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dành cho các 
thành viên gia đình 
quân nhân
Nghỉ Phép Hưởng Lương Vì Lý Do Gia Đình 
California (PFL) sẽ cung cấp gia đình quân nhân lên 
tới tám tuần hưởng phúc lợi thay thế một phần tiền 
lương để tham gia sự kiện đủ điều kiện bởi thành 
viên gia đình sẽ triển khai ở nước ngoài. 

EDD là một chương trình/nhà sử dụng lao động bình đẳng. 
Các dịch vụ và hỗ trợ phụ trợ hiện có theo yêu cầu của 
người khuyết tật. Yêu cầu dịch vụ, trợ giúp, và/hoặc các định 
dạng khác phải được thực hiện bằng việc gọi số 1-866-490-
8879 (lời thoại). Với những người dùng TTY, vui lòng gọi 
Dịch Vụ Chuyển Tiếp California theo số 711.
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Sự Kiện Đủ Điều Kiện 
Hợp Lệ Là Gì?
Sự kiện đủ điều kiện hợp lệ là những sự kiện quân 
sự hoặc nhu cầu thiết yếu dẫn tới việc triển khai 
quân của thành viên trong gia đình. Đối với PFL, 
sự kiện quân sự không nhất thiết phải xảy ra ở 
California.

Những ví dụ về sự kiện đủ điều kiện:

• Bố trí dịch vụ chăm sóc trẻ hoặc cha mẹ trong 
quá trình triển khai.

• Hỗ trợ thực hiện các thỏa thuận pháp lý hoặc tài 
chính trong quá trình triển khai.

• Tham vấn.

• Hỗ trợ quân nhân trong thời gian nghỉ phép nghỉ 
ngơi và phục hồi sức khỏe.

• Tham dự các sự kiện hoặc buổi lễ do quân đội 
tài trợ.

• Đại diện cho thành viên quân đội trong các sự 
kiện liên bang, tiểu bang, hoặc địa phương.

• Giải quyết những vấn đề do sự qua đời của thành 
viên quân đội.

• Những hoạt động khác mà người sử dụng lao 
động và người lao động cùng đồng ý là sự kiện 
cũng như thời điểm và thời hạn nghỉ phép là đủ 
điều kiện hợp lệ.

Triển Khai Có Cân Nhắc 
Là Gì?
Việc triển khai được định nghĩa là nhiệm vụ tại ngũ, 
một cuộc triệu tập hoặc thông báo về nghĩa vụ tại 
ngũ sắp xảy ra, hoặc nghỉ phép nghỉ ngơi và phục 
hồi sức khỏe sau nghĩa vụ tại ngũ.

Nghỉ phép nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe có thể 
được thực hiện ở bất cứ đâu. Chỉ cần cung cấp lệnh 
nêu rõ việc nghỉ phép nghỉ ngơi và phục hồi sức 
khỏe của thành viên gia đình quân nhân để đủ điều 
kiện nhận phúc lợi.

Tiếng Anh  ......................................... 1-877-238-4373 

Tiếng Tây Ban Nha  .......................... 1-877-379-3819 

Tiếng Quảng Đông  .......................... 1-866-692-5595 

Tiếng Việt  ......................................... 1-866-692-5596 

Tiếng Armenia .................................. 1-866-627-1567 

Tiếng Punjabi  ................................... 1-866-627-1568 

Tiếng Tagalog  .................................. 1-866-627-1569 

TTY  .................................................... 1-800-445-1312

Quý vị cũng có thể đến văn phòng Bảo Hiểm Mất 
Khả Năng Lao Động hoặc PFL để lấy mẫu đơn đề 
nghị, nhận thông tin, hoặc trao đổi với một người đại 
diện. Tìm State Disability Insurance Office (edd.ca.gov/
Disability/Contact_SDI.htm) gần quý vị.

http://edd.ca.gov/Disability/Contact_SDI.htm


Tôi Sẽ Phải Nộp Đơn Như 
Thế Nào? 
Quý vị có thể nộp đơn đề nghị hưởng phúc lợi bằng 
việc điền vào Đơn Đề Nghị Hưởng Phúc Lợi Nghỉ Phép 
Hưởng Lương Vì Lý Do Gia Đình (PFL) mẫu  

 

 

 

 

 

(DE 2501F) trực tuyến hoặc qua bưu điện:

Để đăng ký trực tuyến, vui lòng truy cập SDI Online
(edd.ca.gov/SDI_Online).

