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ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະກັນໄພຫວ່າງງານ: ສິ່ງທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້
ທ່ານໄດ້ຮັບປຶ້ມນ້ອຍນີ້ເພາະວ່າທ່ານໄດ້ຍື່ນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະກັນໄພຫວ່າງງານ (UI) ກັບກົມພັດທະນາການຈ້າງງານ (EDD). ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ
UI ຂອງທາ່ ນແມ່ນໃຊ້ໄດ້ເ ປັນເ ວລາໜຶ່ງປີ, ເລີ່ມຕ
 ົ້ນວ
 ັນອາທິດຂອງອາທິດທີ່ທ່ານໄດ້ຍ
 ື່ນຂ
 ໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງທາ່ ນແລ້ວ. ປຶ້ມຄູມ
່ ືນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທາ່ ນເຂົ້າໃຈຂະ
ບວນການຮຽກຮ້ອງ, ເມື່ອໃດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈະຈ່າຍ, ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ ເມື່ອເຮັດການຢັ້ງຢືນຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ.
ໂຄງການ UI ໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນທັງໝົດມາຈາກນາຍຈ້າງ ທີ່ໃຫ້ການປ່ຽນແທນຄາ່ ແ
 ຮງງານບາງສ່ວນແກ່ຜູ້ເຮັດວຽກ ຜູ້ທີ່ຕົກງານ ແລະ ຜູທ
້ ີ່ມີເງື່ອນ
ໄຂກ�ຳນ
 ົດກ
 ານມີສິດໄ ດ້ຮ
 ັບຂ
 ອງໂຄງການໃນແຕ່ລະອາທິດທີ່ເຂົາເຈົາ້ ຢັ້ງຢ
 ືນໃ ຫ້ໄດ້ເ ງິນຊ່ວຍເຫຼືອ.

 ເງື່ອນໄຂກໍານົດການມີສິດໄດ້ຮັບພື້ນຖານ
ເພື່ອໃຫ້ມີຂໍ້ຮຽກຮ້ອງທີ່ນ�ຳໃ ຊ້ໄດ້ ແລະ ເພື່ອໃ ຫ້ມີສິດໄ ດ້ຮ
 ັບເ ງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະກັນໄພຫວ່າງງານ (UI), ທ່ານຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຕ
 າມກ�ຳນ
 ົດທ
 າງດ້ານການ
ເງິນຂອງການເຮັດວ
 ຽກ ແລະ ມ
 ີເງິນຄ່າຈ
 ້າງຕ�່ຳສ
 ຸດພ
 າຍໃນ 18 ເດືອນຜ່ານມາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງບັນລຸໄດ້ຕາມທຸກເງື່ອນໄຂກໍານົດການມີສິດໄດ້
ຮັບຕໍ່ໄປນີ້ຕາມທີ່ກົດໝາຍຂອງລັດກໍານົດໄວ້:
•

 ວ່າງງານໂດຍທີ່ບໍ່ແມ່ນມາຈາກຄວາມຜິດຂອງທ່ານເອງ. ຖ້າທ່ານຖືກຢຸດສັນຍາ ຫຼື ປົດອອກຈາກວຽກຫຼ້າສຸດຂອງທ່ານ,
ຫ
ລາອອກຈາກວຽກສຸດທ້າຍ, ຫຼື ອອກຈາກວຽກເນື່ອງຈາກມີຂໍ້ຂັດແຍ້ງທາງການຄ້າ ຫຼື ການນັດຢຸດງານ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການນັດໝາຍເວລາສໍາພາດ
ທາງໂທລະສັບ.

•

 າມາດ ແລະ ພ້ອມເຮັດວຽກໄດ້. ທ່ານຕ້ອງມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ເພື່ອເຮັດວຽກ ແລະ ພ້ອມເຮັດວຽກໄດ້. ເກືອບທຸກກໍລະນີນັ້ນ, ທ່ານ
ສ
ຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກເຕັມເວລາ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດ ຫຼື ບໍ່ພ້ອມເຮັດວຽກເຕັມເວລາໄດ້, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການນັດໝາຍເວລາເພື່ອສໍາພາດທາງໂທ
ລະສັບ.

•

 ີຄວາມພໍໃຈທີ່ຈະຮັບເອົາວຽກທີ່ເໝາະສົມ. ທ່ານຈະຕ້ອງຍອມຮັບເອົາວຽກທີ່ຈັດໃຫ້ຕາມອາຊີບຜ່ານມາຂອງທ່ານ.
ມ
ຖ້າທ່ານປະຕິເສດວຽກທີ່ສະເໜີໃຫ້, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການນັດໝາຍເວລາເພື່ອສໍາພາດທາງໂທລະສັບ.

•

 ີຄວາມຕັ້ງໃຈຊອກວຽກເຮັດ. ທ່ານຕ້ອງມີຄວາມຕັ້ງໃຈຊອກວຽກເຮັດ. ການຊອກວຽກເຮັດອາດຈະລວມເຖິງການຕິດຕໍ່ນາຍຈ້າງກ່ຽວກັບວຽກ
ມ
ເຮັດດ້ວຍການໄປຕິດຕໍ່ເອງ, ໂດຍທາງຈົດໝາຍ, ໂທລະສັບ, ຫຼື ທາງອິນເຕີເນັດ. ມັນຍັງລວມເຖິງການຊອກຫາທາງອິນເຕີເນັດ, ໜັງສືພິມ, ຫຼື
ສິ່ງຕີພິມໂຄສະນາວຽກ, ແລະ ການຕິດຕໍ່ກັບນາຍຈ້າງຄົນກ່ອນກ່ຽວກັບວຽກທີ່ເປີດ. ຖ້າທາ່ ນບໄໍ່ ດ້ຊອກວຽກເຮັດໃນອາທິດໜຶ່ງຜາ່ ນມາ, ທ່ານຈະໄດ້
ຮັບການນັດໝາຍເພື່ອສ�ຳພາດທາງໂທລະສັບ.

 ການສ�ຳພາດທາງໂທລະສັບ, ການມີສິດໄດ້ຮັບ, ແລະ ສິດໃນການອຸທອນ
ຖ້າມ
 ີຄ�ຳຖ
 າມກ່ຽວກັບກ
 ານມີສິດໄ ດ້ຮ
 ັບຂ
 ອງທ່ານ ຫຼັງຈ
 າກທີ່ທາ່ ນໄດ້ຍ
 ື່ນຂ
 ໍ້ຮຽກຮ້ອງUI ແລ້ວ, ທ່ານຈະໄດ້ຮ
 ັບກ
 ານນັດໝ
 າຍເວລາສ�ຳພ
 າດທາງໂທລະ
ສັບກ
 ັບຜ
ຕ
ູ້ າງໜ້າຂ
 ອງ EDD ເພື່ອກ�ຳນ
 ົດວ
 ່າ ທ່ານມີສິດໄ ດ້ຮ
 ັບເ ງິນຊ່ວຍເຫຼືອບໍ. ທ່ານຈະໄດ້ຮ
 ັບ Notification of Unemployment Insurance Benefits
Eligibility Interview, DE 4800, (ແຈ້ງການເລື່ອງການສ�ຳພ
 າດການມີສິດໄ ດ້ຮ
 ັບເ ງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະກັນໄພຫວ່າງງານ) ໂດຍມີກ�ຳນ
 ົດວ
 ັນທີ ແລະ ເວລາ
ການສ�ຳພ
 າດ. ຜູ້ຕາງໜ້າຂ
 ອງ EDD ຈະໂທຫາທ່ານໃນວັນທີ ແລະ ເ ວລາສ�ຳພ
 າດທີ່ກ�ຳນ
 ົດເ ວລາໄວ້.
ຖ້າ EDD ກ�ຳນ
 ົດວ
 ່າ ທ່ານບມ
ໍ່ ີສິດໄ ດ້ຮ
 ັບເ ງິນຊ່ວຍເຫຼືອ, ທ່ານຈະໄດ້ຮ
 ັບ Notice of Determination, DE 1080, (ແຈ້ງການເລື່ອງການກ�ຳນ
 ົດ) ໂດຍບອກ
ເຫດຜົນທ
 ີ່ທ່ານຖືກປະຕເິ ສດການໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ, ແລະ ມີ Appeal Form, DE 1000M, (ແບບຟອມອຸທອນ). ຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນດີກັບຄໍາຕັດສິນ,
ທ່ານມີສິດອຸທອນຄໍາຕັດສິນ ແລະ ໃຫ້ມ
 ີການພຈ
ິ າລະນາສືບສ
 ວນໄດ້ກ່ອນຜູ້ພິພາກສາກົດໝາຍບໍລິຫານເອກະລາດບຸກຄົນທີສາມຈາກຄະນະກ�ຳມ
 ະການ
ອຸທອນປະກັນໄພຫວ່າງງານລັດຄ
 າລິຟເໍ ນຍ. ປະກອບ Appeal Form (ແບບຟອມອຸທອນ), ຫຼື ໜັງສືຮ້ອງຮຽນໃຫ້ຄ
 ົບຖ
 ້ວນທີ່ມີຊື່ຂອງທາ່ ນ, ເລກປະກັນ
ສັງຄົມ, ແລະ ເຫດຜົນວ
 ່າ ເປັນຫ
 ຍັງທ
 ່ານຈິ່ງບເໍ່ ຫັນດກ
ີ ັບຄ
 �ຳຕ
 ັດສ
 ິນ ແລະ ສົ່ງທາງໄປສະນີພາຍໃນ 30 ວັນນັບຈ
 າກວັນທີສົ່ງ Notice of Determination
(ແຈ້ງການເລື່ອງການກ�ຳນົດ) ໄປໃຫ້ຕາມທີ່ຢໃູ່ ນແຈ້ງການນັ້ນທາງໄປສະນີ.

 ການຈັດການຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານດ້ວຍລະບົບ UI ONLINESM
UI OnlineSM ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງຕວ
ໍ່ ັນ, 7 ວັນຕອ
ໍ່ າທິດ, ແລະ ເປັນວິທີທີ່ໄວ, ສະດວກ, ແລະ ປອດໄພ ເພື່ອໃຫ້ທາ່ ນເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນຂໍ້
ຮຽກຮ້ອງ UI, ຢັ້ງຢືນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ, ເ ອົາຂໍ້ມູນການຈ່າຍເງິນລະອຽດ, ເບິ່ງການນັດໝາຍຕາມເວລາກ�ຳນົດໄວ້, ກ�ຳນົດເວລາການສ�ຳພາດຄືນໃໝ່, ເປີດຂໍ້
ຮຽກຮ້ອງທີ່ມີຢຄ
ູ່ ືນໃໝ່, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສະດວກ, ແມ່ນມີ UI Online MobileSM ເຊິ່ງເປັນເວີຊັນມືຖືໃຫ້ແກ່ທ່ານສ�ຳລັບຜໃູ້ ຊ້ໂທລະສັບ
ສະມາດໂຟນ ແລະ ແທັບເລັດ. ເພື່ອຮຽນຮເູ້ ພີ່ມເຕີມ ຫຼື ເຂົາ້ ຫາບັນຊີ UI OnlineSM ຂອງທາ່ ນ, ເຂົາ້ ຫາເວັບໄຊທ໌ www.edd.ca.gov/UI_Online.
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 ການຢັ້ງຢືນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່
ຫຼັງຈາກທາ່ ນຍື່ນຂ
 ໍ້ຮຽກຮ້ອງ UI ແລ້ວ, ທ່ານຕ້ອງຢັ້ງຢ
 ືນທ
 ຸກໆສອງອາທິດວ
 ່າ ທ່ານຍັງສ
 ືບຕ
ມ
ໍ່ ີເງື່ອນໄຂໃຫ້ໄດ້ຮ
 ັບເ ງິນຊ່ວຍເຫຼືອຕາມທີ່ກ�ຳນ
 ົດຢູ່. ທາງຫ້ອງ
ການ EDD ຈະສົ່ງເອກະສານ Continued Claim Form, DE 4581, (ແບບຟອມການຮຽກຮ້ອງສືບຕ
 ໍ່) ໄປໃຫ້ທ່ານ ເພື່ອໃ ຫ້ທາ່ ນຢັ້ງຢ
 ືນໂ ດຍທາງໄປສະນີ,
ແຕ່ທາງຫ້ອງການ EDD ຢາກແນະນ�ຳໃ ຫທ
້ ່ານຢັ້ງຢືນທ
 າງອອນລາຍດ້ວຍການໃຊ້ UI OnlineSM ຢູທ
່ ີ່ www.edd.ca.gov/UI_Online ເພາະວ່າມ
 ັນເປັນ
ວິທີທີ່ໄວ, ສະດວກ, ແລະ ແລະ ປອດໄພທີ່ຈະຢັ້ງຢ
 ືນ. ທ່ານອາດຈະຢັ້ງຢ
 ືນໂ ດຍທາງໂທລະສັບນ
 �ຳກ
 ໍ່ໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ EDD Tele-CertSM ທີ່ເບີ
1-866-333-4606.

ສິ່ງສໍາຄັນ: ເພື່ອໃຫ້ການດ�ຳເນີນການໄດ້ໄ ວຂຶ້ນ, ໃຫ້ສົ່ງຄ�ຳຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານທັນເວລາຢູ່ພາຍໃນ 14 ວັນຫຼັງຈາກ “ປະກອບແບບຟອມນີ້ສ�ຳເລັດ ແລະ ສົ່ງ
ທາງໄປສະນີ” ຕາມວັນທີປະກົດຢູ່ໃນແບບຟອມຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ. ການຢັ້ງຢືນໄວ ຫຼື ຊ້າສາມາດສົ່ງຜ
 ົນຕໍ່ການຊັກຊ້າ ຫຼື ການປະຕິເສດການຈ່າຍເງິນ
ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານ.
ກະລຸນາຈື່ໄວ້ວາ່ , ຖ້ານາຍຈ້າງຂອງທ່ານໃຫ້ແບບຟອມຂໍ້ຮຽກຮ້ອງການແບ່ງວຽກ ຫຼື ເປັນບາງສ່ວນແກ່ທາ່ ນ ເພື່ອໃຫ້ທາ່ ນປະກອບ ແລະ ສົ່ງໄປຫາ EDD,
ທ່ານບສ
ໍ່ າມາດຢັ້ງຢືນຢືນທາງອອນລາຍ ຫຼື ໂດຍທາງໂທລະສັບໄດ້; ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ທ່ານຍັງອາດຈະໃຊ້ຄຸນສົມບັດການບລ
ໍ ິການຕົວເອງອື່ນຫາຼ ຍອັນຢູ່
ໃນ UI OnlineSM ແລະ ໂດຍທາງໂທລະສັບໄດ້.
ຖ້າບັນລຸໄດ້ຕາມທຸກເງື່ອນໄຂກໍານົດການມີສິດໄດ້ຮັບ, ການຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອແ
 ມ່ນຈະຈາ່ ຍໃຫ້ຫຼັງຈາກໄດ້ຮ
 ັບຄ
 �ຳຢ
 ັ້ງຢ
 ືນແ
 ລ້ວ. ຖ້າທ
 ່ານບໄໍ່ ດ້ຮ
 ັບກ
 ານ
ຈ່າຍເງິນພາຍໃນ 10 ວັນທີ່ມີການຢັ້ງຢ
 ືນຜ
 ົນໄ ດ້ຮ
 ັບແ
 ລ້ວ, ກໍ່ອາດຈະເພາະວ່າມ
 ັນມີຄ�ຳຖ
 າມກ່ຽວກັບກ
 ານມີສິດໄ ດ້ຮ
 ັບຂ
 ອງທາ່ ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮ
 ັບ
Notice of Unemployment Insurance Benefits Eligibility Interview, DE 4800 (ແຈ້ງການສ�ຳພ
 າດການມີສິດໄ ດ້ຮ
 ັບເ ງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະກັນໄພຫວ່າງ
ງານ).

ເຂົາ້ ໃຈຄ�ຳຖາມທີຖ
່ າມເມືອ
່ ຢັງ້ ຢນ
ື ເງິນຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຕໍ່.
ຂໍ້ນີ້ຈະຊ່ວຍທ່ານເຂົ້າໃຈຄ�ຳຖ
 າມທີ່ຖາມເມື່ອຢັ້ງຢືນເ ງິນຊ່ວຍເຫຼືອ UI. ທາງ EDD ຈະນ�ຳໃ ຊ້ຄ�ຳຕ
 ອບຂອງທາ່ ນ ເພື່ອກ
 �ຳນ
 ົດກ
 ານມີສິດໄ ດ້ຮ
 ັບກ
 ານຈ່າຍເງິນ
ຊ່ວຍເຫຼືອປະຈ�ຳອາທິດຂອງທ່ານ. ໃຫ້ຕອບທຸກຄ�ຳຖ
 າມຕາມຄວາມຈິງ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອຫ
 ຼີກເວັ້ນການສໍ້ໂກງເອົາ UI. ສ�ຳລ
 ັບຂ
 ໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ
ການສໍ້ໂກງ UI, ໃຫ້ເບິ່ງການປ້ອງກັນການສໍ້ໂກງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຢູໃ່ ນໜ້າ 6. ແທນທີ່ຈະສົ່ງເຈ້ຍແບບຟອມໂດຍທາງໄປສະນີ, ທ່ານສາມາດຢັ້ງຢ
 ືນດ
 ້ວຍການ
ໃຊ້ UI OnlineSM ໄດ້ຢ
ທ
ູ່ ີ່ www.edd.ca.gov/UI_Online ຫຼໃື ຊ້ EDD Tele-CertSM ທີ່ເບີ 1-866-333-4606 ເພື່ອໃຫ້ດ�ຳເ ນີນການໄດ້ໄ ວຂຶ້ນ. ຖ້າທ
 ່ານຢັ້ງ
ຢືນເ ງິນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ວຍການໃຊ້ເຈ້ຍ Continued Claim Form, DE 4581, (ແບບຟອມຮຽກຮ້ອງຕໍ່) ແມ່ນໃ ຫ້ກວດຄືນເ ບິ່ງແບບຟອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອ
ຮັບປ
 ະກັນວາ 
່ ໄດ້ຕ
 ອບທຸກຄ�ຳຖ
 າມສ�ຳລ
 ັບແ
 ຕ່ລະອາທິດຢໃູ່ ນແບບຟອມ ແລະ ແບບຟອມມີລາຍເຊັນແລ້ວ.
ຄ�ຳຖາມທີ 1:

ທ່ານບໍ່ສະບາຍ ຫຼື ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫຼາຍທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກບໍ?
ຖ້າແມ່ນແລ້ວ, ໃສ່ຈໍານວນມື້ (1 ຫາ 7) ທີ່ທາ່ ນບໍ່ສາມາດໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ຕອບວ່າ
ທ່ານບໍ່ສາມາດໄປເຮັດວຽກໄດ້ເນື່ອງຈາກຄວາມບໍ່ສະບາຍ ຫຼື ການບາດເຈັບ. ຫຼື ທ່ານຕ້ອງໄດ້ເລີ່ມເຮັດວຽກໃໝ່ຊາ້
“ແມ່ນແລ້ວ” ເນືອ
່ ງຈາກຄວາມບໍ່ສະບາຍ ຫຼືການບາດເຈັບ.
ຖ້າ:
ຕອບວ່າ
“ບໍ່ແມ່ນ”
ຖ້າ:

ທ່ານມີຄວາມສາມາດທາງຮ່າງກາຍເຮັດວຽກໄດ້ທຸກໆມື້ໃນອາທິດ ຖ້າທ່ານມີວຽກເຮັດ, ຫຼື ເລີ່ມເຮັດວຽກໃໝ່ໄດ້.

