Ipinapakilalala ang eServices para
sa mga claimant

Ang eServices ang secure na website ng Departamento ng Seguridad sa Trabaho (Employment
Security Department) para sa pag-aapply para sa mga benepisyo ng pagkawala ng trabaho,
pagsusumite ng mga lingguhang claim at pag-access ng impormasyon tungkol sa iyong mga
benepisyo.
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Ang magagawa mo sa pamamagitan ng eServices
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mag-apply para sa mga benepisyo.
Isumite ang iyong mga lingguhang claim.
Kumuha ng impormasyon tungkol sa mga benepisyo mo, kabilang ang halagang
ibabayad sa iyo at kung naiproseso na namin ang pagbabayad mo.
Magbasa ng mga liham mula sa amin.
Baguhin ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan.
Mag-sign up para sa direct deposit o debit card.
Tingnan ang iyong balanse sa overpayment at bayaran ito.
Palitan ang iyong Personal Identification Number (PIN) para sa aming system sa telepono.
Humiling na i-withhold o huwag i-withhold ang pederal na buwis sa kita mula sa
iyong mga benepisyo.
Mag-apply para sa mga benepisyo sa pagsasanay.
Tumugon sa mga kahilingan para sa higit pang impormasyon (mga tanong sa
paghahanap ng impormasyon).
Magpadala sa amin ng tanong.
Hanapin ang iyong mga nakaraang sahod.

Gumawa ng account

Para gumawa ng eServices account, piliin ang Sign in or create account (Mag-sign in o
gumawa ng account) mula sa esd.wa.gov.

1. Kakailanganin mong mag-sign in gamit ang isang SecureAccess Washington (SAW)
account. Kung gumawa ka ng SAW account para sa WorkSourceWA.com o iba pang
serbisyo ng estado, puwede mong gamitin ang parehong user name at password na iyon.
Kung hindi, piliin ang Create new account (Gumawa ng bagong account) at sundin ang
mga tagubilin. Kailangan mong magbigay ng email address.

2. Pagkatapos mong gumawa ng account, kailangan mo itong i-activate. Piliin ang link na
matatanggap mo sa pamamagitan ng e-mail.
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3. Susunod, piliin ang For yourself (Para sa sarili mo) at ang button na
Continue (Magpatuloy).

4. Piliin ang Verify my identity (Iberipika ang aking pagkakakilanlan).
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Ibibigay mo ang iyong personal na impormasyon, kabilang ang iyong numero ng
Social Security, address, at petsa ng kapanganakan.
6. Kung kailangan mo ng tulong sa pagpaparehistro, tumawag sa 855-682-0785.

Mag-apply para sa mga benepisyo

Piliin ang Apply for unemployment benefits or manage your current and past claims (Magapply para sa mga benepisyo ng pagkawala ng trabaho o pamahalaan ang iyong mga
kasalukuyan o nakaraang claim).
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Pagkatapos ay may mga itatanong kami sa iyo. Piliin ang Next (Susunod) para magpatuloy sa
susunod na screen. Piliin ang Save (I-save) para i-save ang iyong aplikasyon at bumalik sa ibang
pagkakataon.
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Kapag nakarating ka na sa screen na Contact information (Impormasyon sa pakikipagugnayan), i-type ang iyong address. Piliin ang button na Check address (Tingnan ang address)
sa kanang sulok sa itaas ng screen para maberipika ang iyong address.

Pumili mula sa listahan ng mga address. Kadalasan, pipiliin mo ang address na nakamarkang
Suggested (Iminumungkah)i, na address na kinikilala ng U.S. Postal Service.

6

Para ilagay ang iyong trabaho, piliin muna ang button na Search occupation (Maghanap
ng trabaho).

