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Một số tình huống bao gồm:

  Chủ lao động của quý vị tạm thời đóng cửa  
doanh nghiệp để tuân thủ các hướng dẫn của  
tiểu bang. 

  Quý vị đang tạm thời nghỉ việc hoặc số giờ làm  
của quý vị bị giảm do hoạt động kinh doanh chậm 
lại hoặc thiếu nhu cầu.

Để biết thêm về các tình huống cụ thể liên quan đến 
COVID-19 có thể ảnh hưởng đến điều kiện hội đủ để 
nhận quyền lợi thất nghiệp của quý vị, vui lòng truy cập 
esd.wa.gov/newsroom/covid-19.

Tiêu chí cơ bản để đủ điều kiện nhận  
quyền lợi thất nghiệp:

  Quý vị phải làm việc ít nhất 680 giờ trong năm cơ 
sở, và quý vị phải kiếm được ít nhất một số tiền 
lương nhất định tại tiểu bang Washington.

  Năm cơ sở của quý vị là bốn quý đầu tiên trong 
năm quý đầy đủ theo lịch cuối cùng trước tuần mà 
quý vị nộp đơn yêu cầu thanh toán. 

Ví dụ:
• Nếu quý vị nộp đơn yêu cầu thanh toán vào Tháng 

Ba 2020, năm cơ sở của quý vị là ngày 1 Tháng Mười, 
2018 đến ngày 30 Tháng Chín năm 2019.

• Nếu quý vị nộp đơn yêu cầu thanh toán vào Tháng 
Tư, Tháng Năm hoặc Tháng sáu 2020, năm cơ sở của 
quý vị là ngày 1 Tháng Một, 2019 đến ngày 31 Tháng 
Mười Hai, 2019.

Tìm hiểu thêm về tiêu chí để đủ điều kiện nhận quyền 
lợi thất nghiệp tại  
esd.wa.gov/unemployment/basic-eligibility-requirements.

Nếu quý vị cho rằng mình đủ điều kiện, hãy sử dụng 
danh sách kiểm tra này, thu thập thông tin của bản thân 
và sẵn sàng để đăng ký.

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

Trước khi quý vị nộp đơn:
Thu thập thông tin mà quý vị cần  
để hoàn thành đơn xin trợ cấp:  

  Họ tên quý vị, số An sinh Xã hội,  
ngày sinh và thông tin liên hệ.

  Lịch sử công việc đầy đủ của quý vị trong  
18 tháng qua bao gồm:

• (các) tên chủ lao động 

• (các) địa chỉ 

• (các) số điện thoại 

•  ngày bắt đầu và ngày kết thúc của công việc 
với mỗi chủ lao động

  Tài khoản ngân hàng và số định tuyến (routing 
number) của quý vị, nếu quý vị muốn đăng ký 
nhận tiền trực tiếp qua tài khoản.

Nếu quý vị thường nhận được công việc của mình 
thông qua công đoàn, làm việc cho hơn 16 chủ lao 
động trong năm cơ sở, hoặc đã ở trong quân ngũ 
trong 18 tháng qua, quý vị có thể cần cung cấp thêm 
thông tin bổ sung. Tìm hiểu thêm tại  
esd.wa.gov/unemployment/have-this-information-ready.

Cách làm đơn xin trợ cấp:
Quý vị có thể đăng ký trực tuyến hay qua điện thoại. 
Tuy nhiên số lượng các cuộc gọi đến hiện đang rất 
nhiều và đăng ký trực tuyến sẽ nhanh hơn.

Thiết lập tài khoản để đăng ký trực tuyến có hiệu quả 
tốt nhất trên máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn; 
Quý vị có thể sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng, 
nhưng dịch vụ này không được tối ưu hóa cho thiết bị 
di động và có thể khó sử dụng.

Giống như hầu hết các cơ quan của tiểu bang 
Washington, Sở An ninh Việc làm sử dụng 
SecureAccess Washington (SAW) để quản lý việc truy 
cập vào tài khoản khách hàng. Nếu quý vị chưa có tài 
khoản SAW, quý vị sẽ cần tạo một tài khoản. Khi làm 
vậy, quý vị có thể sử dụng cùng tên người dùng và 
mật khẩu để truy cập dịch vụ điện tử eServices.

   Bắt đầu bằng cách truy cập vào  
secure.esd.wa.gov/home.

• Để được trợ giúp thêm, hãy sử dụng các hướng 
dẫn trong Hướng dẫn Người dùng eServices 
được đăng trên trang web của chúng tôi trong 
Bước 2 tại esd.wa.gov/unemployment.

Quý vị có thể đủ điều kiện nhận quyền lợi thất nghiệp 
nếu quý vị không thể làm việc do COVID-19.

Danh sách kiểm tra 
đăng ký quyền lợi 
thất nghiệp.
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