mӝt ai hoһc cho phép ngѭӡi khác sӱ dөng thҿ cӫa mình. Nhӳng thông tin ÿѭӧc
gӱi kèm theo tҩm thҿ cӫa bҥn sӁ chӍ cách tránh ÿѭӧc nhӳng khoҧn phí nӃu bҥn
thұn trӑng trong lúc sӱ dөng thҿ.
CҦNH CÁO: NӃu bҥn chia sҿ mã sӕ cá nhân (PIN) cӫa mình hay bҥn cho phép
ngѭӡi khác sӱ dөng thҿ cӫa mình, và bҥn bӏ thҩt thoát tiӅn phúc lӧi, sӕ tiӅn
phúc lӧi ÿó sӁ không ÿѭӧc bӗi hoàn.
NӃu thҿ cӫa bҥn bӏ thҩt lҥc, mҩt cҳp, hѭ hӓng, hay là bҥn tin là có kҿ gian ÿã sӱ
dөng thҿ, bҥn phҧi liên lҥc vӟi Bank of America ngay lұp tӭc.
QUAN TRӐNG: Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng và Bank of America sӁ KHÔNG liên
lҥc vӟi bҥn trong bҩt kǤ trѭӡng hӧp nào ÿӇ xin sӕ thҿ EDD Debit CardSM và/
hoһc sӕ PIN cӫa bҥn.
NӃu có ai liên lҥc vӟi bҥn bҵng ÿiӋn thoҥi hoһc thѭ ÿiӋn tӱ ÿӇ xin thông tin này,
XIN ĈӮNG TRҦ LӠI hӑ.
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Khai Quát vӅ Thҿ KhiӃm Trӯ EDD Debit CardSM (TiӃp theo)
QUAN TRӐNG: Mӝt khi bҥn ÿã nhұn ÿѭӧc thҿ EDD Debit CardSM cӫa mình, nӃu
bҥn còn có thêm các câu hӓi khác, bҥn có thӇ liên lҥc vӟi phòng tiӃp vө khách hàng
EDD Debit CardSM cӫa Bank of America:
x Trӵc tuyӃn: www.bankofamerica.com/eddcard
x

Bҵng ÿiӋn thoҥi:
o TiӃp Vө Khách Hàng EDD Debit CardSM Bank of America 1-866-692-9374
o
o

TTY: 866-656-5913
Quӕc tӃ 423-262-1650 (ӣ ngoài Hoa KǤ – ngѭӡi khiӃu nҥi có thӇ gӑi
ÿiӋn ÿӇ ngѭӡi nhұn ÿiӋn thoҥi trҧ tiӅn).

TRҦ TIӄN BҦO HIӆM THҨT NGHIӊP (Chi phiӃu và thҿ EDD Debit CardSM)
Vào tháng Bҧy năm 2011, Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp bҳt ÿҫu cҩp phát tiӅn phúc lӧi vào
thҿ EDD Debit CardSM có nhãn hiӋu Visa. Xin tham khҧo trang 25 và thông tin vӅ thҿ
EDD Debit CardSM trong phҫn này ÿӇ có thêm thông tin vӅ loҥi thҿ này.
CHI PHIӂU BҦO HIӆM THҨT NGHIӊP
NӃu bҥn chѭa chuyӇn sang thҿ EDD Debit CardSM, mӝt tҩm chi phiӃu sӁ ÿѭӧc
gӱi ÿӃn cho bҥn nӃu bҥn hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn nhұn phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp.
CHI PHIӂU BҦO HIӆM THҨT NGHIӊP CÓ HIӊU LӴC CHO MӜT NĂM Kӆ TӮ
NGÀY CҨP PHÁT.
Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng gӱi chi phiӃu Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp ÿӃn cho bҥn tӯ
mӝt ÿӏa ÿiӇm trung ѭѫng. Tҩm chi phiӃu, mүu ÿѫn xin phúc lӧi mӟi cӫa bҥn, và
mӝt cái cuӕng có in lӡi nhҳn ÿѭӧc in trên mӝt tӡ mүu gӗm ba phҫn.
Phҫn trên cùng cӫa tӡ mүu bao gӗm mӝt cái cuӕng vӟi thông tin vӅ hӗ sѫ cӫa
bҥn và nhӳng lӡi nhҳn quan trӑng. Bҥn phҧi ÿӑc, xé rӡi, và giӳ lҥi cái cuӕng
này ÿӇ làm hӗ sѫ.
Phҫn giӳa cӫa tӡ mүu là Mүu Ĉѫn Xin TiӃp Tөc Phúc Lӧi cӫa bҥn. Hãy sӱ dөng
nó ÿӇ chӭng nhұn ÿiӅu kiӋn hѭӣng phúc lӧi cho (nhӳng) tuҫn lӉ kӃ tiӃp hoһc
bҥn có thӇ chӭng nhұ
n trӵc tuyӃn qua EDD Web-CertSM hoһc bҵng ÿiӋn thoҥi
SM
qua EDD Tele-Cert .
LѬU Ý: NӃu phҫn này ÿѭӧc bӓ trӕng, xin ÿӯng gӱi tӡ mүu này lҥi
cho Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng. Xin ÿӯng ÿӇ ý ÿӃn mһt trái ÿã
ÿѭӧc in sҹn cӫa tӡ mүu này.
Phҫn dѭӟi cùng cӫa tӡ mүu này là tҩm chi phiӃu cӫa bҥn. Hãy xé rӡi tҩm chi
phiӃu và mang ÿi ÿәi lҩy tiӅn mһt tҥi nѫi bҥn thѭӡng hay ÿәi chi phiӃu lҩy tiӅn mһt.
NӃu Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng không cҩp phát chi phiӃu, chӍ có ÿӏa chӍ cӫa bҥn
và ÿӏa chӍ văn phòng Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng sӁ ÿѭӧc in vào chӛ trӕng này. Hãy
xé rӡi và tiêu hӫy phҫn này cӫa tӡ mүu ÿi. Không nên gӱi nó trӣ lҥi cho Sӣ Phát
TriӇn Nhân Dөng cùng vӟi Mүu Ĉѫn Xin TiӃp Tөc Phúc Lӧi ÿã ÿѭӧc ÿiӅn xong
cӫa bҥn.
NӃu bҥn không nhұn ÿѭӧc tҩm chi phiӃu cӫa mình hoһc câu trҧ lӡi cӫa Sӣ Phát
TriӇn Nhân Dөng trong vòng 10 ngày kӇ tӯ ngày nӝp ÿѫn xin phúc lӧi, hoһc nӃu
bҥn ÿã nhұn ÿѭӧc chi phiӃu rӗi và nó ÿã bӏ thҩt lҥc, mҩt cҳp, hoһc hѭ hҥi, xin
liên lҥc vӟi Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ngay lұp tӭc.
NӃu bҥn có bҩt kǤ câu hӓi nào liên quan ÿӃn tính hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn hѭӣng phúc
lӧi cӫa mình, xin liên lҥc Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng.
DE 1275A/V Rev. 49 (2-12) (INTERNET)

Page 26 of 43

THҾ EDD DEBIT CARD

SM

Thҿ EDD Debit CardSM ÿѭӧc gӱi ÿӃn cho bҥn tӯ ngân hàng Bank of America khi
bҥn chӭng nhұn ÿiӅu kiӋn hѭӣng phúc lӧi lҫn ÿҫu và Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng
ÿã phê chuҭn sӕ tiӅn trҧ cho bҥn. Bҥn phҧi nhұn ÿѭӧc tҩm thҿ cӫa mình trong
vòng năm ngày làm viӋc kӇ tӱ ngày sӕ tiӅn ÿҫu tiên cӫa bҥn ÿã ÿѭӧc phê chuҭn.
Nhӳng sӕ tiӅn kӃ tiӃp sӁ ÿѭӧc cҩp phát trӵc tiӃp vào cùng mӝt tҩm thҿ khi bҥn
nӝp lên tӡ chӭng nhұn và bҥn ÿã ÿѭӧc xác ÿӏnh là hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn ÿӇ nhұn tiӅn.
Bҥn nên kích hoҥt thҿ EDD Debit CardSM cӫa mình ngay sau khi nhұn
ÿѭӧc nó. Mӝt khi ÿã ÿѭӧc kích hoҥt, thҿ EDD Debit CardSM sӁ có giá trӏ trong ba
năm kӇ tӯ ngày cҩp phát. Bҥn phҧi giӳ lҩy tҩm thҿ cӫa mình.
Khi Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng cҩp phát tiӅn Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp vào thҿ EDD
Debit CardSM, mӝt mүu ÿѫn xin phúc lӧi và cái cuӕng ÿӇ ghi lӡi nhҳn sӁ ÿѭӧc in
trên tӡ mүu gӗm ba phҫn, không có tҩm chi phiӃu ÿính kèm.
Phҫn trên cùng cӫa tӡ mүu gӗm có cái cuӕng có mang thông tin vӅ hӗ sѫ cӫa
bҥn và lӡi nhҳn quan trӑng vӅ sӕ tiӅn cӫa bҥn. Bҥn phҧi ÿӑc, xé rӡi, và giӳ lҥi
cái cuӕng này ÿӇ làm hӗ sѫ.
Phҫn giӳa cӫa tӡ mүu là M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi cӫa bҥn. Hãy sӱ dөng
nó ÿӇ chӭng nhұn ÿiӅu kiӋn hѭӣng phúc lӧi cho (nhӳng) tuҫn lӉ kӃ tiӃp hoһc
bҥn có thӇ chӭng nhұ
n trӵc tuyӃn qua EDD Web-CertSM hoһc bҵng ÿiӋn thoҥi
SM
qua EDD Tele-Cert .
LѬU Ý: NӃu phҫn này ÿѭӧc bӓ trӕng, xin ÿӯng gӱi tӡ mүu này lҥi cho Sӣ
Phát TriӇn Nhân Dөng. Xin ÿӯng ÿӇ ý ÿӃn mһt trái ÿã ÿѭӧc in sҹn
cӫa tӡ mүu này.
Phҫn dѭӟi cùng cӫa tӡ mүu này sӁ cho thҩy ÿӏa chӍ cӫa bҥn và ÿӏa chӍ văn
phòng Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng. Hãy xé rӡi và tiêu hӫy phҫn này cӫa tӡ mүu ÿi.
Không nên gӱi nó trӣ lҥi cho Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng cùng vӟi M̓u Ĉ˿n Xin
Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi ÿã ÿѭӧc ÿiӅn xong cӫa bҥn.
NӃu bҥn không nhұn ÿѭӧc sӕ tiӅn cӫa mình hoһc câu trҧ lӡi cӫa Sӣ Phát TriӇn
Nhân Dөng trong vòng 10 ngày kӇ tӯ ngày nӝp ÿѫn xin phúc lӧi, xin liên lҥc
vӟi Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng.
NӃu tҩm thҿ cӫa bҥn bӏ thҩt lҥc, mҩt cҳp, hoһc hѭ hҥi, hoһc nӃu bҥn có câu hӓi
vӅ thҿ cӫa mình, xin liên lҥc Bank of America.
NӃu bҥn có bҩt kǤ câu hӓi nào liên quan ÿӃn tính hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn hѭӣng phúc
lӧi cӫa mình, xin liên lҥc Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng.
Chúng tôi cҩp phát mӝt phong bì kèm theo mүu ÿѫn xin phúc lӧi cӫa bҥn. Hãy
gӱi mүu ÿѫn xin phúc lӧi cӫa mình ÿi, gҩp nó ngѭӧc lҥi theo ÿѭӡng gҩp sҹn
có ÿӇ cái ÿӏa chӍ in ӣ góc dѭӟi bên trái cӫa M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi
hiӋn rõ qua cái khung cӱa sә cӫa phong bì.
Ĉӯng gӱi hoһc mang M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi ÿӃn bҩt kǤ mӝt ÿӏa chӍ
nào khác trӯ phi bҥn ÿã ÿѭӧc dһn ÿӇ làm ÿiӅu ÿó. Gӱi M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc
Phúc Lͻi ÿӃn bҩt kǤ ÿӏa chӍ nào khác sӁ làm chұm trӉ sӕ tiӅn chi trҧ.
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NHӲNG ĈIӄU KIӊN Ĉӆ ĈѬӦC HѬӢNG BҦO HIӆM THҨT NGHIӊP
Muӕn ÿѭӧc hѭӣng phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp, bҥn phҧi hӝi ÿӫ mӝt sӕ ÿiӅu
kiӋn nào ÿó. Tính hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn cӫa bҥn sӁ có nghi vҩn nӃu bҥn:
• Tӵ ý thôi viӋc.
• Bӏ ÿuәi viӋc.
• Mҩt viӋc làm vì ÿình công hoһc cҩm cӱa nhân viên.
• Không có ngѭӡi giӳ trҿ.
• Không có phѭѫng tiӋn di chuyӇn.
• Không làm theo chӍ thӏ ÿi tìm viӋc.
• Nӝp ÿѫn trӉ hҥn.
• Chұm trӉ trong viӋc gӱi (nhӳng) mүu ÿѫn xin cӫa mình.
• Chұm trӉ trong viӋc chӭng nhұn qua EDD Web-CertSM hoһc
SM
EDD Tele-Cert .
•
•
•
•
•
•
•
•

Tӯ chӕi mӝt viӋc làm.
Khai báo thông tin không chính xác hoһc giҩu giӃm thông tin.
Không tham gia các sinh hoҥt tái ӭng tuyӇn.
Là mӝt nhân viên nhà trѭӡng nӝp ÿѫn xin vào mӝt kǤ nghӍ.
Là mӝt nhà thӇ thao chuyên nghiӋp nӝp ÿѫn xin vào lúc trái mùa.
HiӋn nay/ÿã không hӧp lӋ tình trҥng di trú hoһc giҩy phép làm viӋc.
Ĉang theo hӑc vӅ ngành nghӅ cӫa mình vào nhӳng giӡ làm viӋc bình
thѭӡng.
HiӋn không có khҧ năng thӇ chҩt hoһc tâm thҫn ÿӇ làm viӋc vào nhӳng
giӡ làm viӋc bình thѭӡng trong ngành nghӅ cӫa mình.