ລາຍລະອຽດ: • ທ່ານຕ້ອງມີຄວາມສະບາຍດພ
ີ ທ
ໍ ີ່ຈະເຮັດວຽກໄດ້ທຸກໆມືໃນອາທິດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະກັນໄພ (UI).
• ເ ງິນຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ນຈ່າຍໃຫ້ຕາມຈໍານວນມື້ທີ່ທາ່ ນສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໃນລະຫວ່າງອາທິດນີ້. ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານຈະຫຼຸດລົງໜຶ່ງ
ສ່ວນເຈັດສໍາລັບແຕ່ລະວັນທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ເນື່ອງຈາກຄວາມບໍ່ສະບາຍ ຫຼື ການບາດເຈັບ.
ຄ�ຳຖາມທີ 2:

ມີເຫດຜົນໃດບໍ (ນອກເໜືອຈາກຄວາມເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ) ທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດຮັບວຽກເຕັມເວລາໄດ້ໃນແຕ່ລະມື້ເຮັດວຽກ?

ຕອບວ່າ
ຖ້າທາ່ ນບພ
ໍ່ ້ອມຮັບວຽກໄດ້ທັນທີດ້ວຍເຫດຜົນໃດໜຶ່ງເຊັ່ນ: ຂາດຜເູ້ ບິ່ງແຍງດແ
ູ ລເດັກນ້ອຍ, ບໍມ
່ ີຄາ່ ເດີນທາງໄປມາ, ຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງແຍງດູ
“ແມ່ນແລ້ວ” ແລສະມາຊິກຄອບຄົວທີ່ບສ
ໍ່ ະບາຍ, ມີທຸລະສ່ວນຕົວ, ຫຼື ຢູໃ່ ນການພັກຜ່ອນ.
ຖ້າ:
ຕອບວ່າ
“ບໍ່ແມ່ນ”
ຖ້າ:

ຖ້າທ່ານພ້ອມ ແລະ ຕັ້ງໃຈຈະຮັບວຽກທີ່ຖືກກັບທັກສະວິຊາອາຊີບ ແລະ/ຫຼື ພື້ນຖານການສຶກສາຂອງທ່ານ. ຖ້າສະເໜີວຽກໃຫ້,
ບໍ່ມີອັນໃດທີ່ຈະຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ທ່ານຮັບວຽກນັ້ນໄດ້.

ລາຍລະອຽດ: • ທ່ານຕ້ອງພ້ອມເຮັດວຽກ ເພືອ
່ ໃຫ້ໄດ້ຮບ
ັ ເງິນຊ່ວຍເຫຼອ
ື ປະກນ
ັ ໄພ (UI). ພ້ອມໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານພ້ອມ ແລະ ຕັງ້ ໃຈຈະຮບ
ັ ວຽກເຮັດ.
• ຈ
 ະຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼອ
ື ໃຫ້ ຖ້າທ່ານພ້ອມຮບ
ັ ວຽກເຕັມເວລາ; ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ມີສະພາບການສະເພາະທອ
ີ່ າດຈະຈ�ຳກດ
ັ ທ່ານໃຫ້
ເຮັດວຽກບເໍ່ ຕັມເວລາ ແລະ ຈະຍງັ ໄດ້ຮບ
ັ ເງິນຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຢູ່. ຖ້າເປັນດັງ່ ນັນ
້ , ທ່ານຈະໄດ້ຮບ
ັ ຂໍມ
້ ນ
ູ ເພີມ
່ ເຕີມຈາກ EDD.
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ຄ�ຳຖາມທີ 3:

ທ່ານໄດ້ຊອກວຽກເຮັດບໍ?

ຕອບວ່າ
ທ່ານຊອກວຽກເຮັດອາທິດນີ້. ການຊອກວຽກເຮັດລວມເຖິງການຕິດຕໍ່ນາຍຈ້າງກ່ຽວກັບວຽກເຮັດດ້ວຍການໄປຕິດຕໍ່ເອງ,
“ແມ່ນແລ້ວ” ໂດຍທາງຈົດໝາຍ, ໂທລະສັບ, ຫຼື ທາງອິນເຕີເນັດ. ມັນຍັງລວມເຖິງການຊອກຫາທາງອິນເຕີເນັດ, ໜັງສືພິມ,
ຖ້າ:
ຫຼື ສິ່ງຕີພິມໂຄສະນາວຽກ, ການຕິດຕໍ່ກັບນາຍຈ້າງຄົນກ່ອນກ່ຽວກັບວຽກທີ່ເປີດ, ແລະ ການສົ່ງໃບສະໝັກວຽກ.
ຖ້າທາ່ ນເປັນສະມາຊິກສະຫະພາບ, ທ່ານຄວນຕອບວ່າ “ແມ່ນແລ້ວ” ຕໍ່ຄໍາຖາມນີ້ ຖ້າທ່ານລົງທະບຽນກັບສະຫະພາບຂອງທ່ານ ແລະ
ບັນລຸໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂກ�ຳນົດການລາຍງານ ແລະ ການສົ່ງຂອງສະຫະພາບຂອງທ່ານ.
ຕອບວ່າ
“ບໍ່ແມ່ນ”
ຖ້າ:

ທ່ານບໍ່ໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບນາຍຈ້າງໃດ, ສົ່ງໃບສະໝັກງານອັນໃດ, ຫຼື ຊອກຫາວຽກທີ່ເປີດໃຫ້ສະໝັກໃດໝົດທັງອາທິດ.
ຖ້າທາ່ ນເປັນສະມາຊິກສະຫະພາບ, ທ່ານຄວນຕອບວ່າ “ບໍ່ແມ່ນ” ຕໍ່ຄໍາຖາມນີ້ ຖ້າທ່ານບໍໄ່ ດ້ລົງທະບຽນກັບສະຫະພາບຂອງທ່ານ
ແລະ/ຫຼື ບໍ່ບັນລຸໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂກ�ຳນົດການລາຍງານ ແລະ ການສົ່ງຂອງສະຫະພາບຂອງທ່ານ.

ລາຍລະອຽດ: • ທ
 ່ານບຈ
ໍ່ �ຳເປັນຕ້ອງສງົ່ ບນ
ັ ທກ
ຶ ການຊອກວຽກເຮັດຂອທ່ານໃນແຕ່ລະອາທດ
ິ ໄປໃຫ້ກບ
ັ EDD, ແຕ່ທາ່ ນຄວນຈະຮກ
ັ ສາບນ
ັ ທກ
ຶ ໄວ້ ເພືອ
່ ທີ່
ຈະໄດ້ເອົາໃຫ້ກບ
ັ ທາງ EDD ໄດ້ທນ
ັ ທີ ຖ້າເຂົາເຈົາ້ ຖາມເອົາຂໍ້ມນ
ູ ການຊອກວຽກເຮັດຂອງທາ່ ນ. ປະຕິບດ
ັ ຕາມຄໍາແນະນໍາການຊອກ
ວຽກເຮັດຢູ່ໃນ Notice of Unemployment Insurance Award, DE 429Z (ແຈ້ງການເລືອ
່ ງການໃຫ້ປະກັນໄພຫວ່າງງານ).
• ຖ
 ້າທ່ານເລືອກຢັງ້ ຢນ
ື ດ້ວຍການໃຊ້ເຈ້ຍແບບຟອມເຈ້ຍ ແລະ EDD ໄດ້ໝາຍໃສ່ຫ້ອງດ້ວຍເຄືອ
່ ງໝາຍ “X,” ທ່ານຕ້ອງໄດ້ປະກອບຂໍ້ມນ
ູ
ໃສ່ຂໍ້ B ຂອງບນ
ັ ທກ
ຶ ຊອກວຽກເຮັດ ເຊິງ່ ຢດ
ູ່ າ້ ນຫງຼັ ຂອງແບບຟອມ.
ຄ�ຳຖາມທີ 4:

ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດວຽກໃດໜຶ່ງບໍ?

