YÊU CẦU XÁC ĐỊNH NHÂN THÂN
Ngày Gửi:
Số An Sinh Xã Hội:

Tên Họ và Địa Chỉ của Người Xin Phúc Lợi

SỐ ĐIỆN THOẠI EDD MIỄN PHÍ:
1-866-401-2849

Bạn nhận được thông báo này là vì Sở Phát Triển Nhân Dụng (EDD) không thể xác nhận nhân thân của
bạn. Thông tin bạn đưa lúc mở hồ sơ xin trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp không phù hợp với thông tin của
Sở có hoặc Sở đã nhận được thông tin cho biết rằng thông tin nhân thân của bạn có thể bị xâm phạm. Khi
nào có nghi vấn về thông tin nhân thân, Sở sẽ yêu cầu những giấy tờ nhận dạng nhân thân để xác định
chỉ có những người có quyền pháp lý mới được hưởng phúc lợi thất nghiệp mà thôi.
Kèm theo thông báo này là một danh mục các văn kiện bạn phải xuất trình để xác nhận nhân thân
của mình.
Tính hội đủ điều kiện được hưởng phúc lợi bảo hiểm thất nghiệp còn tùy thuộc vào những văn kiện này.
Sở sẽ liên lạc với (các) công ty chủ nhân và cơ quan chính phủ để xác minh những văn kiện và thông tin
bạn đưa. Nếu bạn không đưa những văn kiện hoặc những văn kiện/thông tin đó không giúp Sở xác lập
nhân thân của bạn, bạn sẽ không hội đủ điều kiện để hưởng phúc lợi.
Nếu muốn hưởng phúc lợi bạn phải đưa số An Sinh Xã Hội gồm 9 chữ số của mình như Sở An Sinh Xã
Hội (SSA) đã cấp. Xin vui lòng kiểm tra lại hồ sơ và xác minh cái số SSN ghi trong bản thông báo này
chính là số Sở SSA đã cấp cho bạn. Nếu thông tin do Sở nắm giữ cho thấy là số SSN bạn đưa không
được Sở SSA xác minh là của bạn, bạn có thể được yêu cầu liên lạc với Sở SSA để xin giấy xác minh số
SSN của mình và sau đó gửi một bản sao đến EDD theo địa chỉ văn phòng như đã ghi rõ ở phía trên. Văn
phòng Sở SSA có thể được tìm thấy trên trang nhà Sở SSA ở https://www.socialsecurity.gov/locator
hoặc trong cuốn niên giám điện thoại địa phương của bạn trong mục Chính Phủ Liên Bang dưới “Social
Security Administration.”
Xin vui lòng KÝ TÊN và gửi trả lại văn kiên này trong cái phong bì màu xanh mà đã được cung cấp
cho bạn và hãy đính kèm theo những văn kiện xác nhận nhân thân rõ ràng và dễ đọc trong vòng 10
ngày niên lịch kể từ ngày gửi bưu điện của văn kiện này. Số An Sinh Xã Hội của bạn phải được ghi
rõ trên mỗi một văn kiện bạn sẽ nộp lên.
GHI CHÚ: HÃY ĐỪNG BỎ THÊM BẤT KỲ BIỂU MẪU CỦA SỞ NÀO KHÁC VÀO PHONG BÌ MÀU
XANH NÀY VÌ NÓ SẼ GÂY CHẬM TRỄ HỒ SƠ.
Ở trang hai có một danh mục những văn kiện chứng minh nhân thân bạn bắt buộc phải xuất trình.
Ngoài ra, cũng có những lời hướng dẫn bạn phải làm gì nếu bạn cần thêm thời gian để xuất trình
những văn kiện này.

Tôi hiểu là luật pháp quy định hình phạt nếu tôi đưa những lời khai man hoặc giấu giếm dữ kiện để lãnh phúc lợi; tôi
khẳng định theo hình phạt của luật khai man rằng những thông tin tôi đưa và những văn kiện tôi xuất trình là đúng sự
thật và chính xác và thuộc về tôi.