CUӜC HҼN PHӒNG VҨN ĈIӊN THOҤI Ĉӆ XÁC ĈӎNH TÍNH HӜI ĈӪ ĈIӄU KIӊN
NӃu bҥn ÿѭӧc hҽn phӓng vҩn ÿiӋn thoҥi bӣi vì có nghi vҩn vӅ tính hӝi ÿӫ ÿiӅu
kiӋn cӫa bҥn, Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng sӁ gӑi ÿiӋn cho bҥn vào ngày và giӡ
cӫa cuӝc hҽn phӓng vҩn. Bҥn có quyӅn yêu cҫu ÿӇ có thêm thӡi gian nӃu bҥn
cҫn liên lҥc vӟi nhân chӭng, thu thұp thông tin, hoһc hӓi ý kiӃn cӫa ngѭӡi ÿҥi
diӋn. NӃu muӕn yêu cҫu ÿӇ có thêm thӡi gian, xin gӑi ÿiӋn cho Sӣ Phát TriӇn
Nhân Dөng.
Ngѭӡi phӓng vҩn sӁ ÿһt câu hӓi vӅ (nhӳng) vҩn ÿӅ liên quan ÿӃn tính hӝi ÿӫ
ÿiӅu kiӋn. Nhӳng câu trҧ lӡi cӫa bҥn sӁ ÿѭӧc ghi vào hӗ sѫ và sӱ dөng ÿӇ ÿѭa
ÿӃn mӝt quyӃt ÿӏnh. NӃu vҩn ÿӅ vӅ tính hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn có liên quan ÿӃn mӝt
công ty chӫ nhân, chúng tôi có thӇ liên lҥc vӟi công ty chӫ nhân ÿó ÿӇ lҩy thêm
thông tin. Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng sӁ ÿѭa ra mӝt quyӃt ÿӏnh dӵa trên tҩt cҧ
các thông tin sҹn có. NӃu ÿѫn xin phúc lӧi bҥn bӏ tӯ chӕi, mӝt bҧn Thông Báo
Quy͗t Ĉͣnh sӁ ÿѭӧc gӱi ÿӃn cho bҥn. Bҧn thông báo này sӁ cho bҥn biӃt lý do
vӅ quyӃt ÿӏnh cӫa Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng và cho bҥn biӃt thông tin vӅ quyӅn
khiӃu nҥi cӫa mình.
NӃu bҥn vҳng mһt vào cuӝc hҽn phӓng vҩn vӅ tính hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn cӫa
mình và cǊng không gӑi ÿiӋn cho Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ÿӇ lҩy mӝt
cuӝc hҽn khác, Sӣ sӁ dӵa trên nhӳng dӳ kiӋn sҹn có ÿӇ ÿi ÿӃn mӝt
quyӃt ÿӏnh mà kӃt quҧ có thӇ là bҥn bӏ bác ÿѫn xin phúc lӧi.
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HÌNH PHҤT
NӃu bҥn cӕ tình ÿѭa thông tin sai hoһc giҩu giӃm thông tin ÿӇ mӣ hӗ sѫ Bҧo HiӇm
Thҩt NghiӋp và/ hoһc nhұn phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp, Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng
sӁ xét ÿӏnh bác ÿѫn vì khai man. Bác ÿѫn vì khai man là mӝt hình phҥt làm bҥn bӏ tӯ
chӕi phúc lӧi tӯ 2 ÿӃn 23 tuҫn lӉ. Hình phҥt này sӁ lѭu lҥi hӗ sѫ ba năm hoһc cho ÿӃn
khi thӑ phҥt xong, ÿiӅu nào xҧy ra trѭӟc. ĈӇ thӑ phҥt cho nhӳng tuҫn lӉ bӏ phҥt, bҥn
phҧi gӱi ÿѭӡng bѭu ÿiӋn M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi cӫa mình vào mӛi tuҫn lӉ,
và phҧi, nhѭ lúc không bӏ phҥt, hӝi ÿӫ nhӳng ÿiӅu kiӋn cho mӛi tuҫn lӉ bҥn xin phúc
lӧi.
Khi mӣ hӗ sѫ mӟi hoһc khi mӣ lҥi mӝt hӗ sѫ ÿang có và nӃu có ÿi làm xen kӁ, bҥn sӁ
nhұn ÿѭӧc bҧn Thông Báo Mͷ Hͫ S˿ B̻o Hi͛m Th̽t Nghi͟p. Mөc ÿích cӫa tӡ mүu
này là ÿӇ xác ÿӏnh nhӳng thông tin bҥn cung cҩp lúc mӣ hӗ sѫ là chính xác. Sӣ Phát
TriӇn Nhân Dөng sӁ gӍa ÿӏnh nhӳng thông tin này là chính xác, trӯ phi bҥn khai báo
lên thông tin ÿã ÿѭӧc sӱa lҥi trong vòng mѭӡi (10) ngày kӇ tӯ ngày gӱi bѭu ÿiӋn tӡ
mүu này bҵng mӝt văn bҧn, qua ÿiӋn thoҥi, hoһc lên mҥng thông qua mөc Ask EDD
thuӝc trang nhà Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng. ĈiӅu này sӁ tránh cho bҥn khӓi bӏ xét ÿӏnh
hình phҥt bác ÿѫn vì khai man.
ChiӃu theo ĈiӅu Khoҧn 1263(a) cӫa Bӝ Luұt Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp (UI), bҩt kǤ ngѭӡi
nào bӏ bҩt cӭ mӝt tòa án nào kӃt tӝi theo ĈiӅu Khoҧn 2101 vì hӑ có chӫ tâm khai
man hoһc cӕ ý không tiӃt lӝ mӝt sӵ kiӋn quan trӑng ÿӇ thu ÿѭӧc hoһc gia tăng bҩt kǤ
khoҧn phúc lӧi hoһc tiӅn chi trҧ nào, sӁ bӏ mҩt ÿi nhӳng quyӅn ÿӇ ÿѭӧc hѭӣng phúc
lӧi trong thӡi gian 52 tuҫn lӉ bҳt ÿҫu vào lúc lұp bҧn cáo trҥng hình sӵ. Bӝ Hình Luұt
470 áp dөng cho nhӳng hành ÿӝng này và hình phҥt có thӇ bao gӗm cҧ phҥt vҥ lүn
truy tӕ hình sӵ.
LѬU Ý: Thӑ phҥt bác ÿѫn vì khai man không có nghƭa là ÿã hoàn trҧ lҥi
hoһc ÿѭӧc giҧm bӟt bҩt kǤ khoҧn tiӅn nào ÿã ÿѭӧc trҧ dѭ.
SӔ TIӄN TRҦ DѬ
Mӝt bҧn Thông Báo Kho̻n Ti͙n Tr̻ D́ ÿѭӧc gӱi ÿӃn cho bҥn khi bҥn ÿѭӧc trҧ sӕ
tiӅn phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp mà bҥn không ÿӫ ÿiӅu kiӋn ÿӇ hѭӣng. Bҧn thông
báo này ghi rõ sӕ tiӅn ÿѭӧc trҧ dѭ và các hình phҥt, nӃu có. Bҧn thông báo này giҧi
thích lý do tҥi sao bҥn ÿѭӧc trҧ dѭ và cung cҩp thông tin vӅ nhӳng quyӅn khiӃu nҥi
cӫa bҥn. NӃu bҥn có nhӳng câu hӓi tәng quát vӅ nhӳng khoҧn tiӅn ÿѭӧc trҧ dѭ hay lý
do tҥi sao bҥn ÿѭӧc xét ÿӏnh ÿã ÿѭӧc trҧ dѭ, bҥn có thӇ gӑi nhӳng sӕ ÿiӋn thoҥi Bҧo
HiӇm Thҩt NghiӋp miӉn phí liӋt kê ӣ mһt trong trang bìa cӫa bӝ cҭm nang này.
Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng phân loҥi các khoҧn tiӅn trҧ dѭ làm hai phҥm trù, phi gian
lұn hoһc gian lұn:
Phi Gian Lұn: Khi bҥn nhұn ÿѭӧc tiӅn phúc lӧi mà ÿáng lӁ bҥn không có quyӅn
hѭӣng và bҥn không có lӛi, khoҧn tiӅn trҧ dѭ này ÿѭӧc xem là phi gian lұn. Trong
mӝt sӕ trѭӡng hӧp, Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng có thӇ cӭu xét ÿӇ miӉn trӯ khoҧn tiӅn
trҧ dѭ phi gian lұn cӫa bҥn, và bҥn có thӇ không phҧi hoàn trҧ lҥi khoҧn tiӅn trҧ dѭ
này. Bҥn sӁ nhұn ÿѭӧc mӝt bҧn thông báo ÿӇ cho bҥn biӃt nӃu khoҧn tiӅn trҧ dѭ
phҧi ÿѭӧc hoàn trҧ lҥi.
Gian Lұn: Mӝt trѭӡng hӧp trҧ tiӅn dѭ có tính chҩt gian lұn xҧy ra khi bҥn cӕ tình dùng
thông tin sai hoһc giҩu giӃm thông tin ÿӇ nhұn tiӅn phúc lӧi mà ÿáng lӁ bҥn không
ÿѭӧc hѭӣng. Giҩu giӃm thông tin hoһc dùng thông tin gian dӕi ÿӇ lҩy phúc lӧi bҧo
hiӇm thҩt nghiӋp là mӝt tӝi nghiêm trӑng mà có thӇ bӏ truy tӕ hình sӵ. Trong trѭӡng
hӧp sӕ tiӅn ÿѭӧc trҧ dѭ có tính chҩt gian lұn, bҥn sӁ bӏ xét ÿӏnh hình phҥt vӟi sӕ tiӅn
phҥt bҵng 30 phҫn trăm cӫa sӕ tiӅn ÿѭӧc trҧ dѭ và bӏ bác ÿѫn vì khai man tӯ 5 ÿӃn
23 tuҫn lӉ. Khoҧn tiӅn ÿѭӧc trҧ dѭ và tiӅn phҥt ÿӅu phҧi ÿѭӧc hoàn trҧ.
NӃu bҥn không hoàn trҧ khoҧn tiӅn ÿѭӧc trҧ dѭ theo ÿúng thӡi hҥn, Sӣ Phát TriӇn
Nhân Dөng sӁ trӯ ÿi sӕ tiӅn còn thiӃu vào sӕ tiӅn phúc lӧi UI hoһc Bҧo HiӇm Mҩt
Năng Lӵc TiӇu Bang sau này cӫa bҥn. Quy trình này ÿѭӧc gӑi là sӵ khҩu bù. Sӣ
Phát TriӇn Nhân Dөng có thӇ khҩu bù lên ÿӃn 100 phҫn trăm cӫa sӕ tiӅn phúc lӧi
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cӫa bҥn. Vì Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng không thӇ khҩu bù sӕ tiӅn phҥt cӫa khoҧn tiӅn
trҧ dѭ vào tiӅn phúc lӧi cӫa bҥn, bҥn phҧi ÿóng tiӅn ÿӇ hoàn trҧ cho sӕ tiӅn phҥt ÿó.
Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng có thӇ khҩu giҧm hoһc khҩu lѭu hoàn toàn sӕ tiӅn hӗi trҧ
thuӃ thu nhұp tiӇu bang, tiӅn trúng xә sӕ, hoһc bҩt kǤ sӕ tiӅn nào mà tiӇu bang ÿang
thiӃu bҥn, ÿӇ hoàn trҧ lҥi sӕ tiӅn trҧ dѭ. Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng cǊng có thӇ khiӃu
kiӋn bҥn ra toà, bҳt bҥn trҧ án phí và tiӅn lãi, và lұp quyӅn lѭu giӳ nhà ÿҩt cӫa bҥn.
Bҥn có thӇ lұp chѭѫng mөc trҧ góp ÿӇ hoàn trҧ lҥi sӕ tiӅn trҧ dѭ cӫa mình bҵng
cách liên lҥc vӟi Phòng Thu Nӧ Phúc Lӧi Trҧ Dѭ cӫa Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ӣ
sӕ 1-800-676-5737. ThiӃt lұp mӝt chѭѫng mөc trҧ góp sӁ không làm ngѭng sӵ khҩu
bù, nӃu bҥn hiӋn ÿang xin phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp hoһc Bҧo HiӇm Mҩt Năng
Lӵc TiӇu Bang (DI). Bҥn có thӇ sӱ dөng thҿ tín dөng cӫa mình ÿӇ hoàn trҧ sӕ tiӅn
trҧ dѭ.
ĈӇ có thêm thông tin vӅ cách thӭc hoàn trҧ sӕ tiӅn ÿѭӧc trҧ dѭ bҵng thҿ tín dөng,
xin tham khҧo trang nhà Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ӣ www.edd.ca.gov, Lӵa chӑn mөc
“Unemployment” và dѭӟi mөc “General Information,” lӵa chӑn “Frequently Asked
Questions.”
LѬU Ý: Hoàn trҧ sӕ tiӅn trҧ dѭ không thӇ miӉn bӏ bác ÿѫn.

