Quyền công dân và quyền lao động
hợp pháp
Một điều kiện để hội đủ tư cách hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp là các quy định của
liên bang yêu cầu mỗi người yêu cầu bồi thường tuyên bố sẽ chịu phạt nếu khai man về
việc người đó có phải là công dân hay kiều bào Hoa Kỳ hay không. Người không phải là
công dân hay kiều bào Hoa Kỳ phải xuất trình giấy tờ đăng ký người nước ngoài để xác
minh rằng người đó được phép làm việc tại Hoa Kỳ.
Sở An Ninh Việc Làm (Employment Security Department, ESD) xác minh tình trạng nhập
cư của cá nhân thông qua giao diện Xác Minh Tư Cách Người Nước Ngoài Theo Hệ Thống
(Systematic Alien Verification for Entitlements, SAVE). Chương trình SAVE do Cơ Quan
Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS) quản lý.

Nếu không phải là Công Dân Hoa Kỳ, tôi có thể nộp đơn đăng ký xin hưởng trợ cấp
thất nghiệp không?
Có, những người không phải là công dân hoặc kiều bào Hoa Kỳ có thể xin hưởng trợ cấp
thất nghiệp. Quý vị phải cung cấp giấy tờ đăng ký người nước ngoài để sở xác minh tình
trạng nhập cư của mình. Tài liệu này thường được cung cấp tại thời điểm nộp đơn xin. Nếu
không thể cung cấp thông tin này trong suốt quá trình nộp đơn xin, quý vị sẽ được yêu cầu
cung cấp giấy tờ sau đó.

Tôi sẽ phải trả lời những câu hỏi nào trong suốt quá trình nộp đơn xin?
Nếu xác nhận rằng mình không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc Kiều Bào Hoa Kỳ, quý vị sẽ
được yêu cầu:
• Quý vị có quyền làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ trong vòng 24 tháng qua không? Và
• Giấy tờ nhập cư mới nhất mà quý vị có là gì?
o Giấy Phép Tái Nhập Cảnh I-327 (I-327 Reentry Permit)
o Thẻ Cư Trú Lâu Dài I-551 (I-551 Permanent Resident Card)
o Giấy Tờ Thông Hành dành cho Người Tị Nạn I-571 (I-571 Refugee Travel
o
o
o
o
o

Document)
Thẻ Cấp Phép Làm Việc I-766 (I-766 Employment Authorization Card)
Hồ Sơ Xuất/Nhập Cảnh I-94 (I-94 Arrival/Departure Record)
Hồ Sơ Xuất/Nhập Cảnh I-94 trong Hộ Chiếu Nước Ngoài Chưa Hết Hạn
Thị Thực dành cho Người Nhập Cư
Dấu I-551 Tạm Thời (trên hộ chiếu hoặc Hồ Sơ I-94)

Tôi có Hồ Sơ Xuất/Nhập Cảnh I-94 trong Hộ Chiếu Nước Ngoài Chưa Hết Hạn. Tôi
cần điền thông tin gì?

Nếu có Hồ Sơ Xuất/Nhập Cảnh I-94 trong Hộ Chiếu Nước Ngoài Chưa Hết Hạn, quý vị
sẽ cần điền:
• Số hộ chiếu của quý vị,
• Số Hồ Sơ I-94 của quý vị và
• Ngày hết hạn.

Tôi có Hồ Sơ Xuất/Nhập Cảnh I-94 trong hộ chiếu nước ngoài chưa hết hạn nhưng
không có ngày hết hạn. Tôi cần điền thông tin gì?
Nếu có Hồ Sơ Xuất/Nhập Cảnh I-94 trong giấy tờ nhập cư Hộ Chiếu Nước Ngoài Chưa Hết
Hạn nhưng không có ngày hết hạn vì thời gian cho phép nhập cảnh của quý vị do Bộ An
Ninh Nội Địa (Department of Homeland Security) đóng dấu là thời gian lưu trú (Duration of
Stay, D/S), quý vị có thể cung cấp thông tin về ngày tạo Hồ Sơ I-94 hoặc ngày nhập cảnh
thay vì ngày hết hạn.
Nếu vẫn có hộ chiếu còn giá trị, quý vị có thể nhập ngày hết hạn trên hộ chiếu của mình.
Đây là hướng dẫn của Bộ An Ninh Nội Địa.

Tôi cần làm gì nếu không có Hồ Sơ I-94?
Nếu không có bản sao Hồ Sơ I-94, quý vị có thể truy cập Bộ An Ninh Nội Địa để lấy một
bản điện tử tại đây.
Nếu không thể truy cập bản điện tử của Hồ Sơ I-94, quý vị có thể yêu cầu bản sao tại đây.

Tôi là người lao động không có giấy tờ. Tôi có đủ điều kiện nhận trợ cấp không?
Quý vị phải được phép làm việc tại Hoa Kỳ để hội đủ tư cách hưởng trợ cấp thất nghiệp và
trợ cấp thất nghiệp mở rộng theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế Trong Bối
Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) của
liên bang. Tuy nhiên, chúng tôi không xem xét tình trạng nhập cư khi cân nhắc xem quý vị
có hội đủ tư cách tham gia chương trình Nghỉ Phép Chăm Sóc Gia Đình và Nghỉ Ốm Được
Hưởng Lương (Paid Family and Medical LeavePaid Family and Medical Leave) của tiểu
bang hay không. Do đó, nếu quý vị đang mắc bệnh nặng hoặc chăm sóc người mắc bệnh
nặng, chương trình này có thể hỗ trợ quý vị. Tìm hiểu thêm tại địa
chỉ paidleave.wa.gov hoặc tometiempo.org.

Việc nhận trợ cấp thất nghiệp hoặc trợ cấp Nghỉ Phép Chăm Sóc Gia Đình/Nghỉ Bệnh
Được Hưởng Lương có đe dọa đến khả năng đăng ký cấp thẻ xanh hoặc quyền công
dân theo các quy định mới về gánh nặng xã hội không?
Không. Các phúc lợi của chương trình Bảo Hiểm Thất Nghiệp và Nghỉ Phép Chăm Sóc Gia
Đình và Nghỉ Ốm Được Hưởng Lương không phải là yếu tố được xác định là gánh
nặng xã hội.

Phòng An ninh Việc làm là một nhà tuyển dụng/chương trình bình đẳng về cơ hội. Các hỗ trợ
và dịch vụ phụ khác được cung cấp theo yêu cầu dành cho người khuyết tật. Có sẵn các dịch
vụ hỗ trợ ngôn ngữ cho người có trình độ thông thạo Tiếng Anh hạn chế miễn phí. Dịch vụ Tiếp
âm Washington: 711

