Kung nawalan ka ng trabaho o
nabawasan ang oras o sahod mo sa
trabaho, maaaring kwalipikado kang
tumanggap ng mga benepisyo sa
kawalan ng trabaho mula sa Employment
Development Department (EDD) ng
California.

California

Kawalan ng Trabaho
Mga Programa ng Benepisyo
Magsimula Rito!
Mayroon ka bang mga sahod
bilang empleyado
sa huling 18 buwan?1

Oo

Maaaring kwalipikado ka para sa regular na Unemployment
Insurance (UI) na mga benepisyo. Kung kwalipikado,
makatatanggap ka ng hanggang 26 na linggong mga
benepisyo. Bisitahin ang UI Online (edd.ca.gov/unemployment)
upang mag-aplay.
Kapag naubos na ang mga linggo mo sa PEUC na palugit,
maaaring kwalipikado ka sa hanggang 53 linggo sa ilalim ng
Pandemic Emergency Unemployment Compensation
(PEUC)4 na programa.
Naubusan ka ba ng mga regular na UI na linggo?

Oo

Ang iyong taon ba sa
benepisyo
ay nag-expire na iyong claim?
Ang taon ng benepisyo ay ang
12 buwang panahon mula
sa simula ng iyong claim.

Hi
ndi
Magsumite o muling buksan ang
iyong claim sa UI Online (edd.ca.gov/
unemployment) at magpatunay sa
bawat dalawang linggo para matukoy
ng EDD ang pagiging kwalipikado sa
mga bayad sa benepisyo.

Hi
ndi

Oo

Kung nasa loob ka pa ng iyong taon ng benepisyo, ang EDD ay
awtomatikong magsusumite ng PEUC na palugit sa iyong claim at
ipapaalam ito sa iyo sa email, text, o mag-abang sa UI Online account
para sa update.
Kapag naubos na ang mga linggo mo sa PEUC na palugit, maaaring
kwalipikado ka sa dagdag na 20 linggong palugit sa ilalim ng
Federal- State Extended Duration (FED-ED)5 na programa.

Naubusan ka ba ng mga regular na PEUC na linggo?

Hi
ndi
Magpatunay sa bawat dalawang linggo
upang makatanggap ng bayad sa benepisyo.
1
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May kinikita ka ba mula sa
pagiging self-employed o sa
sariling trabaho, may-ari ng
negosyo, o independiyenteng
kontratista?2

Maaaring kwalipikado ka sa Pandemic Unemployment
Assistance (PUA)3 kung apektado ka ng COVID-19
pandemic. Kung kwalipikado, makatatanggap ka ng
hanggang 86 na linggong PUA na mga benepisyo.
Bisitahin ang PUA page (Bit.ly/ PUAEDD) para sa higit
pang impormasyon kung paano mag-aplay.
Tandaan: Kung kumita ka bilang empleyado at mula sa
pagiging self-employed o sa sariling trabaho, may-ari ng
negosyo, o independiyenteng kontratista, hinihikayat
mag-aplay sa UI Online. Maaari mo ring sabihin sa UI
Online kung naniniwala ka na dapat inireport ng employer
ang sahod, at ilista ang employer na ito. Tutukuyin ng
EDD kung kwalipikado ka sa regular na UI o PUA na mga
benepisyo batay sa impormasyong ibinigay. Bisitahin ang
UI Online (edd.ca.gov/unemployment) upang mag-aplay.

Kung nag-expire na ang taon ng iyong benepisyo,
dapat kang magsumite ng bagong claim sa UI Online
(edd.ca.gov/unemployment). Kung may sapat na mga
sahod sa pagitan para sa bagong claim, ipoproseso
ang claim na ito. Kung wala, ang EDD ay
awtomatikong magsusumite ng PEUC na palugit sa
iyong naunang UI claim at ipapaalam ito sa iyo.
Awtomatikong isusumite ng EDD ang FED-ED na palugit
sa iyong claim kung ang iyong regular na UI claim na
nagsimula noong Mayo 19, 2019 o bago ito at naaabot mo
ang mga espesipikong kinakailangan ng FED-ED sa
pagiging kwalipikado at sa kita. Ipapaalam ito sa iyo. Magabang sa iyong UI Online account para sa mga update.
Kung hindi ka kwalipikado, ang EDD ay magmi-mail ng
abiso sa loob ng 5-7 araw na nagpapaliwanag kung bakit
hindi ka kwalipikado kasama ng impormasyon kung paano
iaapela ang desisyon. Isa pa, ang EDD ay awtomatikong
magbubukas ng isang PUA claim para sa iyo, o muling
buksan ang iyong PUA claim if kung mayroon ka na nito
dati hangga't naaabot mo ang mga kinakailangan para
maging kwalipikado. Ipapaalam ito sa iyo. Mag-abang sa
iyong UI Online account para sa mga update.
Bisitahin ang FED-ED Extension page (Bit.ly/CA-FEDED)
para sa higit pang impormasyon.

Ang mga sahod ng empleyado ay karaniwang inirereport sa W-2 tax form. Kahit na wala kang natanggap na W2 tax form mula sa iyong employer, maaaring may sahod ka pa rin bilang empleyado; ang iyong employer
ay maaaring nagkamali sa pagklasipika sa iyo bilang isang independiyenteng kontratista. Kung naniniwala ka na maaaring nagkamali sa pagkaklasipika sa iyo at may sahod bilang empleyado, kontaking ang EDD at humiling ng audit
sa sahod.
2
Ang ganitong uri ng kita ay karaniwang inirereport sa 1099 tax form. Kahit inirereport ang iyong kita sa 1099 tax form, hindi ibig sabihin nito na wala kang sahod bilang empleyado; ang iyong employer ay maaaring nagkamali sa
pagklasipika sa iyo bilang isang independiyenteng kontratista. Kung naniniwala ka na maaaring nagkamali sa pagkaklasipika sa iyo at may sahod bilang empleyado, kontaking ang EDD at humiling ng audit sa sahod.
3
Ang pinakamaagang simula ng bagong PUA claim ay sa Disyembre 6, 2020, at available hanggang sa Setyembre 4, 2021.
4
Ang pinakamaagang simula ng PEUC na palugit ay sa Marso 29, 2020 at available hanggang Setyembre 4, 2021.
5
Ang pinakamaagang simula ng FED-ED na palugit ay sa Mayo 10, 2020. Sa panahong ito, walang nakatakdang petsa ng pagwawakas.
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