Bị giảm giờ làm, bị ốm
hoặc thất nghiệp vì
Coronavirus?
Hàng trăm ngàn người dân Washington đã bị mất việc, bị ốm hoặc
thất nghiệp vì sự bùng phát của Coronavirus (COVID-19). Luôn có sự
trợ giúp cho quý vị và gia đình quý vị trong cuộc khủng hoảng này.
Xem lại Đồ họa về Quyền lợi này để biết những chương trình nào của
tiểu bang có sẵn cho quý vị.

Tôi có đủ điều
kiện nhận các
khoản trợ cấp
thất nghiệp
không?

Việc hội đủ điều kiện hiện tại dễ dàng hơn nhiều sau những thay đổi
của tiểu bang và liên bang kể từ khi bùng phát virus. Có nhiều quyền
lợi có sẵn cho nhiều người hơn, bao gồm cả những người làm việc bán
thời gian, những người tự kinh doanh hoặc các nhà thầu độc lập hay
những người bị giảm giờ làm hoặc bị ốm. Tìm hiểu xem quý vị có đủ
điều kiện nhận trợ cấp không bằng cách kiểm tra danh sách này.

Số tiền trợ cấp mà
tôi có thể nhận
được là bao nhiêu?

Số tiền mà mỗi người nhận được là khác nhau, và quý vị sẽ không biết
chắc số tiền cho đến khi quý vị đăng ký nhận trợ cấp. Đạo luật CARES
của chính phủ liên bang trợ cấp thêm $600 mỗi tuần cho tất cả những
người đủ điều kiện nhận trợ cấp (trừ những người trong chương trình
đào tạo).

Khi nào tôi sẽ
nhận được trợ
giúp?

Nhu cầu nhận trợ cấp thất nghiệp cao hơn trước đây rất nhiều và nhóm
làm việc tại Phòng An ninh Việc làm đang nỗ lực để đẩy nhanh thời
gian xử lý cho quý vị. Đây là tin tức quan trọng nhất: quý vị sẽ nhận
được tất cả các khoản tiền chính phủ còn nợ quý vị, tính từ ngày mà
quý vị hội đủ điều kiện. Điều đó có nghĩa là nếu quý vị không thể nộp
đơn vì quý vị không thể liên hệ với Phòng An ninh Việc làm, quý vị sẽ
được nhận bù các khoản thanh toán.
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Điều gì sẽ xảy ra
nếu tôi ngừng làm
việc để chăm sóc
một thành viên gia
đình mắc COVID-19
hoặc con tôi không
đi học và không có
cơ sở giữ trẻ nào
mở cửa?

Do có nhiều quyền lợi mở rộng được cung cấp trong đợt bùng phát
dịch COVID-19, quý vị sẽ nhận được các quyền lợi này trong nhiều tình
huống. Những ví dụ bao gồm:
•

 uý vị phải ở nhà để chăm sóc con mình vì trường học của con quý
Q
vị đóng cửa.

•

 hủ lao động của quý vị ngừng hoạt động và quý vị khôngthể làm
C
việc tại nhà.

•

 uý vị không thểđến nơi làm việc của mình vì lệnh “Ở Nhà, Giữ Sức
Q
khỏe” và không được lựa chọn làm việc từ xa.

•

Quý bị bị cắt giảm giờ làm tại nơi làm việc do tác động của COVID-19.

•

 uý vị là người làm việc bán thời gian, người mà thường không đủ
Q
điều kiện để nhận các khoản trợ cấp thất nghiệp.

•

Quý vị tự kinh doanh hoặc là nhà thầu độc lập.

Tôi tự kinh doanh và
trước đây không đủ
điều kiện nhận trợ
cấp. Tôi cần làm gì
bây giờ?

Những cá nhân tự làm chủ, chẳng hạn như các nhà thầu độc lập, đủ
điều kiện nhận trợ cấp nếu virus gây cản trợ quý vị làm việc.

Tôi đã sử dụng các
khoản trợ cấp thất
nghiệp của mình
trong năm qua. Tôi
vẫn đủ điều kiện
nhận trợ cấp chứ?

Có, quý vị có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp một lần nữa hoặc đủ điều
kiện để xin gia hạn 13 tuần đối với yêu cầu trước đó nếu quý vị vẫn còn
trong năm quyền lợi.

