ເປັນຫຍັງຈິງ
່ ລົງ
ທະບຽນສ�ຳລັບ
UI OnlineSM?

UI Online

• ຂໍ້ມູນການຮ້ອງຂໍເງິນ UI
ແມ່ນມີໃຫ້ຕະຫຼອດ 24/7.
ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນການຮ້ອງ
ຂໍເງິນຂອງທ່ານໄດ້ທຸກ
ເວລາ ໂດຍໃຊ້ຄອມພິວເຕີ,
ສະມາດໂຟນ ຫຼື
ແທັບເລັດຂອງທ່ານ.

SM

ລົງທະບຽນສ�ຳລັບ UI OnlineSM ແລະ
ຢັ້ງຢືນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານ (UI) ໃນມື້ນ!ີ້
ມັນງ່າຍຄືກັນກັບ 1, 2, 3.
ເຂົ້າໜ້າເວັບ UI OnlineSM:
www.edd.ca.gov/UI_Online
ໃຊ້ເລກບັນຊີລູກຄ້າພະແນກພັດທະນາການຈ້າງງານ (EDD),
ເລກປະກັນສັງຄົມ, ວັນເດືອນປີເກີດ ແລະ ທີ່ຢູ່ອີເມວສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ
ເພື່ອລົງທະບຽນສ�ຳລັບບັນຊີ UI OnlineSM.
ເຂົ້າລະບົບ ແລະ ເລີ່ມນ�ຳໃຊ້ UI OnlineSM ຫຼື UI Online MobileSM
ເພື່ອຢັ້ງຢືນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ອື່ນໆອີກ.

• ດ�ຳເນີນການຢັ້ງຢືນໄດ້ໄວກວ່າ!
ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ,
ການຢັ້ງຢືນທີ່ສົ່ງຜ່ານ UI
OnlineSM ຖືກດ�ຳເນີນໄດ້ໄວ
ກວ່າການຢັ້ງຢືນແບບໃຊ້ເຈ້ຍ
ຫຼື ທາງໂທລະສັບ.
• ຜູ້ຮ້ອງຂໍເງິນໄດ້ຮັບການໂທ
ຕິດຕາມຜົນໜ້ອຍກວ່າຈາກ
ພະແນກ EDD. ດ້ວຍ UI
OnlineSM, ມີການເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນ
ຈະແຈ້ງກ່ອນລ່ວງໜ້າ ເຊິ່ງ
ເຮັດໃຫ້ຄວາມຈ�ຳເປັນໃນການ
ໂທຕິດຕາມມີໜ້ອຍສຸດ.
• ການອັບເດດຂໍມ
້ ນ
ູ ສ່ວນຕົວແມ່ນ
ໄວ ແລະ ງ່າຍດາຍ.
ການອັບເດດທີ່ຢູ່ທາງໄປສະນີ,
ເບີໂທລະສັບ ແລະ
ຂໍ້ມູນອື່ນແມ່ນງ່າຍດາຍ ແລະ
ປອດໄພ.
• ເບິ່ງທຸກການນັດໝາຍທີ່ກ�ຳນົດ
ເວລາແລ້ວ ແລະ ່ຽນການນັດສ�ຳ
ພາດທາງໂທລະສັບໄດ້.
• ປະຢັດເງິນຄ່າໄປສະນີ ແລະ
ຫຼຸດຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປ
ຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້
ການຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຊັກຊ້າ.

UI OnlineSM
ວິທີທີ່ ໄວ, ສະດວກ ແລະ ປອດໄພ ໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວ
ກັບການຮ້ອງຂໍເງິນ ແລະ ການຈ່າຍເງິນ, ຢັ້ງຢືນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງການຮ້ອງຂໍເງິນ UI ຂອງທ່ານທາງອອນລາຍ 24/7.

www.edd.ca.gov/UI_Online
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ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ UI OnlineSM
ບອກຂ້ອຍເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ UI OnlineSM.
UI OnlineSM ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ EDD ໃນການປັບປຸງປະສິດທິພາບ,
ເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ UI ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ຜູ້ຫວ່າງງານໄວຂຶ້ນ. ດ້ວຍ UI OnlineSM
ທ່ານຈະສາມາດດ�ຳເນີນວຽກທີ່ເຮັດປະຈ�ຳໄດ້ຈາກເຮືອນຂອງທ່ານເອງ ໂດຍບໍ່ຈ�ຳເປັນຕ້ອງລໍຖ້າຈົດໝາຍໄປສະນີ ຫຼື
ໂອ້ລົມກັບຜູ້ຕາງໜ້າພະແນກ EDD.
ເພື່ອຄວາມສະດວກເພີ່ມເຕີມ, UI Online MobileSM ຍັງມີໃຫ້ນ�ຳໃຊ້ໃນໂທລະສັບສະມາດໂຟນ ແລະ ແທັບເລັດນ�ຳອີກ.
UI OnlineSM ເຮັດໃຫ້ທ່ານງ່າຍຂຶ້ນໃນການ:
•
•
•
•

ຢັ້ງຢືນການສືບຕໍ່ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ລາຍງານວຽກເຮັດ ແລະ ຄ່າຈ້າງ.*
ເອົາຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນ ແລະ ການຮ້ອງຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ.
ເປີດຄືນການຮ້ອງຂໍເງິນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອສືບຕໍ່ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ UI ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໂອ້ລົມກັບຜູ້ຕາງໜ້າ.*
ອັບເດດຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ເຊັ່ນວ່າ ເບີໂທລະສັບ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານ ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ງ່າຍດາຍທາງອອນລາຍ.

