ຕົວຢ່າງ,

ໜ້ ານ້ີແມ່ ນສໍາລັບການອ້ າງອີງເທ່ົານ້ັນ.

Employment Development Department
PO BOX 2530
RANCHO CORDOVA, CA 95741-2530

ຄໍາຮ້ ອງຂໍໃຫ້ ຢືນຢັນຕົວຕົນ

ໝາຍເລກໂທຟຣີ EDD:

1-866-401-2849

ຊ່ື ແລະ ທີ່ຢູ ່ ຂອງຜູ້ ຮຽກຮ້ ອງ
ວັນທີສ່ົງໄປສະນີ:

SAMPLE CLIENT NAME
1234 SAMPLE ST.
ANY TOWN, CA99999-9999

ສໍາລັບໃຊ້ ໃນສໍານັກງານເທົ່ານ້ັນ:
ວັນທີທີ່ເລີ່ມມີຜົນນໍາໃຊ້ :

ການຢືນຢັນຕົວຕົນທ່ີຈໍາເປັນສໍາລັບສິດຜົນປະໂຫຍດການວ່ າງງານ
ຕ້ ອງມີການແກ້ ໄຂບັນຫາກ່ ຽວກັບຕົວຕົນຂອງທ່ ານ.
ພວກເຮົາຕ້ ອງຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ ານເພື່ອປົກປ້ ອງທ່ ານຈາກກິດຈະກໍາທີ່ອາດເປັນການສໍ້ໂກງ.
ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາກໍານົດເງື່ອນໄຂສິດຂອງທ່ ານ, ໃຫ້ ສືບຕ່ໍຢືນຢັນເພື່ອຮັບສິດຜົນປະໂຫຍດ ຖ້ າທ່ ານສືບຕໍ່ວ່ າງງານ ຫື ຼ
ກໍາລັງເຮັດວຽກໃນຈໍານວນຊົ່ວໂມງທ່ີໜ້ ອຍລົງ.
ຖ້ າທ່ ານບໍ່ເຄີຍໄດ້ ຮັບເງິນໃນການອ້ າງສິດນ້ີ, ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດປະມວນການຈ່ າຍເງິນສໍາລັບສິດຜົນປະໂຫຍດ
ຈົນກວ່ າທ່ ານຈະຢືນຢັນຕົວຕົນ.
ຖ້ າທ່ ານໄດ້ ຮັບເງິນຢ່ າງໜ້ ອຍໜຶ່ງຄັ້ງສໍາລັບການອ້ າງສິດນີ້, ບັນຫາໃໝ່ກ່ໍຍັງຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການແກ້ ໄຂ.
ຖ້ າພວກເຮົາບ່ໍສາມາດກໍານົດເງື່ອນໄຂສິດຂອງທ່ ານພາຍໃນສອງອາທິດ, ພວກເຮົາຈະປະມວນການຈ່ າຍເງິນຕາມເງ່ືອນໄຂ.
ທ່ ານອາດຈໍາເປັນຕ້ ອງຈ່ າຍເງິນຕາມເງື່ອນໄຂໃດໜ່ຶງຄືນ ຖ້ າພວກເຮົາຄົ້ນພົບໃນພາຍຫັຼງວ່ າທ່ ານບໍ່ມີສິດສໍາລັບສິດຜົນປະໂຫຍດເຫົ່ຼານັ້ນ.
ການຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ ານ
ພວກເຮົາຕ້ ອງຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ ານ ເຊິ່ງລວມເຖິງທ່ີຢູ ່ ຂອງທ່ ານ, ວັນເກີດ ແລະ ຢືນຢັນວ່ າໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມ (SSN)
ເກົ້າຕົວເລກສໍາລັບການອ້ າງສິດຂອງທ່ ານເປັນໝາຍເລກດຽວກັນທີ່ໜ່ ວຍງານບໍລິຫານປະກັນສັງຄົມ (SSA) ໄດ້ ອອກໃຫ້ ແກ່ ທ່ານ.
