
ຕົວຢ່າງ,  ໜ້ານີ້ແມ່ນສໍາລັບການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. 
Employment Development Department 
PO BOX 2530 
RANCHO CORDOVA, CA 95741-2530 

ຄໍາຮ້ອງຂໍໃຫ້ຢືນຢັນຕົວຕົນ ໝາຍເລກໂທຟຣີ EDD: 
1-866-401-2849 

ຊື່ ແລະ ທ່ີຢູ່ຂອງຜູ້ຮຽກຮ້ອງ 

SAMPLE CLIENT NAME 
1234 SAMPLE ST. 
ANY TOWN, CA99999-9999 

ວັນທີສົ່ງໄປສະນີ: 

ສໍາລັບໃຊ້ໃນສໍານັກງານເທ່ົານັ້ນ:  

ວັນທີທ່ີເລ່ີມມີຜົນນໍາໃຊ້: 

ການຢືນຢັນຕົວຕົນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບສິດຜົນປະໂຫຍດການວ່າງງານ 

ຕ້ອງມີການແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບຕົວຕົນຂອງທ່ານ. 
ພວກເຮົາຕ້ອງຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານເພ່ືອປົກປ້ອງທ່ານຈາກກິດຈະກໍາທ່ີອາດເປັນການສ້ໍໂກງ. 
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກໍານົດເງ່ືອນໄຂສິດຂອງທ່ານ, ໃຫ້ສືບຕໍ່ຢືນຢັນເພ່ືອຮັບສິດຜົນປະໂຫຍດ ຖ້າທ່ານສືບຕ່ໍວ່າງງານ ຫ 
ກໍາລັງເຮັດວຽກໃນຈໍານວນຊ່ົວໂມງທີ່ໜ້ອຍລົງ. 

ຖ້າທ່ານບ່ໍເຄີຍໄດ້ຮັບເງິນໃນການອ້າງສິດນີ້, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດປະມວນການຈ່າຍເງິນສໍາລັບສິດຜົນປະໂຫຍດ 
ຈົນກວ່າທ່ານຈະຢືນຢັນຕົວຕົນ. 

ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບເງິນຢ່າງໜ້ອຍໜ່ຶງຄ້ັງສໍາລັບການອ້າງສິດນ້ີ, ບັນຫາໃໝ່ກໍ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. 
ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດກໍານົດເງ່ືອນໄຂສິດຂອງທ່ານພາຍໃນສອງອາທິດ, ພວກເຮົາຈະປະມວນການຈ່າຍເງິນຕາມເງື່ອນໄຂ. 
ທ່ານອາດຈໍາເປັນຕ້ອງຈ່າຍເງິນຕາມເງ່ືອນໄຂໃດໜຶ່ງຄືນ ຖ້າພວກເຮົາຄ້ົນພົບໃນພາຍຫຼັງວ່າທ່ານບ່ໍມີສິດສໍາລັບສິດຜົນປະໂຫຍດເຫຼ່ົານ້ັນ. 

ການຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານ 

ພວກເຮົາຕ້ອງຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານ ເຊ່ິງລວມເຖິງທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານ, ວັນເກີດ ແລະ ຢືນຢັນວ່າໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມ (SSN) 
ເກ້ົາຕົວເລກສໍາລັບການອ້າງສິດຂອງທ່ານເປັນໝາຍເລກດຽວກັນທ່ີໜ່ວຍງານບໍລິຫານປະກັນສັງຄົມ (SSA) ໄດ້ອອກໃຫ້ແກ່ທ່ານ. 
ຄວາມລົ້ມເຫຼວທ່ີຈະປະຕິບັດຕາມຄໍາຮ້ອງນີ້ສໍາລັບເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນ ຫ ຄໍາຮ້ອງຂໍທີ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 10 
ວັນຕາມປະຕິທິນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີທ່ີສ່ົງໄປສະນີຂອງແຈ້ງການສະບັບນີ້ 
ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການປະຕິເສດສິດຜົນປະໂຫຍດ. ເອກະສານທ່ີຮັບໄດ້ສໍາລັບການຢືນຢັນຕົວຕົນ (DE 1326CD) 
ທ່ີແນບຕິດມາໄດ້ລະບຸຕົວຢ່າງແບບລະອຽດກ່ຽວກັບເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນທ່ີສາມາດຍອມຮັບໄດ້. ອ້າງອີງໃສ່ໜ້າທີ 2 
ຂອງແຈ້ງການສະບັບນ້ີສໍາລັບຄໍາສັ່ງກ່ຽວກັບວິທີການຍ່ືນເອກະສານຂອງທ່ານ. 