KHIӂU NҤI MӜT BҦN THÔNG BÁO QUYӂT ĈӎNH CӪA SӢ PHÁT TRIӆN
NHÂN DӨNG
Bҥn có thӇ khiӃu nҥi bҩt kǤ mӝt văn bҧn quyӃt ÿӏnh cӫa Sӣ Phát TriӇn Nhân
Dөng nào. Bҥn phҧi nӝp ÿѫn khiӃu nҥi bҵng văn bҧn và phҧi nêu lý do tҥi sao
bҥn không ÿӗng ý vӟi quyӃt ÿӏnh ÿó. Bҥn có thӇ nӝp ÿѫn khiӃu nҥi qua ÿѭӡng
bѭu ÿiӋn bҵng mӝt M̓u Ĉ˿n Khi͗u N̹i cͿa Sͷ Phát Tri͛n Nhân Dͽng, DE
1000M, ÿã ÿѭӧc ÿiӅn ÿҫy ÿӫ, hoһc mӝt lá thѭ gӱi ÿi theo ÿӏa chӍ ÿѭӧc ghi trong
bҧn Thông Báo Quy͗t Ĉͣnh. Lá thѭ khiӃu nҥi phҧi bao gӗm tên, sӕ An Sinh Xã
Hӝi cӫa bҥn, và lý do tҥi sao bҥn không ÿӗng ý vӟi quyӃt ÿӏnh ÿó.
Bҥn có 20 ngày theo lӏch kӇ tӯ ngày ban hành quyӃt ÿӏnh ÿӇ nӝp ÿѫn khiӃu nҥi
cho ÿúng thӡi hҥn. Bҥn vүn có thӇ làm ÿѫn khiӃu nҥi mһc dù bҥn ÿã bӏ lӥ thӡi
hҥn 20 ngày ÿó. Bҥn phҧi kê khai lý do tҥi sao bҥn ÿã lұp ÿѫn khiӃu nҥi trӉ. Vào
phiên thө lý khiӃu nҥi, bҥn sӁ cҫn phҧi chѭng dүn lý do chính ÿáng vӅ viӋc làm
ÿѫn khiӃu nҥi trӉ. NӃu bҥn không trѭng dүn ÿѭӧc lý do chính ÿáng tҥi sao bҥn
ÿã ÿӧi quá thӡi hҥn 20 ngày ÿӇ khiӃu nҥi, vӏ thҭm phán luұt hành chánh có thӇ
bác ÿѫn khiӃu nҥi cӫa bҥn.
Phòng KhiӃu Nҥi sӁ thông báo cho bҥn biӃt vӅ ngày, giӡ và ÿӏa ÿiӇm cӫa phiên
thө lý. Mӝt vӏ thҭm phán luұt hành chánh sӁ ÿiӅu hành phiên thө lý cӫa bҥn.
Bҥn có quyӅn duyӋt qua tҩt cҧ hӗ sѫ có thӇ gây tác ÿӝng ÿӃn kӃt quҧ khiӃu nҥi
trѭӟc khi phiên thө lý bҳt ÿҫu. Mӑi ngѭӡi ÿӅu phҧi tuyên thӋ trѭӟc khi ÿѭa ra lӡi
khai. Tҩt cҧ các lӡi khai ÿӅu ÿѭӧc ghi âm và phҧi chӏu thҭm vҩn phӕi kiӇm. Vӏ
thҭm phán luұt hành chánh sӁ gӱi qua bѭu ÿiӋn bҧn quyӃt ÿӏnh. NӃu bҥn ÿang
sinh sӕng tҥi mӝt tiӇu bang khác, phiên thө lý khiӃu nҥi sӁ ÿѭӧc thӵc hiӋn
qua ÿiӋn thoҥi. Bҥn không cҫn phҧi di chuyӇn ÿӃn California ÿӇ dӵ phiên
thө lý khiӃu nҥi này.
NӃu bҥn không ÿӗng ý vӟi quyӃt ÿӏnh cӫa vӏ thҭm phán luұt hành chánh, bҥn có
thӇ khiӃu nҥi lên Hӝi Ĉӗng Phúc Thҭm Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp California.
NӃu bҥn ÿang khiӃu nҥi vì bӏ bác ÿѫn, bҥn cҫn phҧi tiӃp tөc chӭng nhұn ÿѭӧc
hѭӣng phúc lӧi trong lúc ÿѫn khiӃu nҥi ÿang ÿѭӧc cӭu xét. Bҥn có thӇ sӱ dөng
bҩt cӭ phѭѫng pháp chӭng nhұn ÿѭӧc hѭӣng phúc lӧi nào: gӱi qua bѭu ÿiӋn
M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi bҵng giҩy, chӭng nhұn qua EDD Web-CertSM
hoһc EDD Tele-CertSM. NӃu vӏ thҭm phán luұt hành chánh quyӃt ÿӏnh bҥn có ÿӫ
ÿiӅu kiӋn, bҥn sӁ ÿѭӧc trҧ tiӅn cho nhӳng tuҫn lӉ mình ÿѭӧc chӭng nhұn và hӝi
ÿӫ tҩt cҧ các ÿiӅu kiӋn cҫn thiӃt khác.
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YÊU CҪU Ĉӆ CÓ ĈѬӦC BҦN SAO CÁC VĂN KIӊN BҦO HIӆM THҨT NGHIӊP
Cách nhanh nhҩt ÿӇ xin ÿѭӧc bҧn in máy vi tính vӅ tiӇu sӱ trҧ tiӅn trong hӗ sѫ
phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp hiӋn thӡi cӫa bҥn và sӕ dѭ cӫa sӕ tiӅn phúc lӧi
ÿѭӧc phê chuҭn là yêu cҫu ÿӇ có ÿѭӧc mӝt bҧn in trӵc tuyӃn qua trang mҥng
www.edd.ca.gov. Xin lӵa chӑn “Contact EDD” nҵm trên ÿҫu trang, xin lӵa chӑn
“Ask EDD.” Xin lӵa chӑn phҥm trù, “Unemployment Insurance Bene¿ts,” xin lӵa
chӑn phҥm trù phө “Other,” sau ÿó xin lӵa chӑn ÿӅ tài, “Print Out of Claim.” Khi
hӋ thӕng nhұn ÿѭӧc yêu cҫu cӫa bҥn, mӝt bҧn in máy vi tính sӁ ÿѭӧc gӱi ÿӃn
ÿӏa chӍ nҵm trong hӗ sѫ. NӃu bҥn cҫn bҧn sao cӫa các văn kiӋn Bҧo HiӇm Thҩt
NghiӋp khác, xin gӑi các sӕ ÿiӋn thoҥi miӉn phí Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng liӋt kê
ӣ phía trong trang bìa cӫa bӝ cҭm nang này.
CÁC CHѬѪNG TRÌNH ĈÀO TҤO VÀ ĈҺC BIӊT KHÁC
Chѭѫng Trình Thӡi KǤ Gӕc Thay ThӃ
Nhӳng ngѭӡi liên lҥc vӟi Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ÿӇ mӣ hӗ sѫ Bҧo HiӇm Thҩt
NghiӋp mӟi bҳt ÿҫu vào ngày 1 tháng 4 năm 2012, hoһc sau ÿó, và hӑ không hӝi ÿӫ
ÿiӅu kiӋn ÿӇ mӣ mӝt hӗ sѫ Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp bҵng Thӡi KǤ Gӕc Chuҭn, có thӇ
hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn ÿӇ mӣ mӝt hӗ sѫ bҵng Thӡi KǤ Gӕc Thay ThӃ. Thӡi KǤ Gӕc Chuҭn
là bӕn quý ÿҫu tiên cӫa năm quý niên lӏch ÿã qua và trѭӟc ngày bҳt ÿҫu cӫa hӗ sѫ
xin phúc lӧi. Thӡi KǤ Gӕc Thay ThӃ là bӕn quý niên lӏch cuӕi cùng ÿã qua và trѭӟc
ngày bҳt ÿҫu cӫa hӗ sѫ xin phúc lӧi, ÿiӅu này có nghƭa là nhӳng ngѭӡi hӝi ÿӫ ÿiӅu
kiӋn sӁ có khҧ năng sӱ dөng mӝt phҫn lӟn hѫn cӫa sӕ tiӅn lѭѫng kiӃm ÿѭӧc gҫn ÿây
nhҩt ÿӇ mӣ hӗ sѫ Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp. (ĈӇ biӃt thêm thông tin vӅ hai loҥi thӡi kǤ
gӕc này, xin tham khҧo mөc sӕ 5, “Total Wages” ӣ trang 5 cӫa bӝ cҭm nang này.)
Ĉӕi vӟi nhӳng ngѭӡi ÿã liên lҥc vӟi Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ÿӇ mӣ mӝt hӗ sѫ Bҧo
HiӇm Thҩt NghiӋp mӟi, và hӑ không hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn ÿӇ mӣ mӝt hӗ sѫ bҵng Thӡi KǤ
Gӕc Chuҭn, Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng sӁ tӵ ÿӝng cӭu xét ÿӇ xem hӑ có khҧ năng
hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn ÿӇ mӣ mӝt hӗ sѫ bҵng Thӡi KǤ Gӕc Thay ThӃ hay không. Sӣ Phát
TriӇn Nhân Dөng có thӇ cҫn ÿӃn thông tin cө thӇ vӅ công ty chӫ nhân và tiӅn lѭѫng
tӯ nhӳng ngѭӡi ÿó trѭӟc khi có thӇ xác ÿӏnh tính hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn ÿӇ mӣ hӗ sѫ bҵng
Thӡi KǤ Gӕc Thay ThӃ. ĈiӅu quan trӑng là tҩt cҧ nhӳng ngѭӡi này phҧi có sҹn ÿҫy
ÿӫ thông tin vӅ công viӋc làm cӫa mình cho 18 tháng vӯa qua khi liên lҥc vӟi Sӣ Phát
TriӇn Nhân Dөng ÿӇ mӣ hӗ sѫ, bao gӗm tên và toàn bӝ ÿӏa chӍ cӫa tҩt cҧ các công
ty chӫ nhân. NӃu nhӳng ngѭӡi ÿó không có thông tin liên lҥc ÿҫy ÿӫ cӫa công ty chӫ
nhân cӫa mình, hӑ có thӇ ÿѭӧc yêu cҫu ÿӇ liên lҥc lҥi vӟi Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng
mӝt khi hӑ ÿã có sҹn tҩt cҧ nhӳng thông tin này.
NӃu bҥn có khҧ năng hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn ÿӇ mӣ hӗ sѫ bҵng Thӡi KǤ Gӕc Thay ThӃ,
và EDD cҫn bҥn chӭng minh sӕ tiӅn lѭѫng bҥn kiӃm ÿѭӧc tӯ mӝt công ty chӫ nhân
trѭӟc ÿây, Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng sӁ gӱi cho bҥn qua ÿѭӡng bѭu ÿiӋn mӝt B̻n
Khai H·u Th͟ v͙ Ti͙n Ĺ˿ng, DE 23A. NӃu bҥn tӯng làm viӋc và kiӃm ÿѭӧc tiӅn
lѭѫng ÿӕi vӟi công ty chӫ nhân liӋt kê trong mүu ÿѫn, càng sӟm càng tӕt, bҥn sӁ
cҫn phҧi:
1.

ĈiӅn ÿҫy ÿӫ vào mүu ÿѫn.

2.

Ký tên vào mүu ÿѫn.

3.

Thu thұp chӭng kiӋn vӅ tiӅn lѭѫng, chҷng hҥn nhѭ W-2 và/hoһc cuӕng
chi phiӃu lѭѫng cӫa mình.

4.

Gӱi qua máy fax HOҺC ÿѭӡng bѭu ÿiӋn mүu ÿѫn ÿã ÿѭӧc ÿiӅn ÿҫy ÿӫ và
ký tên, kèm theo chӭng kiӋn vӅ tiӅn lѭѫng, ÿӃn Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng
qua sӕ fax hoһc ÿӏa chӍ gӱi thѭ có ghi trong mүu ÿѫn này.

NӃu Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng không thӇ thu thұp ÿѭӧc thông tin vӅ công viӋc làm
và sӕ tiӅn lѭѫng qua công ty chӫ nhân trѭӟc ÿây cӫa bҥn, Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng
có thӇ sӱ dөng tӡ khai hӳu thӋ có chӳ ký và chӭng kiӋn vӅ tiӅn lѭѫng mà bҥn ÿã
nӝp lên ÿӇ mӣ hӗ sѫ Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp cho bҥn. NӃu sӕ tiӅn lѭѫng ÿó ÿѭӧc
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cӝng vào hӗ sѫ Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp cӫa bҥn, bҥn sӁ nhұn ÿѭӧc mӝt bҧn Thông
Báo Phê Chún Ti͙n Phúc Lͻi B̻o Hi͛m Th̽t Nghi͟p Ĉã Ĉ́ͻc Tu Chính. NӃu bҥn
tin rҵng bҧn thông báo ÿѭӧc tu chính là không chính xác, bҥn có thӇ liên lҥc vӟi Sӣ
Phát TriӇn Nhân Dөng ÿӇ yêu cҫu xét lҥi, hoһc phҧn ÿӕi ÿӝ chính xác cӫa, sӕ tiӅn
lѭѫng và/hoһc cách tính sӕ tiӅn phúc lӧi.

Phúc Lӧi Ĉào Tҥo California
Chѭѫng trình Phúc Lӧi Ĉào Tҥo California (CTB) cho phép nhӳng ngѭӡi xin phúc lӧi
Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp California ÿang hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn, tuy vүn thiӃu kӻ năng chuyên
nghiӋp ÿӇ cҥnh tranh trong thӏ trѭӡng lao ÿӝng tҥi California, ÿӇ ÿѭӧc hѭӣng phúc lӧi
Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp mà ÿáng lӁ trong trѭӡng hӧp khác không ÿѭӧc phép hѭӣng
trong lúc ÿang dӵ mӝt chѭѫng trình ÿào tҥo. Nhӳng ngѭӡi xin phúc lӧi ÿѭӧc Sӣ Phát
TriӇn Nhân Dөng chҩp thuұn ÿӇ tham dӵ chѭѫng trình Phúc Lӧi Ĉào Tҥo California
không phҧi ÿáp ӭng nhӳng ÿiӅu kiӋn hѭӣng phúc lӧi trong thӡi gian thө huҩn trong
chѭѫng trình ÿã ÿѭӧc phê chuҭn:
•
•
•

Ĉi tìm viӋc làm.
Sҹn sàng ÿӇ ÿi làm.
Nhұn công viӋc thích hӧp.

Tuy nhiên, không có gì bҧo ÿҧm rҵng phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp thѭӡng, phúc
lӧi liên bang-tiӇu bang nӕi dài (gia hҥn), hoһc phúc lӧi gia hҥn ÿào tҥo (TE) sӁ có ÿӫ
ÿӇ chi trҧ cho suӕt thӡi gian thө huҩn trong chѭѫng trinh ÿѭӧc phê chuҭn.
Chѭѫng trình Phúc Lӧi Ĉào Tҥo California có hai loҥi tiêu chí chuҭn phê ÿѭӧc
Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng sӱ dөng ÿӇ xác ÿӏnh tính hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn cho Phúc Lӧi
Ĉào Tҥo California.

Tiêu Chí 1
Sӵ tham dӵ vào Phúc Lӧi Ĉào Tҥo California có thӇ ÿѭӧc phê duyӋt vӟi giҧ ÿӏnh là tҩt cҧ
các tiêu chí xét tính hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp ÿӅu ÿѭӧc ÿáp ӭng và Phúc
Lӧi Ĉào Tҥo California xác ÿӏnh là chѭѫng trình ÿào tҥo có ÿáp ӭng ÿѭӧc tӕi thiӇu mӝt
trong nhӳng ÿiӅu kiӋn sau ÿây:
•

Chѭѫng trình ÿào tҥo ÿѭӧc mӝt trong nhӳng chѭѫng trình bҧo trӧ tiӇu bang
hoһc liên bang chҩp thuұn và kiӇm chӭng:
o
o
o
o

Ĉҥo Luұt Ĉҫu Tѭ Lӵc Lѭӧng Lao Ĉӝng (WIA),
Hӝi Ĉӗng Ĉào Tҥo Nhân Lӵc (ETP),
Trӧ Cҩp ĈiӅu ChӍnh Mұu Dӏch (TAA), hoһc
Cѫ Hӝi Làm ViӋc và Trách NhiӋm vӟi Trҿ Em California (CalWORKs)

•

NӃu bҥn là mӝt thành viên công ÿoàn thuӝc cҩp thӧ thҥo nghӅ ÿang còn
hoҥt ÿӝng (JLUM) và ÿang tham dӵ khoá huҩn luyӋn do công ÿoàn cӫa
mình phê duyӋt.