ຄວາມລ້ົມເຫຼວທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຄໍາຮ້ ອງນ້ີສໍາລັບເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນ ຫື ຼ ຄໍາຮ້ ອງຂໍທ່ີໃຊ້ ເວລາຫຼາຍກວ່ າ 10
ວນຕາມປະຕ
ັ
ິ ທນ
ິ ນັບຕ້ັງແຕ່ ວັນທີທີ່ສົ່ງໄປສະນີຂອງແຈ້ ງການສະບັບນ້ີ
ອາດສ່ົງຜົນໃຫ້ ເກີດການປະຕິເສດສິດຜົນປະໂຫຍດ. ເອກະສານທີ່ຮັບໄດ້ ສໍາລັບການຢືນຢັນຕົວຕົນ (DE 1326CD)
ທີ່ແນບຕິດມາໄດ້ ລະບຸ ຕົວຢ່ າງແບບລະອຽດກ່ ຽວກັບເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນທີ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ . ອ້ າງອີງໃສ່ ໜ້າທີ 2
ຂອງແຈ້ ງການສະບັບນີ້ສໍາລັບຄໍາສ່ັງກ່ ຽວກັບວິທີການຍື່ນເອກະສານຂອງທ່ ານ.
ກະລຸ ນາໝາຍຕິກໃສ່ ກ່ອງທີ່ເໝາະສົມຢູ ່ ຂ້ າງລຸ ່ ມນ້ີ:
 ຂ້ າພະເຈ້ົ າຍ່ື ນການອ້ າງສິດນີ້ດ້ ວຍວັນທີທີ່ເລ່ີມມີຜົນນໍາໃຊ້ ຂ້າງເທິງ. (ເຊັນ ແລະ ລົງວັນທີໃສ່ ແຈ້ງການສະບັບນີ້ໃນທ້ າຍເອກະສານ ແລະ
ເອົາມັນໃສ່ ຊ່ອງຈົດໝາຍທີ່ສົ່ງໃຫ້ ພ້ ອມກັບເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນທ່ີ ລະບຸ ໄວ້ ໃນທ້ າຍແຈ້ ງການສະບັບນີ້.)
່ື
 ຂ້ າພະເຈ້ົ າບ່ໍ ໄດ້ ຍນການອ້
າງສິດດ້ ວຍວັນທີທີ່ເລ່ີມມີຜົນນໍາໃຊ້ ຂ້າງເທິງ. (ເຊັນ ແລະ ລົງວັນທີໃສ່ແຈ້ ງການສະບັບນີ້ໃນທ້ າຍເອກະສານ
ແລະ ເອົາມັນໃສ່ ຊ່ອງຈົດໝາຍທ່ີສ່ົ ງໃຫ້ . EDD ກວດສອບບົດລາຍງານການສ້ໍໂກງທັງໝົດ.)
ຂ້ າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່ າກົດໝາຍໄດ້ ກໍານົດການລົງໂທດ ຖ້ າຂ້ າພະເຈ້ົາໃຫ້ ການທີ່ບ່ໍແມ່ ນຄວາມຈິງ ຫື ຼ
ປິດບັງຂ້ໍແທ້ ຈິງເພ່ືອຮັບເອົາສິດຜົນປະໂຫຍດ. ຂ້ າພະເຈົ້າຂໍຢືນຢັນໂດຍຍອມຮັບການລົງໂທດຈາກການໃຫ້ ການທ່ີບ່ໍແມ່ ນຄວາມຈິງວ່ າ
ຂ້ໍມູ ນທ່ີຂ້ າພະເຈົ້າໃຫ້ ແລະ ເອກະສານທີ່ຂ້ າພະເຈົ້າຍ່ືນລ້ ວນແລ້ ວແຕ່ ເປັນຄວາມຈິງ ແລະ ຖືກຕ້ ອງ ແລະ ເປັນຂອງຂ້ າພະເຈ້ົາ.

ພິມຊື່ຂອງທ່ ານ

ລາຍເຊັນ (ຈໍາເປັນຕ້ ອງມີ)

DE 1326C/L Rev. 11 (11-21) (INTERNET)

ໜ້ າທີ 1 ຂອງ 2

ໝາຍເລກໂທລະສັບ

ວັນທີ

ຕົວຢ່າງ,

ໜ້ ານ້ີແມ່ ນສໍາລັບການອ້ າງອີງເທ່ົານ້ັນ.