Để đăng ký qua đường bưu điện:

• Đặt bản cứng mẫu DE 2501F từ Online Forms and
Publications (edd.ca.gov/forms).

• Yêu cầu bản cứng đơn đề nghị bằng việc gọi 
1-877-238-4373.

• Nhận đơn bản cứng đơn đề nghi bằng việc truy 
cập Contact State Disability Insurance (edd.ca.gov/
Disability/Contact_SDI.htm) để có danh sách các địa 
điểm văn phòng gần quý vị.

Là một phần trong đơn, quý vị phải cung cấp:

• Phần A - Lời Khai Người Kiến Nghị trong bản cứng 
mẫu đơn đề nghị hưởng PFL.

• Tên người sử dụng lao động.

• Ngày quý vị muốn đơn đề nghị của quý vị bắt đầu. 
Đây là ngày nghỉ phép đầu tiên vì lý do gia đình.

• Tiền lương đã được thanh toán (nếu có), và ngày làm 
việc cuối cùng.

• Phần E - Chứng Nhận Hỗ Trợ Của Quân Đội (trong 
bản cứng mẫu đề nghị hưởng PFL).

• Hỗ trợ bằng chứng quân đội, chẳng hạn như chứng 
nhận nghĩa vụ tại ngũ hoặc sự triệu tập nghĩa vụ tại 
ngũ và tài liệu hỗ trợ chứng minh sự kiện đủ điều kiện.

Phúc Lợi PFL của Tôi 
Gồm Những Gì?
Quý vị có thể nhận 60-70 phần trăm lương hàng 
tuần của quý vị từ PFL. Người sử dụng lao động 
của quý vị có thể cho phép quý vị sử dụng phép đi 
nghỉ, nghỉ ốm, thời gian nghỉ hưởng lương, hoặc 
nghỉ phép khác ngoài các phúc lợi của PFL để nhận 
được lên tới 100 phần trăm tiền lương. Ước tính 
khoản phúc lợi hàng tuần của quý vị bằng việc sử 
dụng Disability Insurance and Paid Family Leave
Calculator (edd.ca.gov/PFL_Calculator).

PFL có thể được nhận toàn bộ cùng một lúc hoặc 
có thể được chia nhỏ trong thời gian 12 tháng.

Tìm hiểu thêm bằng việc truy cập Paid Family Leave 
for Military Family Members (edd.ca.gov/disability/
paid-family-leave/Military-Family-Members.htm).

Ai Sẽ Đủ Điều Kiện? 
Để đủ điều kiện nhận thanh toán phúc lợi PFL, quý 
vị phải:

• Cần thời gian nghỉ làm để tham gia sự kiện đủ 
điều kiện bởi việc triển khai quân đội ở nước 
ngoài của một thành viên trong gia đình. Một 
thành viên trong gia đình là vợ/chồng, bạn đời có 
đăng ký, cha mẹ, hoặc con cái.

• Đã làm việc tại California và được thanh toán Bảo 
Hiểm Mất Khả Năng Lao Động Tiểu Bang (SDI) 
(được ghi chú là “CASDI” trên hầu hết các bảng 
lương) trong vòng 5 - 18 tháng qua.

• Chưa nhận tối đa 8 tuần PFL trong 12 tháng qua.

Quốc tịch và tình trạng nhập cư sẽ không ảnh 
hưởng đến tính đủ điều kiện.
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