•

Chѭѫng trình và nhà cung cҩp ÿào tҥo ÿѭӧc liӋt kê trong Danh Mөc Nhà
Cung Cҩp Ĉào Tҥo Hӧp LӋ California (ETPL). Danh mөc Nhà Cung Cҩp
Ĉào Tҥo Hӧp LӋ California có thӇ ÿѭӧc tìm thҩy trên mҥng ӣ
http://etpl.edd.ca.gov/wiaetplind.htm.

Tiêu Chí 2
NӃu bҥn không ÿѭӧc phê duyӋt theo Tiêu Chí 1, bҥn có thӇ ÿѭӧc phê duyӋt ÿӇ
tham dӵ vào chѭѫng trình Phúc Lӧi Ĉào Tҥo California chӍ khi nào bҥn ÿáp ӭng
ÿѭӧc tҩt cҧ các tiêu chí xét tính hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp khác và
Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng xác ÿӏnh là tҩt cҧ các ÿiӅu kiӋn sau ÿây ÿӅu hӧp lӋ:
• Bҥn phҧi hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn ÿӇ hѭӣng phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp và bӏ
thҩt nghiӋp hoһc thҩt nghiӋp bán phҫn tӯ bӕn tuҫn lӉ liên tөc trӣ lên hoһc
bӏ thҩt nghiӋp vì công xѭӣng ÿóng cӱa, hoһc cҳt giҧm nhân sӵ ÿáng kӇ,
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•

•

•

•

•

•

•

hoһc vì bӏ mҩt năng lӵc tâm thҫn hoһc thӇ chҩt ÿѭa ÿӃn hұu quҧ là không
sӱ dөng ÿѭӧc kӻ năng chuyên ngành ÿang có, hoһc vì nhӳng thay ÿәi
cӫa công nghӋ trong ngành nghӅ cӫa mình; VAҒ
Bҥn phҧi bӏ thҩt nghiӋp vì thiӃu nhu cҫu vӅ kӻ năng ÿang có cӫa mình
trong thӏ trѭӡng lao ÿӝng ÿӏa phѭѫng, hoһc ngành nghӅ cӫa bҥn có tính
chҩt thӡi vө và bҥn không có nhӳng kӻ năng nào khác hiӋn ÿang có nhu
cҫu; VAҒ
Khóa ÿào tҥo phҧi có liên quan ÿӃn ngành nghӅ hoһc kӻ năng ÿang
có nhu cҫu trong thӏ trѭӡng lao ÿӝng tҥi California nѫi bҥn ÿang ÿӏnh
tìm viӋc làm. Khi nhӳng hӗ sѫ gia hҥn liên bang bҳt ÿҫu có hiӋu lӵc tҥi
California, loҥi ÿào tҥo cҫn có trѭӟc hoһc bә sung ÿѭӧc bao gӗm trong
ÿây; VAҒ
Khóa ÿào tҥo ÿѭӧc thӵc hiӋn tҥi mӝt cѫ sӣ ÿào tҥo ÿã ÿѭӧc phê duyӋt
VAҒ khóa ÿào tҥo phҧi ÿѭӧc hoàn tҩt nӝi trong mӝt thӡi gian hӧp lý,
không quá 24 tháng (hoһc không quá 48 tháng khi hӗ sѫ gia hҥn liên
bang bҳt ÿҫu có hiӋu lӵc tҥi California); VAҒ
Chѭѫng trình ÿào tҥo cӫa bҥn phҧi là toàn thӡi gian, (thông thѭӡng
không dѭӟi 20 giӡ mӛi tuҫn lӉ, hoһc 12 ÿѫn vӏ cӫa hӑc kǤ sáu tháng
hoһc hӑc kǤ ba tháng) và có mөc ÿích cung cҩp nhӳng kӻ năng ÿӇ ÿi tìm
viӋc làm trong mӝt ngành nghӅ ÿang có nhu cҫu; VAҒ
Bҥn phҧi ÿѭӧc dӵ kiӃn mӝt cách hӧp lý ÿӇ hoàn tҩt thành công khóa ÿào tҥo,
mһc dù sӕ tiӅn phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp cӫa bҥn không ÿӫ ÿӇ bao trҧ
trong suӕt thӡi gian ÿào tҥo; VAҒ
Ngày bҳt ÿҫu cӫa khóa ÿào tҥo mӟi phҧi cách ngày bҳt ÿҫu cӫa lҫn
tham dӵ Phúc Lӧi Ĉào Tҥo California cuӕi cùng hѫn ba năm.

Xin liên lҥc vӟi Trung Tâm Hѭӟng NghiӋp Tәng Hӧp ÿӏa phѭѫng cӫa bҥn ÿӇ
ÿѭӧc biӃt tên và ÿӏa ÿiӇm cӫa các nhà cung cҩp ÿào tҥo trong khu vӵc cӫa
mình. ĈӇ biӃt ÿӏa ÿiӇm cӫa mӝt Trung Tâm Hѭӟng NghiӋp Tәng Hӧp gҫn bҥn
nhҩt, xin liên lҥc Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ӣ www.edd.ca.gov hoһc gӑi nhӳng
sӕ ÿiӋn thoҥi liӋt kê ӣ phía trong trang bìa cӫa bӝ cҭm nang này.
Hӗ Sѫ Gia Hҥn Ĉào Tҥo cӫa Phúc Lӧi Ĉào Tҥo California
Phúc Lӧi Ĉào Tҥo California có thӇ ÿѭӧc gia hҥn ÿӇ tiӃp tөc sau thӡi kǤ phúc lӧi
Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp thѭӡng trong lúc bҥn vүn còn tham dӵ mӝt khóa ÿào tҥo
ÿã ÿѭӧc phê duyӋt. Hӗ sѫ phúc lӧi gia hҥn ÿào tҥo (TE) cung cҩp phúc lӧi bә
sung lên ÿӃn mӝt tәng sӕ kӃt hӧp cӫa 52 tuҫn lӉ nhân cho sӕ tiӅn phúc lӧi hàng
tuҫn theo cái hӗ sѫ Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp thѭӡng (mҽ) mà ÿã làm cѫ sӣ cho sӵ
phê duyӋt phúc lӧi Phúc Lӧi Ĉào Tҥo California. Tuy nhiên, sӕ tiӅn phúc lӧi phê
duyӋt tӕi ÿa cӫa hӗ sѫ Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp mҽ và bҩt kǤ hӗ sѫ Bҧo HiӇm Thҩt
NghiӋp mӟi tiӃp theo ÿó, và sӕ tiӅn chi trҧ cho nhӳng lҫn gia hҥn, ÿѭӧc trӯ vào sӕ
tiӅn phúc lӧi Gia Hҥn Ĉào Tҥo tӕi ÿa. Khi phúc lӧi gia hҥn vүn còn và mӝt ngѭӡi
hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn cho nhӳng phúc lӧi này, phúc lӧi gia hҥn có thӇ thay thӃ phúc lӧi
Gia Hҥn Ĉào Tҥo.
Công Thӭc Tính Hӗ Sѫ Ĉào Tҥo Gia Hҥn
Sӕ tiӅn phúc lӧi hӗ sѫ ÿào tҥo gia hҥn bҵng (=) Sӕ TiӅn Phúc Lӧi Phê Chuҭn Hàng
Tuҫn (hӗ sѫ mҽ) nhân cho (x) 52, trӯ ÿi (-) Sӕ TiӅn Phúc Lӧi Phê Chuҭn Tӕi Ĉa (hӗ
sѫ mҽ), trӯ ÿi (-) sӕ tiӅn phúc lӧi gia hҥn cӫa liên bang hoһc liên bang-tiӇu bang, trӯ ÿi
(-) bҩt cӭ sӕ tiӅn phúc lӧi cӫa hӗ sѫ Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp thѭӡng tiӃp theo nào.
NӃu mӝt ngѭӡi hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn cho mӝt hӗ sѫ Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp thѭӡng mӟi
tiӃp theo hoһc phúc lӧi gia hҥn tҥi California hoһc mӝt tiӇu bang nào khác trong khi
nhұn tiӅn phúc lӧi ÿào tҥo gia hҥn, cái hӗ sѫ thѭӡng hoһc hӗ sѫ gia hҥn mӟi phҧi
ÿѭӧc mӣ ra và sӕ tiӅn phúc lӧi phҧi ÿѭӧc chi trҧ tӯ cái hӗ sѫ thѭӡng hoһc hӗ sѫ gia
hҥn mӟi ÿó, cho dù hӗ sѫ mӟi ҩn ÿӏnh mӝt sӕ tiӅn phúc lӧi hàng tuҫn thҩp hѫn.
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Muӕn hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn ÿӇ nhұn phúc lӧi Gia Hҥn Ĉào Tҥo, bҥn phҧi hӓi xin thông tin vӅ
Phúc Lӧi Ĉào Tҥo California hoһc lұp ÿѫn xin phê duyӋt khóa ÿào tҥo Phúc Lӧi Ĉào Tҥo
California lên Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng không trӉ hѫn tuҫn lӉ thӭ 16 cӫa nhӳng tuҫn lӉ
ÿѭӧc trҧ tiӅn phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp. NӃu hӗ sѫ phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp
cӫa bҥn ÿѭӧc phê duyӋt cho 16 tuҫn lӉ hoһc ít hѫn, bҥn phҧi hӓi xin thông tin hoһc lұp
ÿѫn xin trѭӟc khi bҥn nhұn ÿѭӧc sӕ tiӅn phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp cuӕi cùng.
NӃu bҥn ÿѭӧc xác ÿӏnh là ÿã ÿáp ӭng ÿѭӧc các tiêu chí vӅ tính hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn Gia
Hҥn Ĉào Tҥo, bҥn có thӇ mӣ mӝt hӗ sѫ Gia Hҥn Ĉào Tҥo mӝt khi tiӅn phúc lӧi cӫa
hӗ sѫ Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp thѭӡng và bҩt kǤ hӗ sѫ gia hҥn nào cӫa bҥn ÿã ÿѭӧc
trҧ hӃt. Sӕ tiӅn phúc lӧi chi trҧ cho mӝt hӗ sѫ Gia Hҥn Ĉào Tҥo sӁ bӏ bӟt ÿi bҵng bҩt
kǤ sӕ tiӅn phúc lӧi nào ÿã ÿѭӧc trҧ cho mӝt hӗ sѫ gia hҥn. Bҥn có thӇ mӣ mӝt hӗ sѫ
xin phúc lӧi Gia Hҥn Ĉào Tҥo trên mҥng qua trang nhà Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ӣ
www.edd.ca.gov, hoһc gӑi sӕ ÿiӋn thoҥi nҵm ӣ phía trong trang bìa cӫa bӝ cҭm nang
này.
ĈӇ biӃt thêm thông tin vӅ phúc lӧi ÿào tҥo hoһc cách lұp ÿѫn xin, xin viӃng trang
nhà Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ӣ www.edd.ca.gov và xin lӵa chӑn “Unemployment
Insurance.” Ӣ phҫn giӳa trang mҥng xin lӵa chӑn mөc “Unemployment.” Dѭӟi mөc
“Apply for UI Bene¿ts,” xin lӵa chӑn mөc “Unemployment Tip Sheets,” sau ÿó xin lӵa
chӑn mөc “Tips for Qualifying for the California Training Bene¿ts Program.”

Chѭѫng Trình Trӧ Cҩp ĈiӅu ChӍnh Mұu Dӏch
Chѭѫng trình Trͻ C̽p Ĉi͙u Ch͡nh Mͅu Dͣch (TAA) là mӝt chѭѫng trình do chính
phӫ liên bang tài trӧ ÿӇ cung cҩp chѭѫng trình ÿào tҥo và các phúc lӧi và dӏch
vө ÿào tҥo cho các công nhân ÿã ÿѭӧc Bӝ Lao Ĉӝng Hoa KǤ (DOL) chӭng
nhұn là ÿã bӏ mҩt viӋc làm, hoһc bӏ giҧm bӟt giӡ làm viӋc hoһc tiӅn lѭѫng bӣi
vì sӕ lѭӧng hàng nhұp cҧng gia tăng, hoһc công viӋc sҧn xuҩt bӏ chuyӇn ra mӝt
nѭӟc ngoài.
Chѭѫng trình Trӧ Cҩp ĈiӅu ChӍnh Mұu Dӏch cung cҩp:
•
•

•

•
•

•

•

•

Chѭѫng trình ÿào tҥo cho mӝt kӻ năng mӟi nӃu công viӋc thích hӧp ÿang
có ngay tҥi ÿӏa phѭѫng.
Phө Cҩp Tìm ViӋc Làm ÿӇ bӗi hoàn cho công nhân nhӳng kinh phí tìm viӋc khi
hӑ phҧi ÿi tìm viӋc tҥi nhӳng vùng ngoài khu vӵc ÿӏa phѭѫng, nӃu công viӋc
thích hӧp không có tҥi ÿӏa phѭѫng cӫa hӑ. (Có giӟi hҥn)
Phө Cҩp Tái Ĉӏnh Cѭ ÿӇ di chuyӇn gia ÿình và ÿӗ gia dөng ÿӃn mӝt vùng
hoһc tiӇu bang khác nӃu công viӋc thích hӧp có thӇ tìm thҩy ӣ ngoài vùng
thӏ trѭӡng lao ÿӝng ÿӏa phѭѫng. (Có giӟi hҥn)
Dӏch vө tái tuyӇn dөng ÿӇ giúp ÿӥ nhӳng công nhân ÿang cҫn có thêm kӻ
năng ÿӇ tìm công viӋc thích hӧp.
Phúc lӧi gia hҥn Trӧ Cҩp Tái ĈiӅu ChӍnh Mұu Dӏch Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp
liên bang cho các công nhân ÿã ÿăng ký vào nhӳng chѭѫng trình ÿào tҥo
Trӧ Cҩp ĈiӅu ChӍnh Mұu Dӏch ÿã ÿѭӧc phê duyӋt mӝt khi phúc lӧi Bҧo
HiӇm Thҩt NghiӋp California cӫa hӑ ÿã hӃt. (Có giӟi hҥn)
Khҩu Trӯ ThuӃ cho Bҧo HiӇm Y TӃ (HCTC) lên ÿӃn 80 phҫn trăm cӫa bҧo
phí bҧo hiӇm y tӃ cho nhӳng ngѭӡi hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn ÿӇ ÿѭӧc hѭӣng phúc
lӧi Trӧ Cҩp ĈiӅu ChӍnh Mұu Dӏch và nhӳng thành viên gia ÿình hӧp lӋ cӫa
hӑ. (Có giӟi hҥn)
Trӧ Cҩp ĈiӅu ChӍnh Mұu Dӏch Tái TuyӇn Dөng (RTAA) cho nhӳng công
nhân lӟn tuәi có ÿӫ ÿiӅu kiӋn ÿӇ xin chѭѫng trình Trӧ Cҩp ĈiӅu ChӍnh Mұu
Dӏch và hӑ ÿang trӣ lҥi làm viӋc. (Có giӟi hҥn)
Trӧ Cҩp ĈiӅu ChӍnh Mұu Dӏch cho nhӳng công nhân nông trѭӡng có liên quan
ÿӃn sӵ sҧn xuҩt nông sҧn hoһc ngѭ nghiӋp cá hӗi. Các công nhân có thӇ xin
Bӝ Nông NghiӋp ÿӇ ÿѭӧc Trӧ Cҩp ĈiӅu ChӍnh Mұu Dӏch. (Có giӟi hҥn)

