Thông tin chúng tôi sẽ hỏi khi quý vị
đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp qua
mạng
Quý vị cần cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cụ thể, cho dù quý vị đăng ký nhận trợ
cấp thất nghiệp qua mạng hay qua điện thoại.
Quý vị sẽ cần:
•
•
•

•

•

•
•
•

•

Số An Sinh Xã Hội (Social Security) của quý vị. Luật liên bang yêu cầu quý
vị phải cung cấp thông tin này để nhận trợ cấp.
Tên và địa chỉ chủ sử dụng lao động gần đây nhất của quý vị, cho dù quý
vị làm việc ở đó trong bao lâu và thực hiện loại công việc gì.
Ngày làm việc cuối cùng của quý vị cho chủ sử dụng lao động gần đây nhất.
Hệ thống của chúng tôi sẽ không chấp nhận ngày trong tương lai. Nếu vẫn
đang làm việc, quý vị có thể sử dụng ngày xin việc.
Tên và địa chỉ của tất cả các chủ sử dụng lao động khác của quý vị trong
hai năm gần đây. Quý vị phải liệt kê tất cả các chủ sử dụng lao động của quý
vị trong hai năm gần đây. Trên đơn đăng ký trực tuyến, quý vị có thể liệt kê tối
đa 16 chủ sử dụng lao động. Nếu làm việc cho hơn 16 chủ sử dụng lao động
trong 2 năm gần đây, quý vị phải nộp yêu cầu trợ cấp của mình bằng cách gọi
điện đến trung tâm yêu cầu trợ cấp.
Thời gian quý vị làm việc cho tất cả các chủ sử dụng lao động. Hãy ước
tính gần nhất nếu quý vị không nhớ ngày chính xác. Quý vị phải báo cáo thông
tin này cho chúng tôi vì chủ sử dụng lao động của quý vị sẽ không cung cấp
thông tin này. Họ sẽ chỉ báo cáo mức lương và số giờ làm việc cho chúng tôi.
Nếu quý vị thường nhận việc thông qua công đoàn, hãy cho biết tên và số
khu vực của công đoàn của quý vị.
Nếu quý vị phục vụ trong quân đội trong hai năm gần đây, hãy cung cấp
DD214, mọi bản từ số 2 đến số 8.
Nếu quý vị là nhân viên liên bang trong hai năm gần đây, hãy cung cấp
Mẫu Tiêu Chuẩn 8 (Standard Form 8, SF8) --Thông Báo Cho Nhân Viên Liên
Bang Về Bảo Hiểm Thất Nghiệp (Notice To Federal Employees About
Unemployment Insurance) và Mẫu Tiêu Chuẩn 50 (Standard Form 50, SF50)-Thông Báo về Hành Động Nhân Sự (Notice of Personnel Action) không bắt
buộc nhưng sẽ đẩy nhanh quá trình xử lý yêu cầu trợ cấp của quý vị.
Nếu quý vị không phải là công dân Hoa Kỳ, hãy cung cấp số đăng ký
người nước ngoài do Cơ Quan Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (United States
Citizenship and Immigration Services, USCIS) cấp.

Hãy đăng ký ngay, kể cả khi quý vị không có đầy đủ mọi thông tin. Yêu cầu trợ cấp của quý
vị sẽ có hiệu lực vào ngày Chủ Nhật của tuần quý vị đăng ký lần đầu.
Chúng tôi sẽ hỏi quý vị vài câu hỏi khi quý vị đăng ký. Quy trình sẽ khác nhau, tùy thuộc
vào việc quý vị đăng ký qua mạng hay qua điện thoại. Quý vị có thể muốn xem đơn đăng ký
mẫu hoặc các câu hỏi mẫu qua điện thoại để chuẩn bị và thu thập thông tin giúp quý vị
hoàn tất quy trình.
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