
Kung ikaw ay walang trabaho o binawasan ang 
iyong mga oras o sahod, ikaw ay maaaring 
karapat-dapat tumanggap ng mga benepisyo para 
sa pagkawala ng trabaho mula sa Employment 
Development Department (EDD) ng California.

Ikaw ba ay may kita mula sa 
pagtatrabaho sa sarili, isang 
may-ari ng negosyo, o isang 
independiyenteng kontratista?2

Mag-aplay o muling 
buksan ang iyong claim 
sa UI Online (portal.
edd.ca.gov) at a bawat 
dalawang linggo para 
mapagpasiyahan ang 
pagiging karapat-dapat 
para sa mga pagbabayad 
ng benepisyo.

Ang iyo bang claim para 
sa pagkawala ng trabaho 
ay napaso na dahil 
natapos na ang iyong taon 
ng benepisyo?

Ang isang regular na 
taon ng benepisyo ng UI 
ay natatapos 12 buwan 
pagkaraang magsimula 
ang claim.

Kung ikaw ay nasa loob pa rin ng iyong taon ng benepisyo, 
awtomatiko naming ihaharap ang isang pagpapalawig ng 
PEUC sa iyong claim at ikaw by bibigyan ng paunawa sa 
pamamagitan ng email, text, o subaybayan ang iyong UI 
Online account para sa pagsasapanahon.

Kapag naubusan ka na ng mga linggo sa isang pagpapalawig 
ng PEUC, maaaring maging karapat-dapat ka para sa isa pang 
13 linggong pagpapalawig sa ilalim ng programang Federal-
State Extended Duration (FED-ED)5. 

Maaari kang maging kuwalipikado para sa regular na 
Unemployment Insurance (UI) na mga benepisyo. Kung 
karapat-dapat, makakatanggap ka ng hanggang 26 na linggo 
ng mga benepisyo. Bisitahin ang UI Online (portal.edd.ca.gov) 
upang mag-aplay.

Kapag naubusuan ka ng mga linggo ng mga benepisyo, 
maaari kang maging karapat-dapat para sa hanggang 53 
linggo sa ilalim ng programang Pandemic Emergency 
Unemployment Compensation (PEUC)4.

Dapat kang muling mag-aplay para sa isang bagong claim 
kahit na ikaw ay kasalukuyang nasa isang pagpapalawig 
kung kumita ka ng enough wages (edd.ca.gov/
Unemployment/UI-Calculator.htm) sa huling 18 buwan at 
wala pa ring trabaho o nagtatrabaho nang part time  lamang. 

Kung hindi ka sigurado na ikaw ay may sapat na mga sahod 
gaya ng iniulat ng isang pinagtatrabahuhan, mag-log in sa 
UI Online (portal.edd.ca.gov) at piliin ang File New Claim. 
Agad namin sasabihin sa iyo na ikaw ay walang sapat 
na mga sahod upang magtatag ng isang bagong claim, 
o magkaloob ng mga instruksiyon tungkol sa kung paano 
dapat isumite ang isang bagong aplikasyon.

Hindi mo kailangang muling mag-aplay kung hindi ka 
kumikita ng sapat na mga kita sa nakalipas na 19 buwan 
upang magtatag ng isang bagong claim, ikaw man ay nasa 
isang regular na claim, isang pederal na pagpapalawig, o 
PUA. Patuloy na magsertipika para sa mga benepisyo, at 
bibigyan ka namin ng paunawa kapag ang iyong mga linggo 
ng benepisyo ay naproseso. 

Bisitahin ang Benefit Year End page (Bit.ly/UIBYE) para sa 
karagdagang impormasyon.

Ikaw ay maaaring maging kuwalipikado para sa 
Pandemic Unemployment Assistance (PUA)3 kung 
ikaw ay naapektuhan ng pandemyang COVID-19. 
Kung karapat-dapat, makakatanggap ka ng hanggang 
86 linggo ng mga benepisyo ng PUA . Bisitahin ang 
PUA page (Bit.ly/PUAEDD) para sa karagdagang 
impormasyon at paano dapat mag-aplay.
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Ikaw ba ay may mga sahod ng 
empleyado sa nakalipas na 18 buwan?1

Simulan Dito!

