
DE 4365PFS/V (9-22) (INTERNET) Trang 1 trên 1 

 

MẪU, trang này chỉ dùng để tham khảo 

Mail Date: 

[Tên và Họ của ứng viên] 

Ngày Bắt Đầu Năm Phúc Lợi: 

Phần Chỉ Dành Cho Văn Phòng: 

 
SỞ PHÁT TRIỂN VIỆC LÀM 

PO BOX 1234 
ANY TOWN, CA 99999-9999 

 

Thông Báo Về Trường Hợp Khai Báo Có Khả Năng Sai 
 

Tại sao tôi nhận được thông báo này? 

Quý vị nhận được thông báo này vì thông tin hiện có ở EDD cho biết quý vị có thể đã cung cấp EDD thông tin thiếu 
hoặc không đúng có khả năng liên quan đến vấn đề đủ điều kiện hợp lệ khác sẽ được thảo luận trong cuộc phỏng 
vấn qua điện thoại đã lên lịch của quý vị. 

Để giúp quý vị chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, dưới đây là những câu hỏi mà EDD có thể hỏi quý vị. Những câu trả 
lời mà quý vị cung cấp sẽ giúp EDD xác định xem liệu quý vị đã biết hoặc hẳn đã biết thông tin quý vị đã cung cấp 
cho EDD là không đúng, hoặc liệu quý vị đã cố tình cung cấp thiếu thông tin, để được chi trả phúc lợi thất nghiệp. 

Hình phạt là gì nếu EDD xác định tôi đã khai báo sai? 

Nếu EDD phát hiện quý vị đã cố ý cung cấp thông tin thiếu hoặc không đúng để được thanh toán phúc lợi, thì quý 
vị có thể phải chịu 2-23 tuần phạt hành chính vì “khai báo sai”. Những tuần phạt sẽ được bổ sung vào đề nghị 
hưởng bảo hiểm thất nghiệp hiện nay hoặc trong tương lai của quý vị. Với mỗi tuần phạt, quý vị phải bị thất nghiệp 
bán thời gian hoặc toàn thời gian, nộp các giấy chứng nhận, và đáp ứng mọi quy định về tính đủ điều kiện, nhưng 
quý vị sẽ không được hưởng phúc lợi của những tuần này. Quý vị cũng có thể phải hoàn trả các khoản phúc lợi 
mà quý vị đã nhận trước đây và thanh toán một khoản tiền phạt tương đương 30% tổng khoản tiền phúc lợi quý vị 
đã được chi trả vượt mức. 

Tôi có thể viết ra câu trả lời cho những câu hỏi này bằng văn bản không? 

Nếu quý vị muốn cung cấp câu trả lời cho những câu hỏi liên quan đến việc khai báo có khả năng sai của quý vị 
bằng văn bản chứ không qua điện thoại, thì quý vị có thể trả lời những câu hỏi dưới đây, ký tên, và ghi ngày của 

thông báo này, và gửi lại đến địa chỉ được nêu trên đây trong vòng 10 ngày kể từ ngày gửi ghi trên Thông báo 
Phỏng vấn xét điều kiện hợp lệ cho Phúc lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp. 

Ngay cả khi quý vị chọn trả lời những câu hỏi này bằng văn bản, quý vị vẫn phải có mặt cho cuộc phỏng vấn qua 
điện thoại đã lên lịch vào ngày và giờ được ghi trong Thông báo Phỏng vấn xét điều kiện hợp lệ cho Phúc lợi Bảo 
Hiểm Thất Nghiệp để thảo luận về vấn đề đủ điều kiện khác có thể có trong thông báo. Ngoài ra, EDD có thể liên 
hệ với quý vị hiểu rõ hơn các câu trả lời quý vị cung cấp trong thông báo này. 

Nếu quý vị muốn trả lời bằng văn bản, vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây càng đầy đủ càng tốt: 

1. Có phải quý vị đã cung cấp thông tin không đúng hoặc thiếu cho chúng tôi, EDD?   Có    Không 

2. Nếu quý vị đã cung cấp thông tin không đúng, thì quý vị có biết thông tin quý vị đã cung cấp là không đúng tại 

thời điểm quý vị cung cấp thông tin đó không?   Có    Không 

3. Nếu quý vị cung cấp thiếu thông tin, thì quý vị có biết quý vị cần cung cấp thông tin đó cho EDD tại thời điểm 

quý vị cung cấp thông tin đó không?   Có    Không 

4. Nếu quý vị phát hiện thông tin quý vị đã cung cấp là không đúng, quý vị có cố gắng thông báo cho EDD 

không?   Có    Không 

5. Nếu quý vị đã trả lời Phải đối với câu hỏi 1, tại sao quý vị đã cung cấp thông tin thiếu hoặc không đúng? 
  

6. Quý vị có thông tin nào khác cần bổ sung không?   

   

Tôi hiểu rằng luật tiểu bang quy định các tuần phạt hành chính và truất quyền hưởng phúc lợi nếu tôi cố 

tình thực hiện khai báo sai hoặc thiếu các thông tin quan trọng để có được phúc lợi. 

Tôi tuyên bố theo hình phạt khai man rằng thông tin mà tôi cung cấp trong thông báo này là đúng và  
chính xác. 

 
          
 Chữ Ký Tên Viết Bằng Chữ In Ngày 




