ຕົວຢ່າງ ໜ້ ານ້ ໃຊ້ ສໍາລັບອ້ າງອງເທື່ົ ານ້ັ ນ
ຫ້ ອງການ EDD ຊື່
ຕູ ້ ໄປສະນ
ເມອງ, CA ລະຫັດໄປສະນ

ເບີໂທລະສັບຂອງຫ້ ອງການ EDD:
ພາສາອັງກິດ:
1-800-300-5616
ພາສາສະເປນ:
1-800-326-8937
ພາສາກວາງຕຸ ້ ງ:
1-800-547-3506
ພາສາຈນກາງ:
1-866-303-0706
ພາສາຫວຽດ:
1-800-547-2058
TTY:
1-800-815-9387

ຊື່ ຜູ້ ຍື່ ນຄໍາຮ້ ອງ
ທື່ ຢູ ື່ ຂອງຜູ້ ຍື່ ນຄໍາຮ້ ອງ
ເມອງທື່ ຜູ້ ຍື່ ນຄໍາຮ້ ອງອາໄສຢູ ື່ , ລັດ,

ວັນທສົື່ງໄປສະນ:
ສໍາລັບຫ້ ອງການໃຊ້ ເທື່ົ ານັ້ນ:

ລະຫັດໄປສະນ

ໜ
ັ ງສືແຈ້ ງການສາພາດເພື່ອການົດສິດໃນການໄດ້ ຮັບຄວາມຊ່ ວຍເຫື ອດ້ ານການປະກັນການຫວ່ າງງານ
ຍ້ ອນຫຍັງຂ້ າພະເຈ້ົ າຈ່ ງໄດ້ ຮັບໜ
ັ ງສືແຈ້ ງການນ້ີ ?
ປະເດັນບັນຫາທື່ ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ ກື່ຽວກັບການມສິດໃນການໄດ້ ຮັບຄວາມຊື່ ວຍເຫອທື່ ອະທິບາຍໃນໜ້ າຕໍື່ໄປໄດ້ ຖກລະບຸ ໄວ້ ໃນການຮຽກຮ້ ອງສິດປະໂຫຍດກື່ ຽວກັ
ບການປະກັນການຫວື່ າງງານ (Unemployment Insurance ຫ UI) ຂອງທື່ ານແລ້ ວ.
ທື່ ານມນັດໝາຍໃນການສໍາພາດທາງໂທລະສັບເພື່ ອໃຫ້ ຂ້ໍ ມູ ນກັບຕົວແທນຂອງຫ້ ອງການ EDD.
ທາງພະແນກຈະໃຊ້ ຂ້ໍ ມູ ນທື່ ທື່ ານໃຫ້ ໄວ້ ເພື່ ອກໍານົດວື່ າທື່ ານຈະໄດ້ ຮັບເງິນ ຊື່ ວຍເຫອດ້ ານການປະກັນການຫວື່ າງງານບໍ.
ຖ້ າທ່ ານບ່ ຫວ່ າງທີ່ຈະເຂ້ົ າຮ່ ວມການສາພາດທາງໂທລະສັບ ຈະມີການຕັດສິນໃຈໂດຍອີງໃສ່ ຂ້ ມູ ນທ່ີ ມີຢູ ່
ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ ມີການປະຕິເສດການຈ່ າຍເງິນ ຊ່ ວຍເຫື ອໃຫ້ ແກ່ ທ່ານກ່ ໄດ້ .
_____________________ ລະຫວ່ າງເວລາ ________ ເຖິງ ________ ເວລາປາຊີຟິກ
ຕົວແທນຂອງຫ້ ອງການ EDD ຈະໂທຫາທື່ ານທື່ ເບໂທຕໍື່ໄປນ້ . ມບໍລິການແປພາສາໃຫ້ ໂດຍບໍື່ເສຍຄື່ າ.

ຂ້ າພະເຈ້ົ າຄວນຈະຄາດຫວັງຫຍັງໃນລະຫວ່ າງການສາພາດ?
ທື່ ານຈະຖກຕ້ັ ງຄໍາຖາມກື່ ຽວກັບການຮຽກຮ້ ອງສິດປະໂຫຍດຂອງທື່ ານ. ຕົວຢື່ າງຄໍາຖາມປາກົດຢູ ື່ ດ້ານຫັ ງຂອງໜັງສແຈ້ ງການນ້ .
ກະລຸ ນາກຽມພ້ ອມທື່ ຈະຕອບຄໍາຖາມເຫື່ົ ານ້ ໃນລະຫວື່ າງການສໍາພາດ. ທື່ ານມສິດທື່ ຈະຮ້ ອງຂໍໃຫ້ ມເວລາເພື່ ມເຕມໃນການກະກຽມ, ສື່ົ ງຫັ ກຖານ, ສະເໜພະຍານ
ແລະ ມບຸ ກຄົນໃດໜື່ ງເປັນຕົວແທນໂດຍທື່ ານເສຍຄື່ າໃຊ້ ຈື່າຍເອງ. ຖ້ າທື່ ານຕ້ ອງການເວລາເພື່ ມເຕມ
ທື່ ານຕ້ ອງຂໍນັດໝາຍໃໝື່ ກື່ ອນທື່ ຈະຮອດກໍານົດວັນແລະເວລານັດໝາຍທື່ ລະບຸ ໄວ້ ໃນແບບຟອມນ້ .
ການຂໍນັດໝາຍເພື່ ອສໍາພາດໃໝື່ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ ການຈື່ າຍເງິນ ຊື່ ວຍເຫອຂອງທື່ ານຊັກຊ້ າ ເນື່ ອງຈາກກໍານົດນັດໝາຍທື່ ທື່ ານມແມື່ ນ ໄວທື່ ສຸ ດຢູ ື່ ແລ້ ວ.
ພວກເຮົາອາດຈະຕິດຕໍື່ອະດດນາຍຈ້າງຂອງທື່ ານ ຫ ພະຍານອື່ ນໆເພື່ ອກວດສອບຄໍາຖະແຫງຂອງທື່ ານ ຫ ເພື່ ອຂໍຂ້ໍ ມູ ນ. ທື່ ານສາມາດໂຕ້ ແຍ້ ງຄໍາຖະແຫງ ຫ
ຫັ ກຖານໃດໆທື່ ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ ໄວ້ ກື່ໍ ໄດ້ .