Bӝ Lao Ĉӝng Hoa KǤ phө trách viӋc chӭng nhұn hoһc bác ÿѫn xin vào chѭѫng trình
Trӧ Cҩp ĈiӅu ChӍnh Mұu Dӏch. Ba công nhân, mӝt viên chӭc công ty, mӝt ÿҥi diӋn công
ÿoàn, các ngѭӡi ÿiӅu hành hoһc ÿӕi tác cӫa Trung Tâm Hѭӟng NghiӋp Tәng Hӧp, các
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Cѫ Quan Lӵc Lѭӧng Lao Ĉӝng TiӇu Bang, hoһc các Ĉѫn Vӏ Công Nhân Thҩt ThӃ có
thӇ lұp ÿѫn xin.
Ĉѫn xin Trӧ Cҩp ĈiӅu ChӍnh Mұu Dӏch có thӇ lҩy ÿѭӧc tҥi văn phòng Trung Tâm Hѭӟng
NghiӋp Tәng Hӧp cӫa Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng, hoһc trên mҥng ӣ
www.doleta.gov/tradeact.
ĈӇ biӃt thêm thông tin vӅ chѭѫng trình Trӧ Cҩp ĈiӅu ChӍnh Mұu Dӏch, xin viӃng
trang mҥng EDD và lӵa chӑn ӣ ÿҫu trang, “Forms and Publications.” Dѭӟi mөc “Fact
Sheets,” xin lӵa chӑn mөc “Trade Adjustment Assistance, DE 8714X,” hoһc liên lҥc
Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ӣ mӝt trong nhӳng sӕ ÿiӋn thoҥi miӉn phí ÿѭӧc liӋt kê ӣ
phía trong trang bìa cӫa bӝ cҭm nang này.
Chѭѫng Trình Phúc Lӧi Gia Hҥn Liên Bang-TiӇu Bang
Chѭѫng trình Phúc Lӧi Gia Hҥn trӣ thành có hiӋu lӵc CHӌ khi nào tӹ lӋ thҩt nghiӋp
rҩt cao. Chѭѫng trình này trҧ thêm tiӅn phúc lӧi cho nhӳng ngѭӡi có hӝi ÿӫ ÿiӅu
kiӋn và ÿã lãnh hӃt sӕ tiӅn trong hӗ sѫ bình thѭӡng cӫa hӑ và hӑ không hӝi ÿӫ ÿiӅu
kiӋn cho bҩt cӭ hӗ sѫ Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp nào khác. Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng
SӀ THÔNG BÁO CHO BҤN BIӂT, bҵng thѭ tӯ và/hoһc qua phѭѫng tiӋn truyӅn
thông, khi nào bҥn có khҧ năng hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn ÿӇ hѭӣng loҥi phúc lӧi này.
Theo ĈӅ Luұt 18 cӫa Bӝ Luұt Hoa KǤ, ĈiӅu Khoҧn 1001, cӕ ý và có chӫ tâm giҩu
giӃm mӝt sӵ kiӋn quan trӑng bҵng bҩt kǤ trò gian trá, mѭu kӃ, hoһc mѭu chѭӟc,
hoһc có chӫ tâm ÿѭa ra lӡi khai gian dӕi có liên quan ÿӃn mӝt hӗ sѫ Phúc Lӧi Gia
Hҥn, là mӝt vi phҥm luұt liên bang. Bҥn có thӇ bӏ phҥt vҥ không quá $10,000 hoһc bӏ
phҥt tù không quá năm năm hoһc cҧ hai.
Trӧ Cҩp Thҩt NghiӋp vì Tai Hӑa
Trӧ Cҩp Thҩt NghiӋp vì Tai Hӑa (DUA) là mӝt chѭѫng trình liên bang có trҧ tiӅn
hàng tuҫn cho nhӳng ngѭӡi có mӝt công viӋc hoһc doanh nghiӋp tӵ làm chӫ bӏ gián
ÿoҥn bӣi mӝt tai hӑa và hӑ không hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn ÿӇ ÿѭӧc hѭӣng phúc lӧi Bҧo
HiӇm Thҩt NghiӋp hoһc Mҩt Năng Lӵc. Trӧ Cҩp Thҩt NghiӋp vì Tai Hӑa ÿѭӧc phép
hoҥt ÿӝng khi Tәng Thӕng Hoa KǤ tuyên bӕ mӝt vùng nào ÿó ÿang có mӝt tai hӑa
lӟn và phê chuҭn cho sӵ hӛ trӧ cá nhân và phúc lӧi Trӧ Cҩp Thҩt NghiӋp vì Tai Hӑa.
Nhӳng ngѭӡi có thӇ hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn hѭӣng phúc lӧi Trӧ Cҩp Thҩt NghiӋp vì Tai
Hӑa nӃu hӑ ÿáp ӭng ÿѭӧc mӝt trong nhӳng tiêu chí sau ÿây:
• Ngѭӡi ÿó không thӇ ÿi làm vì kӃt quҧ trӵc tiӃp do tai hӑa gây ra.
• Mӝt ngѭӡi ÿã ÿѭӧc hҽn ÿӇ bҳt ÿҫu làm viӋc cho mӝt công ty chӫ nhân,
nhѭng lҥi không thành bӣi vì tai hӑa ÿó.
• Mӝt ngѭӡi tӵ kinh doanh không thӇ ÿi làm vì kӃt quҧ trӵc tiӃp do tai hӑa gây ra.
• Ngѭӡi ÿó dӵ ÿӏnh bҳt ÿҫu tӵ kinh doanh, nhѭng lҥi không thành bӣi vì tai
hӑa ÿó.
• Ngѭӡi ÿó trӣ thành ngѭӡi trѭӣng gia ÿình bӣi vì tai hӑa ÿó gây ra.
ĈӇ biӃt thêm thông tin vӅ phúc lӧi Trӧ Cҩp Thҩt NghiӋp vì Tai Hӑa, xin viӃng
trang nhà Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng và lӵa chӑn ӣ ÿҫu trang, mөc “Forms and
Publications.” Dѭӟi mөc “Fact Sheets,” xin lӵa chӑn mөc “Disaster Unemployment
Assistance, DE 8714Y,” hoһc liên lҥc Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng qua mӝt trong nhӳng
sӕ ÿiӋn thoҥi miӉn phí ÿѭӧc liӋt kê ӣ phía trong trang bìa cӫa bӝ cҭm nang này.
Chia Sҿ Công ViӋc
Bҩt kǤ mӝt công ty chӫ nhân nào ÿang ӣ tình trҥng bӏ giҧm sҧn lѭӧng, dӏch vө, hoһc
bӏ nhӳng tình trҥng khác mà khiӃn công ty chӫ nhân ÿó phҧi tìm ÿӃn mӝt giҧi pháp
khác thay vì sa thҧi nhân viên có thӇ xin tham gia vào chѭѫng trình Chia Sҿ Công
ViӋc (WS).
Mӝt sӕ nhӳng ÿiӅu kiӋn cө thӇ là:
• Tӕi thiӇu có hai nhân viên, bao gӗm tӕi thiӇu 10 phҫn trăm cӫa toàn bӝ nhân
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•

viên biên chӃ cӫa công ty chӫ nhân hoһc mӝt ÿѫn vӏ công nhân cӫa công ty,
phҧi bӏ giҧm bӟt tiӅn lѭѫng và sӕ giӡ làm viӋc.

• Sӕ tiӅn lѭѫng và giӡ làm viӋc bӏ giҧm bӟt cǊng phҧi là tӕi thiӇu 10 phҫn trăm.
Nhӳng nhân viên tham dӵ vào chѭѫng trình này ÿѭӧc hѭӣng sӕ tiӅn phúc lӧi bӟt ÿi
tѭѫng ӭng vӟi tӹ lӋ phҫn trăm cӫa sӕ giӡ làm viӋc bӏ giҧm bӟt cӫa hӑ.
Mӑi ngѭӡi ÿӅu có lӧi trong chѭѫng trình Chia Sҿ Công ViӋc. Các công ty chӫ nhân
giӳ ÿѭӧc công nhân có tay nghӅ trong lúc phҧi giҧm bӟt hoҥt ÿӝng và các nhân viên
vүn giӳ ÿѭӧc công viӋc làm cӫa hӑ.
Phúc Lӧi Bán Phҫn
Mӝt sӕ công ty chӫ nhân tham gia vào chѭѫng trình phúc lӧi bán phҫn. Nhӳng công
ty chӫ nhân này ÿѭa mүu ÿѫn Thông Báo Sͩ Thu Nhͅp Bͣ Gi̻m Bͳt, DE 2063, cho
nhân viên ÿӇ hӑ ÿiӅn vào và nӝp lên Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ÿӇ xin phúc lӧi thay
vì M̓u Ĉ˿n Xin Ti͗p Tͽc Phúc Lͻi. Công ty chӫ nhân cҩp phát mүu ÿѫn DE 2063
cho các nhân viên:
•
•

Bӏ sa thҧi không quá hai tuҫn lӉ liên tөc, hoһc
Có tiӅn lѭѫng gӝp, khi bӏ giҧm bӟt $25 hoһc 25 phҫn trăm, áp dөng con sӕ
nào lӟn hѫn, bҵng ít hѫn sӕ tiӅn phúc lӧi hàng tuҫn.
Lúc mӣ mӝt hӗ sѫ mӟi hoһc mӣ lҥi mӝt hӗ sѫ sҹn có, Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng sӁ
cung cҩp nhӳng phong bì có in sҹn ÿӏa chӍ ÿӇ gӱi mүu ÿѫn DE 2063 ÿã ÿѭӧc ÿiӅn
ÿҫy ÿӫ ÿi. NӃu không gӱi mүu ÿѫn DE 2063 ÿã ÿѭӧc ÿiӅn ÿҫy ÿӫ ÿӃn ÿӏa chӍ chính
xác nӝi trong vòng 28 ngày kӇ tӯ ngày cҩp phát mүu ÿѫn thì tiӅn phúc lӧi có thӇ bӏ
chұm trӉ. Mүu ÿѫn DE 2063 tѭӧng trѭng cho mӝt giai ÿoҥn bҧy ngày, thông thѭӡng
ÿѭӧc căn cӭ trên tuҫn lӉ bҧng lѭѫng cӫa công ty chӫ nhân. Các nhân viên tiӃp
tөc gҳn bó vӟi công ty chӫ nhân cӫa mình và không cҫn phҧi ÿi tìm viӋc làm khác,
nhѭng hӑ phҧi có khҧ năng ÿi làm và sҹn sàng ÿi làm.
Mӝt bҧn dӏch tiӃng Tây Ban Nha ÿã ÿѭӧc in ӣ mһt trái cӫa mүu ÿѫn DE 2063. Mӝt
bҧn dӏch tiӃng Trung Hoa cӫa mүu ÿѫn DE 2063 có thӇ ÿѭӧc tìm thҩy ӣ trang nhà
Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng www.edd.ca.gov. Tuy nhiên, bҧn tiӃng Anh cӫa mүu ÿѫn
này cҫn phҧi ÿѭӧc ÿiӅn ÿҫy ÿӫ và nӝp lên.
SM

