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PANGALAN NG MAY-KAHILINGAN NUMERO NG PAGKAKAKILANLAN 

 BYE PROCESS DATE LWP BALANCE WBA EXT BATCH PR 

          

State of Washington - Employment Security Department 
PORMA NG PAGHILING SA SEGURO DAHIL SA PAGKAWALA NG TRABAHO 

OFFICE USE ONLY 

ADDR CHANGE?____  LATE?____ 
 
Mangyaring ilimbag ang iyong pangalan at numero ng pagkakakilanlan sa 
itaas.  Hindi namin maaayos ang iyong kahilingan kung wala ito for nito. 

Kung ang iyong pangalan, direksiyon o numero ng telepono ay nagbago mula 
noong huling pakikipag-ugnayan mo sa opisinang ito, ipakita ang pagwawasto 
sa kahon sa kanan. 

Ibalik ang kinumpletong porma sa:  Spokane UI Claims Center – CCPU, 
P.O. Box 14857, Spokane, WA  99214-0857; 
lokal na fax, 509-893-7240; walang-bayad na fax, 877-280-6224. 

  

 
 

 

MAHALAGA: Mangyaring isulat ang tamang pangalan, direksiyon o 
numero ng telepono. 

Pangalan 

Direksiyon 

Direksiyon 

Lunsod Estado Zip 

Numero ng Telepono   Area Code ( ) 

  UNANG 
LINGGO 

IKALAWANG 
LINGGO SAGUTIN ANG 

LAHAT NG TANONG 
NA NASA IBABA 

Ako ay humihiling ng mga benepisyo sa pagkawala ng 
trabaho para sa (mga) linggo ng kalendaryo na natapos 
noong hatinggabi ng Sabado.  ANG MGA PETSA AY: 

 

 
 

__________ 
 

_________
 OO  HINDI OO  HINDI 

1. Malakas ay kaya ba ng iyong katawan at puwede ka 
bang makapagtrabaho bawat araw? (Kung Hindi, kumpletuhin ang "A" sa ibaba.)       

2. Aktibo ka bang naghanap ng trabaho gaya ng itinagubilin at inirekord mo ba ang iyong mga kontak sa 
isang Talaan ng Paghahanap ng Trabaho?  (Kung Hindi, kumpletuhin ang "A" sa ibaba.)       

3. Tumanggi ka ba sa anumang alok na trabaho o hindi nakapunta sa nakatakdang pakikipanayam para  
sa trabaho?  (Kung Oo, kumpletuhin ang "A" sa ibaba.)       

4. Nakapag-aplay ka na ba o nakatanggap ng kabayaran sa mga napinsalang manggagawa o biktima  
ng krimen?       

5. Nakapag-aplay ka na ba o nagkaroon ka na ba ng 
pagbabago sa pensiyon? (Kung Oo, kumpletuhin ang "B" sa ibaba.)       

6. Tumanggap ka ba ng bayad para sa piyesta opisyal? (Kung Oo, ipasok ang kabuuang halaga ng bayad bago 
ang mga kabawasan at kumpletuhin ang "C" sa ibaba.)  

$___________ 
  

$___________ 
 

7. Tumanggap ka ba ng bayad para sa bakasyon? (Kung Oo, ipasok ang kabuuang halaga ng bayad bago 
ang mga kabawasan at kumpletuhin ang "D" sa ibaba.)  

$___________ 
  

$___________ 
 

8. Tumanggap ka ba ng bayad sa halip ng paunawa o 
bayad sa pagkakatanggal sa trabaho? 

(Kung Oo, ipasok ang kabuuang halaga ng bayad bago 
ang mga kabawasan at kumpletuhin ang "E" sa ibaba.)  

$___________ 
  

$___________ 
 

9. Nagtrabaho ka ba?  (Kung Oo, kumpletuhin ang "F" sa ibaba.)       

A Kung sumagot ka ng "HINDI" sa mga katanungan 1 o 2, o "OO" sa katanungan 3, sabihin sa amin kung bakit.  Magbigay ng mga detalye. (Ikaw 
ba ay may-sakit, nasa bakasyon, bumalik sa trabaho, napakalayo ba ng trabaho?)  IBIGAY ANG MGA EKSAKTONG PETSA.  Ipaliwanag kung 
SAAN (tulad ng lugar ng trabaho o lugar ng paaralan); SINO ang kaugnay (pangalan ng taong gumawa ng panayam sa iyo, pangalan ng doktor, 
pangalan ng paaralan).  Kung ikaw ay may ibang impormasyon na pinaniniwalaan mong mahalaga, mangyaring ipaliwanag o ilakip ang ibang 
impormasyon. 
Paliwanag: _________________________________________________________________________________________________________ 

 