VIẾT TÊN HỌ THEO CHỮ IN

CHỮ KÝ
(Bắt buộc phải có chữ ký CỦA BẠN)

NGÀY
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NHỮNG VĂN KIỆN NHẬN DẠNG NHÂN THÂN PHẢI CÓ
Những sai lầm thông thường nhất liên quan đến số An Sinh Xã Hội (SSN) là:


Số SSN đang sử dụng là không đúng. Có thể là bạn đã quên mất số của mình hoặc đảo lộn
con số lúc đưa cho công ty chủ nhân của mình.



Tên trong hồ sơ của Sở An Sinh Xã Hội (SSA) khác với tên bạn sử dụng để mở hồ sơ. Có
thể là bạn đã đổi tên và chưa thông báo cho Sở SSA biết.



Ngày tháng năm sinh trong hồ sơ của Sở SSA khác với ngày tháng năm sinh bạn đã khai báo
lúc mở hồ sơ.

Bạn phải nộp một bản sao rõ ràng và dễ đọc của MỘT GIẤY NHẬN DẠNG CÓ HÌNH. (Hãy xem
tài liệu đính kèm với một danh mục của những văn kiện có thể chấp nhận được.)
VÀ
Bạn cũng phải nộp MỘT HAY HƠN MỘT VĂN KIỆN rõ ràng và dễ đọc được LIỆT KÊ DƯỚI
ĐÂY. (Hãy xem tài liệu đính kèm với một danh mục của những văn kiện có thể chấp nhận được.)
1. Dữ Liệu về Công Việc Làm
2. Giấy Chứng Nhận Địa Chỉ
3. Giấy Chứng Nhận Số An Sinh Xã Hội
(Một bản sao của Thẻ An Sinh Xã Hội sẽ không đáp ứng được điều kiện này.)
4. Giấy Chứng Nhận Ngày Tháng Năm Sinh (bản sao giấy khai sanh có chứng thực)
KHÔNG LÀM THEO YÊU CẦU ĐỂ CHỨNG NHẬN NHÂN THÂN TRONG VÒNG 10 NGÀY NIÊN
LỊCH KỂ TỪ NGÀY GỬI BƯU ĐIỆN BIỂU MẪU NÀY CÓ THỂ GÂY CHO PHÚC LỢI BỊ TỪ CHỐI.
XIN VUI LÒNG GHI SỐ AN SINH XÃ HỘI TRÊN TẤT CẢ CÁC VĂN KIỆN NỘP LÊN.
Bạn có quyền yêu cầu có thêm thời gian để thu thập các văn kiện hoặc để tư vấn với một đại diện.
Nếu bạn cần thêm thời gian, bạn phải liên lạc với Sở TRONG VÒNG 10 NGÀY NIÊN LỊCH kể từ
ngày gửi bưu điện của biểu mẫu này để yêu cầu có thêm thời gian. Bạn có thể liên lạc với Sở bằng
thư từ hoặc điện thoại ở địa chỉ/số được liệt kê ở trang một. Nếu sau 10 ngày các văn kiện vẫn chưa
nhận được hoặc vẫn chưa có yêu cầu xin gia hạn, một quyết định về tính hội đủ điều kiện sẽ được
đưa ra trên cơ sở những thông tin sẵn có.
Bộ Luật Bảo Hiểm Thất Nghiệp California (CUIC) Điều 1253(a) quy định tất cả các hồ sơ xin phúc lợi
bảo hiểm thất nghiệp phải được thực hiện theo nguyên tắc của Sở. Điều 1257(a) của Bộ Luật CUIC
quy định nếu một người đưa thông tin sai sự thật cho Sở để được hưởng phúc lợi bảo hiểm thất
nghiệp, người đó có thể bị phạt. Chương 22, Bộ Quy Điều California, Điều 1326-2 (b)(2)(A) quy định
Sở có thể sẽ đòi hỏi một người làm đơn xin phúc lợi xác minh là số SSN của mình chính là số đã
được Sở SSA cấp nếu Sở có thông tin cho thấy rằng số SSN có thể thuộc về một người khác hoặc là
một số không có hiệu lực.
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