CalJOBS VÀ DӎCH VӨ TÁI TUYӆN DӨNG
Bҥn có thӇ ÿѭӧc yêu cҫu ÿӇ ÿăng ký tìm viӋc trên trang nhà hӛ trӧ Dӏch Vө Lӵc
Lѭӧng Lao Ĉӝng CalJOBSSM cӫa Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng nӝi trong vòng 21 ngày
kӇ tӯ lúc mӣ hӗ sѫ Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp cӫa mình. Bҥn cǊng có thӇ ÿѭӧc yêu cҫu
ÿӇ hoàn tҩt mӝt bҧn câu hӓi vӅ tìm viӋc làm và ÿӃn dӵ nhiӅu cuӝc phӓng vҩn và hӝi
thҧo vӅ sӵ hӛ trӧ tái tuyӇn dөng. NӃu không ÿăng ký vào chѭѫng trình CalJOBSSM
hoһc không ÿӃn dӵ các cuӝc hҽn vӅ sӵ hӛ trӧ tái tuyӇn dөng, ÿiӅu này có thӇ ҧnh
hѭӣng ÿӃn tính hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn hѭӣng phúc lӧi cӫa bҥn.
NӃu bҥn ÿѭӧc yêu cҫu ÿӇ ÿăng ký vào CalJOBSSM hoһc ÿӃn dӵ mӝt cuӝc phӓng
vҩn hoһc hӝi thҧo vӅ sӵ hӛ trӧ tái tuyӇn dөng, bҥn sӁ ÿѭӧc thông báo bҵng thѭ tӯ.
NӃu bҥn có bҩt kǤ câu hӓi nào vӅ nhӳng thông báo này, xin liên lҥc Sӣ Phát TriӇn
Nhân Dөng ngay lұp tӭc.
Dӏch Vө Tái TuyӇn Dөng
California có mӝt hӋ thӕng có thӇ nhұn ra nhӳng ngѭӡi xin phúc lӧi mà lҥi không có
nhiӅu công viӋc thích hӧp cho hӑ, do ÿó, hӑ có khҧ năng cao sӁ lãnh hӃt tiӅn phúc
lӧi cӫa mình.
Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng hҽn nhӳng ngѭӡi cҫn giúp ÿӥ nhҩt ÿӇ ÿӃn dӵ buәi hѭӟng
dүn vӅ các dӏch vө tái tuyӇn dөng. NӃu bҥn ÿã ÿѭӧc hҽn ÿӇ ÿӃn dӵ mӝt buәi hѭӟng
dүn phӓng vҩn cho dӏch vө tái tuyӇn dөng và bҥn không ÿӃn dӵ thì bҥn có thӇ bӏ bác
ÿѫn xin phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp.
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CÁC DӎCH VӨ SӢ PHÁT TRIӆN NHÂN DӨNG KHÁC
Dӏch Vө Lӵc Lѭӧng Lao Ĉӝng
Qua nhӳng trang mҥng cӫa Dӏch Vө Lӵc Lѭӧng Lao Ĉӝng thuӝc Sӣ Phát TriӇn Nhân
Dөng và ÿӕi tác, bҥn có thӇ ÿăng ký vào hӋ thӕng danh mөc nhӳng nѫi tuyӇn nhân
viên và bҧn sѫ lѭӧc lý lӏch trong trang mҥng cӫa CalJOBSSM. Qua CalJOBSSM bҥn có
thӇ tҥo ra mӝt bҧn sѫ lѭӧc lý lӏch chҩt lѭӧng và ÿӑc ÿѭӧc nhiӅu mөc tuyӇn nhân viên
nӝi trong thành phӕ cӫa mình hoһc nhӳng nѫi khác cӫa tiӇu bang. NӃu có khҧ năng
truy cұp mҥng Internet, bҥn có thӇ ÿăng ký ӣ www.caljobs.ca.gov. Các trang mҥng
Dӏch Vө Lӵc Lѭӧng Lao Ĉӝng có thӇ cung cҩp cho bҥn nhӳng thông tin vӅ tình trҥng
thӏ trѭӡng lao ÿӝng, dӏch vө cӵu quân nhân, và các chѭѫng trình giúp ÿӥ nhӳng ngѭӡi
gһp khó khăn lúc tìm viӋc làm. Thông tin vӅ các dӏch vө sҹn có, cǊng nhѭ ÿӏa ÿiӇm cӫa
các văn phòng Dӏch Vө Lӵc Lѭӧng Lao Ĉӝng, có thӇ tìm thҩy trong trang nhà Sӣ Phát
TriӇn Nhân Dөng ӣ www.edd.ca.gov. Xin gӑi 1-866-333-4606 ÿӇ ÿѭӧc biӃt vӅ các ÿӏa
ÿiӇm cӫa văn phòng Dӏch Vө Lӵc Lѭӧng Lao Ĉӝng.
Nhӳng dӏch vө này ÿѭӧc cung cҩp miӉn phí và dành cho nhӳng ngѭӡi kiӃm viӋc làm
nào có quyӅn cѭ ngө và làm viӋc hӧp pháp tҥi Hoa KǤ. ĈӇ ÿѭӧc biӃt them thông tin,
xin liên lҥc văn phòng Dӏch Vө Lӵc Lѭӧng Lao Ĉӝng cӫa Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng
ÿӏa phѭѫng ÿѭӧc liӋt kê ӣ nhӳng trang thông tin vӅ cѫ quan chính phӫ trong cuӕn niên
giám ÿiӋn thoҥi, hoһc gӑi ÿiӋn cho Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng.
Dӏch Vө Tәng Hӧp
Các Trung Tâm Hѭӟng NghiӋp Tәng Hӧp hӛ trӧ tiӃp cұn nhiӅu loҥi dӏch vө có liên
quan ÿӃn sӵ tuyӇn dөng, ÿào tҥo và giáo dөc, hӛ trӧ công ty chӫ nhân, và giӟi thiӃu
ÿӃn các dӏch vө khác. Các Trung Tâm Hѭӟng NghiӋp Tәng Hӧp sӱ dөng các chiӃn
lѭӧc khác nhau khi cung cҩp dӏch vө thích hӧp ÿӇ ÿáp ӭng nhu cҫu thân chӫ cӫa
hӑ. Dӏch Vө Lӵc Lѭӧng Lao Ĉӝng California là mӝt ÿӕi tác không thӇ thiӃu ÿѭӧc
trong hӋ thӕng Trung Tâm Hѭӟng NghiӋp Tәng Hӧp.
Thông tin và danh mөc liӋt kê các Trung Tâm Hѭӟng NghiӋp Tәng Hӧp theo tӯng
quұn hҥt trên khҳp bang California và các ÿiӇm tiӃp cұn bao gӗm ÿӏa chӍ, sӕ ÿiӋn
thoҥi, và giӡ làm viӋc có thӇ tìm thҩy trong trang nhà EDD ӣ www.edd.ca.gov, xin
lӵa chӑn nút bҩm, “EDD – Are you looking for an EDD of¿ce?” hoһc mөc “Jobs and
Training” ӣ ÿҫu trang, và dѭӟi mөc “Important Links,” xin lӵa chӑn mөc “One-Stop
Career Center.”
•

Dӏch Vө Cӕt Lõi sҹn có và bao gӗm, mӝt phҫn, thông tin thӏ trѭӡng lao
ÿӝng, thҭm ÿӏnh sѫ khӣi trình ÿӝ kӻ năng, và trӧ giúp tìm viӋc làm.

•

Dӏch vө Chuyên Sâu ÿѭӧc cung cҩp cho nhӳng ngѭӡi thҩt nghiӋp có hӝi
ÿӫ ÿiӅu kiӋn nào mà ÿã hoàn tҩt tӕi thiӇu mӝt dӏch vө cӕt lõi, nhѭng chѭa tìm
ÿѭӧc viӋc làm, hoһc cho nhӳng ngѭӡi ÿã có viӋc làm nhѭng lҥi ÿang cҫn các
dӏch vө bә sung ÿӇ tìm ÿѭӧc hoһc giӳ ÿѭӧc viӋc làm cӫa mình nhҵm tiӃn tӟi
sӵ tӵ túc.

•

Dӏch Vө Ĉào Tҥo ÿѭӧc cung cҩp cho nhӳng ngѭӡi có hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn ÿӇ nhұn
các dӏch vө chuyên sâu và vүn chѭa tìm ÿѭӧc hoһc giӳ ÿѭӧc viӋc làm cӫa
mình. Các Tài Khoҧn Ĉào Tҥo Cá Nhân ÿѭӧc ÿһt ra ÿӇ tài trӧ cho viӋc ÿào tҥo
căn cӭ trên sӵ lӵa chӑn cá nhân vӅ các chѭѫng trình ÿào tҥo chӑn lӑc.

•

HӋ Thӕng Ĉӏnh Vӏ Dӏch Vө Hoa KǤ - NӃu bҥn cҫn biӃt thông tin vӅ cách
tìm viӋc làm và chѭѫng trình huҩn nghӋ tҥi cӝng ÿӗng cӫa mình, xin viӃng
HӋ Thӕng Ĉӏnh Vӏ Dӏch Vө Hoa KǤ trӵc tuyӃn. Hҫu hӃt các dӏch vө vӟi mөc
ÿích giúp bҥn trӣ lҥi làm viӋc ÿӅu có thӇ tìm thҩy tҥi Trung Tâm Hѭӟng
NghiӋp Tәng Hӧp. Ĉѭӡng Dây Giúp Ĉӥ MiӉn Phí và HӋ Thӕng Ĉӏnh Vӏ Dӏch
Vө Hoa KǤ trӵc tuyӃn có thӇ giúp bҥn tìm ÿӃn ÿӏa ÿiӇm cӫa mӝt trung tâm
gҫn bҥn nhҩt.
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Các loҥi dӏch vө ÿӏa phѭѫng có thӇ có sҹn bao gӗm:
• Thҭm ÿӏnh và tѭ vҩn.
• Trӧ giúp tìm kiӃm và giӟi thiӋu viӋc làm.
• Thông tin vӅ các nhà cung cҩp giáo dөc và ÿào tҥo ÿӏa phѭѫng.
• TiӃp cұn máy ÿiӋn toán, máy ÿiӋn thoҥi, và máy fax.
• Ĉѭӡng Dây Giúp Ĉӥ MiӉn Phí 1-877-US2-JOBS (1-877-872-5627).
• HӋ Thӕng Ĉӏnh Vӏ Dӏch Vө Hoa KǤ trӵc tuyӃn ӣ: www.servicelocator.org.
PHÚC LӦI BҦO HIӆM MҨT NĂNG LӴC VÀ NGHӌ PHÉP GIA ĈÌNH ĈѬӦC
TRҦ TIӄN
Chѭѫng trình Bҧo HiӇm Mҩt Năng Lӵc TiӇu Bang cӫa California (SDI) cung
cҩp hai loҥi phúc lӧi cho công nhân California: Bҧo HiӇm Mҩt Năng Lӵc (DI)
và NghӍ Phép Gia Ĉình Ĉѭӧc Trҧ TiӅn (PFL). Bҧo HiӇm Mҩt Năng Lӵc cung
cҩp phúc lӧi cho nhӳng công nhân có hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn và hӑ không ÿi làm
ÿѭӧc vì thai nghén, hoһc vì có thѭѫng tích hoһc ÿau ӕm không liên quan
ÿӃn công viӋc làm. Phúc lӧi NghӍ Phép Gia Ĉình Ĉѭӧc Trҧ TiӅn ÿѭӧc trҧ
cho nhӳng công nhân có hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn và hӑ cҫn phҧi xin tҥm nghӍ làm
ÿӇ chăm sóc cho mӝt thành viên gia ÿình ÿang bӏ ÿau nһng hoһc ÿӇ tҥo sӵ
gҳn bó vӟi mӝt ngѭӡi con mӟi có. Bҥn không thӇ nhұn phúc lӧi Bҧo HiӇm
Mҩt Năng Lӵc, NghӍ Phép Gia Ĉình Ĉѭӧc Trҧ TiӅn, hoһc Bҧo HiӇm Thҩt
NghiӋp trong cùng mӝt thӡi kǤ vӟi nhau. Bҥn cǊng có thӇ lҩy các mүu ÿѫn
xin Bҧo HiӇm Mҩt Năng Lӵc hoһc NghӍ Phép Gia Ĉình Ĉѭӧc Trҧ TiӅn bҵng
cách gӑi các sӕ ÿiӋn thoҥi miӉn phí dѭӟi ÿây. Bҥn cǊng có thӇ lҩy các mүu
ÿѫn xin Bҧo HiӇm Mҩt Năng Lӵc hoһc NghӍ Phép Gia Ĉình Ĉѭӧc Trҧ TiӅn
trong trang nhà Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ӣ www.edd.ca.gov.
Các Sӕ ĈiӋn Thoҥi MiӉn Phí cӫa Bҧo HiӇm Mҩt Năng Lӵc (DI) thuӝc Sӣ
Phát TriӇn Nhân Dөng:
TiӃng Anh (MiӉn Phí Trên Toàn Quӕc)
TTY (Không TiӃng)