Sa kaliwa, ilagay ang iyong posisyon sa trabaho at piliin ang Search (Hanapin). Sa kanan,
makakakita ka ng listahan ng mga posisyon. Piliin ang posisyong pinakatumutugma sa iyong
trabaho.
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Bago mo isumite ang iyong aplikasyon, puwede kang bumalik at suriin ang iyong sagot sa
pamamagitan ng pagpili sa mga button sa kaliwang bahagi ng screen.
Kapag natapos mo nang sagutin ang lahat ng tanong, piliin ang button na Submit (Isumite).
Isulat ang iyong numero ng kumpirmasyon at basahin ang mahahalagang tagubilin na susunod.
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I-navigate ang eServices

Kapag nakapaghayag ka na ng claim at naka-log in ka na sa eServices, magde-default ang
iyong screen sa view na Summary (Buod). Nagpapahiwatig ng hyperlink ang asul na teksto.
Piliin ang UI claim na link…

…para tingnan ang iyong kasalukuyang claim at makita ang mga benepisyong ibinayad sa iyo.
Ang ibig sabihin ng “UI” ay unemployment insurance.
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Piliin ang tab na Online activity (Online na aktibidad) para tumingin ng listahan ng mga
gawaing nakumpleto mo na o kailangan mong kumpletuhin sa eServices.

Piliin ang tab na Notices/letters (Mga abiso/liham) para tumingin ng mga hindi pa nababasang
liham at abiso.
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Magsumite ng lingguhang claim

Piliin ang asul na hyperlink na nagsasabing You have a weekly claim to file (Mayroon kang
lingguhang claim na dapat ihain). Makikita mo ang link na ito sa view na Summary (Buod),
gaya ng ipinapakita sa ibaba. Kung pipiliin mo ang UI claim…

…makikita mo rin ang link ng lingguhang claim sa itaas ng screen sa ilalim ng Account alerts
(Mga alerto sa account).
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Piliin ang linggong gusto mong i-claim. Kung may nalampasan kang linggo, puwede kang
magsimula sa kung saan ka huminto at humabol.

Pagkatapos ay may mga itatanong kami sa iyo. Para makatanggap ng mga benepisyo,
kailangang may kakayahan kang magtrabaho, available ka para sa trabaho, at makakakumpleto
ka ng hindi bababa sa tatlong aktibidad sa paghahanap ng trabaho kada linggo.
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Puwede mong ilagay ang iyong mga aktibidad sa paghahanap ng trabaho online,
kabilang ang mga contact ng employer at workshop na dinaluhan mo sa mga career
center ng WorkSource. Piliin ang Add contact (Magdagdag ng contact).
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Kapag nag-ulat ka ng contact ng employer, kailangan mong ibigay ang code ng trabahong
pinakatumutugma sa posisyon. Piliin ang Search occupation (Maghanap ng trabaho) para sa
listahan ng mga posisyon sa trabaho.
Piliin ang Search employers (Maghanap ng mga employer) para hanapin ang iyong
employer.
Magtabi ng kopya ng iyong log sa paghahanap ng trabaho. Maaaring kailanganin mong
magpakita sa amin ng patunay ng mga paghahanap na ginawa mo.
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Sabihin sa amin ang bilang ng oras na nagtrabaho ka sa buong linggo, kung mayroon man. At
iulat ang anumang sahod na kinita mo, kahit na sa ibang pagkakataon ka pa mababayaran.
Para mag-ulat ng mga sahod, piliin muna ang iyong employer mula sa listahang ibinigay o piliin
ang I can’t find the employer I’m looking for (Hindi ko mahanap ang employer na
hinahanap ko) para maglagay ng ibang employer.

Piliin ang pangalan ng employer para mailagay ang iyong mga kinita at oras na
nagtrabaho ka. Kapag nag-ulat ka ng sahod, ibigay sa amin ang halagang kinita mo
bago ibinawas ang anumang buwis.
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Kapag natapos mo nang sagutin ang lahat ng tanong, piliin ang Submit (Isumite).
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Mag-sign up para sa direct deposit o debit card

Mula sa view na Summary (Buod), piliin ang Update (I-update) sa tabi ng About me
(Tungkol sa akin).

