
Thông báo Số tài khoản khách hàng tại 
Sở Phát triển Nhân dụng 

Mục đích của thông báo này là cung cấp cho quý vị Số tài khoản khách hàng tại Sở Phát triển 
Nhân dụng (EDD). Quý vị cần có số tài khoản khách hàng EDD riêng của mình để đăng ký với UI 
Online. Hơn nữa, quý vị có thể dùng số này thay cho số an sinh xã hội khi nói chuyện với nhân 
viên EDD.  
UI OnlineSM cho phép quý vị truy cập một cách nhanh chóng, tiện lợi và an toàn vào hồ sơ yêu 
cầu Bảo hiểm thất nghiệp (UI), chứng nhận quyền lợi tiếp tục*, mở lại hồ sơ yêu cầu đang có 
sẵn, xem lịch trình thanh toán tiền quyền lợi và quản lý hồ sơ 24/24, 7 ngày trong tuần.   
Để tiện lợi hơn nữa, người sử dụng điện thoại thông minh và máy tính bảng có thể nạp 
UI Online MobileSM vào máy. 

Số tài khoản khách hàng EDD của quý vị là: 

1234567890 

EDD rất coi trọng việc giữ an toàn cho các thông tin bảo mật. Vui lòng không chia sẻ số tài 
khoản khách hàng EDD của quý vị với bất kỳ ai khác. 

Nhận tiền quyền lợi nhanh hơn! Hãy đăng ký với UI Online và nhận các thông báo về thời hạn 
chứng nhận qua thư điện tử. Trung bình thì hồ sơ chứng nhận nạp qua UI Online được xử lý 
nhanh hơn là hồ sơ giấy hoặc hồ sơ nạp qua điện thoại. 

Để thiết lập tài khoản UI Online, hãy làm theo những bước sau: 
1. Tạo tài khoản đăng nhập an toàn thông qua Benefit Programs Online (Các chương trình quyền

 lợi trực tuyến) tại www.edd.ca.gov/BPO.
2. Đăng ký với UI Online dùng số tài khoản khách hàng EDD của quý vị.
3. Truy cập UI Online hoặc UI Online Mobile thông qua Benefit Programs Online để chứng nhận

các quyền lợi và làm những việc khác.

Để giúp quý vị sử dụng UI Online hiệu quả tối đa, có nhiều công cụ cài sẵn như là UI 
OnlineSM User Guide, DE 2338G, (Hướng dẫn sử dụng UI OnlineSM), Câu hỏi thường gặp 
và các băng video hướng dẫn tại www.edd.ca.gov/UI_Online. 

Đừng chần chờ. Hãy thiết lập tài khoản của quý vị ngay hôm 
nay để hưởng những lợi ích và thuận lợi của UI Online. 

Nếu quý vị đã tạo một tài khoản đăng nhập thông qua Benefit Programs Online và đã đăng ký 
với UI Online, quý vị có thể bỏ qua thông báo này. 
* Khách hàng đang có hồ sơ Partial or Work Sharing (Chia sẻ bán phần hoặc Chia sẻ công việc) không thể chứng nhận quyền lợi

qua đường trực tuyến vào lúc này, nhưng vẫn có thể truy cập nhiều mục khác của UI OnlineSM. 
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