ຕອບວ່າ
ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດການສະເໜີວຽກເໝາະສົມໃຫ້ເຮັດຈາກນາຍຈ້າງຜໜ
ູ້ ຶ່ງໃນລະຫວ່າງອາທິດນີ້.
“ແມ່ນແລ້ວ”
ຖ້າ:
ທ່ານເປັນສະມາຊິກສະຫະພາບ ແລະ ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດການແນະນໍາວຽກຂອງສະຫະພາບ, ໃຫ້ຕອບວ່າ “ແມ່ນແລ້ວ.”
ຕອບວ່າ
“ບໍ່ແມ່ນ”
ຖ້າ:

ທ່ານບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດການສະເໜີວຽກໃຫ້ເຮັດອັນໃດໃນອາທິດນີ.້ ອັນນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານບໍ່ຮັບເອົາການສະເໜີວຽກໃຫ້ເຮັດ ຫຼື
ທ່ານໄດ້ຮັບເອົາການສະເໜີໃຫ້ ແລະ ຍອມຮັບມັນແລ້ວ.

ລາຍລະອຽດ: • ທ່ານຕ້ອງຕັງ້ ໃຈຍອມຮບ
ັ ວຽກທີເ່ ໝາະສມ
ົ  ເພືອ
່ ໃຫ້ໄດ້ຮບ
ັ ເງິນຊ່ວຍເຫຼອ
ື ປະກນ
ັ ໄພ (UI).
• ຖ
 ້າທ່ານປະຕເິ ສດການສະເໜີວຽກທີເ່ ໝາະສມ
ົ ໃຫ້ເຮັດສ�ຳລບ
ັ ການປະກອບອາຊບ
ີ  ແລະ/ຫຼື ຕາມພນ
ື້ ຖານການສກ
ຶ ສາຂອງທ່ານ,
ທ່ານອາດຈະບມ
ໍ່ ສ
ີ ດ
ິ ໄດ້ຮບ
ັ ເງິນຊ່ວຍເຫຼອ
ື .
ຄ�ຳຖາມທີ 5:

ທ່ານໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຫຼື ການຝຶກອົບຮົມປະເພດໃດໜຶ່ງບໍ?

ຕອບວ່າ
ທ່ານເລີ່ມຕົ້ນເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຫຼື ການຝຶກອົບຮົມໃນອາທິດນີ້. ໃຫ້ຕອບວ່າ “ແມ່ນແລ້ວ” ເທົາ່ ນັ້ນ ຖ້າທ່ານເລີ່ມຕົ້ນພາກຮຽນໃໝ່ ຫຼື
“ແມ່ນແລ້ວ” ເຂົາ້ ຮຽນໃໝ່ໃນລະຫວ່າງອາທິດນີ້.
ຖ້າ:
ຕອບວ່າ
“ບໍ່ແມ່ນ”
ຖ້າ:

ທ່ານບໍໄ່ ດ້ເລີ່ມຕົ້ນເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຫຼື ການຝຶກອົບຮົມໃດໆໃນອາທິດນີ້. ຕອບວ່າ “ບໍແ
່ ມ່ນ” ຖ້າທ່ານບໄໍ່ ດ້ເລີ່ມເທີມໃໝ່ ຫຼື ຫ້ອງຮຽນໃໝ່
ໃນລະຫວ່າງອາທິດນີ້, ຫຼື ໄດ້ສືບຕຮ
ໍ່ ຽນ ຫຼື ຝຶກອົບຮົມທີ່ທາ່ ນໄດ້ລາຍງານຜ່ານມາ ເມື່ອເລີ່ມເປີດເທີມ ຫຼື ຫ້ອງຮຽນແລ້ວ.

ລາຍລະອຽດ: • ລາຍງານການເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຫຼື ການຝຶກອົບຮົມໃນລະຫວ່າງອາທິດທີ່ທາ່ ນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເຂົາ້ ໂຮງຮຽນຕົວຈິງເທົາ່ ນັ້ນ.
• ເ ງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈ່າຍໃຫ້ ເມື່ອທ່ານພ້ອມຈະຮັບວຽກເຮັດໄດ້, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງວ່າ ທ່ານກໍາລັງເຂົາ້ ໂຮງຮຽນ ຫຼື ການຝຶກອົບຮົມ ຫຼື
ບໍ່ກໍ່ຕາມ.
• ຕ
 ົວຢ່າງກ່ຽວກັບວິທີລາຍງານການເຂົາ້ ໂຮງຮຽນ ຫຼື ການຝຶກອົບຮົມ, ໃຫ້ເຂົາ້ ເບິ່ງໜ້າການຢັ້ງຢືນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ UI ຢູໃ່ ນເວັບໄຊທ໌
EDD ຢູທ
່ ີ່ www.edd.ca.gov/unemployment.
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ຄ�ຳຖາມທີ 6:

ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກ ຫຼື ໄດ້ເງິນໃດໜຶ່ງມາບໍ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງກໍ່ຕາມ?
ມີເຈ້ຍ Continued Claim Form (ແບບຟອມຮຽກຮ້ອງຕໍ່) ແລະ 
ເອກະສານໃດໜງຶ່ ຕໄໍ່ ປນຢ
ີ້ ແ
ູ່ ລ້ວຄ:ື

ຕອບວ່າ
UI OnlineSM ແລະ ອັນໃດໜຶ່ງທີ່ມີຢຕ
ູ່ ໄໍ່ ປນີ້ຄື:
“ແມ່ນແລ້ວ” • ທ
 ່ານເຮັດວຽກແລ້ວ.
ຖ້າທ່ານໃຊ້:
• ທ່ານໄດ້ຮັບເງິນຄ່າແຮງທີ່ເຮັດວຽກແລ້ວ*.

• ທາ່ ນເຮັດວຽກແລ້ວ.

 າ່ ນໄດ້ຮັບເງິນຄ່າແຮງທີ່ເຮັດວຽກແລ້ວ*.
• ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກ ແລະ ໄດ້ມີລາຍຮັບປະເພດອື່ນ*ໃດໜຶ່ງແລ້ວ. • ທ
• ທ່ານໄດ້ຮັບເງິນຄ່າແຮງທີ່ເຮັດວຽກແລ້ວ* ແລະໄດ້ມີລາຍຮັບປະ • ທາ່ ນໄດ້ຮັບລາຍຮັບປະເພດອື່ນ*ໃດໜຶ່ງແລ້ວ.
ເພດອື່ນ*ໃດໜຶ່ງ.

ປ້ອນຂໍ້ມູນໃນຂໍ້ 6a ແລະ 6b ໃສ່.

ຕອບວ່າ
UI OnlineSM ແລະ ອັນໃດໜຶ່ງທີ່ມີຢຕ
ູ່ ໄໍ່ ປນີ້ຄ:ື
“ບໍ່ແມ່ນ” ຖ້າ • ທ
 ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ.
ທ່ານໃຊ້:
• ທ່ານບໍໄ່ ດ້ຮັບເງິນຄ່າແຮງທີ່ເຮັດວຽກແລ້ວ*.

ມີເຈ້ຍ Continued Claim Form (ແບບຟອມຮຽກຮ້ອງຕໍ່) ແລະ
ທຸກເອກະສານຕໄໍ່ ປນີ້ຢແ
ູ່ ລ້ວຄື:
• ທາ່ ນບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ.

• ທ
 ່ານບໄໍ່ ດ້ເຮັດວຽກ, ແຕ່ທ່ານໄດ້ຮັບລາຍຮັບປະເພດອື່ນ*ໃດ
ໜຶ່ງ. ເມື່ອທ່ານຕອບວ່າ “ບໍແ
່ ມ່ນ,” ທ່ານຈະໄດ້ຂໍ້ອື່ນ ເພື່ອໃຫ້
ປ້ອນລາຍຮັບປະເພດອື່ນເຂົ້າໄປຢໃູ່ ນ UI OnlineSM.

• ທາ່ ນບໍໄ່ ດ້ຮັບເງິນຄ່າແຮງທີ່ເຮັດວຽກແລ້ວ.
• ທາ່ ນບໍໄ່ ດ້ຮັບລາຍຮັບປະເພດອື່ນໃດໆ.
ຢ່າປ້ອນຂໍ້ມູນໃສ່ຂໍ້ 6a ແລະ 6b.