1-800-480-3287
1-800-563-2441

Khi gӑi qua Dӏch Vө TiӃp Âm California (711), xin ÿѭa Sӕ ĈiӋn Thoҥi cӫa chѭѫng
trình Bҧo HiӇm Mҩt Năng Lӵc (1-800-480-3287) cho nhân viên tәng ÿài.
Các Sӕ ĈiӋn Thoҥi MiӉn Phí cӫa NghӍ Phép Gia Ĉình Ĉѭӧc Trҧ TiӅn
(PFL) thuӝc Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng:
TiӃng Anh (MiӉn Phí Trên Toàn Quӕc)
1-877-238-4373
TiӃng ViӋt
1-866-692-5596
TTY (Không TiӃng)
1-800-445-1312
Khi gӑi qua Dӏch Vө TiӃp Âm California (711), xin cung cҩp Sӕ ĈiӋn Thoҥi
cӫa chѭѫng trình NghӍ Phép Gia Ĉình Ĉѭӧc Trҧ TiӅn (1-877-238-4373) cho
nhân viên tәng ÿài.
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NHӲNG THÔNG TIN QUAN TRӐNG KHÁC
Chһn Thu TiӅn Cҩp Dѭӥng Con Cái
NӃu bҥn bӏ trӉ hҥn trong viӋc thi hành nhiӋm vө cҩp dѭӥng con cái do tòa án
ҩn ÿӏnh, chúng tôi sӁ khҩu lѭu tӯ 10 ÿӃn 25 phҫn trăm cӫa sӕ tiӅn phúc lӧi Bҧo
HiӇm Thҩt NghiӋp hàng tuҫn cӫa bҥn, tùy thuӝc án lӋnh cҩp dѭӥng cӫa mình.
Sӕ tiӅn ÿó sӁ ÿѭӧc gӱi ÿӃn Cѫ Quan Cҩp Dѭӥng Con Cái Ĉӏa Phѭѫng cӫa Sӣ
Dӏch Vө Cҩp Dѭӥng Con Cái, là cѫ quan có trách nhiӋm chҩp hành lӋnh cҩp
dѭӥng con cái. NӃu bҥn có nhiӋm vө cҩp dѭӥng con cái tҥi hѫn mӝt quұn hҥt,
sӕ tiӅn khҩu trӯ vào tiӅn phúc lӧi cӫa bҥn sӁ ÿѭӧc chia theo tӹ lӋ cho nhӳng
quұn hҥt nѫi bҥn ÿang có nhiӋm vө trҧ tiӅn cҩp dѭӥng. NӃu bҥn có câu hӓi
vӅ nhӳng khoҧn khҩu trӯ cҩp dѭӥng con cái hoһc cách phân phӕi sӕ tiӅn ÿó,
xin liên lҥc văn phòng cӫa cѫ quan ÿѭӧc chӍ ÿӏnh trong bҧn thông báo mà bҥn
ÿã nhұn ÿѭӧc, trong ÿó có thông báo cho bҥn vӅ nhӳng khoҧn khҩu trӯ cҩp
dѭӥng con cái sӁ bӏ khҩu lѭu vào tiӅn phúc lӧi thҩt nghiӋp cӫa mình.
Phòng Chӕng và Phát HiӋn Gian Lұn
Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng nhұn thӭc mӕi quan tâm cӫa bҥn vӅ mҥo gian và mӕi
ÿe dӑa cӫa danh tһc. Sӵ mҥo gian là khi mӝt ngѭӡi cӕ ý lұp hӗ sѫ xin phúc lӧi
Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp bҵng dӳ liӋu tuyӇn dөng hoһc cá nhân cӫa mӝt ngѭӡi
khác. Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng tích cӵc ÿiӅu tra các vө mҥo gian và cam kӃt bҧo
vӋ dӳ liӋu danh tánh cӫa nhӳng ngѭӡi xin phúc lӧi hӧp pháp. NӃu bҥn lұp hӗ
sѫ xin phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp và nӃu có lý do nào ÿӇ nghi ngӡ là có vҩn
ÿӅ danh tánh hoһc mҥo danh trong hӗ sѫ, bҥn có thӇ nhұn ÿѭӧc mӝt bҧn Yêu
C̿u Xác Ĉͣnh Danh Tánh, DE 1326C ÿӇ yêu cҫu bҥn nӝp lên nhӳng văn kiӋn ÿӇ
chӭng thӵc thông tin danh tánh ÿã ÿѭӧc cung cҩp khi bҥn lұp hӗ sѫ xin phúc lӧi
Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp. Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng sӁ liên lҥc vӟi (các) công ty
chӫ nhân và cѫ quan chính phӫ ÿӇ xác minh nhӳng văn kiӋn và bҩt kǤ thông tin
nào mà bҥn cung cҩp. NӃu bҥn ÿã ÿѭӧc cҩp mӝt thҿ EDD Debit CardSM và bҥn
tin rҵng cái thҿ ÿó ÿã bӏ thҩt lҥc hoһc bӏ mҩt cҳp, xin liên lҥc vӟi ngân hàng Bank
of America ngay lұp tӭc ӣ www.bankofamerica.com/eddcard hoһc bҵng sӕ ÿiӋn
thoҥi 866-692-9374 hoһc ÿѭӡng dây TTY ӣ sӕ 866-656-5913. Ĉӯng cho phép
mӝt ngѭӡi khác sӱ dөng cái thҿ cӫa mình.
ĈӇ báo cáo mӝt vө gian lұn Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp, xin viӃng trang nhà Sӣ Phát
TriӇn Nhân Dөng ӣ www.edd.ca.gov và ÿi ÿӃn mөc “Ask EDD,” hoһc gӑi Ĉѭӡng
Dây Nóng Báo Cáo Gian Lұn miӉn phí cӫa Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ӣ sӕ
1-800-229-6297.
ĈӇ tìm hiӇu thêm vӅ nhӳng bѭӟc bҥn có thӇ làm ÿӇ bҧo vӋ dӳ liӋu danh tánh cӫa
mình và phòng chӕng mҥo gian, xin tҧi xuӕng tӡ rѫi, B̻o V͟ D· Li͟u Danh Tánh
cͿa B̹n và Ngăn Ch͏n M̹o Gian trong B̻o Hi͛m Th̽t Nghi͟p, DE 2360EE, tӯ
trang mҥng Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng dѭӟi mөc “Forms and Publications.”
Xác Minh QuyӅn Ĉѭӧc Làm ViӋc
Ĉҥo Luұt Canh Cҧi và Khӕng ChӃ Nhұp Cѭ ban hành vào năm 1986 ÿòi hӓi Sӣ
Phát TriӇn Nhân Dөng phҧi xét tình trҥng công dân hoһc ngoҥi nhân cӫa tҩt cҧ
nhӳng ngѭӡi lұp ÿѫn xin phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp. Khi bҥn mӣ mӝt hӗ
sѫ hoһc mӣ lҥi hӗ sѫ ÿang có cӫa mình, chúng tôi phҧi yêu cҫu bҥn tuyên bӕ,
theo hình phҥt cӫa luұt khai man, rҵng bҥn có phҧi là mӝt công dân hoһc kiӅu
dân Hoa KǤ, hoһc mӝt ngoҥi nhân ÿang trong tình trҥng nhұp cѭ hӧp lӋ hay
không. Tình trҥng nhұp cѭ hӧp lӋ có nghƭa là bҥn ÿang cѭ ngө hӧp pháp tҥi
Hoa KǤ và có giҩy phép làm viӋc.
NӃu bҥn không phҧi là công dân Hoa KǤ, bҥn sӁ ÿѭӧc yêu cҫu ÿӇ cung cҩp
bҵng chӭng vӅ tình trҥng nhұp cѭ và giҩy phép làm viӋc cӫa mình.
ĈiӅu này có thӇ bao gӗm, nhѭng không giӟi hҥn:
• Thҿ ÿăng ký ngoҥi nhân, hoһc
• (Nhӳng) văn kiӋn do Sӣ Công Dân và Nhұp Cѭ Hoa KǤ (USCIS) cҩp, hoһc
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Bҩt kǤ (nhӳng) văn kiӋn nào mà bҥn cho là có thӇ chӭng minh ÿѭӧc tình
trҥng nhұp cѭ hӧp lӋ cӫa mình.
(Nhӳng) văn kiӋn nào mà bҥn nӝp lên sӁ ÿѭӧc Sӣ Công Dân và Nhұp Cѭ Hoa KǤ
xác minh lҥi. Bҥn cǊng sӁ ÿѭӧc yêu cҫu ÿӇ ÿѭa ra lӡi tuyên bӕ vӅ tình trҥng công
dân hoһc nhұp cѭ cӫa mình trong thӡi gian bҥn ÿã kiӃm ÿѭӧc sӕ lѭѫng ÿѭӧc sӱ
dөng làm cѫ sӣ cho hӗ sѫ cӫa mình.
•