Naubusan ka ba ng regular na mga linggo ng UI?

https://portal.edd.ca.gov
https://portal.edd.ca.gov
https://edd.ca.gov/Unemployment/UI-Calculator.htm
https://portal.edd.ca.gov
https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/benefit-year-end.htm
https://Bit.ly/PUAEDD


1  Ang mga sahod ng empleyado ay karaniwang iniuulat sa isang W-2 tax form. Kahit na hindi ka nakatanggap ng isang W2 tax form mula sa iyong pinagtatrabahuhan, maaari 
ka pa ring magkaroon ng mga suweldo ng empleyado; ang iyong pinagtatrabahuhan ay maaaring maling nagklasipika sa iyo bilang isang independiyenteng kontratista. Kung 
ikaw ay naniniwala na ikaw ay maling naklasipika at may mga sahod ng empleyado, kontakin ang EDD at humiling ng isang pagsusuri ng sahod.

2 Ang ganitong uri ng kita ay karaniwang iniuulat sa isang 1099 tax form. Kung ang iyong kita ay iniulat man sa isang 1099 tax form ay hindi nangangahulugan na ikaw ay 
walang mga sahod ng empleyado; ang iyong pinagtatrabahuhan ay maaaring maling nagklasipika sa iyo bilang isang independiyenteng kontratista. Kung ikaw ay naniniwala 
na ikaw ay maaaring maling naklasipika at may mga sahod ng empleyado, kontakin ang EDD at humiling ng isang pagsusuri ng sahod.

3 Ang pinakamaaga na ang isang bagong claim sa PUA ay makakapagsimula ay Disyembre 6, 2020, at magagawa hanggang Setyembre 4, 2021.
4 Ang pinakamaaga na makakapagsimula ang isang pagpapalawig ng PEUC ay Marso 29, 2020 at magagawa hanggang Setyembre 4, 2021.
5 Ang pinakamaaga na makakapagsimula ang pagpapalawid ng FED-ED ay Mayo 10, 2020, at magagawa hanggang Setyembre 11, 2021. Para 

sa mga linggo ng pagkawala ng trabaho sa pagitan ng Mayo 20, 2020 at Agosto 7, 2021, ikaw ay maaaring karapat-dapat para sa hanggang 
20 linggo ng mga benepisyo.
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Sertipikahan bawat linggo 
upang matanggap ang 
mga pagbabayad ng 
benepisyo.

Hindi Oo

Awtomatiko kaming maghaharap ng isang pagpapapalawig 
ng FED-ED sa iyong claim kung ang iyong regular na UI 
claim ay nagsimula noong o pagkaraan ng Mayo 19, 2019 
at nakakatugon ka sa ispesipikong pagiging karapat-dapat 
sa FED-ED at mga iniaatas na kita. Ikaw ay bibigyan ng 
paunawa. Subaybayaran ang iyong UI Online account para 
sa mga pagsasapanahon. 

Kung ikaw ay hindi karapat-dapat, magpapakoreo kami ng 
isang paunawa sa loob ng 5-7 araw na nagpapaliwanag 
kung bakit ikaw ay hindi karapat-dapat sa impormasyon 
tungkol sa kung paaano maaaring iapela ang pasiya. Gayon 
din, awtomatiko naming bubuksan ang isang PUA claim 
para sa iyo, o muling bubuksan ang iyong PUA claim kung 
mayroon ka na sa nakaraan hanggang natutugunan mo ang 
mga iniaatas sa pagiging karapat-dapat. Ikaw ay bibigyan ng 
paunawa. Subaybayan ang iyong UI Online account para sa 
mga pagsasapanahon. 

Bisitahin ang FED-ED Extension page (Bit.ly/CA-FEDED) 
para sa karagdagang impormasyon.

Naubusan ka ba ng mga linggo ng PEUC?

https://Bit.ly/CA-FEDED