ລາຍລະອຽດ: • ທ
 ່ານຕ້ອງລາຍງານວຽກທຸກອັນ ແລະ ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບທັງໝົດ (ເງິນສ�ຳລັບວຽກທີ່ໄດ້ເຮັດ ແລະ ລາຍຮັບປະເພດອື່ນໃດໜຶ່ງ), ແມ້ວ່າ
ທ່ານບໄໍ່ ດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນຈາກນາຍຈ້າງກໍ່ຕາມ.
ໍ ິການຊ່ວຍເຫຼືອໃນບ້ານ, ເງິນທິບ, ເງິນຄ່າ
*ເງິນສ�ຳລັບວຽກທີ່ເຮັດແລ້ວມີຄື: ອັນນີ້ປະກອບດ້ວຍເງິນທີ່ຫາມາໄດ້ປົກກະຕ,ິ ເງິນບລ
ນາຍໜ້າ, ເງິນຈ່າຍໃຫ້ທາງທະຫານ, ເງິນເຮັດວຽກສ່ວນຕົວ ຫຼື ເງິນຈ່າຍຄາ່ ເຮັດວຽກຕາມສັນຍາເອກະລາດ, ອາຫານ ແລະ ທີ່ພັກ
ທີ່ຈັດໃຫ້ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບວຽກ, ເງິນເດືອນ, ເງິນຈາ່ ຍໃຫ້ກັບພະນັກງານບລ
ໍ ິສັດ ຫຼື ສະຫະພາບ, ເງິນຈ່າຍຄ່າເຮັດໜ້າທີ່ປະທ້ວງ,
ແລະ ເງິນຈ່າຍໃຫ້ຕາມອັດຕາແຕ່ລະວຽກ.
*ລາຍຮັບປະເພດອື່ນມີຄື: ອັນນີ້ປະກອບດ້ວຍເງິນບ�ຳເນັດ/ບ�ຳນານ, ເງິນຄ້າງຈ່າຍ, ເງິນຄ່າທ�ຳນຽມທີ່ຫັກໄວ້, ເງິນຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ອອກ
ການ, ເງິນໃຫ້ວັນພັກ, ເງິນຊົດເຊີຍຜເູ້ ຮັດວຽກ, ເງິນໂບນັດ, ເງິນໃຫ້ຢ້ອນຫຼັງ, ເງິນຄ່າເປັນພະຍານ, ເງິນແບ່ງຜົນກ�ຳໄລ, ເງິນພເິ ສດ,
ເງິນຄ່າປະທ້ວງ, ອື່ນໆ.
ຄ�ຳຖາມທີ 6, ຂໍ້ 6A:

ໃສ່ເງິນລາຍໄດ້ກ່ອນການຫັກຕ່າງໆຢູ່ທີ່ນີ້.

ຄໍາແນະນໍາ:
• ເ ງິນທີ່ຫາມາໄດ້ລວມ: ລາຍງານເງິນທີ່ຫາມາໄດ້ລວມ (ເງິນຫາມາໄດ້ ຫຼື ລາຍຮັບທຸກອັນ ກ່ອນຫັກພາສີ ຫຼື ຫັກຄ່າອື່ນໆ). ຖ້າທ່ານບຮ
ໍ່ ູ້ເງິນທີ່ຫາມາ
ໄດ້ລວມຂອງທາ່ ນ, ໃຫ້ຕິດຕກ
ໍ່ ັບນາຍຈ້າງຂອງທ່ານ.
• ລ
 າຍງານແຕ່ວັນອາທິດຈົນຮອດວັນເສົາ: ທ່ານຕ້ອງລາຍງານວຽກ ແລະ ເງິນທີ່ຫາມາໄດ້ຂອງທ່ານຕາມມື້ເລີ່ມຕົ້ນວັນອາທິດ ແລະ ມືສ
້ ິ້ນສຸດວັນ
ເສົາຢໃູ່ ນແບບຟອມການຢັ້ງຢືນ. ຖ້າອາທິດຈ່າຍເງິນເດືອນຂອງທ່ານບແ
ໍ່ ມ່ນວັນອາທິດຮອດວັນເສົາ, ທາງ EDD ຂໍແນະນ�ຳໃຫ້ທ່ານເກັບຮັກສາບັນ
ທຶກວຽກ ແລະ ເງິນທີ່ໄດ້ມາໃນແຕ່ລະມື້ ເພື່ອລາຍງານວຽກ ແລະ ເງິນທີ່ຫາມາໄດ້ຢາ່ ງຖືກຕ້ອງ.
• ຄ
 ິດໄລ່ເງິນທີ່ຫາມາໄດ້: ທ່ານຕ້ອງລາຍງານເງິນທີ່ຫາມາໄດ້ລວມຂອງທ່ານກ່ອນການຫັກຄ່າຕ່າງໆ. ຢູ່ໃນເກືອບທຸກສະພາບການ,
ທ່ານສາມາດຄິດໄລ່ຄ່າແຮງທັງໝົດຂອງທາ່ ນໄດ້ໂດຍການເອົາຊົ່ວໂມງທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຄູນໃຫ້ຄາ່ ຈ້າງຕໍ່ຊົ່ວໂມງຂອງທ່ານ. ຕົວຢາ່ ງ, ຖ້າທ່ານເຮັດວຽກ
ໄດ້ 10 ຊົ່ວໂ ມງຕັ້ງແຕ່ວັນອາທິດຮອດວັນເສົາຢໃູ່ ນ Continued Claim Form (ແບບຟອມຮຽກຮ້ອງຕໍ່) ຂອງທາ່ ນ ແລະ ໄດ້ຮ
 ັບຄ
 ່າແ
 ຮງ $12 ຕໍຊ
່ ົ່ວ
ໂມງ, ຄ່າແ
 ຮງຂອງທ່ານທີ່ຕ້ອງລາຍງານຈະແມ່ນ $120. ລາຍງານຄ່າແຮງຂອງທ່ານໃນລະຫວ່າງອາທິດທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກ ແລະ ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຕົວ
ຈິງ — ບໍແ
່ ມ່ນເມື່ອທ່ານຮັບເງິນຄ່າແຮງຂອງທ່ານ.
• ມ
 ີນາຍຈ້າງຫຼາຍກ່ວາໜຶ່ງຄົນ: ຖ້າທ່ານເຮັດວຽກໃຫ້ກັບນາຍຈ້າງຫຼາຍກ່ວາໜຶ່ງຄົນ, ໃຫ້ລວມເງິນທີ່ຫາມາໄດ້ຈາກນາຍຈາ້ ງແຕ່ລະຄົນເຂົ້າກັນ ເພື່ອ
ໃຫ້ເປັນເງິນທີ່ຫາມາໄດ້ທັງໝົດ. ຕົວຢ
 ່າງ, ຖ້າທ
 າ່ ນເຮັດວ
 ຽກໃຫ້ບລ
ໍ ິສັດ ABC 10 ຊົ່ວໂມງທີ່ໄດ້ເ ງິນ $10 ຕໍຊ
່ ົ່ວໂມງ ແລະ ເຮັດໃ ຫ້ບລ
ໍ ິສັດ XYZ 12
ຊົ່ວໂມງທີ່ໄດ້ເ ງິນ $10 ຕໍຊ
່ ົ່ວໂມງ ນັບແ
 ຕ່ວັນອາທິດຮອດວັນເສົາຢໃູ່ ນ Continued Claim Form (ແບບຟອມຮຽກຮ້ອງຕໍ່) ຂອງທ່ານ, ຄ່າແ
 ຮງທັງ
ໝົດຂ
 ອງທ່ານຕ້ອງລາຍງານແມມ່ນ $220.
• ເ ງິນທີ່ຫາມາໄດ້ເກີນ $999.99: ຖ້າເງິນທີ່ຫາມາໄດ້ຂອງທ່ານແມ່ນ $1,000.00 ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ໃຫ້ໃສ່ຈາໍ ນວນ $999.99 ຢູ່ໃນຊ່ອງສ�ຳລັບເງິນທີ່
ຫາມາໄດ້.
• ວ
 ຽກບເໍ່ ຕັມເວລາ ຫຼື ວຽກເຕັມເວລາ: ຖ້າທ່ານກໍາລັງເຮັດວຽກບໍ່ເຕັມເວລາ, ທ່ານອາດຈະສາມາດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ UI ໃນຈໍານວນຫຼຸດລົງ
ແມ້ແຕ່ເງິນທີ່ຫາມາໄດ້ຂອງທ່ານສູງກ່ວາຈໍານວນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາອາທິດຂອງທ່ານກໍ່ຕາມ. ທາງ EDD ຈະຄິດໄລ່ຈ�ຳນວນເງິນທີ່ຈະຫັກຈາກຈ�ຳ
ນວນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈ�ຳອາທິດຂອງທ່ານ ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຈາ່ ຍສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອໃຫ້, ຖ້າມີ. ຖ້າທາງ EDD ກ�ຳນົດວາ່ ທ່ານຫາເງິນໄດ້ຫຼາຍ
ເກີນກ່ວາທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ທ່ານກັບໄປເຮັດວຽກເຕັມເວລາແລ້ວ, ຄ�ຳຮຽກຮ້ອງຂໍ UI ຂອງທາ່ ນກໍ່ຈະໃຊ້ບໄໍ່ ດ້ອີກ. ທາງ EDD ຈະແຈ້ງໃຫ້
ທ່ານຊາບວ່າ ທ່ານຫາເງິນໄດ້ຫຼາຍເກີນແລ້ວ ແລະ ທ່ານຈະບໄໍ່ ດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໃນອາທິດຕໄໍ່ ປອີກ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຢັ້ງຢືນຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອອີກ,
ກ່ອນອື່ນນັ້ນທ່ານຕ້ອງເປີດຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ອີກ. ເບິ່ງໜ້າທີ 6 ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເປີດຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານຄືນໃໝ່.
• ລາຍງານຄວາມຜິດພາດໃຫ້ EDD: ຖ້າທ່ານໄດ້ລາຍງານເງິນທີ່ຫາມາໄດ້ຂອງທາ່ ນຜິດ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ EDD ທັນທີ.
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ຄ�ຳຖາມທີ 6, ຂໍ້ 6B:

ລາຍງານຂໍ້ມູນການຈ້າງງານ ຫຼື ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງເງິນທີ່ຫາມາໄດ້.