ກະລຸນາໝາຍຕິກໃສ່ກ່ອງທ່ີເໝາະສົມຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້: 

 ຂ້າພະເຈ້ົາຍ່ືນການອ້າງສິດນ້ີດ້ວຍວັນທີທ່ີເລີ່ມມີຜົນນໍາໃຊ້ຂ້າງເທິງ. (ເຊັນ ແລະ ລົງວັນທີໃສ່ແຈ້ງການສະບັບນ້ີໃນທ້າຍເອກະສານ ແລະ 
ເອົາມັນໃສ່ຊ່ອງຈົດໝາຍທ່ີສ່ົງໃຫ້ ພ້ອມກັບເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນທ່ີລະບຸໄວ້ໃນທ້າຍແຈ້ງການສະບັບນ້ີ.) 

 ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ ືຍ່ນການອ້າງສິດດ້ວຍວັນທີທ່ີເລີ່ມມີຜົນນໍາໃຊ້ຂ້າງເທິງ. (ເຊັນ ແລະ ລົງວັນທີໃສ່ແຈ້ງການສະບັບນ້ີໃນທ້າຍເອກະສານ 
ແລະ ເອົາມັນໃສ່ຊ່ອງຈົດໝາຍທີ່ສ່ົງໃຫ້. EDD ກວດສອບບົດລາຍງານການສໍ້ໂກງທັງໝົດ.) 

ຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈວ່າກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດການລົງໂທດ ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ການທ່ີບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ ຫ 
ປິດບັງຂໍ້ແທ້ຈິງເພື່ອຮັບເອົາສິດຜົນປະໂຫຍດ. ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍຢືນຢັນໂດຍຍອມຮັບການລົງໂທດຈາກການໃຫ້ການທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງວ່າ 
ຂໍ້ມູນທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ ແລະ ເອກະສານທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຍື່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນຄວາມຈິງ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. 

ພິມຊ່ືຂອງທ່ານ ລາຍເຊັນ (ຈໍາເປັນຕ້ອງມີ) ໝາຍເລກໂທລະສັບ ວັນທີ 

DE 1326C/L Rev. 11 (11-21) (INTERNET) ໜ້າທີ 1 ຂອງ 2 
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ຕົວຢ່າງ,  ໜ້ານີ້ແມ່ນສໍາລັບການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. 

ຄໍາສັ່ງກ່ຽວກັບການຍື່ນເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານ 

ອ້າງອີງໃສ່ເອກະສານທີຮັບໄດ້ສໍາລັບການຢືນຢັນຕົວຕົນ (DE 1326CD) 
ສໍາລັບຕົວຢ່າງແບບລະອຽດກ່ຽວກັບເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນທ່ີສາມາດຍອມຮັບໄດ້. 

ທ່ານມີສອງທາງເລືອກໃນການຍ່ືນເອກະສານຢືນຢັນຂອງທ່ານ: 

• UI OnlineSM - ເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີ UI Online ຂອງທ່ານ ແລະ ເລືອກອັບໂຫຼດເອກະສານໃນໜ້າຫຼັກ 
ເພ່ືອສະໜອງເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານ. ນີ້ແມ່ນວິທີການທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ 
ປອດໄພທ່ີສຸດໃນການສະໜອງເອກະສານ. 

• ສງໄປສະນ - ຖ້າທ່ານບ່ໍສາມາດອັບໂຫຼດເອກະສານຂອງທ່ານ, ສ່ົງສໍາເນົາຂອງເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນທາງໄປສະນີໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ. 
ລົງລາຍເຊັນ ໃສ່ໜ້າທີ 1 ຂອງແຈ້ງການສະບັບນີ້ ແລະ 
ປະກອບມັນມາກັບເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານເມ່ືອກໍາລັງສົ່ງຄືນຊ່ອງຈົດໝາຍທ່ີສ່ົງໃຫ້. ຢ່າສົ່ງຄືນແບບຟອມ EDD 
ໃດໜ່ຶງໃນຊ່ອງຈົດໝາຍ. 

ສໍາຄັນ: ປະກອບໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມຂອງທ່ານຢ່າງຄົບຖ້ວນໃນເອກະສານທັງໝົດທ່ີສ່ົງທາງໄປສະນີ. 

ຮ້ອງຂໍເວລາເພ່ີມເຕີມ 

ທ່ານມີສິດທ່ີຈະຮ້ອງຂໍເວລາຫຼາຍຂ້ຶນໃນການເກັບກໍາຂ້ໍມູນ ຫ ຮັບເອົາຄໍາແນະນໍາຈາກຕົວແທນ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເວລາຫຼາຍຂຶ້ນ, 
ທ່ານຕ້ອງຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໂດຍໂທລະສັບ ຫ ທາງໄປສະນີຕາມທ່ີຢູ່/ໝາຍເລກໂທລະສັບທ່ີຢູ່ໃນໜ້າທີ 1 ພາຍໃນ 10 ວັນຕາມປະຕິທິນ 
ນັບຕ້ັງແຕ່ວັນທີທີ່ສ່ົງໄປສະນີຂອງແຈ້ງການສະບັບນີ້. ຖ້າທ່ານບ່ໍໄດ້ຮັບເອກະສານທ່ີຈໍາເປັນໃນທ້າຍຂອບເຂດເວລາ 10 ວັນ ຫ 
ບ່ໍມີການຮ້ອງຂໍເວລາເພີ່ມເຕີມ, ແລ້ວສິດຜົນປະໂຫຍດກໍ່ຈະຖືກປະຕິເສດ. 

