Giới thiệu eServices dành cho người
yêu cầu trợ cấp

eServices là trang web bảo mật của Sở An Ninh Việc Làm (Employment Security Department) để nộp đơn
đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, nộp yêu cầu trợ cấp hàng tuần và truy cập thông tin về các khoản trợ
cấp của quý vị.
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Những hoạt động mà quý vị có thể thực hiện qua eServices
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nộp đơn đăng ký trợ cấp.
Gửi yêu cầu trợ cấp hàng tuần của quý vị.
Nhận thông tin về các khoản trợ cấp của quý vị, bao gồm số tiền thanh toán mà quý vị sẽ nhận
được và liệu chúng tôi đã xử lý khoản thanh toán của quý vị hay chưa.
Đọc thư từ chúng tôi.
Thay đổi thông tin liên hệ của quý vị.
Đăng ký gửi tiền trực tiếp hoặc thẻ ghi nợ.
Kiểm tra số dư trả vượt mức của quý vị và hoàn trả.
Thay đổi Số Nhận Dạng Cá Nhân (Personal Identification Number, PIN) của quý vị cho hệ
thống điện thoại của chúng tôi.
Yêu cầu khấu trừ hay không khấu trừ thuế thu nhập liên bang từ các khoản trợ cấp của quý vị.
Nộp đơn đăng ký trợ cấp đào tạo.
Phản hồi yêu cầu cung cấp thêm thông tin (câu hỏi tìm hiểu tình hình thực tế).
Gửi câu hỏi cho chúng tôi.
Tra cứu tiền lương trước đây của quý vị.

Tạo tài khoản

Để tạo tài khoản eServices, vui lòng chọn Sign in or create account (Đăng nhập hoặc tạo tài khoản)
từ esd.wa.gov.

1. Quý vị sẽ cần đăng nhập bằng tài khoản SecureAccess Washington (SAW). Nếu quý vị tạo tài khoản
SAW cho WorkSourceWA.com hoặc cơ quan dịch vụ tiểu bang khác, quý vị có thể sử dụng cùng tên
người dùng và mật khẩu.
Nếu không, vui lòng chọn Create new account (Tạo tài khoản mới) và làm theo hướng dẫn. Quý vị
phải cung cấp địa chỉ email.

2. Quý vị phải kích hoạt tài khoản sau khi tạo. Chọn liên kết mà quý vị đã nhận được qua email.
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3. Tiếp theo, chọn For yourself (Dành cho bản thân) và nút Continue (Tiếp tục).

4. Chọn Verify my identity (Xác minh danh tính của tôi).
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Quý vị sẽ cần cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm số An Sinh Xã Hội (Social Security), địa chỉ
và ngày sinh của quý vị.
6. Nếu quý vị cần hỗ trợ ghi danh, vui lòng gọi số 855-682-0785.

Nộp đơn đăng ký trợ cấp

Chọn Apply for unemployment benefits or manage your current and past claims (Nộp đơn đăng ký
hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc quản lý yêu cầu trợ cấp hiện tại và trước đây của quý vị).
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Sau đó, chúng tôi sẽ đặt câu hỏi cho quý vị. Chọn Next (Tiếp theo) để tiếp tục chuyển tới màn hình
tiếp theo. Chọn Save (Lưu) để lưu đơn đăng ký của quý vị và quay lại sau.
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Khi quý vị truy cập màn hình Contact information (Thông tin liên hệ), vui lòng nhập địa chỉ của quý vị.
Chọn nút Check address (Kiểm tra địa chỉ) ở góc trên cùng bên phải màn hình để xác minh địa
chỉ của quý vị.

Chọn từ danh sách địa chỉ. Trong hầu hết các trường hợp, quý vị sẽ chọn địa chỉ được đánh dấu là
Suggested (Được đề xuất), là địa chỉ được Cơ Quan Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ công nhận.
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Để nhập nghề nghiệp của quý vị, trước tiên chọn nút Search occupation (Tìm kiếm nghề nghiệp).