*ລູກຄ້າໃນການຮ້ອງຂໍ Partial ຫຼື Work Sharing ບໍ່ສາມາດຢັ້ງຢືນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ເປີດຄືນການຮ້ອງຂໍເງິນທີ່ມີຢູ່ໂດຍໃຊ້ UI OnlineSM ໄດ້ໃນເວລານີ້, ແຕ່ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ທຸກຄຸນ
ສົມບັດອື່ນຂອງລະບົບໄດ້.

ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້ຮັບສັງລວມໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການຮ້ອງຂໍເງິນຂອງທ່ານຈາກໜ້າຫຼັກ UI OnlineSM ຂອງທ່ານ:
•
•
•

ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນສ�ຳຄັນ ເຊັ່ນວ່າ ເມື່ອມັນເຖິງເວລາຢັ້ງຢືນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ເປີດການຮ້ອງຂໍເງິນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່.
ເບິ່ງທຸກການນັດໝາຍທີ່ກ�ຳນົດເວລາແລ້ວ ແລະ ປ່ຽນການສ�ຳພາດທາງໂທລະສັບເປັນວັນທີພາຍຫຼັງໄດ້.
ເບິ່ງສັງລວມການຮ້ອງຂໍເງິນຂອງທ່ານ ລວມທັງການຈ່າຍເງິນຫຼາ
້ ສຸດທີ່ອອກໃຫ້, ຍອດເງິນທີ່ຍັງເຫຼືອ,
ຈ�ຳນວນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈ�ຳອາທິດ ແລະ ຂໍ້ກ�ຳນົດດ້ານການຊອກວຽກ.

ເລກບັນຊີລູກຄ້າ EDD ແມ່ນຫຍັງ?
ພະແນກ EDD ຖືເອົາການຮັກສາຂໍ້ຄວາມມູນລັບເປັນເລື່ອງສ�ຳຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ສືບຕໍ່ຊອກຫາວິທີເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງ
ລູກຄ້າ. ນອກຈາກການປົກປ້ອງທີ່ສ້າງເປັນລະບົບຕ່າງໆຂອງ EDD ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄົ້ນຫາການສໍ້ໂກງ, ພະແນກ EDD ໄດ້
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການໃຊ້ເລກບັນຊີລູກຄ້າ EDD. ເລກນີ້ອາດຈະຖືກໃຊ້ເປັນເລກປະຈ�ຳຕົວທາງເລືອກ ເມື່ອດ�ຳເນີນວຽກກັບພະແນກ
EDD ແຕ່ຈະບໍ່ປ່ຽນແທນເລກປະກັນສັງຄົມ (SSN) ໃນເວລານີ້. ນອກນັ້ນ ມັນຍັງຈ�ຳເປັນຕ້ອງມີເພື່ອລົງທະບຽນສ�ຳລັບ UI
OnlineSM. ຈົ່ງຈື່ວ່າ, ຢ່າເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານກັບບຸກຄົນອື່ນ ລວມທັງ ເລກບັນຊີລູກຄ້າ EDD ຂອງທ່ານ.
ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຂ້ອຍມີບັນຊີ SDI Online ຢູ່ແລ້ວຈາກການຮ້ອງຂໍເງິນປະກັນຄວາມພິການ ຫຼື
ການລາພັກທາງຄອບຄົວແບບມີຄ່າຈ້າງ?
ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ SDI Online ຂອງທ່ານເພື່ອລົງທະບຽນສ�ຳລັບ UI OnlineSM. ໃນເວລາລົງທະບຽນສ�ຳລັບ
UI OnlineSM ກະລຸນາເລືອກປຸ່ມ “Register Using SDI Login” ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນການລົງທະບຽນໄວຂຶ້ນ.
ລົງທະບຽນໃນມື້ນີ້ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼື ແລະ ຄວາມສະດວກຫຼາຍຢ່າງຈາກ UI OnlineSM.
ພະແນກ EDD ແມ່ນນາຍຈ້າງ/ໂຄງການທີ່ໃຫ້ໂອກາດເທົາ
່ ທຽມກັນ. ອຸປະກອນຊ່ວຍ ແລະ ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ນມີໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ
ທີ່ພິການຕາມການຮ້ອງຂໍເອົາ.
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