Sa ilalim ng Summary (Gusto kong), piliin ang Update payment (Mag-update ng
impormasyon ng pagbabayad).
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Para mag-sign up para sa direct deposit, sumagot ng “Yes (Oo)” sa unang tanong na: “Do you
wish to provide your bank information so that your benefit payments will be automatically direct
deposited into your account? (Gusto mo bang ibigay ang iyong impormasyon sa bangko para
awtomatikong maidirekta sa account mo ang iyong mga pagbabayad sa benepisyo?)”
Pagkatapos ay hihilingin sa iyong ibigay ang mga detalye ng bank account mo. Pagkatapos
ibigay ang iyong impormasyon sa account, piliin ang Submit (Isumite).
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Kung mas gusto mong ibayad ang iyong mga benepisyo sa debit card, piliin ang “No (Hindi)”
sa unang tanong, at “Yes (Oo)” sa pangalawang tanong na: “Would you like us to deposit
your benefit payments into a debit card? (Gusto mo bang ideposito namin ang iyong mga
pagbabayad sa benepisyo sa debit card?)”
Pagkatapos ay piliin ang Submit (Isumite).
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Magpadala ng o sumagot sa isang mensahe

Para magpadala ng bagong mensahe sa center ng mga claim, piliin ang link na Send us a
message (Magpadala ng mensahe sa amin) sa ilalim ng I want to (Gusto kong).

Kapag nagpapadala ng bagong mensahe, makikita mo ang sumusunod na screen. Piliin ang
Send us a message (Magpadala ng mensahe sa amin) sa ilalim ng Message type (Uri ng
mensahe), magdagdag ng paksa at i-type ang iyong mensahe.
Para magsama ng attachment, piliin ang button na Add (Magdagdag) sa kanan ng Attachments
(Mga Attachment). Maglagay ng paglalarawan ng dokumento at i-upload ito mula sa iyong
computer.
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Para sumagot sa mensaheng ipinadala namin sa iyo, piliin ang tab na Notices/letters (Mga
abiso/liham). Pagkatapos ay piliin ang All notices (Lahat ng abiso sa kanan ng Unread notices
(Mga hindi pa nababasang abiso).

Makakakita ka ng listahan ng iyong mga abiso, kung mayroon man. Para sumagot sa isang
abiso, piliin ang linya ng paksa.
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Pagkatapos, piliin ang button na Reply (Sumagot) sa kanang sulok sa itaas ng abiso.

Pagkatapos ay puwede mo nang i-type ang iyong mensahe. Para magsama ng attachment, piliin
ang button na Add (Magdagdag) sa kanan ng Attachments (Mga Attachment). Maglagay ng
paglalarawan ng dokumento at i-upload ito mula sa iyong computer.
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Tumugon sa mga kahilingan para sa karagdagang impormasyon
Minsan, kailangan namin ng higit pang impormasyon para matukoy ang iyong pagiging
kwalipikado para sa mga benepisyo. Magpapadala kami sa iyo ng email na hihiling sa
iyong sumagot sa aming mga tanong online.
Mula sa Home screen, piliin ang We need more information from you (Kailangan namin ng
higit pang impormasyon mula sa iyo).

Pagkatapos ay may makikita kang listahan ng mga isyu. Piliin ang asul na hyperlink para
sagutin ang mga tanong namin.
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Basahin at piliin ang kahon na nagpapakitang nauunawaan mo ang iyong mga karapatan.

Ang Employment Security Department ay isang employer/programa na may pantay na oportunidad. Available
ang mga karagdagang tulong at serbisyo sa mga indibidwal na may mga kapansanan kung hihilingin. Available
nang libre ang mga serbisyo ng tulong sa wika para sa mga indibidwal na may limitadong kasanayan sa Ingles.
Serbisyo sa Paghahatid ng Washington (Washington Relay Service): 711
24