ຄໍາແນະນໍາ:
ທ່ານຕ້ອງລາຍງານນາຍຈ້າງ ຫຼື ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເງິນທີ່ຫາມາໄດ້ຂອງທາ່ ນຕາມມື້ເລີ່ມຕົ້ນວັນອາທິດ ແລະ ມື້ສິ້ນສຸດວັນເສົາໃນແບບຟອມການຢັ້ງຢືນ.
• ມ
 ື້ເຮັດວຽກຄັ້ງສຸດທ້າຍ: ໃສ່ມື້ເຮັດວຽກຄັ້ງສຸດທ້າຍເຂົ້າໄປ. ຖ້າທ່ານເຮັດວຽກໃຫ້ກັບນາຍຈ້າງຫຼາຍກ່ວາໜຶ່ງຄົນໃນອາທິດດຽວກັນ, ໃຫ້ໃສ່ມື້ສຸດທ້າຍ
ທີ່ທ່ານເຮັດວຽກຕົວຈິງໃນລະຫວ່າງອາທິດນັ້ນ ແລະ ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງນາຍຈ້າງຜູ້ສຸດທ້າຍ ທີ່ທ່ານເຮັດວຽກໃຫ້ຕົວຈິງໃນລະຫວ່າງອາທິດນັ້ນ.
• ຈ
 ໍານວນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກທັງໝົດ: ໃສ່ຈໍານວນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກທັງໝົດເຂົ້າໄປ. ລວມຈ�ຳນວນຊົ່ວໂມງຈາກນາຍຈ້າງແຕ່ລະຄົນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຈ�ຳນວນ
ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກທັງໝົດໃນອາທິດດຽວກັນ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທາ່ ນໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ກັບບລ
ໍ ິສັດ ABC 10 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ບໍລິສັດ XYZ 12 ຊົ່ວໂມງໃນລະ
ຫວ່າງອາທິດນີ້, ໃຫ້ລາຍງານຈ�ຳນວນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກທັງໝົດໃນອາທິດນີ້ແມ່ນ 22 ຊົ່ວໂມງ. ຖ້າທາ່ ນບໄໍ່ ດ້ເຮັດວຽກ, ໃຫ້ປະຊ່ອງນີ້ຫວ່າງເປົ່າ.
• ຊ
 ື່ ແລະ ທີ່ຢທ
ູ່ າງໄປສະນີຂອງນາຍຈ້າງ: ໃສ່ຂໍ້ມູນຂອງນາຍຈາ້ ງຂອງທ່ານ ຫຼື ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງເງິນທີ່ຫາໄດ້ຂອງທ່ານ (ຜູທ
້ ີ່ທາ່ ນໄດ້ຮັບເອົາເງິນທີ່ຫາມາ
ໄດ້ນັ້ນນ�ຳ).
• ເ ຫດຜົນທີ່ບໍ່ເຮັດວຽກຕໍ່ອີກ: ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຄ່າແຮງສ�ຳລັບວຽກທີ່ໄດ້ເຮັດ ແລະ ບໍເ່ ຮັດວຽກຕໄໍ່ ປອີກ, ໃຫ້ບອກເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫຍັງທາ່ ນຈິ່ງບເໍ່ ຮັດ
ວຽກຕອ
ໍ່ ີກ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຄ່າແຮງແລ້ວ ແລະ ຍັງເຮັດວຽກຢູ່, ໃຫ້ຂຽນ "still working (ຍັງເ ຮັດວ
 ຽກຢ)ູ່ ." ຖ້າທາ່ ນໄດ້ຮັບລາຍຮັບປະເພດອື່ນ, ແຕ່ບໍ່
ໄດ້ເຮັດວຽກ, ໃຫ້ໃສ່ປະເພດລາຍຮັບທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ (ຕົວຢ່າງ, ຄ່າຊົດເຊີຍອອກວຽກ, ຈ່າຍຄ່າແທນການແຈ້ງ, ເງິນຄ້າງ, ອື່ນໆ).
• ຂ
 ໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບການລາຍງານຄ່າຈ້າງ, ໃຫ້ເຂົາ້ ເບິ່ງໜ້າການຢັ້ງຢືນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ UI ຢູໃ່ ນເວັບໄຊທ໌
EDD ຢູທ
່ ີ່ www.edd.ca.gov/unemployment.
ຄ�ຳຖາມທີ 7:

ພາສີລາຍໄດ້ລັດຖະບານກາງ.

ຄໍາແນະນໍາ:
ປະກັນໄພຫວ່າງງານແມ່ນລາຍໄດ້ຕ້ອງເສຍພາສີ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການຍື່ນເສຍພາສີລາຍໄດ້ລັດຖະບານກາງ. (ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ,
ທ່ານຄວນຕິດຕຫ
ໍ່ າໜ່ວຍງານລາຍຮັບພາຍໃນ ຫຼື ທີ່ປຶກສາພາສີຂອງທາ່ ນ.) ທ່ານສາມາດເລືອກໃຫ້ກັກເອົາພາສີລາຍໄດ້ຂອງລັດຖະບານກາງໄດ້ຈາກ
ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ກັກພາສີລາຍໄດ້ຂອງລັດຖະບານກາງໄວ້ເປັນອາທິດ, ໃຫ້ໝາຍໃສ່ຊ່ອງທີ່ມີຢໃູ່ ນ UI OnlineSM ຫຼື ເຈ້ຍ
ແບບຟອມ, ຫຼື ຕອບຄ�ຳຖາມວ່າ “ແມ່ນແລ້ວ” ຢູໃ່ ນ EDD Tele-CertSM. ປ່ອຍຫ້ອງນີ້ໃຫ້ຫວ່າງໄວ້ຢໃູ່ ນ UI OnlineSM ຫຼື ເຈ້ຍແບບຟອມ, ຫຼື ຕອບວ່າ
“ບໍແ
່ ມ່ນ” ຢູໃ່ ນ EDD Tele‑CertSM ຖ້າທ່ານບຕ
ໍ່ ້ອງການໃຫ້ກັກພາສີລັດຖະບານກາງ.
ຄ�ຳຖາມທີ 8:

ການປ່ຽນທີ່ຢູ່ທາງໄປສະນີ ຫຼື ເບີໂທລະສັບ.

ຄໍາແນະນໍາ:
ທ່ານອາດຈະໃຊ້ UI OnlineSM ຫຼື ເຈ້ຍແບບຟອມ ເພື່ອປ່ຽນທີ່ຢທ
ູ່ າງໄປສະນີ ຫຼື ເບີໂທລະສັບກັບທາງ EDD ໄດ້. ວິທີໄວທີ່ສຸດທີ່ຈະປ່ຽນທີ່ຢທ
ູ່ າງໄປສະ
SM
ນີ ຫຼື ເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານແມ່ນຜ່ານທາງ UI Online ຢູທ
່ ີ່ www.edd.ca.gov/UI_Online. ທ່ານອາດຈະອັບເດດທີ່ຢທ
ູ່ າງໄປສະນີ ຫຼື ເບີໂທລະ
ສັບຂອງທ່ານຜ່ານ UI OnlineSM ໄດ້ທຸກເວລາ. ຖ້າທ່ານເລືອກຢັ້ງຢືນດ້ວຍການໃຊ້ເຈ້ຍແບບຟອມ, ໃຫ້ໝາຍໃສ່ຫ້ອງ ແລະ ປະກອບຂໍ້ມູນໃສ່ດ້ານຫຼັງ
ແບບຟອມໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.
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 ການຮັບເອົາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ
ທ່ານຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກເປັນໄລຍະເວລາລໍຖ້າບໄໍ່ ດ້ຈ່າຍເງິນໜຶ່ງອາທິດຢໃູ່ ນໃບຮຽກຮ້ອງຂອງທາ່ ນ ກ່ອນທີ່ທາ່ ນຈະໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ UI. ສາມາດໃຊ້ໄລ
ຍະລໍຖ້າໄດ້ພຽງແຕ່ຖ້າທ່ານຢັ້ງຢືນຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ບັນລຸໄດ້ຕາມທຸກເງື່ອນໄຂການມີສິດໄດ້ຮັບສໍາລັບອາທິດນັ້ນ. ຕາມປົກກະຕິນັ້ນ ການຢັ້ງຢືນທ�ຳ
ອິດຂອງທ່ານຈະລວມມີໄລຍະລໍຖ້າບໄໍ່ ດ້ຈ່າຍເງິນໜຶ່ງອາທິດ ແລະ ໜຶ່ງອາທິດຂອງການຈາ່ ຍ ຖ້າທາ່ ນມີເງື່ອນໄຂຄົບຕາມຂໍ້ກ�ຳນົດການມີສິດໄດ້ຮັບສ�ຳລັບ
ທັງສອງອາທິດ. ຢັ້ງຢືນຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທຸກໆສອງອາທິດ ເພື່ອໃຫ້ສືບຕໄໍ່ ດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ.
ການຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແມ່ນຈະຝາກເຂົາ້ ໃນບັດ EDD Debit CardSM (ບັດເດບິດ) ຂອງທ່ານ. ຖ້າຫາກວ່ານີ້ເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດຂອງທາ່ ນທີ່ຮັບການຈ່າຍ
ເງິນຈາກ EDD ຜ່ານທາງບັດ EDD Debit CardSM, Bank of America ຈ
 ະສົ່ງບັດ EDD Debit CardSM ໃຫ້ທ່ານຢໃູ່ ນຊຸດເອກະສານຕ້ອນຮັບ ທີ່ມີຂໍ້ມູນ
SM
ກ່ຽວກັບ EDD Debit Card ຂອງທ່ານ. ຖ້າຜ່ານມາໄດ້ມີການອອກບັດສ�ຳລັບ UI, ປະກັນໄພຄວາມພກ
ິ ານ, ຫຼື ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອການລາພັກວຽກຄອບຄົວ
ທີ່ຍັງໄດ້ຮັບເງິນໃຫ້ແກ່ທ່ານມາກ່ອນແລ້ວ ແລະ ຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປ່ຽນບັດໃໝ່, ໃຫ້ຕິດຕຝ
ໍ່ າ່ ຍບລ
ໍ ິການລູກຄາ້ ບັດ EDD Debit Card ຂອງ Bank of
America ໂດຍການໂທຫາເບີ 1-866-692-9374 or 1-866-656-5913 (TTY).