ຂໍ້ຜິດພາດທີ່ສາມາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ໂດຍກ່ຽວພັນກັບການຢືນຢັນຕົວຕົນ 

• ວັນເກີດທ່ີທ່ານສະໜອງໃຫ້ເມື່ອທ່ານຍ່ືນການອ້າງສິດຂອງທ່ານແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກວັນເກີດໃນ SSA ແລະ/ຫ ກົມພາຫະນະກົນຈັກ 
(DMV). 

• ວັນເກີດທ່ີທ່ານສະໜອງໃຫ້ເມື່ອທ່ານຍ່ືນການອ້າງສິດຂອງທ່ານແຕກຕ່າງຈາກວັນເກີດໃນ SSA ຫ DMV. ທ່ານອາດປ່ຽນຊື່ຂອງທ່ານ 
ແລະ ບ່ໍແຈ້ງຕໍ່ SSA ແລະ/ຫ DMV. 

• SSN ທ່ີທ່ານສະໜອງໃຫ້ເມ່ືອທ່ານຍ່ືນການອ້າງສິດຂອງທ່ານແມ່ນບ່ໍຖືກຕ້ອງ. ທ່ານອາດລືມໝາຍເລກ ຫ ປ່ຽນໝາຍເລກ 
ເມ່ືອທ່ານຍ່ືນການອ້າງສິດສໍາລັບການວ່າງງານຂອງທ່ານ ຫ ເມ່ືອທ່ານສະໜອງມັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈ້າງງານຂອງທ່ານ. 

ພວກເຮົາບໍ່ປັບປຸງຂ້ໍມູນໃນ SSA ຫ DMV. ຖ້າວັນເກີດ ຫ ຊ່ືຂອງທ່ານທ່ີໃຊ້ໃນ SSA ຫ DMV 
ແມ່ນບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍອີງໃສ່ການກວດສອບການຖະແຫຼງ SSA ຂອງທ່ານ, ໃບອະນຸຍາດຂັບຂ່ີ ຫ ບັດລະບຸຕົວຕົນໃນຮູບພາບ, ໃຫ້ຕິດຕ່ໍ 
SSA ຫ DMV ໂດຍກັງເພ່ືອດໍາເນີນການປ່ຽນແປງ. ສືບຕ່ໍຍື່ນເອກະສານໃດໜຶ່ງທີ່ມີໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ 
ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາການຢືນຢັນຕົວຕົນໃດໜ່ຶງພາຍໃນ 10 ວັນຕາມປະຕິທິນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີຂອງແຈ້ງການສະບັບນີ້. 
ໃຫ້ສໍາເນົາເອກະສານທ່ີມີການປັບປຸງແກ່ພວກເຮົາໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ມີ. 

ການອ້າງອີງຕາມກົດໝາຍ 

ພາກສ່ວນ 1253(a) ຂອງປະມວນກົດໝາຍປະກັນໄພສໍາລັບການວ່າງງານແຫ່ງລັດຄາລິຟໍເນຍ (CUIC) 
ໄດ້ກໍານົດວ່າການອ້າງສິດທັງໝົດສໍາລັບສິດຜົນປະໂຫຍດແມ່ນຕ້ອງຖືກຍ່ືນຕາມລະບຽບການຂອງ EDD. ພາກສ່ວນ 1257(a) ຂອງ 
CUIC ກໍານົດວ່າ ຖ້າບຸກຄົນໃດໜຶ່ງໃຫ້ຂ້ໍມູນທີ່ບ່ໍແມ່ນຄວາມຈິງຕ່ໍ EDD ເພື່ອຮັບເອົາສິດຜົນປະໂຫຍດ, ບຸກຄົນດ່ັງກ່າວອາດຖືກລົງໂທດ. 
ມາດຕາ 22, ປະມວນກົດລະບຽບແຫ່ງລັດຄາລິຟໍເນຍ, ພາກສ່ວນ 1326-2 (b)(2)(A) ກໍານົດວ່າ EDD ອາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ຮຽກຮ້ອງຢືນຢັນ 
SSN ວ່າເປັນໝາຍເລກທ່ີອອກໃຫ້ໂດຍ SSA ຖ້າຂ້ໍມູນທີ່ມີໃຫ້ຕໍ່ EDD ລະບຸວ່າ SSN ອາດເປັນຂອງຄົນອື່ນ ຫ 
ເປັນໝາຍເລກທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງ. 
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