B Kung sumagot ka ng "OO" sa katanungan 5, mangyaring ipaliwanag ang sumusunod na impormasyon tungkol sa iyong pensiyon. 
Pinanggalingan ng pensiyon?  _________________________________________;  Ito ba ay:   isang bagong pensiyon?    o       isang 
pagbabago sa kasalukuyang pensiyon?  Ang bago o ipinalit na buwanang halaga bago ang mga kabawasan ay  $_______________;  Ang petsa ng 
pagkakabisa o simula ng bagong pensiyon ay __________________ 

 

C Kung sumagot ka ng "OO" sa katanungan 6, tiyaking ipakita ang kabuuang halaga ng bayad sa piyesta opisyal bago ang mga kabawasan.  Para 
sa anong (mga) piyesta opisyal binayaran ka? ______________________________;  Pinanggalingan ng bayad? ________________________; 
Mga oras na binayaran?______________________ 

 

D Kung sumagot ka ng "OO" sa katanungan 7, tiyaking ipakita ang kabuuang halaga ng bayad bago ang mga kabawasan.  Ang bayad sa bakasyon 
ay para sa:   mga panahong naipagtrabaho na, o     mga partikular na petsa (Kung para sa mga partikular na petsa, ano ang mga petsa at 
mga oras?________________________); Pinanggalingan ng bayad?_______________  

E Kung sumagot ka ng "OO" sa katanungan 8, tiyaking ipakita ang kabuuang halaga ng bayad bago ang mga kabawasan.   
Anong uri ng bayad?___________________  Para sa anong (mga) petsa?  ____________________;   
Dahilan ng pagbabayad?  ______________________________________________;  Pinanggalingan ng bayad?  ________________  

 

   
– MANGYARING  BASAHIN ANG PAHAYAG NG PAGPAPATUNAY AT PIRMAHAN DITO BAGO IBIGAY ANG IYONG PORMA NG KAHILINGAN – 

Pinatutunayan ko na ang lahat ng impormasyong ibinigay ko sa 
pormang ito ay tama.  Alam ko na ang batas ay nagpapataw ng 
mga parusa para sa mga hindi totoong pahayag na ginawa sa 
kahilingang ito. 

 ____________________________________________________ 
 PANGALAN NG MAY-KAHILINGAN  
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PANGALAN NG MAY-KAHILINGAN NUMERO NG PAGKAKAKILANLAN 

       
F 

Kung ikaw ay sumagot ng "OO" sa katanungan 9, mangyaring ibigay ang impormasyon tungkol sa MGA ORAS at MGA KITA para sa bawat 
tagapag-empleyo na pinagtrabahuhan mo. 

 1. Pangalan ng Tagapag-empleyo:  _______________________________________ Direksiyon: ______________________________________ 
Lungsod:  _____________________Estado:  ______ Zip:  ___________Uri ng Trabaho: ___________________________________________ 

 
BILANG NG MGA ORAS NA NAGTRABAHO BAWAT ARAW 

Kung hindi nakatakdang magtrabaho pagkatapos ng 
(mga) linggong hiniling, lagyan ng tsek ang dahilan 
kung bakit: 

 UNANG LINGGO __/__/__  IKALAWANG LINGGO__/__/__   1  NAGBITIW; 2  TINANGGAL; 
5  KAWALAN NG TRABAHO; 
9  KAWALAN NG TRABAHO, BINAWASAN ANG MGA ORAS; 
  IBA  __________________________ 

 KABUUANG 
ORAS 

KABUUANG 
KITA 

KABUUANG 
ORAS 

KABUUANG 
KITA  LIN LU MAR MI HU BI SA LIN LU MAR MI HU BI SA 

                   

   1. Pangalan ng Tagapag-empleyo:  _______________________________________ Direksiyon: ______________________________________ 
Lunsod:  _____________________Estado:  ______ Zip:  ___________Uri ng Trabaho: ___________________________________________ 

 
BILANG NG MGA ORAS NA NAGTRABAHO BAWAT ARAW 

Kung hindi nakatakdang magtrabaho pagkatapos ng 
(mga) linggong hiniling, lagyan ng tsek ang dahilan 
kung bakit: 

 UNANG LINGGO __/__/__ 
  IKALAWANG LINGGO__/__/__   1  NAGBITIW; 2  TINANGGAL; 

5  KAWALAN NG TRABAHO; 
9  KAWALAN NG TRABAHO, BINAWASAN ANG MGA ORAS; 
  IBA  __________________________ 

 KABUUANG 
ORAS 

KABUUANG 
KITA 

KABUUANG 
ORAS 

KABUUANG 
KITA  LIN LUN MAR MI HU BI SA LIN LU MAR MI HU BI SA 

                   

  – MANGYARING  BASAHIN ANG PAHAYAG NG PAGPAPATUNAY AT PIRMAHAN DITO BAGO IBIGAY ANG IYONG PORMA NG KAHILINGAN – 

Pinatutunayan ko na ang lahat ng impormasyong ibinigay ko sa 
pormang ito ay tama.  Alam ko na ang batas ay nagpapataw ng 
mga parusa para sa mga hindi totoong pahayag na ginawa sa 
kahilingang ito. 

 ____________________________________________________ 
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