ຄໍາສ່ັງກ່ ຽວກັບການຍ່ືນເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ ານ
ອ້ າງອີງໃສ່ເອກະສານທີ່ ຮັບໄດ້ ສໍາລັບການຢືນຢັນຕົວຕົນ (DE 1326CD)
ສໍາລັບຕົວຢ່ າງແບບລະອຽດກ່ ຽວກັບເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນທີ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ .
ທ່ ານມີສອງທາງເລືອກໃນການຍື່ນເອກະສານຢືນຢັນຂອງທ່ ານ:
• UI OnlineSM - ເຂ້ົາສູ ່ ລະບົບບັນຊີ UI Online ຂອງທ່ ານ ແລະ ເລືອກອັບໂຫຼດເອກະສານໃນໜ້ າຫັຼກ
ເພື່ອສະໜອງເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ ານ. ນ້ີແມ່ ນວິທີການທ່ີວ່ ອງໄວ ແລະ
ປອດໄພທີ່ສຸ ດໃນການສະໜອງເອກະສານ.
່ົ
• ສງໄປສະນ
ີ - ຖ້ າທ່ ານບໍ່ສາມາດອັບໂຫຼດເອກະສານຂອງທ່ ານ, ສົ່ງສໍາເນົາຂອງເອກະສານທ່ີຈໍາເປັນທາງໄປສະນີໃຫ້ ແກ່ ພວກເຮົາ.
ລົງລາຍເຊັນ ໃສ່ ໜ້າທີ 1 ຂອງແຈ້ ງການສະບັບນ້ີ ແລະ
ປະກອບມັນມາກັບເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ ານເມ່ື ອກໍາລັງສ່ົງຄືນຊ່ ອງຈົດໝາຍທີ່ສົ່ງໃຫ້ . ຢ່ າສ່ົງຄືນແບບຟອມ EDD
ໃດໜຶ່ງໃນຊ່ ອງຈົດໝາຍ.
ສໍາຄັນ: ປະກອບໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມຂອງທ່ ານຢ່ າງຄົບຖ້ ວນໃນເອກະສານທັງໝົດທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ.
ຮ້ ອງຂໍເວລາເພ່ີ ມເຕີມ
ທ່ ານມີສິດທີ່ຈະຮ້ ອງຂໍເວລາຫຼາຍຂຶ້ນໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູ ນ ຫື ຼ ຮັບເອົາຄໍາແນະນໍາຈາກຕົວແທນ. ຖ້ າທ່ ານຕ້ ອງການເວລາຫຼາຍຂ້ຶນ,
ທ່ ານຕ້ ອງຕິດຕ່ໍພວກເຮາໂດຍໂທລະສ
ົ
ັ ບ ຫື ຼ ທາງໄປສະນີຕາມທີ່ຢູ ່ /ໝາຍເລກໂທລະສັບທີ່ຢູ ່ ໃນໜ້ າທີ 1 ພາຍໃນ 10 ວັນຕາມປະຕິທິນ
້
່
່
ນັບຕັງແຕ່ ວັນທີທີ ສົງໄປສະນີຂອງແຈ້ງການສະບັບນ້ີ. ຖ້ າທ່ ານບໍ່ໄດ້ ຮັບເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນໃນທ້ າຍຂອບເຂດເວລາ 10 ວັນ ຫື ຼ
ບໍ່ມີການຮ້ ອງຂໍເວລາເພ່ີມເຕີມ, ແລ້ ວສິດຜົນປະໂຫຍດກ່ໍຈະຖືກປະຕິເສດ.
ຂ້ໍຜິດພາດທ່ີສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ໂດຍກ່ ຽວພັນກັບການຢືນຢັນຕົວຕົນ
•
•
•

