Tổng Đài EDD
Hộp Thư Số
Thành Phố, CA Mã Số Bưu Điện

Ngày Gửi:

00/00/0000

Số An Sinh Xã Hội: 000-00-0000
Số Điện Thoại Người Làm Đơn #:
(000) 000-0000
CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI EDD:
Tiếng Anh
1-800-300-5616
Tiếng Tây Ban Nha 1-800-326-8937
Tiếng Quảng Đông
1-800-547-3506
Tiếng Quan Thoại
1-866-303-0706
Tiếng Việt
1-800-547-2058
TTY (không tiếng)
1-800-815-9387
trang mạng:
www.edd.ca.gov

Tên Người Làm Đơn
Địa Chỉ Người Làm Đơn

Thành Phố, CA Mã Số Bưu Điện

THÔNG BÁO MỞ HỒ SƠ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Bạn đã mở hồ sơ xin phúc lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI) bắt đầu có hiệu lực 00/00/0000. Lúc mở hồ sơ bạn đã cho biết là:

1.

Chủ nhân cuối cùng của bạn là: Tên Công Ty Chủ Nhân
Địa Chỉ Công Ty Chủ Nhân
Thành Phố, CA, Mã Số Bưu Điện

2.

Ngày cuối cùng bạn đã làm việc cho công ty chủ nhân đó là 00/00/0000.

3.

Lý do bạn không còn làm việc cho công ty chủ nhân trên là: (Lý do bạn cho biết lúc mở hồ sơ).

4.

Bạn (có/không có) lãnh lương hưu hoặc loại thu nhập khác mà có thể phải khấu trừ vào phúc lợi UI của mình.

5.

Bạn (có/không có) khả năng và sẵn sàng để nhận công việc làm toàn thời gian.

6.

Bạn (có/không có) quyền làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Xin vui lòng đọc kỹ lại thông tin trên. Bạn không phải làm gì cả nếu những thông tin này là chính xác. EDD sẽ cho rằng
những thông tin này là chính xác trừ phi bạn khai báo thông tin khác trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày gửi bưu điện tờ
thông báo này. Phúc đáp sau 10 ngày có thể gây chậm trễ phúc lợi. Để khai báo những thông tin khác, bạn có thể gọi điện
cho EDD hoặc gửi phúc đáp của mình đến EDD theo địa chỉ đã được ghi ở trên. Hãy nhớ ghi cả tên họ và số An Sinh Xã Hội
của mình trong tất cả thư từ gửi đến EDD.
Mặc dù các đạo luật liên bang và tiểu bang cấm không cho tiết lộ thông tin về công việc làm và hồ sơ UI của bạn cho người
phối ngẫu, thân thích, bạn bè, những người không liên quan, và các nhóm lợi ích tư nhân biết, nhưng luật pháp liên bang lại
quy định là các cơ quan trợ cấp xã hội, trợ cấp y tế, CalFresh (phiếu thực phẩm trước đây), cơ quan về gia cư, và chấp hành
lệnh cấp dưỡng con cái của tiểu bang và liên bang có quyền tiếp cận những thông tin đó. Trách nhiệm bảo mật thông tin thuộc
về cơ quan sử dụng thông tin.
Bạn có quyền xin đóng hồ sơ phúc lợi UI California (hãy tham khảo Bản Thống Báo Chấp Thuận Phúc Lợi Thất Nghiệp để
được biết những điều kiện xin đóng hồ sơ). Nếu bạn quyết định xin đóng hồ sơ của mình, hãy đừng chứng nhận được
hưởng phúc lợi nữa bởi vì một khi bạn đã được trả tiền trợ cấp rồi, luật pháp quy định là bạn không được phép đóng hồ sơ.
Tiền phúc lợi được cấp phát vào thẻ ghi nợ EDD Debit Card . Bạn nên tham khảo cuốn sổ tay Tập Hướng Dẫn về Phúc
SM
Lợi và Dịch Vụ Việc Làm để có thông tin về thẻ ghi nợ EDD Debit Card . Nếu bạn đã được cấp phát một chiếc thẻ trước
đây và cần một thẻ khác để thay thế cái đó, bạn phải liên lạc với phòng Tiếp Vụ Khách Hàng thẻ ghi nợ EDD Debit Card
của ngân hàng Bank of America ở số 1-866-692-9374.
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