BẢN MẪU, trang này chỉ dùng để tham khảo.
Employment Development Department
PO Box 2530
Rancho Cordova, CA 95741-2530

Yêu Cầu Xác Nhận Danh Tính

Số Điện Thoại Gọi Miễn Phí của EDD:

1-866-401-2849

Tên và Địa Chỉ của Người Đòi Quyền Lợi
Ngày Gửi Thư:

SAMPLE CLIENT NAME
1234 SAMPLE ST.
ANY TOWN, CA 99999-9999

Phần Dành Riêng cho Văn Phòng:
Ngày Hiệu Lực:

Cần Xác Nhận Danh Tính để Hưởng Phúc Lợi Thất Nghiệp
Một vấn đề về danh tính của quý vị cần phải được giải quyết. Chúng tôi cần xác nhận danh tính của quý vị
để bảo vệ quý vị khỏi việc làm có thể là gian lận. Hãy tiếp tục chứng nhận đủ tiêu chuẩn nhận trợ cấp trong
thời gian chúng tôi xác định điều kiện hội đủ của quý vị nếu quý vị vẫn thất nghiệp hoặc bị giảm giờ làm.
Nếu quý vị chưa bao giờ nhận được tiền cho đơn đòi quyền lợi này, chúng tôi không thể duyệt xét tiền trả
cho phúc lợi cho đến khi quý vị xác nhận danh tính của mình.
Nếu quý vị đã nhận tiền được ít nhất một lần cho đơn đòi quyền lợi này, vấn đề mới vẫn cần phải được
giải quyết. Nếu chúng tôi không thể xác định tiêu chuẩn hợp lệ của quý vị trong vòng hai tuần, chúng tôi sẽ
duyệt xét khoản tiền trả kèm theo điều kiện. Quý vị có thể phải trả lại bất kỳ khoản tiền nào trả kèm theo
điều kiện nếu sau này chúng tôi nhận thấy quý vị không hội đủ điều kiện nhận những khoản phúc lợi đó.
Xác Nhận Danh Tính của Quý Vị
Chúng tôi phải xác nhận danh tính của quý vị, bao gồm địa chỉ, ngày sinh, và chín con số trong số An Sinh
Xã Hội (SSN) trong đơn đòi quyền lợi giống với con số do Cơ Quan An Sinh Xã Hội (SSA) cấp cho quý vị.
Không làm theo yêu cầu gửi tài liệu xác nhận danh tính này hoặc yêu cầu cho thêm thời gian trong
vòng 10 ngày lịch kể từ ngày gửi thư thông báo này có thể dẫn đến việc từ chối phúc lợi. Các Tài
Liệu được Chấp Nhận để Xác Nhận Danh Tính gửi kèm (DE 1326CD) cung cấp các ví dụ chi tiết về các tài
liệu xác nhận danh tính có thể được chấp nhận. Xin tham khảo trang 2 của thông báo này để biết hướng
dẫn cách nộp tài liệu của quý vị.
Xin vui lòng đánh dấu vào ô thích hợp bên dưới:
 Tôi đã nộp đơn đòi quyền lợi này với Ngày Hiệu Lực ở trên. (Ký tên và ghi ngày ở bên dưới thông báo
này và gửi lại trong phong bì được cung cấp sẵn, trong đó bao gồm các giấy tờ xác định danh tính được
yêu cầu ở mặt sau của Thông Báo này.)
 Tôi chưa nộp đơn đòi quyền lợi này với Ngày Hiệu Lực ở trên. (Ký tên và ghi ngày ở bên dưới thông
báo này và gửi lại trong phong bì được cung cấp sẵn. EDD điều tra tất cả các báo cáo gian lận.)
Tôi hiểu rằng luật pháp có các hình phạt nếu tôi khai sai hoặc che dấu những sự thật để nhận phúc lợi. Tôi xin
chịu các hình phạt của pháp luật nếu khai gian và xác nhận rằng thông tin tôi đang cung cấp và các giấy tờ tôi
nộp vào là đúng và chính xác, và đó là thông tin và giấy tờ của tôi.
Viết Tên Quý Vị bằng Chữ In
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BẢN MẪU, trang này chỉ dùng để tham khảo.
Hướng Dẫn Nộp Giấy Tờ Xác Nhận Danh Tính của Quý Vị
Tham khảo các Tài Liệu được Chấp Nhận để Xác Nhận Danh Tính gửi kèm (DE 1326CD) để biết các ví dụ
chi tiết về các tài liệu xác nhận danh tính có thể được chấp nhận.
Quý vị có hai chọn lựa để nộp giấy tờ xác nhận danh tính:
• UI OnlineSM - Đăng nhập vào trương mục UI Online của quý vị và chọn Upload Documents
(Tải Giấy Tờ Lên) trên trang nhà để cung cấp giấy tờ xác nhận danh tính của quý vị. Đây là
cách nhanh nhất và an toàn nhất để cung cấp giấy tờ.
• Gửi Bưu Điện - Nếu quý vị không thể tải giấy tờ lên, hãy gửi bản sao các giấy tờ được yêu cầu
của quý qua bưu điện. Ký tên vào trang 1 của thông báo này và nộp chung với các giấy tờ xác
nhận danh tính của quý vị trong phong bì được cung cấp sẵn. Đừng gửi trả lại bất kỳ mẫu đơn nào
của EDD trong phong bì này.
Quan trọng: Vui lòng ghi đầy đủ số An Sinh Xã Hội của quý vị lên TẤT CẢ giấy tờ gửi qua bưu điện.
Yêu Cầu Thêm Thời Gian
Quý vị có quyền yêu cầu thêm thời gian để thu thập giấy tờ hoặc xin ý kiến của người đại diện. Nếu quý vị
cần thêm thời gian, quý vị phải liên lạc với chúng tôi qua điện thoại hoặc thư bưu điện tại địa chỉ/số điện
thoại trên trang 1 trong vòng 10 ngày lịch kể từ ngày gửi thư của thông báo này. Nếu chúng tôi không
nhận được giấy tờ cần thiết trong khoảng thời gian 10 ngày, hay nếu quý vị không yêu cầu thêm thời gian,
phúc lợi sẽ bị từ chối.
Những Lỗi Thường Gặp Liên Quan tới Xác Nhận Danh Tính
•