Các ngoҥi nhân lұp ÿѫn xin phúc lӧi phҧi xuҩt trình giҩy phép làm viӋc còn hiӋu lӵc
do Sӣ Công Dân và Nhұp Cѭ Hoa KǤ cҩp. Nhӳng văn kiӋn ÿó phҧi ÿѭӧc nӝp lên Sӣ
Phát TriӇn Nhân Dөng trѭӟc ngày hӃt hҥn. Mӝt khi giҩy phép làm viӋc ÿã hӃt hҥn và
Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng không có mӝt bҵng chӭng nào là giҩy phép làm viӋc ÿã
ÿѭӧc gia hҥn, Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng sӁ không trҧ tiӅn phúc lӧi nӳa. Phúc lӧi sӁ
bӏ tӯ chӕi kӇ tӯ ngày hӃt hҥn cho ÿӃn khi xuҩt trình ÿѭӧc văn kiӋn gia hҥn.
Bҩt luұn bҥn là mӝt công dân, kiӅu dân, hoһc ngoҥi nhân, bҥn phҧi sҹn sàng và có
khҧ năng xác lұp quyӅn làm viӋc cӫa mình vào lúc ÿѭӧc thuê mѭӟn. Bҥn có thӇ bӏ
tӯ chӕi phúc lӧi cho bҩt cӭ tuҫn lӉ nào mà chúng tôi xác ÿӏnh là bҥn không có khҧ
năng xác lұp quyӅn làm viӋc tҥi Hoa KǤ cӫa mình.
Xác Minh Sӕ An Sinh Xã Hӝi
Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng có thӇ ÿòi hӓi bҥn phҧi xác minh sӕ An Sinh Xã Hӝi (SSN)
cӫa mình theo nhѭ con sӕ ÿѭӧc Sӣ Quҧn Lý An Sinh Xã Hӝi (SSA) cҩp phát cho
bҥn.
Tính hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn hѭӣng phúc lӧi cӫa bҥn có thӇ bӏ ҧnh hѭӣng nӃu nhӳng thông
tin mà Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng có trong hӗ sѫ chӍ vӅ bҩt cӭ mӝt trong nhӳng ÿiӅu
sau ÿây:
• SSN (Sӕ An Sinh Xã Hӝi) ÿã ÿѭӧc nӝp lên có thӇ thuӝc vӅ mӝt ngѭӡi khác.
• Sӕ An Sinh Xã Hӝi không hӧp lӋ.
• SSA (Sӣ Quҧn Lý An Sinh Xã Hӝi) không hӅ cҩp phát Sӕ An Sinh Xã Hӝi ÿó.
• Sӕ tiӅn lѭѫng ghi trong thӡi kǤ gӕc cӫa hӗ sѫ có thӇ thuӝc vӅ mӝt ngѭӡӏ khác.
Mӝt vài sai lҫm thông thѭӡng nhҩt có liên quan ÿӃn Sӕ An Sinh Xã Hӝi là:
• Sӕ An Sinh Xã Hӝi ÿang ÿѭӧc sӱ dөng là không chính xác. Bҥn có thӇ ÿã
quên con sӕ ÿó hoһc ÿҧo lӝn con sӕ ÿó lúc bҥn khai báo con sӕ ÿó lên công
ty chӫ nhân cӫa mình.
• Cái tên trong hӗ sѫ tҥi Sӣ Quҧn Lý An Sinh Xã Hӝi khác vӟi cái tên bҥn ÿã
sӱ dөng ÿӇ mӣ hӗ sѫ cӫa mình. Bҥn có thӇ ÿã ÿәi tên cӫa mình mà không
thông báo cho Sӣ Quҧn Lý An Sinh Xã Hӝi biӃt.
• Ngày tháng năm sanh trong hӗ sѫ Sӣ Quҧn Lý An Sinh Xã Hӝi khác vӟi
ngày tháng năm sanh mà bҥn ÿã ÿѭa ra lúc bҥn mӣ hӗ sѫ.
NӃu Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ÿòi bҥn phҧi xác minh Sӕ An Sinh Xã Hӝi cӫa mình,
bҥn phҧi nӝp lên chӭng tӯ do Sӣ Quҧn Lý An Sinh Xã Hӝi cҩp ÿӇ xác minh rҵng
Sӕ An Sinh Xã Hӝi bҥn ÿã sӱ dөng ÿӇ mӣ hӗ sѫ là ÿúng con sӕ ÿѭӧc cҩp cho bҥn,
hoһc bҥn có thӇ nӝp lên Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng mӝt bҧn sao cӫa toàn bӝ tӡ kê
khai hàng năm do Sӣ Quҧn Lý An Sinh Xã Hӝi cҩp. Mӝt bҧn sao cӫa cái thҿ An Sinh
Xã Hӝi sӁ không ÿáp ӭng ÿѭӧc ÿiӅu kiӋn này.
Ĉӏa ÿiӇm cӫa văn phòng Sӣ Quҧn Lý An Sinh Xã Hӝi gҫn bҥn nhҩt có thӇ ÿѭӧc
tìm thҩy trong trang nhà Sӣ Quҧn Lý An Sinh Xã Hӝi ӣ www.ssa.gov, xin xem trong
mөc “Contact Us,” hoһc tìm trong cuӕn niên giám ÿiӋn thoҥi nѫi ÿӏa phѭѫng cӫa
bҥn dѭӟi phҫn liӋt kê các cѫ quan chính phӫ liên bang trong mөc “Social Security
Administration.”
Tҩt cҧ các ngѭӡi nhұn phúc lӧi thҩt nghiӋp ÿӅu phҧi khai báo sӕ bҵng lái xe hoһc
thҿ nhұn dҥng cá nhân (DL/ID #) California cӫa mình, nӃu có. Nha Lӝ Vұn (DMV) sӁ
kiӇm chӭng lҥi DL/ID # nhҵm mөc ÿích bҧo ÿҧm viӋc nhұn dҥng chính xác, tính liêm
chính, và an ninh cӫa chѭѫng trình Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp.
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Sӵ Bҧo Mұt
Mһc dù ÿҥo luұt liên bang và tiӇu bang cҩm tiӃt lӝ thông tin vӅ công viӋc làm
cӫa bҥn và hӗ sѫ Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp cӫa bҥn cho ngѭӡi phӕi ngүu, hӑ
hàng, bҥn bè, các bên không dính dáng quyӅn lӧi, và các nhóm lӧi ích tѭ nhân
biӃt, nhѭng ÿҥo luұt liên bang lҥi buӝc nhӳng thông tin ÿó phҧi ÿѭӧc cung cҩp
cho các cѫ quan An Sinh, Trӧ Cҩp Y TӃ, PhiӃu Thӵc Phҭm, Trӧ Cҩp Gia Cѭ, và
Chҩp Hành LӋnh Cҩp Dѭӥng Con Cái cӫa tiӇu bang và liên bang. Duy trì bҧo
mұt vӅ thông tin cá nhân cӫa bҥn là trách nhiӋm cӫa tҩt cҧ các cѫ quan sӱ dөng
thông tin này.
Bҧn Tuyên Bӕ vӅ Ĉҥo Luұt Bҧo VӋ QuyӅn Riêng Tѭ
Ĉҥo Luұt Bҧo VӋ QuyӅn Riêng Tѭ ban hành vào năm 1974 ÿòi hӓi bҥn phҧi
ÿѭӧc trao mӝt bҧn tuyên bӕ này bӣi vì bҥn ÿã ÿѭӧc yêu cҫu ÿӇ cung cҩp Sӕ An
Sinh Xã Hӝi cӫa mình vào lúc mӣ hӗ sѫ Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp. Sӕ An Sinh Xã
Hӝi cӫa bҥn ÿѭӧc yêu cҫu dӵa trên thҭm quyӅn cӫa Bӝ Luұt ThuӃ Vө ban hành
năm 1954 (26 U.S.C. 85, 6011(a), 6050B, và 6109(a)). TiӃt lӝ Sӕ An Sinh Xã Hӝi
cӫa bҥn cho mөc ÿích này là ÿiӅu bҳt buӝc. NӃu bҥn tӯ chӕi tiӃt lӝ Sӕ An Sinh
Xã Hӝi cӫa mình, hӗ sѫ xin phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp cӫa bҥn sӁ không
ÿѭӧc cӭu xét.
Sӕ An Sinh Xã Hӝi cӫa bҥn sӁ ÿѭӧc sӱ dөng (1) ÿӇ cӭu xét hӗ sѫ và xác ÿӏnh
tính hӝi ÿӫ ÿiӅu kiӋn hѭӣng phúc lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp cӫa bҥn, (2) ÿӇ khai
báo phúc lӧi thҩt nghiӋp cӫa bҥn lên Tәng Cөc ThuӃ Vө (IRS) dѭӟi hình thӭc
cӫa mӝt nguӗn thu nhұp, (3) nhҵm mөc ÿích thӕng kê, và (4) ÿӇ ÿӕi chiӃu hӗ sѫ
giӳa các cѫ quan trӧ cҩp xã hӝi hoһc các cѫ quan chính phӫ khác trong lúc thi
hành phұn sӵ chính thӭc cӫa mình.
Mӣ Hӗ Sѫ Trӵc TuyӃn
Hãy mӣ hӗ sѫ hoһc mӣ lҥi hӗ sѫ Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp bҵng mӝt phѭѫng
pháp nhanh chóng và dӉ dàng qua eApply4UI, ÿѫn xin trӵc tuyӃn cӫa Sӣ Phát
TriӇn Nhân Dөng. eApply4UI là loҥi ÿѫn xin ÿáng tin cұy và an toàn, và có cҧ
bҵng tiӃng Anh hoһc tiӃng Tây Ban Nha, 24 trên 24. Hãy tiӃp cұn eApply4UI ӣ
www.edd.ca.gov/apply4ui.
Bҥn cǊng có thӇ mӣ hoһc mӣ lҥi hӗ sѫ Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp cӫa mình qua
ÿѭӡng bѭu ÿiӋn hoһc máy fax, bҵng cách sӱ dөng mүu ÿѫn xin Bҧo HiӇm Thҩt
NghiӋp bҵng giҩy, DE 1101l có thӇ lҩy ÿѭӧc trên trang mҥng ӣ
www.edd.ca.gov. Xin lӵa chӑn mөc “Unemployment,” ӣ cӝt bên trái dѭӟi mөc
“Apply for UI Bene¿ts,” xin lӵa chӑn “Mail or Fax.” Mүu ÿѫn có thӇ ÿѭӧc ÿiӅn
ÿҫy ÿӫ trên mҥng và in ra, hoһc mүu ÿѫn có thӇ ÿѭӧc in ra trѭӟc và ÿiӅn vào
bҵng tay. Ĉѫn xin sau ÿó có thӇ ÿѭӧc gӱi ÿi bҵng máy fax hoһc qua ÿѭӡng bѭu
ÿiӋn ÿӃn văn phòng Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ÿӇ ÿѭӧc cӭu xét.
Các Dӏch Vө Trӵc TuyӃn Khác
Hãy tiӃp cұn trang nhà cӫa Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ӣ www.edd.ca.gov ÿӇ tìm
hiӇu thêm vӅ các dӏch vө do Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng cung cҩp. Bҥn sӁ tìm
thҩy nhӳng câu trҧ lӡi cho nhӳng câu hӓi thông thѭӡng (FAQs) trên trang mҥng
này. NӃu bҥn có mӝt câu hӓi mà không ÿѭӧc giҧi ÿáp trong phҫn nhӳng câu hӓi
thông thѭӡng cӫa chúng tôi hay tҥi bҩt nѫi nào khác trên trang mҥng này, hoһc
bҥn muӕn báo cáo mӝt vө gian lұn, xin liên lҥc vӟi Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng
qua mөc “Ask EDD” (xin xem bên trong trang bìa trѭӟc ÿӇ ÿӑc vӅ nhӳng lӡi
hѭӟng dүn). Nhҵm giúp ÿӥ chúng tôi trҧ lӡi câu hӓi cӫa bҥn, xin cung cҩp càng
nhiӅu chi tiӃt càn tӕt. Thông tin cá nhân cӫa bҥn (thí dө, sӕ An Sinh Xã Hӝi) sӁ
ÿѭӧc bҧo quҧn trong mӝt môi trѭӡng hoàn toàn an toàn.
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Dӏch Vө ĈiӋn Thoҥi
NhiӅu dӏch vө Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng có thӇ ÿѭӧc tiӃp cұn qua ÿiӋn thoҥi kӇ
cҧ thông tin ÿã ÿѭӧc ghi âm vӅ sӕ tiӅn Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp trҧ cho bҥn gҫn
ÿây nhҩt. Sӕ ÿiӋn thoҥi tӵ phөc vө tӵ ÿӝng hoá cung cҩp thông tin Phúc Lӧi Bҧo
HiӇm Thҩt NghiӋp và thông tin tәng quát, 24 trên 24, bҧy ngày mӝt tuҫn. Thông
tin tiӅn chi trҧ Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp bao gӗm cái ngày cӫa lҫn chi trҧ cuӕi cùng
ÿѭӧc cҩp cho bҥn, sӕ tiӅn ÿã ÿѭӧc chi trҧ, và thӡi kǤ cӫa sӕ tiӅn ÿã ÿѭӧc trҧ.
ĈӇ tiӃp cұn thông tin vӅ sӕ tiӅn trҧ cho bҥn, bҥn sӁ ÿѭӧc yêu cҫu bҩm vào Sӕ
An Sinh Xã Hӝi cӫa mình và mӝt sӕ nhұn dҥng cá nhân (PIN) trên bàn phím
ÿiӋn thoҥi. Bҥn cҫn phҧi thiӃt lұp sӕ PIN cӫa mình khi bҥn sӱ dөng sӕ ÿiӋn thoҥi
tӵ phөc vө lҫn ÿҫu tiên ÿӇ tiӃp cұn thông tin tiӅn chi trҧ cho bҥn. Sӕ ÿiӋn thoҥi
tӵ phөc vө cӫa Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng cung cҩp nhӳng lӡi chӍ dүn tӯng bѭӟc
mӝt ÿӇ hѭӟng dүn bҥn ÿӇ có ÿѭӧc nhӳng dӏch vө bҥn muӕn, bҵng tiӃng Anh và
tiӃng Tây Ban Nha. ĈӇ có thӇ tiӃp cұn thông tin vӅ tiӅn chi trҧ mӝt cách nhanh
chóng hѫn hoһc ÿӇ chӭng nhұn ÿѭӧc hѭӣng phúc lӧi bҵng EDD Tele-CertSM,
chúng tôi khuyên bҥn nên gӑi vào lúc ngoài giӡ làm viӋc, sau 5 giӡ chiӅu và
trѭӟc 8 giӡ sáng, tӯ Thӭ Hai ÿӃn Thӭ Sáu, Giӡ Chuҭn Thái Bình Dѭѫng, hoһc
vào Thӭ Bҧy và Chӫ Nhұt. Bҥn sӁ không ÿѭӧc nӕi ÿѭӡng dây vӟi mӝt ÿҥi diӋn
tiӃp vө khách hàng khi sӱ dөng sӕ ÿiӋn thoҥi tӵ phөc vө.
ĈӇ biӃt thêm chi tiӃt vӅ cách tiӃp cұn thông tin vӅ sӕ tiӅn chi trҧ bҵng ÿiӋn thoҥi, xin
tham khҧo trang mҥng Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ӣ www.edd.ca.gov/unemployment.
Dѭӟi mөc “Managing your UI Bene¿ts,” xin lӵa chӑn mөc “Where is your UI Bene¿t
Payment?”
Khi bҥn gӑi ÿӃn mӝt trong nhӳng sӕ ÿiӋn thoҥi miӉn phí, các ÿҥi diӋn tiӃp vө
khách hàng sӁ sҹn sàng giúp bҥn giҧi ÿáp các thҳc mҳc vӅ viӋc lӥ hҽn, khiӃu
nҥi, tiӅn trҧ dѭ, và Thông Tin hӗ sѫ Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp, tӯ Thӭ Hai ÿӃn Thӭ
Năm, 8 giӡ sáng ÿӃn 5 giӡ chiӅu, Giӡ Chuҭn Thái Bình Dѭѫng.
Thӭ Hai và Thӭ Ba thông thѭӡng là nhӳng ngày bұn nhҩt cӫa chúng tôi. ĈӇ
ÿѭӧc phөc vө nhanh chóng hѫn, xin gӑi cho chúng tôi vào Thӭ Tѭ hoһc Thӭ
Năm ÿӇ mӣ hӗ sѫ hoһc ÿӇ hӓi thăm vӅ hӗ sѫ cӫa mình. Tuy nhiên, bҥn phҧi gӑi
trӉ nhҩt vào Thӭ Sáu cӫa tuҫn lӉ bҥn bӏ thҩt nghiӋp ÿӇ ÿѭӧc tính cho tuҫn lӉ ÿó.
Ӣ ngoài California: NӃu bҥn cѭ ngө tҥi mӝt tiӇu bang khác và hӗ sѫ phúc lӧi
Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp cӫa bҥn là thuӝc trách nhiӋm cӫa California (California là
tiӇu bang chi trҧ tiӅn phúc lӧi cho bҥn), bҥn vүn có thӇ sӱ dөng nhӳng sӕ ÿiӋn
thoҥi tѭѫng tӵ nhӳng sӕ ÿѭӧc ÿӅ cұp ӣ phía trên.
ĈӇ có ÿѭӧc thông tin vӅ các dӏch vө tuyӇn dөng tҥi tiӇu bang cӫa mình, bҥn có
thӇ gӑi cho Ĉѭӡng Dây Giúp Ĉӥ MiӉn Phí cӫa Mҥng Lѭӟi Lӵc Lѭӧng Lao Ĉӝng
Hoa KǤ ӣ sӕ 1-877-US-2JOBS (1-877-872-5627) hoһc viӃng trang mҥng cӫa hӑ
ӣ www.servicelocator.org. Bҥn có thӇ tìm ÿӃn mӝt Trung Tâm Hѭӟng NghiӋp
Tәng Hӧp gҫn bҥn nhҩt, thông tin vӅ Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp cӫa tiӇu bang mình,
và chѭѫng trình ÿào tҥo công viӋc làm.
Xin nhӟ rҵng tҥi các tiӇu bang khác hӑ có nhӳng danh xѭng khác cho các dӏch
vө tuyӇn dөng cӫa hӑ. Tҥi mӝt vài tiӇu bang sӣ nhân dөng ÿӏa phѭѫng có thӇ
liên lҥc trӵc tiӃp vӟi bҥn vӅ viӋc ÿăng ký kiӃm viӋc làm và các dӏch vө tìm viӋc.
Ĉăng ký kiӃm viӋc làm có thӇ là ÿiӅu kiӋn bҳt buӝc ÿӇ ÿѭӧc hѭӣng phúc lӧi thҩt
nghiӋp.
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Dӏch Vө ĈiӋn Thoҥi cho Ngѭӡi ĈiӃc, Lãng Tai, và Mҩt Ngӳ Năng
Các thân chӫ bӏ ÿiӃc và lãng tai có thӇ gӑi cho Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng trӵc
tiӃp qua TTY ÿӇ mӣ hӗ sѫ xin phúc lӧi thҩt nghiӋp hoһc lҩy thông tin cұp nhұt
vӅ hӗ sѫ thҩt nghiӋp cӫa mình. Nhӳng ngѭӡi sӱ dөng TTY và nhӳng ngѭӡi bӏ
mҩt ngӳ năng cǊng có thӇ sӱ dөng Dӏch Vө TiӃp Âm California (CRS) ÿӇ liên
lҥc vӟi Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng. Nhӳng sӕ ÿiӋn thoҥi cӫa dӏch vө tiӃp âm và
cӫa Sӣ Phát TriӇn Nhân Dөng ÿѭӧc in tҥi mһt trong trang bìa cӫa bӝ cҭm nang
này.
TTY (Không tiӃng nói) 1-800-815-9387, tӯ 8 giӡ sáng ÿӃn 5 giӡ chiӅu
Giӡ Chuҭn Thái Bình Dѭѫng, Thӭ Hai ÿӃn Thӭ Sáu
Lѭu Ý: Sӕ ÿiӋn thoҥi 800 cӫa TTY không tiӃp các cuӝc gӑi bҵng tiӃng nói.
ThuӃ Thu Nhұp Liên Bang và Phúc Lӧi Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp
Bҧo HiӇm Thҩt NghiӋp (UI) là loҥi thu nhұp phҧi chӏu thuӃ và phҧi ÿѭӧc khai báo trong
bҧn khai thuӃ thu nhұp liên bang. EDD sӁ gӱi qua ÿѭӡng bѭu ÿiӋn cho bҥn mӝt mүu
1099G trong ÿó có kê khai sӕ tiӅn phúc lӧi ÿѭӧc chi trҧ cho bҥn vào năm vӯa qua. Mүu
1099G phҧi ÿӃn tay bҥn trӉ nhҩt vào ngày 31 Tháng Giêng. NӃu bҥn vүn chѭa nhұn
ÿѭӧc mүu 1099G, bҥn có thӇ yêu cҫu mӝt phó bҧn bҵng cách:
Gӑi ÿiӋn:
Thѭ vӅ:

1-866-401-2849
EDD, UI Integrity and Accounting Division
MIC 16A
P. O. Box 2408
Rancho Cordova, CA 95741-2408

Hãy chҳc chҳn bao gӗm ÿҫy ÿӫ tên hӑ, sӕ An Sinh Xã Hӝi, ÿӏa chӍ thѭ tӯ cӫa
mình, và bҥn ÿang muӕn xin phó bҧn cӫa mүu 1099G cӫa năm nào.
NӃu bҥn có câu hӓi vӅ trách nhiӋm thuӃ khóa cӫa bҥn ÿӕi vӟi phúc lӧi Bҧo
HiӇm Thҩt NghiӋp, xin liên lҥc vӟi Tәng Cөc ThuӃ Vө (IRS) qua sӕ ÿiӋn thoҥi
miӉn phí 1-800-829-1040.
Tӵ NguyӋn Xin Khҩu Lѭu ThuӃ Thu Nhұp Liên Bang
Bҥn có thӇ yêu cҫu ÿӇ ÿѭӧc thuӃ liên bang khҩu lѭu vào sӕ tiӅn phúc lӧi cӫa
mình. Sӵ lӵa chӑn này là tuyӋt ÿӕi tӵ nguyӋn; bҥn không bҳt buӝc phҧi ÿӇ thuӃ
khҩu lѭu vào sӕ tiӅn phúc lӧi cӫa mình. Mӝt vài ÿiӇm quan trӑng cҫn phҧi ÿѭӧc
cân nhҳc trѭӟc khi bҥn quyӇt ÿӏnh vӅ lӵa chӑn này:
• Sӵ ÿӅn bù thҩt nghiӋp phҧi chӏu thuӃ thu nhұp liên bang. Sӣ Phát TriӇn
Nhân Dөng sӁ khai báo phúc lӧi cӫa bҥn lên IRS vào mӛi năm.
• Có nhӳng ÿiӅu kiӋn ÿòi phҧi trҧ sӕ thuӃ ѭӟc lѭӧng. NӃu không trҧ sӕ
thuӃ thu nhұp ѭӟc lѭӧng bҳt buӝc thì có thӇ bӏ hình phҥt thuӃ thu nhұp
liên bang.
• NӃu bҥn lӵa chӑn ÿӇ ÿѭӧc khҩu lѭu thuӃ thu nhұp liên bang, sӕ tiӅn
phúc lӧi hàng tuҫn ÿѭӧc ÿiӅu chӍnh là sӕ tiӅn phúc lӧi hàng tuҫn trӯ ÿi
các khoҧn khҩu trӯ nhѭ tiӅn lѭѫng kiӃm ÿѭӧc, ÿau ӕm, hoһc mӝt vài
nguyên nhân nào khác.
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EDD laø moät nhaø tuyeån duïng/chöông trình thi haønh chính saùch ñoàng ñeàu. Caùc ngöôøi maát
naêng löïc coù theå xin caùc trôï caáp vaø dòch vuï phuï khi caàn ñeán. Xin goïi nhöõng soá ñieän thoaïi
thoâng tin lieät keâ trong taäp saùch naøy ñeå xin caùc dòch vuï, trôï caáp, vaø/hoaëc taøi lieäu döôùi moät
hình thöùc khaùc.
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