Chuyển Đổi Từ Bảo Hiểm
Tàn Tật sang Nghỉ Chăm
Sóc Gia Đình Có Trả Lương
Chương trình Nghỉ Chăm Sóc Gia Đình Có Trả Lương (PFL) cung cấp phúc lợi cho những người mẹ nghỉ làm việc để có thời gian gắn
bó với con mới sinh. Hãy tận hưởng thời gian này và có mặt trong những giờ phút quan trọng nhất.
Những người mẹ mới có con hiện nay đang nhận phúc lợi Bảo Hiểm Tàn Tật (DI) sau khi sinh con hầu như sẽ hợp lệ được nhận phúc
lợi PFL khi đơn đòi quyền lợi DI chấm dứt. Tìm hiểu cách thức dễ dàng chuyển từ DI sang PFL.

Quý Vị có Đủ Điều Kiện Không?
Để đủ điều kiện hưởng phúc lợi PFL, quý vị phải:
• Vừa mới sinh con trong gia đình trong 12 tháng vừa rồi.
• Có trả Bảo Hiểm Tàn Tật Tiểu Bang (ghi là “CASDI” trong cùi
chi phiếu lương) trong từ 5 tới 18 tháng vừa rồi.
• Không dùng tới tám tuần phúc lợi PFL trong 12 tháng vừa rồi

Tôi Nộp
Đơn PFL Như Thế Nào?
Nghỉ Chăm Sóc Gia Đình Có Trả Lương (PFL) Phúc Lợi - Phụ
Nữ Mới Sinh Con (DE 2501FP) sẽ được gửi cho quý vị vào lần
trả tiền DI cuối cùng. Nộp đơn DE 2501FP khi nộp hồ sơ hưởng
phúc lợi PFL.
Nếu quý vị nộp đơn DI bằng thư qua bưu điện:
• Quý vị sẽ được gửi biểu mẫu DE 2501FP qua bưu điện. Điền
đầy đủ vào đơn rồi gửi qua bưu điện tới Bộ Phát Triển Việc
Làm (EDD) để được duyệt xét.
Nếu quý vị nộp đơn DI bằng SDI Online (edd.ca.gov/SDI_Online):

Điều Gì Xảy Ra Tiếp Theo?

• Quý vị sẽ được gửi một kết nối tới DE 2501FP vào hộp thư
SDI Online của quý vị. Nếu quý vị nộp đơn bằng phương tiện
điện tử, đừng gửi thêm đơn giấy vào.

Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị Thông Báo về cách Tính Toán (DE 429DF) xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được đơn đòi quyền lợi của
quý vị và cung cấp khoản phúc lợi mỗi tuần dự tính cho quý vị. Quý vị sẽ biết rằng chúng tôi chấp thuận đơn đòi quyền lợi của quý
vị khi quý vị nhận được EThông Báo (DE 2500E) Tiền Trả Phúc Lợi qua Điện Tử (EBP). Chúng tôi sẽ trực tiếp liên lạc với quý vị nếu
trong hồ sơ đòi quyền lợi của quý vị còn thiếu giấy tờ gì.

Xin ghé vào CaliforniaPaidFamilyLeave.com để tìm hiểu thêm.
EDD là nhà tuyển dụng/chương trình cung cấp cơ hội bình đẳng. Có sẵn hỗ trợ bổ sung và dịch vụ dành cho người
khuyết tật khi có yêu cầu. Cần gửi yêu cầu dịch vụ, trợ giúp, và/hoặc định dạng khác bằng cách gọi tới 1-866-490-8879
(điện thoại). Người sử dụng TTY, xin vui lòng gọi California Relay Service (Dịch Vụ Chuyển Tiếp California) tại 711.
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