Ở bên trái, nhập chức vụ của quý vị và chọn Search (Tìm kiếm). Ở bên phải, quý vị sẽ thấy danh sách
chức vụ. Chọn chức vụ phù hợp với công việc của quý vị nhất.
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Trước khi nộp đơn đăng ký, quý vị có thể quay lại và xem lại câu trả lời của mình bằng cách chọn các
nút ở bên trái màn hình.
Khi quý vị trả lời xong tất cả các câu hỏi, vui lòng chọn nút Submit (Nộp).
Ghi số xác nhận của quý vị và đọc hướng dẫn quan trọng sau đó.
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Điều Hướng eServices

Sau khi quý vị đã lập đơn yêu cầu trợ cấp và đăng nhập vào eServices, màn hình của quý vị sẽ chuyển
sang chế độ xem Summary (Tóm tắt) theo mặc định. Văn bản màu xanh lam chỉ ra đây là siêu liên
kết. Chọn liên kết UI claim (Yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp [Unemployment Insurance, UI])…

…để xem yêu cầu trợ cấp hiện tại của quý vị và xem các khoản trợ cấp mà quý vị đã được thanh toán.
“UI” là viết tắt của unemployment insurance (bảo hiểm thất nghiệp).
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Chọn tab Online activity (Hoạt động trực tiếp) để xem danh sách các nhiệm vụ mà quý vị đã hoàn thành
hoặc cần hoàn thành trên eServices.

Chọn tab Notices/letters (Thông báo/thư) để xem thư và thông báo chưa đọc.
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Nộp yêu cầu trợ cấp hàng tuần

Chọn siêu liên kết màu xanh lam cho biết You have a weekly claim to file (Quý vị có yêu cầu trợ cấp
hàng tuần cần nộp). Quý vị có thể tìm thấy liên kết này trong chế độ xem Summary (Tóm tắt) như
được hiển thị bên dưới. Nếu quý vị chọn UI claim (Yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp)…

…quý vị cũng sẽ thấy liên kết tới yêu cầu trợ cấp hàng tuần ở trên cùng màn hình ở phần
Account alerts (Cảnh báo về tài khoản).
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Chọn tuần mà quý vị muốn yêu cầu trợ cấp. Nếu quý vị bỏ lỡ một tuần, quý vị có thể bắt đầu từ vị
trí nơi quý vị đã dừng lại và tiếp tục.

Sau đó, chúng tôi sẽ đặt câu hỏi cho quý vị. Để nhận trợ cấp, quý vị phải có khả năng làm việc, sẵn
sàng cho công việc và hoàn thành ít nhất ba hoạt động tìm kiếm việc làm mỗi tuần.
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Quý vị có thể nhập các hoạt động tìm kiếm việc làm của quý vị trực tuyến, bao gồm liên hệ với chủ
sử dụng lao động và các hội thảo mà quý vị tham dự tại trung tâm hướng nghiệp WorkSource.
Chọn Add contact (Thêm người liên hệ).
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Khi quý vị báo cáo liên hệ với chủ sử dụng lao động, quý vị phải cung cấp mã nghề nghiệp phù hợp với
chức vụ nhất. Chọn Search occupation (Tìm kiếm nghề nghiệp) để có danh sách chức vụ công việc.
Chọn Search employers (Tìm kiếm chủ sử dụng lao động) để tìm kiếm chủ sử dụng lao động
của quý vị.
Lưu bản sao lịch sử tìm kiếm việc làm của quý vị. Quý vị có thể cần phải cho chúng tôi xem bằng
chứng của các hoạt động tìm kiếm mà quý vị đã thực hiện.
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Cho chúng tôi biết số giờ quý vị đã làm việc trong tuần, nếu có. Và báo cáo bất cứ khoản tiền lương nào
quý vị đã kiếm được, ngay cả khi quý vị chỉ nhận được thanh toán sau này. Để báo cáo tiền lương, trước
tiên chọn chủ sử dụng lao động của quý vị từ danh sách được cung cấp hoặc chọn I can’t find the
employer I’m looking for (Tôi không thể tìm thấy chủ sử dụng lao động mà tôi đang tìm kiếm) để
nhập chủ sử dụng lao động khác.

