CÔNG CỤ KIỂM TRA ĐIỀU
KIỆN HỘI ĐỦ
Tôi có đủ điều kiện nhận các khoản trợ cấp
thất nghiệp thông thường không?

CÓ

KHÔNG

1. Quý vị đã làm việc ít nhất 680 giờ trong “năm cơ sở” của mình?
Năm cơ sở là bốn quý đầu tiên trong năm quý hoàn thành cuối cùng trước
tuần quý vị nộp đơn xin trợ cấp.
2. Quý vị có làm việc ở tiểu bang Washington vào khoảng thời gian nào đó
trong vòng 18 tháng qua không?
3. Quý vị có khả năng làm việc không?
Có khả năng làm việc nghĩa là quý vị có đủ khả năng làm việc về tinh thần
và thể chất.
4. Quý vị có sẵn sàng làm việc không?
Sẵn sàng làm việc có nghĩa là quý vị có thể làm việc mà không để các hạn
chế ngăn quý vị đảm nhận công việc (ví dụ: các vấn đề đi lại, bị bệnh, các kỳ
nghỉ, hoặc thiếu sự chăm sóc của gia đình/dịch vụ giữ trẻ).
5. Quý vị có bị cho nghỉ việc không?
Tìm hiểu thêm về việc bị cho nghỉ việc.
6. Có phải quý vị đã bỏ việc không?
Tìm hiểu thêm về việc bỏ việc.
7. Quý vị đã xuất ngũ trong vòng 18 tháng qua phải không?
Tìm hiểu thêm.
8. Không có điều nào trong số những điều trên áp dụng đối với tôi. Nếu không
có lựa chọn nào phù hợp, hãy chọn Có.
• Tôi đã bị sa thải và đó là lỗi của tôi.
Tìm hiểu thêm về việc có lỗi trong công việc.
• Tôi đang đình công với chủ lao động của mình.
• Tôi đang tạm nghỉ việc.
• Tôi vẫn đang làm việc.

Nếu quý vị trả lời Không đối với HẦU HẾT những câu hỏi này: Quý vị có thể không đủ điều kiện
nhận các khoản trợ cấp thất nghiệp thông thường nhưng có thể đủ điều kiện nhận các khoản
trợ cấp thất nghiệp mở rộng theo Đạo luật CARES của liên bang trong đại dịch COVID-19. Hoàn
thành danh sách kiểm tra trong trang tiếp theo để xem quý vị có hội đủ điều kiện không.
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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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Nếu quý vị trả lời Có đối với HẦU HẾT những câu hỏi này: Quý vị có thể đủ điều kiện nhận các
khoản trợ cấp thất nghiệp thông thường. Đăng ký nhận trợ cấp sớm nhất có thể, chúng tôi sẽ
xem xét đơn đăng ký của quý vị và quyết định xem quý vị có hội đủ điều kiện không. Để tránh
việc nhầm lẫn và được thanh toán tiền trợ cấp nhanh hơn, hãy nhớ tải xuống danh sách
kiểm tra đơn đăng ký và đọc thông tin tại esd.wa.gov/unemployment trước khi đăng ký
nhận trợ cấp.

CÔNG CỤ KIỂM TRA
ĐIỀU KIỆN HỘI ĐỦ
Tôi có đủ điều kiện nhận các khoản trợ cấp thất nghiệp
mở rộng liên quan đến đại dịch COVID-19 không?
1.

CÓ

KHÔNG

Quý vị bị thất nghiệp hoặc làm việc ít hơn bình thường vì COVID-19 đúng không?

2. Gần đây quý vị có bị từ chối các khoản trợ cấp thất nghiệp vì quý vị không làm đủ 680 giờ không?
3. Quý vị đã làm việc, nhưng thời gian làm việc ít hơn 680 giờ ở Washington trong vòng 18
tháng qua đúng không?
4. Quý vị có được chẩn đoán mắc COVID-19, bị bệnh nặng và không thể làm việc không?
5. Quý vị có xuất hiện các triệu chứng của COVID-19 và đang chờ
kết quả xét nghiệm hoặc yêu cầu trợ giúp y tế không?
6.

Quý vị có nguy cơ mắc bệnh cao VÀ một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế đã khuyên quý vị ở nhà đúng không?

7.

Quý vị có đang chăm sóc cho một thành viên trong gia đình hoặc người phụ thuộc mắc COVID-19 không?

8. Quý vị có thành viên gia đình hoặc người phụ thuộc nào đang biểu hiện các triệu chứng
của COVID-19 và đang yêu cầu trợ giúp y tế không?
9. Quý vị có thành viên trong gia đình hoặc người phụ thuộc nào có nguy cơ mắc bệnh cao,
hiện đang sống cùng quý vị và đang ở nhà để bảo vệ bản thân không?
10. Quý vị có đang chăm sóc cho một người có nguy cơ mắc bệnh cao, người được khuyên
nên ở nhà để bảo vệ bản thân họ không?
11. Có phải trường học của con quý vị đã bị đóng cửa và quý vị không thể tìm được dịch vụ giữ trẻ không?
12. Nơi làm việc của quý vị bị đóng cửa vì lệnh chính thức hoặc có trường hợp nhiễm
COVID-19, và quý vị không thể làm việc tại nhà đúng không?
13. Quý vị có tự kinh doanh không?

Nếu quý vị trả lời Có cho BẤT KỲ câu hỏi nào từ 1-13 VÀ câu hỏi số 14, quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận các
khoản trợ cấp thất nghiệp trong đại dịch COVID-19. Nếu quý vị trả lời Không cho TẤT CẢ các câu hỏi này, quý vị
có thể không đủ điều kiện nhận các khoản trợ cấp. Nếu quý vị nghĩ rằng mình hội đủ điều kiện cho các khoản trợ
cấp thất nghiệp mở rộng, vui lòng truy cập esd.wa.gov để tìm hiểu thêm, chuẩn bị và đăng ký.

CẬP NHẬT: 04.22.20

Phòng An ninh Việc làm (Employment Security Department) 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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14. Không có điều nào trong số những điều này áp dụng đối với tôi. Nếu không có lựa chọn
nào phù hợp, hãy chọn Có.
• Tôi bỏ việc vì những lý do không liên quan đến COVID-19.
• Tôi bỏ việc chỉ để nhận các khoản tiền trợ cấp thất nghiệp.
• Tôi hiện đang được nghỉ phép, nghỉ ốm hoặc được nghỉ phép được trả lương.
• Tôi có thể làm việc tại nhà nhưng tôi không chọn làm vậy.
• Tôi là một nhân viên thiết yếu, không có rủi ro mắc bệnh cao và nơi làm việc của tôi đã
đáp ứng các yêu cầu về sự an toàn của tôi, nhưng tôi quá sợ hãi để làm việc.