Ngày sinh quý vị đã cung cấp khi nộp đơn đòi quyền lợi khác ngày sinh trong SSA và/hoặc trong Nha Lộ
Vận (DMV).

•

Tên quý vị đã cung cấp khi nộp đơn đòi quyền lợi khác tên trong SSA hoặc trong DMV. Có thể quý vị đã
đổi tên mà chưa thông báo cho SSA và/hoặc DMV.

•

Số An Sinh Xã Hội SSN quý vị đã cung cấp khi nộp đơn đòi quyền lợi là không đúng. Quý vị có thể đã
quên số, hoặc viết sai thứ tự các con số khi nộp đơn đòi quyền lợi thất nghiệp hoặc khi quý vị cung cấp
cho nhà tuyển dụng.

Chúng tôi chưa cập nhật thông tin SSA hay DMV. Nếu ngày sinh hoặc tên sử dụng trong SSA hoặc DMV
là sai khi quý vị xem lại bản khai SSA, bằng lái xe hay thẻ căn cước, hãy liên lạc với SSA hoặc DMV trực
tiếp để sửa (các) thay đổi này. Tiếp tục nộp bất kỳ giấy tờ nào có sẵn cho chúng tôi để giải quyết vấn đề xác
nhận danh tính trong vòng 10 ngày lịch kể từ ngày ghi trên thông báo này. Cung cấp các bản sao giấy tờ
mới nhất cho chúng tôi càng sớm càng tốt khi có sẵn.
Tham Khảo Pháp Luật
Phần 1253(a) của Bộ Luật Bảo Hiểm Thất Nghiệp California (CUIC) nói rằng tất cả các đơn đòi quyền lợi
phải được nộp theo các quy định của EDD. Phần 1257(a) của CUIC nói rằng nếu một cá nhân đưa thông tin
sai cho EDD để hưởng phúc lợi, cá nhân này có thể phải chịu phạt. Tiêu đề 22, Bộ Luật Quy Định
California, phần 1326-2 (b)(2)(A) nói rằng EDD có thể đòi hỏi người đòi quyền lợi xác nhận số SSN đúng là
số được SSA cấp nếu thông tin có sẵn cho EDD cho thấy rằng số SSN có thể là của người khác hoặc là số
không có hiệu lực.
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