THỒNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG TRẢ LỐ
Địa Chỉ Văn Phòng Địa Phương:


00/00/0000
Ngày

Tổng Đài EDD
Họp Thư
Thành Phố, CA Mã Số ZIP


Tên Họ Người Xin Trợ Cấp
Địa Chỉ Người Xin Trợ Cấp
Thành Phố, CA Mã Số ZIP

000-00-0000
Số An Sinh Xã Hội

Sở có nắm giữ những thông tin, như được ghi ở phần dưới đây, cho thấy là bạn có thể được cấp quá lố về số tiền phúc lợi
Bảo Hiểm Thất Nghiệp. Nếu bạn không đưa bất kỳ dữ kiện nào để chứng minh được điều trên là không đúng, nội trong
mười ngày, chúng tôi sẽ giả định thông tin của chúng tôi là chính xác và sẽ ấn định số tiền trả lố là $000.00.
Nếu bạn không đồng ý với thông tin này:
Hãy gửi thư về địa chỉ trên.
Điện Thoại 000-000-0000__
Sở có thông tin này:

(Những) nhà tuyển dụng được liệt kê dưới đây đã cung cấp những thông tin bảng lương cho thấy là bạn không khai
báo hết tất cả số tiền lương kiếm được vào những tuần lễ bạn đã được cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp.

CÔNG TY CHỦ NHÂN

Công Ty ABC

TUẦN LỄ
KẾT THÚC
VÀO

00/00/00

THU NHẬP
ĐÃ ĐƯỢC
CÔNG TY CHỦ
NHÂN
KHAI BÁO

THU NHẬP
DO BẠN
KHAI BÁO

PHÚC LỢI
ĐÃ ĐƯỢC
CHI TRẢ

$000.00

$000.00

$000.00

$

$

$

Bạn được xác định là đã cố tình khai man hoặc đã không khai báo những thông tin quan trọng, một khoản tiền phạt
bằng 30 phần trăm của $000.00 phải được thanh toán thêm vào số tiền được ghi ở phần trên. Hơn nữa, Sở cũng
sẽ ấn định thêm một hình phạt nữa là từ chối cấp phúc lợi mà bạn có thể xin trong tương lai, lên đến 23 tuần lễ.
Việc chi trả lố đã được xác định là không do lỗi của bạn, bạn có thể hội đủ điều kiện để xin miễn hoàn trả số tiền
được trả lố. Muốn làm đơn xin miễn trừ này, hãy điền đầy đủ vào và gửi trả lại bản kê khai tài chính đính kèm nội
trong vòng mười ngày.
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