Tôi là người lao động
không có giấy tờ. Tôi
có đủ điều kiện để
nhận được sự giúp đỡ
không?

Quý vị phải được phép làm việc tại Hoa Kỳ để đủ điều kiện nhận trợ cấp
thất nghiệp và trợ cấp thất nghiệp mở rộng. Tuy nhiên, tình trạng nhập
cư không được tính đến khi xem xét tính đủ điều kiện tham gia chương
trình Nghỉ Chăm sóc Gia đình và Nghỉ Bệnh Có Trả lương của Tiểu
bang. Vì vậy, nếu quý vị bị bệnh nặng hoặc phải chăm sóc cho người bị
bệnh nặng, chương trình này có thể giúp đỡ quý vị. Tìm hiểu thêm tại
paidleave.wa.gov hoặc tometiempo.org.
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Trước khi đăng ký nhận trợ cấp, hãy tải xuống danh sách kiểm tra và
xem lại hướng dẫn này để được hướng dẫn quy trình đăng ký nhằm
giúp quý vị tránh mắc các lỗi phổ biến sẽ làm chậm việc đăng ký nhận
trợ cấp của quý vị.

Tiểu bang cũng đã thiết lập một trang web (coronavirus.wa.gov). cho sự
bùng phát coronavirus với các nguồn tài nguyên, sự hỗ trợ và giúp đỡ
trong cuộc khủng hoảng này Những câu hỏi thường gặp này cũng có thể
hữu ích.
Cuối cùng, các tổ chức phi lợi nhuận cung cấp hỗ trợ cho các cá nhân
không có giấy tờ, bao gồm Quỹ cứu trợ COVID-19.

Tôi có thể đăng ký
nhận bảo hiểm thất
nghiệp bằng cách
nào?

Có hai cách để đăng ký: trực tuyến hoặc qua điện thoại. Truy cập trang
web (esd.wa.gov) là cách nhanh nhất để đăng ký và nhận các quyền lợi,
sử dụng máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay. Quý vị cũng có thể sử
dụng thiết bị di động, nhưng sẽ khó sử dụng hơn một chút. Để đăng ký
qua điện thoại, hãy gọi 800-318-6022.
Trước khi quý vị đăng ký, hãy tải xuống danh sách kiểm tra đơn đăng ký này.
Số lượng các cuộc gọi đến hiện đang rất nhiều, vì vậy quý vị có thể gặp
khó khăn khi gọi đến trong giờ làm việc thông thường. Quý vị sẽ đăng ký
qua điện thoại dễ dàng hơn nếu quý vị gọi điện đến sau 6 p.m. và trước
7 a.m. Nếu quý vị bị chậm trễ trong việc đăng ký, hãy biết rằng quý vị sẽ
nhận được tất cả các khoản tiền chính phủ còn nợ quý vị, tính từ ngày
mà quý vị hội đủ điều kiện.
Đối với các câu hỏi chung, hãy gọi 833-572-8400

Quá trình đăng ký
bao gồm những
việc gì?

Quá trình đăng ký này có thể khá khó hiểu, do đó, điều quan trọng là
quý vị phải xem lại thông tin trên trang web, sử dụng danh sách kiểm tra
và các video để giúp quý vị chuẩn bị sẵn sàng, việc này sẽ giúp quá trình
đăng ký dễ dàng hơn nhiều. Quý vị cần làm theo một số bước nếu quý
vị thường không đủ điều kiện để nhận các khoản trợ cấp thất nghiệp,
vì quý vị làm việc bán thời gian, tự làm chủ hoặc không thể làm việc do
trường học của con quý vị đóng cửa, trước tiên quý vị cần phải nộp đơn
xin trợ cấp thất nghiệp thông thường và bị từ chối trước khi nộp đơn xin
trợ cấp thất nghiệp mở rộng (được gọi là hỗ trợ thất nghiệp do đại dịch,
hoặc PUA).

Làm cách nào để
cập nhật được tất
cả những thay đổi
đang diễn ra?

Trang web của chúng tôi được cập nhật khi có các thông tin mới. Quý
vị cũng có thể đăng ký nhận thông báo qua email bằng Tiếng Anh
trên trang web tại đây.
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