
Nếu quý vị mất việc hoặc bị cắt giảm giờ làm hay tiền 
lương, thì quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận trợ cấp 
thất nghiệp từ Sở Phát Triển Việc Làm (Employment 
Development Department, EDD) của California.

Quý vị có thu nhập từ việc tự kinh 
doanh, chủ doanh nghiệp hoặc 
nhà thầu độc lập không2

Nộp đơn yêu cầu hoặc 
mở lại yêu cầu của quý 
vị trên UI Online (portal.
edd.ca.gov) và chứng 
nhận mỗi hai tuần để 
chúng tôi xác định điều 
kiện hội đủ cho việc 
thanh toán trợ cấp.

Yêu cầu bồi thường thất 
nghiệp của quý vị đã hết 
hạn vì năm quyền lợi của 
quý vị đã kết thúc?

Năm quyền lợi UI thông 
thường kết thúc 12 tháng 
sau khi yêu cầu bồi 
thường bắt đầu.

Nếu quý vị vẫn đang trong năm quyền lợi của mình, thì chúng 
tôi sẽ tự động nộp gia hạn PEUC trong yêu cầu của quý vị và 
quý vị sẽ được thông báo qua email, tin nhắn hoặc xem tài 
khoản UI Online của mình để biết thông tin cập nhật.

Khi quý vị hết thời gian gia hạn PEUC, quý vị có thể hội đủ 
điều kiện được gia hạn thêm 13 tuần theo chương trình 
Giai Đoạn Kéo Dài Liên Bang-Tiểu Bang (Federal-State 
Extended Duration, FED-ED)5. 

Quý vị có thể đủ tiêu chuẩn nhận trợ cấp từ Bảo Hiểm Thất 
Nghiệp (Unemployment Insurance, UI) thông thường. Quý vị 
có thể được trợ cấp tới 26 tuần nếu hội đủ điều kiện. Hãy truy 
cập UI Online (portal.edd.ca.gov) để đăng ký.

Khi hết thời gian trợ cấp có sẵn, quý vị có thể hội đủ điều 
kiện được trợ cấp tới 53 tuần theo chương trình Bồi Thường 
Thất Nghiệp Khẩn Cấp Do Đại Dịch (Pandemic Emergency 
Unemployment Compensation, PEUC)4.

Nếu quý vị đã nhận enough wages (edd.ca.gov/
Unemployment/UI-Calculator.htm) trong 18 tháng vừa qua 
và hiện vẫn thất nghiệp hoặc làm việc bán thời gian, thì quý 
vị phải nộp lại yêu cầu mới ngay cả khi quý vị hiện đang 
được gia hạn. 

Nếu quý vị không chắc liệu quý vị có nhận đủ lương như 
báo cáo của chủ lao động hay không, hãy đăng nhập vào 
UI Online (portal.edd.ca.gov) và chọn File New Claim (Nộp 
Yêu Cầu Mới). Chúng tôi sẽ ngay lập tức cho quý vị biết 
rằng quý vị không có đủ lương để đưa ra yêu cầu mới, hoặc 
cung cấp hướng dẫn về cách nộp đơn đăng ký mới.

Quý vị không cần phải nộp đơn lại nếu quý vị không nhận 
đủ lương trong 18 tháng qua để thiết lập yêu cầu mới, bất 
kể quý vị đang yêu cầu thông thường, gia hạn liên bang hay 
PUA. Tiếp tục chứng nhận quyền lợi và chúng tôi sẽ thông 
báo cho quý vị khi số tuần trợ cấp của quý vị được xử lý. 

Truy cập Benefit Year End page (Bit.ly/UIBYE) để biết thêm 
thông tin.

Quý vị có thể đủ tiêu chuẩn nhận Hỗ Trợ Thất 
Nghiệp Do Đại Dịch (Pandemic Unemployment 
Assistance, PUA)3 nếu quý vị bị ảnh hưởng bởi đại 
dịch COVID-19. Quý vị có thể được trợ cấp  PUA tới 
86 tuần nếu hội đủ điều kiện. Truy cập PUA page (Bit.
ly/PUAEDD) để biết thêm thông tin và cách đăng ký.

Chương Trình 
Trợ Cấp Thất Nghiệp 
California
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Quý vị có nhận lương dành cho nhân 
viên trong 18 tháng vừa qua không?1

Bắt Đầu Tại Đây!

Quý vị đã hết số tuần UI thông thường?

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  Lương dành cho nhân viên thường được báo cáo trên biểu mẫu thuế W-2. Ngay cả khi quý vị không nhận được biểu mẫu thuế W2 từ chủ lao động, thì quý vị có thể vẫn có 
lương dành cho nhân viên; chủ lao động của quý vị có thể đã phân loại nhầm quý vị thành nhà thầu độc lập. Nếu quý vị cho rằng quý vị có thể đã bị phân loại nhầm và quý vị 
có lương dành cho nhân viên, hãy liên hệ với EDD và yêu cầu kiểm toán lương.

2 Loại thu nhập này thường được báo cáo trên mẫu thuế 1099. Việc thu nhập của quý vị được báo cáo trên mẫu thuế 1099 không có nghĩa là quý vị không có lương dành cho 
nhân viên; chủ lao động của quý vị có thể đã phân loại nhầm quý vị thành nhà thầu độc lập. Nếu quý vị cho rằng quý vị có thể đã bị phân loại nhầm và quý vị có lương dành 
cho nhân viên, hãy liên hệ với EDD và yêu cầu kiểm toán lương.

3 Có thể nộp yêu cầu PUA mới từ ngày 6 tháng 12 năm 2020 đến ngày 4 tháng 9 năm 2021.
4 Có thể nộp yêu cầu gia hạn PEUC mới từ ngày 29 tháng 3 năm 2020 đến ngày 4 tháng 9 năm 2021.
5 Có thể nộp yêu cầu gia hạn FED-ED mới từ ngày 10 tháng 5 năm 2020 đến ngày 11 tháng 9 năm 2021. Quý vị có thể  

hội đủ điều kiện nhận trợ cấp tới 20 tuần nếu thất nghiệp trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 5 năm 2020 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021.
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Chứng nhận mỗi hai tuần để 
nhận khoản thanh toán trợ cấp.

Không Đúng

Chúng tôi sẽ tự động nộp đề nghị gia hạn FED-ED cho yêu 
cầu của quý vị nếu yêu cầu UI thông thường của quý vị bắt 
đầu vào hoặc sau ngày 19 tháng 5 năm 2019 và quý vị đáp 
ứng các yêu cầu về điều kiện hội đủ và thu nhập cụ thể 
của FED-ED. Quý vị sẽ nhận được thông báo. Hãy xem tài 
khoản UI Online của quý vị để biết thông tin cập nhật. 

Nếu quý vị không hội đủ điều kiện, chúng tôi sẽ gửi thông 
báo qua thư trong vòng 5-7 ngày để giải thích lý do quý vị 
không hội đủ điều kiện kèm theo thông tin về cách kháng 
nghị quyết định. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tự động mở yêu cầu 
PUA cho quý vị hoặc mở lại yêu cầu PUA của quý vị nếu 
trước đây quý vị đã có yêu cầu miễn là quý vị đáp ứng các 
yêu cầu về điều kiện hội đủ. Quý vị sẽ nhận được thông 
báo. Hãy xem tài khoản UI Online của quý vị để biết thông 
tin cập nhật. 

Truy cập FED-ED Extension page (Bit.ly/CA-FEDED) để biết 
thêm thông tin.

Quý vị đã hết số tuần PEUC?

https://Bit.ly/CA-FEDED