Chọn tên chủ sử dụng lao động để nhập thu nhập của quý vị và số giờ làm việc. Khi quý vị báo cáo
thu nhập, vui lòng cho chúng tôi biết số tiền trước thuế mà quý vị đã kiếm được.
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Khi quý vị trả lời xong tất cả các câu hỏi, vui lòng chọn Submit (Nộp).
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Đăng ký gửi tiền trực tiếp hoặc thẻ ghi nợ

Từ chế độ xem Summary (Tóm tắt), chọn Update (Cập nhật) bên cạnh About me (Giới thiệu về bản thân).

Ở phần I want to (Tôi muốn), chọn Update payment information (Cập nhật thông tin thanh toán).
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Để đăng ký gửi tiền trực tiếp, vui lòng trả lời “Yes” (Có) cho câu hỏi đầu tiên: “Do you wish to provide your
bank information so that your benefit payments will be automatically direct deposited into your account?”
(Quý vị có muốn cung cấp thông tin ngân hàng của quý vị để các khoản thanh toán trợ cấp của quý vị sẽ tự
động được chuyển trực tiếp vào tài khoản của quý vị không?)
Sau đó, quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng. Sau khi cung cấp thông tin tài
khoản của quý vị, chọn Submit (Nộp).
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Nếu quý vị muốn nhận thanh toán trợ cấp vào thẻ ghi nợ, vui lòng chọn “No” (Không) cho câu hỏi đầu
tiên và “Yes” (Có) cho câu hỏi thứ hai: “Would you like us to deposit your benefit payments into a debit
card?” (Quý vị có muốn chúng tôi chuyển khoản thanh toán trợ cấp của quý vị vào thẻ ghi nợ không?)
Sau đó chọn Submit (Nộp).
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Gửi hoặc trả lời tin nhắn

Để gửi tin nhắn mới cho trung tâm yêu cầu trợ cấp, vui lòng chọn liên kết Send us a message (Gửi
tin nhắn cho chúng tôi) ở phần I want to (Tôi muốn).

Khi gửi tin nhắn mới, quý vị sẽ thấy màn hình sau. Chọn Send us a message (Gửi tin nhắn cho chúng tôi)
ở phần Message type (Loại tin nhắn), thêm chủ đề và nhập tin nhắn của quý vị.
Để bao gồm một tệp đính kèm, chọn nút Add (Thêm) vào bên phải Attachments (Tệp đính kèm). Nhập mô tả
tài liệu và tải lên từ máy tính của quý vị.
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Để trả lời tin nhắn mà chúng tôi đã gửi cho quý vị, chọn tab Notices/letters (Thông báo/thư). Sau đó chọn
All notices (Tất cả thông báo) ở bên phải Unread notices (Thông báo chưa đọc).

Quý vị sẽ thấy một danh sách các thông báo của quý vị, nếu có. Để phản hồi một thông báo, vui
lòng chọn dòng chủ đề.
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Tiếp theo, chọn nút Reply (Trả lời) ở góc trên cùng bên phải của thông báo.

Khi đó, quý vị sẽ có thể nhập tin nhắn của mình. Để bao gồm một tệp đính kèm, chọn nút Add (Thêm) vào
bên phải Attachments (Tệp đính kèm). Nhập mô tả tài liệu và tải lên từ máy tính của quý vị.
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Phản hồi yêu cầu cung cấp thêm thông tin
Đôi khi, chúng tôi cần thêm thông tin để xác định tính đủ điều kiện nhận trợ cấp của quý vị. Chúng tôi
sẽ gửi email yêu cầu quý vị trả lời câu hỏi của chúng tôi trực tuyến.
Từ màn hình Home (Trang chủ), chọn We need more information from you (Chúng tôi cần quý vị
cung cấp thêm thông tin).

Sau đó, quý vị sẽ thấy một danh sách các vấn đề. Chọn siêu liên kết màu xanh lam để trả lời câu
hỏi của chúng tôi.
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Đọc và chọn ô cho biết quý vị hiểu rõ các quyền của mình.

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
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