 ການຍົກເລີກ ຫຼື ການຢຸດຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ
ທ່ານອາດຈະຍົກເລີກແຕ່ການຮຽກຮ້ອງ UI ຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ ຖ້າການຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານບທ
ໍ່ ັນໝົດໄປ, Notice of Determination (ແຈ້ງການເລື່ອງ
ການກ�ຳນ
 ົດ)ໄດ້ສົ່ງໃຫ້, ບໍທ
່ ັນໄດ້ຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້, ແລະ ບໍ່ທັນມີການກ�ຳນົດການຈ່າຍເກີນຢໃູ່ ນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ. ຖ້າຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານຖືກຍົກເລີກ,
ທ່ານສາມາດຍື່ນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ UI ໃໝ່ໃນວັນທີຕໍ່ມາໄດ້. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຍົກເລີກການຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ EDD ທັນທີ. ທ່ານບສ
ໍ່ າມາດຍົກ
ເລີກຂໍ້ຮຽກຮ້ອງໄດ້ ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ UI ແລ້ວ ແລະ ບໍ່ສາມາດຍື່ນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ UI ໃໝ່ໄດ້ຈົນກ່ວາຂໍ້ຮຽກຮ້ອງປະຈຸບັນຂອງທ່ານສິ້ນສຸດ
ລົງ. ຖ້າທ່ານກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ ຫຼື ບໍຕ
່ ້ອງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເປັນໄລຍະເວລາໜຶ່ງແລ້ວ, ງ່າຍໆກໍ່ຄໃື ຫ້ຢຸດການຢັ້ງຢືນ. ທ່ານສາມາດເປີດຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງ
ທ່ານຄືນໃໝ່ໄດ້ໃນອະນາຄົດ ຖ້າຍັງມີເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຢູ່ ແລະ ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ.

 ການເປີດຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານຄືນໃໝ່
ຖ້າທ່ານໄດ້ຢຸດຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໄປ ແລະ ດຽວນີ້ຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຢັ້ງຢືນອີກ, ຢ່າລໍຊາ້ ທີ່ຈະທ�ຳການເປີດຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານຄືນໃໝ່. ທ່ານອາດຈະເປີດຂໍ້
ຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ໄດ້ຜ່ານທາງ UI OnlineSM, ໂດຍທາງໂທລະສັບ, ຫຼື ໂດຍທາງແຟັກ. ວິທີໄວທີ່ສຸດທີ່ຈະເປີດຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ແມ່ນ
ຜ່ານທາງ UI OnlineSM ຢູທ
່ ີ່ www.edd.ca.gov/UI_Online.

 ການປ້ອງກັນການສໍ້ໂກງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ
ຜູ້ຮຽກຮ້ອງໃດກໍ່ຕາມທີ່ເປັນຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນປອມ ຫຼື ກັກຂໍ້ມູນໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອອາດຈະຖືກປະເມີນເລື່ອງການລົງໂທດການຕັດສິດໄດ້ຮັບຈາກ
ຄໍາໃຫ້ການເທັດ ທີ່ຈະປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າຕັ້ງແຕ່ 2 ຫາ 23 ອາທິດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຖ້າຜູ້ຮຽກຮ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນວ່າມີການຈ່າຍໃຫ້
ເກີນ, ຈະເພີ່ມການລົງໂທດທາງດ້ານການເງິນ 30 ເປີເຊັນໃສ່ກັບຈໍານວນທີ່ໄດ້ຈາ່ ຍເກີນນັ້ນ.
ທາງ EDD ຍັງອາດຈະດໍາເນີນຂໍ້ກາ່ ວຫາທາງອາຍາຕໍ່ກັບຜູ້ຮຽກຮ້ອງ ຜູ້ທີ່ສໍ້ໂກງໃຫ້ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຜິດກົດໝາຍນໍາອີກ. ການກ່າວຫາເຫຼົ່ານີ້ສາມ
າດສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການລົງໂທດເພີ່ມເຕີມ, ມີດອກເບ້ຍ, ແລະ ອາດຈະມີການໃຫ້ຈໍາຄຸກໄດ້. ທາງ EDD ໃຊ້ລະບົບການກວດຈັບການສໍ້ໂກງ ເພື່ອລະບຸຜູ້
ຮຽກຮ້ອງຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ບໍ່ລາຍງານເງິນທີ່ຫາມາໄດ້. ຖ້າທ່ານສົງໄສວ່າ ອາດຈະກໍາລັງມີການສໍ້ໂກງ UI ຢູ່, ທ່ານສາມາດລາຍງານໄດ້ ໂດຍການໂທຫາ
ສາຍດ່ວນການສໍ້ໂກງຂອງ EDD ທີ່ເບີ 1-800-229-6297 ຫ
 ຼື ລາຍງານມັນທາງອອນລາຍໂດຍການຕິດຕລ
ໍ່ ິ້ງຂອງ EDD ຢູທ
່ ີ່ www.edd.ca.gov.
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 ແບບຟອມ ແລະ ແຈ້ງການທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ
ຫຼັງຈາກຍື່ນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ UI ແລ້ວ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງການ ແລະ ແບບຟອມຕໄໍ່ ປນີ້ທາງໄປສະນີ:
•

 otice of Unemployment Insurance Claim Filed, DE 1101 CLMT (ແຈ້ງການຂໍ້ຮຽກຮ້ອງປະກັນໄພຫວ່າງງານທີ່ຍື່ນແລ້ວ): ແຈ້ງການນີ້ປະ
N
ກອບມີຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໃຫ້ມາ ເມື່ອທ່ານຍື່ນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ UI. ຖ້າຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງບຖ
ໍ່ ືກຕ້ອງ, ໃຫ້ຕິດຕຫ
ໍ່ າ EDD ພາຍໃນ 10 ວັນນັບຈາກວັນທີສົ່ງແຈ້ງການ
ໃຫ້ທາງໄປສະນີ.

•

 otice of Unemployment Insurance Award, DE 429Z (ແຈ້ງການເລື່ອງການໃຫ້ປະກັນໄພຫວ່າງງານ): ແຈ້ງການນີ້ລວມມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂໍ້
N
ຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ ລວມທັງຈ�ຳນວນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອສູງສຸດທີ່ມີໃຫ້ແກ່ທາ່ ນ ແລະ ຈ�ຳນວນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈ�ຳອາທິດຂອງທ່ານ (ຈ�ຳນວນເງິນທີ່ທ່ານ
ຈະໄດ້ຮັບແຕ່ລະອາທິດກ່ອນການຫັກຕ່າງໆ ຖ້າທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ). ຕາຕະລາງຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງແຈ້ງການລວມເອົາທຸກຄ່າຈ້າງທີ່ທາ່ ນໄ
ດ້ຮັບຢູ່ໃນໄລຍະພື້ນຖານ ທີ່ໃຊ້ກໍານົດການຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານເຊື່ອວ່າ ຄ່າຈ້າງທີ່ປະກົດຂຶ້ນນັ້ນບໍຖ
່ ືກຕ້ອງ, ໃຫ້ຕິດຕຫ
ໍ່ າ EDD ພາຍໃນ 30
ວັນນັບຈາກວັນທີສົ່ງແຈ້ງການນີ້ໃຫ້ທາງໄປສະນີ.

•

 ontinued Claim Form, DE 4581 (ແບບຟອມຮຽກຮ້ອງຕໍ່): ທ່ານຈະໄດ້ຮັບແບບຟອມນີ້ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ. ແທນທີ່ຈະສົ່ງແບບຟອມນີ້
C
ໂດຍທາງໄປສະນີ, ທ່ານອາດຈະຢັ້ງຢືນທາງອອນລາຍດ້ວຍການໃຊ້ UI OnlineSM ຫຼື ໂດຍການໂທລະສັບດ້ວຍການໃຊ້ EDD Tele-CertSM ໄດ້. ວິທີຢັ້ງ
ຢືນໄດ້ໄວທີ່ສຸດ, ສະດວກທີ່ສຸດ ແລະ ປອດໄພທີ່ສຸດແມ່ນຜ່ານທາງ UI OnlineSM ທີ່ www.edd.ca.gov/UI_Online.

