SAMPLE, ang pahina na ito para sa pagsangguni lamang
Petsa sa Koreo:
[Pangalan at Apilyedo ng Naghain]
Petsa ng Simula ng Taon ng Benepisyo
Para sa Opisyal na Paggamit Lamang:
DEPARTAMENTO NG KAUNLARAN SA TRABAHO
PO BOX 1234
ANY TOWN, CA 99999-9999

Abiso ng Potensyal ng Maling Pahayag
Bakit ako nakakatanggap ng abiso na ito?
Ikaw ay nakakatanggap ng abiso na ito dahil ang impormasyon na ginamit sa EDD ay nagpapakita na ikaw ay nagbigay
ng EDD na may maling impormasyon o nagkait ng impormasyon kaugnay sa ibang potensyal na isyu ng pagiging
karapat-adapat na maaaring maitalakay sa iyong nakaiskedyul na pakikipanayan sa telepono.
Upang matulungan ka na maghanda sa panayam, sa ibaba ay mga katanungan na maaari tanungin ng EDD. Ang mga
kasagutan na iyong ibinigay ay makakatulong sa EDD na pagpasyahan kung alam mo o nalaman na ang impormasyon
na iyong ibinigay sa EDD ay mali, o kung ikaw ay nagkait ng impormasyin ng may layunin, upang mabayaran sa
benepisyo ng walang trabaho.
Ano ang kaparusahan ng EDD kung napagpasyahan na ako ay gumawa ng maling pahayag?
Kung nalaman ng EDD na ako ay sadya at alam na nagbigay ng maling impormasyon o nagkait ng impormasyon sa
nabayarang benepisyo, ikaw ay makakatangap ng 2 hanggang sa 23 na “maling pahayag” na kaparusahan na linggo.
Ang mga kaparusahan na linggo na ito ay maidadagdag sa iyong kasalukuyang o hinaharap na hinaing ng walang
trabaho. Para sa bawat kaparusahan na linggo, ikaw ay buo o bahagyang walang trabaho, magsumite ng sertipikasyon,
at matugunan ang lahat ng mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat, ngunit ikaw ay hindi mabababayaran sa mga
benepisyo sa linggo na iyon. Ikaw rin ay maaaring magbayad sa anumang naunang mga benepisyo na iyong natanggap
at magbayad ng kaparusahan na pera katumbas sa 30% ng kabuuang halaga ng mga benepisyo na sobrang naibayad.
Maaari ko bang ibigay ang mga kasagutan sa mga katanungan na ito sa isang kasulatan?
Kung nais mo na magbigay ng mga kasagutan sa mga katanungan na ito tungkol sa iyong potensyal na maling pahayag
sa kasulatan kaysa sa isang panayam sa telepono, maaari mong sagutin ang mga katanungan sa ibaba. Lagdaan at
ilagay ang petsa nitong abiso, at ipadala sa koreo sa address sa ibaba sa loob ng 10 araw ng petsa ng koreo sa Abiso
ng Panayam ng Pagiging Karapat-dapat sa Benepisyo ng Walang Trabaho na Insurance.
Kahit na pinili mo na tumugon sa mga katanungan na ito sa isang kasulatan, ikaw ay kailangan pa rin na magpaiskedyul sa
panayam sa telepono sa petsa at oras na naipakita sa Abiso ng Panayam ng Pagiging Karapat-dapat sa Benepisyo ng
Walang Trabaho na Insurance upang talakayin ang ibang potensyal na isyu ng pagiging karapat-dapat sa abiso. Dagdag
dito, maaaring makipag-ugnay sa iyo ang EDD upang klaruhin ang mga kasagutan na iyong ibinigay sa abiso na ito.
Kung mas nais mo na tumugon sa isang kasulatabn, sagutin ang mga sumusunod na impormasyon nang
kumpleto kung maaari?
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Ikaw ba ay nagbigay ng maling impormasyon, o nagkait ng impormasyon mula sa EDD?  Oo  Hindi
Kung ikaw ay nagbigay ng maling impormasyon, alam mo ba na ang impormasyon na iyong ibinigay ay mali sa
panahon na ibinigay ang impormasyon?  Oo  Hindi
Kung ikaw ay nagkait ng impormasyon, alam mo ba na dapat ikaw ay nagbigay ng impormasyon sa EDD sa
panahon na ibinigay ang impormasyon?  Oo  Hindi
Kung natuklasan mo na ang impormasyon na ibinigay ay mali, sinubukan mo bang abisuhin ang EDD?
 Oo  Hindi
Kung ikaw ay sumagot ng oo sa katanungan 1, bakit ka nagbigay ng maling impormasyon o nagkait ng
impormasyon?
May anumang impormasyon ka ba na nais idagdag?

Naiintindihan ko na ang batas ng estado ay nagbibigay ng pinansyal na kaparusahan at diskwalipikasyon ng
linggo kung sinadya ko na gumawa ng maling mga pahayag o nagkait ng katotohanan ng impormasyon upang
makakakuha ng mga benepisyo.
Ako ay nagpapahayag sa ilalim ng kaparusahan ng peruhiya na ang impormasyon na aking ibinigay sa abiso na
ito ay totoo at tama.
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