ວັນເກີດທີ່ທ່ ານສະໜອງໃຫ້ ເມ່ືອທ່ ານຍື່ນການອ້ າງສິດຂອງທ່ ານແມ່ ນແຕກຕ່ າງຈາກວັນເກີດໃນ SSA ແລະ/ຫື ຼ ກົມພາຫະນະກົນຈັກ
(DMV).
ວັນເກີດທີ່ທ່ ານສະໜອງໃຫ້ ເມ່ືອທ່ ານຍື່ນການອ້ າງສິດຂອງທ່ ານແຕກຕ່ າງຈາກວັນເກີດໃນ SSA ຫື ຼ DMV. ທ່ ານອາດປ່ ຽນຊ່ືຂອງທ່ ານ
ແລະ ບໍ່ແຈ້ ງຕ່ໍ SSA ແລະ/ຫື ຼ DMV.
SSN ທີ່ທ່ ານສະໜອງໃຫ້ ເມື່ອທ່ ານຍື່ນການອ້ າງສິດຂອງທ່ ານແມ່ ນບໍ່ຖືກຕ້ ອງ. ທ່ ານອາດລືມໝາຍເລກ ຫື ຼ ປ່ ຽນໝາຍເລກ
ເມື່ອທ່ ານຍື່ນການອ້ າງສິດສໍາລັບການວ່ າງງານຂອງທ່ ານ ຫື ຼ ເມື່ອທ່ ານສະໜອງມັນໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ຈ້ າງງານຂອງທ່ ານ.

ພວກເຮົາບ່ໍປັບປຸ ງຂໍ້ມູ ນໃນ SSA ຫື ຼ DMV. ຖ້ າວັນເກີດ ຫື ຼ ຊ່ື ຂອງທ່ ານທີ່ໃຊ້ ໃນ SSA ຫື ຼ DMV
ແມ່ ນບໍ່ຖືກຕ້ ອງໂດຍອີງໃສ່ການກວດສອບການຖະແຫຼງ SSA ຂອງທ່ ານ, ໃບອະນຸ ຍາດຂັບຂີ່ ຫື ຼ ບັດລະບຸ ຕົວຕົນໃນຮູ ບພາບ, ໃຫ້ ຕິດຕໍ່
SSA ຫື ຼ DMV ໂດຍກັງເພື່ອດໍາເນີນການປ່ ຽນແປງ. ສືບຕ່ໍ ຍ່ືນເອກະສານໃດໜ່ຶງທ່ີມີໃຫ້ ແກ່ ພວກເຮົາ
ເພື່ອແກ້ ໄຂບັນຫາການຢືນຢັນຕົວຕົນໃດໜຶ່ງພາຍໃນ 10 ວັນຕາມປະຕິທິນ ນັບຕ້ັງແຕ່ ວັນທີຂອງແຈ້ງການສະບັບນ້ີ.
ໃຫ້ ສໍາເນົາເອກະສານທີ່ມີການປັບປຸ ງແກ່ ພວກເຮົາໃຫ້ ໄວເທ່ົາທ່ີມີ.
ການອ້ າງອີງຕາມກົດໝາຍ
ພາກສ່ ວນ 1253(a) ຂອງປະມວນກົດໝາຍປະກັນໄພສໍາລັບການວ່ າງງານແຫ່ ງລັດຄາລິຟໍເນຍ (CUIC)
ໄດ້ ກໍານົດວ່ າການອ້ າງສິດທັງໝົດສໍາລັບສິດຜົນປະໂຫຍດແມ່ ນຕ້ ອງຖືກຍື່ນຕາມລະບຽບການຂອງ EDD. ພາກສ່ວນ 1257(a) ຂອງ
CUIC ກໍານົດວ່ າ ຖ້ າບຸ ກຄົນໃດໜ່ຶງໃຫ້ ຂໍ້ມູ ນທ່ີບໍ່ແມ່ ນຄວາມຈງຕ
ິ ່ໍ EDD ເພ່ືອຮັບເອົາສິດຜົນປະໂຫຍດ, ບຸ ກຄົນດັ່ງກ່ າວອາດຖືກລົງໂທດ.
ມາດຕາ 22, ປະມວນກົດລະບຽບແຫ່ ງລັດຄາລິຟໍເນຍ, ພາກສ່ ວນ 1326-2 (b)(2)(A) ກໍານົດວ່ າ EDD ອາດຮ້ ອງຂໍໃຫ້ ຜູ້ຮຽກຮ້ ອງຢືນຢັນ
SSN ວ່ າເປັນໝາຍເລກທີ່ອອກໃຫ້ ໂດຍ SSA ຖ້ າຂໍ້ມູ ນທ່ີມີໃຫ້ ຕ່ໍ EDD ລະບຸ ວ່ າ SSN ອາດເປັນຂອງຄົນອ່ືນ ຫື ຼ
ເປັນໝາຍເລກທ່ີບໍ່ຖືກຕ້ ອງ.
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