ການສາພາດເພ່ື ອການົດສິດໃນການໄດ້ ຮັບຄວາມຊ່ ວຍເຫື ອນ້ີ ມີຜົນກະທົບແນວໃດຕ່ ການຈ່ າຍເງິນຊ່ ວຍເຫື ອຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າ?
ຖ້ າທື່ ານບື່ໍ ເຄຍໄດ້ ຮັບເງິນຊື່ ວຍເຫອຈາກການຮຽກຮ້ ອງສິດ ແລະມປະເດັນບັນຫາທື່ ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ ກື່ຽວກັບການມສິດໃນການໄດ້ ຮັບຄວາມຊື່ ວຍເຫອ
ຈະບໍື່ສາມາດຈື່ າຍເງິນຊື່ ວຍເຫອເພື່ ມເຕມໄດ້ ຈົນກວື່ າຂ້ັ ນຕອນການສໍາພາດຈະສໍາເລັດ ແລະມການກໍານົດສິດໃນການໄດ້ ຮັບຄວາມຊື່ ວຍເຫອຂອງທື່ ານ.
ສບຕໍື່ການຢ້ັ ງຢນເພື່ ອຂໍຮັບສິດປະໂຫຍດ ແລະນໍາສົື່ງໃບຢັ້ງຢນທຸ ກສອງອາທິດທາງອອນລາຍ, ທາງໂທລະສັບ ຫ
ທາງໄປສະນໃນຂະນະທື່ ກໍາລັງມການແກ້ ໄຂບັນຫານ້ .
ຖ້ າທື່ ານໄດ້ ຮັບເງິນຊື່ ວຍເຫອຈາກການຮຽກຮ້ ອງສິດ ແຕື່ ເງິນຊື່ ວຍເຫອ ເພື່ ມເຕມຍັງຄ້ າງຄາຢູ ື່ ເປັນເວລາຫາຍກວື່ າສອງອາທິດ
ເນື່ ອງຈາກມບັນຫາກື່ ຽວກັບການມສິດໃນການໄດ້ ຮັບຄວາມຊື່ ວຍເຫອ ພວກເຮົາຈະດໍາເນນການຈື່ າຍເງິນໃຫ້ ທື່ານແບບມເງື່ ອນໄຂ.
ຖ້ າທື່ ານສບຕໍື່ການຢ້ັ ງຢນຂໍຮັບສິດປະໂຫຍດໃນຂະນະທື່ ພວກເຮົາກໍາລັງກໍານົດສິດຂອງທື່ ານໃນການໄດ້ ຮັບຄວາມຊື່ ວຍເຫອ ການຈື່ າຍເງິນໃດໆ
ແບບມເງື່ ອນໄຂຈະຖວື່ າເປັນການຈື່ າຍເງິນເກນ ຖ້ າໃນພາຍຫັ ງພວກເຮົາພົບວື່ າທື່ ານບໍື່ມສິດໃນການໄດ້ ຮັບຄວາມຊື່ ວຍເຫອເຫົື່ ານ້ັ ນ.
ເພື່ ອທື່ ຈະຂໍນັດໝາຍໃໝື່ , ອັບເດດເບໂທລະສັບຂອງທື່ ານ ຫ ຢັ້ງຢນສິດປະໂຫຍດຂອງທື່ ານ ກະລຸ ນາໃຊ້ UI OnlineSM ທື່
edd.ca.gov/UI_Online ຫ ໂທໄປທື່ ເບໂທຟຣໃດໜື່ ງທື່ ລະບຸ ໄວ້ ຂ້ າງເທິງນ້ .
ສໍາລັບຂໍ້ມູ ນກື່ ຽວກັບວິທທື່ ຫ້ ອງການ EDD ນໍາໃຊ້ ກົດໝາຍແລະນະໂຍບາຍເພື່ ອກໍານົດສິດໃນການ ໄດ້ ຮັບຄວາມຊື່ ວຍເຫອ
ກະລຸ ນາເບິື່ງຄູ ື່ ມການກໍານົດສິດປະໂຫຍດດ້ ານການປະກັນການຫວື່ າງງານ (UI Benefit Determination Guide) ໄດ້ ທື່
edd.ca.gov/UIBDG.
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ຕົວຢ່າງ ໜ້ ານ້ ໃຊ້ ສໍາລັບອ້ າງອງເທົື່ານ້ັ ນ
ຄາແນະນາໃນການສາພາດທາງໂທລະສັບ
ໃນລະຫວື່ າງການສໍາພາດທາງໂທລະສັບ ທື່ ານອາດຈະຖກຖາມຄໍາຖາມຕໍື່ໄປນ້ .
ໝາຍເຫດ: ຄໍາຖາມຈະຂ້ ນຢູ ື່ ກັບເຫດຜົນທື່ ທື່ ານມນັດໝາຍໃນການສໍາພາດທາງໂທລະສັບ.
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