•

Notice of Requirement to Register for Work, DE 8405 (ແຈ້ງການເງື່ອນໄຂກໍານົດ ເພື່ອລົງທະບຽນເຮັດວຽກ): ແຈ້ງການນີ້ແມ່ນເພື່ອແນະນ�ຳ
ໃຫ້ທ່ານຮວ
ູ້ ່າ ທ່ານຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນກັບ CalJOBSSM ຕາມເງື່ອນໄຂຮັບການຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ UI. CalJOBSSM ແມ່ນສູນກາງວຽກທາງອິນ
ເຕີເນັດທີ່ໃຫ້ທາ່ ນເຂົາ້ ຫາລາຍການວຽກເປັນພັນໆວຽກ ແລະ ເຄື່ອງມືຕາ່ ງໆທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທາ່ ນຈັດການອາຊີບຂອງທ່ານໄດ້. ໃຫ້ເຂົ້າຫາ
www.CalJOBS.ca.gov ເພື່ອລົງທະບຽນມື້ນີ້ ເພື່ອໃຫ້ຄົບຕາມເງື່ອນໄຂກ�ຳນົດຂອງໂຄງການນີ້.

•

E mployment Development Department (EDD) Customer Account Number, DE 5614 (ເລກບັນຊ
 ີລູກຄ້າກົມພັດທະນາການຈ້າງງານ):
ແຈ້ງການນີ້ໃຫ້ຕົວເລກກ�ຳນົດແບບສຸ່ມສະເພາະ 10 ຕົວເລກແກ່ທາ່ ນ ເພື່ອໃຊ້ເມື່ອລົງທະບຽນຂໍ UI OnlineSM. ເລກບັນຊີລູກຄ້າ EDD
ແມ່ນການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນປະຈ�ຳຕົວຂອງທາ່ ນ ແລະ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ປົກປ້ອງການສໍ້ໂກງ.

ທ່ານຍັງອາດຈະໄດ້ຮັບແບບຟອມ ແລະ ແຈ້ງການອື່ນນອກເໜືອຈາກທີ່ມີລາຍການບອກໄວ້ຢຂ
ູ່ າ້ ງເທິງນັ້ນ, ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບກ�ຳນົດເວລານັດໝາຍສ�ຳພາດ
ທາງໂທລະສັບກ່ຽວກັບການກ�ຳນົດການມີສິດໄດ້ຮັບກັບທາງ EDD, ຫຼື ຖ້າທາງ EDD ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອກວດສອບຂໍ້ມູນປະຈ�ຳຕົວຂອງທ່ານ.

ການຮັບເອົາການບໍລິການຈ້າງງານ ແລະການຝຶກອົບຮົມ
ມີບໍລິການຈ້າງງານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜາ່ ນ America’s Job Centers of CaliforniaSM (AJCC) (ສູນກາງວຽກລັດຄາລິຟໍເນຍຂອງ
ອາເມຣິກາ). ເຂົ້າໄປເບິ່ງ www.americasjobcenter.ca.gov ຫຼື ໂທຫາເບີ 1-877-US2-JOBS (5627) ເພື່ອຊອກຫາບ່ອນຢູ່ໃກ້ກັບທ່ານ.
ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຝຶກອົບຮົມລັດຄາລິຟເໍ ນຍ
ູ້ ຽກຮ້ອງປະກັນໄພຫວ່າງງານທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບ ເຊິ່ງເປັນຜຂ
ູ້ າດທັກ
ໂຄງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຝຶກອົບຮົມລັດຄາລິຟເໍ ນຍ (CTB) ມີໃຫ້ແກ່ຜຮ
ສະການປະກອບອາຊີທີ່ທີ່ມີການແຂ່ງຂັນສ�ຳລັບຕະຫຼາດແຮງງານນັ້ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຝຶກອົບຮົມ ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ
່ ີ່ www.edd.ca.gov. ເລືອກ
UI ຢູ່. ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ CTB, ລວມທັງການມີສິດໄດ້ຮັບ ຫຼື ວິທີສະໝັກ, ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ EDD ຢູທ
ໝວດເມນູຕົ້ນຕ
 ໍ “Find a Job (ຊອກວຽກເຮັດ).” ຢູກ
່ ້ອງ “Additional Resources (ຊັບພ
 ະຍາກອນເພີ່ມເຕີມ),” ເລືອກ “California
 ົບຮ
 ົມລ
 ັດຄ
 າລິຟເໍ ນຍ).”
Training Benefits Program (ໂຄງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຝຶກອ
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ເຂົ້າເບິ່ງ www.edd.ca.gov/unemployment ເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການ UI ແລະ ແຈ້ງການອື່ນໆທີ່ທາ່ ນອາດຈະໄດ້ຮັບ.
ສໍາລັບຂໍ້ມູນລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານກັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຂໍ້ມູນ UI ກ່ຽວກັບໂຄງການພິເສດ
ຫຼື ການບໍລິການວຽກ, ໃຫ້ອ່ານປຶ້ມຄູ່ມື UI A Guide to Benefits and Employment Services, DE 1275A (ບົດແນະນໍາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ
ແລະ ການບໍລິການຈ້າງງານ). ທ່ານອາດຈະເບິ່ງ ຫຼື ສັງ່ ປມ
ຶ້ ຄມ
ູ່ ທ
ື າງອອນລາຍໄດ້ ໂດຍການເຂົາ້ ຫາ www.edd.ca.gov/forms. ເລືອກມາດ
ຖານຊອກຫາ “Keyword(s) or Form Number (ຄ�ຳສບ
ັ ສ
 �ຳຄນ
ັ ຫຼື ໝາຍເລກແບບຟອມ),” ປ້ອນເລກແບບຟອມ “DE 1275A” ເຂົາ້ ໃນ
ຊ່ອງຕວ
ົ ຊອກຫາແບບຟອມ, ແລະ ເລືອກປຸ່ມ “Search (ຊອກຫາ)”.
ໍ່ າ EDD
ຕິດຕຫ
ຖ້າທ່ານມີຄ�ຳຖາມທີ່ບໍ່ໄດ້ຕອບຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ EDD ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ໃຫ້ໃຊ້
້ ອ
ໍ່ າທດ
ິ . ມັນເປັນວທ
ິ ທ
ີ ປ
ີ່ ອດໄພ, ເປັນສ່ວນຕວ
ົ ແລະ ປິດລບ
ັ ທຈ
ີ່ ະຖາມຄ�ຳ
UI OnlineSM. UI OnlineSM ແມ່ນມີໃຫ້ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, 7 ມືຕ
SM
ຖາມ ແລະ ຮັບເອົາຂໍ້ມູນ. ເຂົ້າຫາ www.edd.ca.gov/UI_Online ແລະ ລົງທະບຽນຂໍ UI Online ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມອອນລາຍ.
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ສາຍໂທລະສັບບລ
ໍ ິການຕົວເອງຂອງ UI
ມີໃຫ້ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້,
7 ມື້ຕໍ່ອາທິດ
ພາສາອັງກິດ ແລະ ສະເປນ
1-866-333-4606

ລັດຄາລິຟໍເນຍ
ອົງການພັດທະນາ
ແຮງງານ ແລະ ກ�ຳລັງງານ
ກົມພັດທະນາ
ການຈ້າງງານ

ຝ່າຍບໍລິການລູກຄ້າ UI
ເປີດ 8 ໂມງເຊົາ້ ຫາ 12 ໂມງທ່ຽງ,
ວັນຈັນຫາວັນສຸກ
ພາສາອັງກິດ
1-800-300-5616
ພາສາສະເປນ
1-800-326-8937
ພາສາແຄນໂຕນີສ 1-800-547-3506
ພາສາແມນດາຣິນ 1-866-303-0706
ພາສາຫວຽດນາມ 1-800-547-2058
TTY
1-800-815-9387

EDD ມີຜູ້ຕາງໜ້າ ຜູ້ທີ່ສາມາດຊ່ວຍທ່ານເປັນພາສາອື່ນໄດ້. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຢາກຈະເວົ້າກັບຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ EDD ເປັນພາສາອື່ນທີ່ມີລາຍ
ຊື່ພາສາຢຂ
ູ່ ້າງເທິງ, ໃຫ້ໂທຫາເບີໜ່ວຍງານບລ
ໍ ິການລູກຄ້າຢຂ
ູ່ າ້ ງເທິງເບີໃດເບີໜຶ່ງ ແລະ ຂໍຜແ
ູ້ ປພາສາເປັນພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການເວົາ້ .
EDD ແ ມ່ ນ ນ າຍ ຈ້ າ ງ/ໂ ຄງການທີ່ ໃ ຫ້ ໂ ອກາດເທົາ່ ທ ຽມກັນ . ຜົ ນປະໂຫຍດການຊ່ ວຍເຫຼືອ ແລະ ການບໍ ລິການເສີມແມ່ນມີໃ ຫ້ຄົ ນພິ ການແຕ່ ລະຄົນຕາມການຂໍ .
ການຂໍບໍລິການ, ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ແລະ/ຫຼື ຮູບແບບທາງເລືອກອື່ນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດໂດຍການໂທຫາເບີທີ່ມີເປັນລາຍການໄວ້ຢູ່ຂ້າງເທິງ.

Back Cover + 7 Pages

