Tại sao cần đăng
ký với
UI OnlineSM?
• Xem thông tin quan
trọng về hồ sơ UI 24/7.
Truy cập thông tin về hồ
sơ của bạn từ bất kỳ nơi
nào dùng máy tính, điện
thoại thông minh hoặc
máy tính bảng của bạn.

UI Online

SM

Đăng ký với UI OnlineSM
và chứng nhận được hưởng quyền lợi
Bảo hiểm Thất nghiệp (UI) ngay hôm nay!

Dễ như đếm 1, 2, 3.
Truy cập trang nhà UI OnlineSM:
www.edd.ca.gov/UI_Online
Sử dụng số tài khoản khách hàng Sở Phát triển Nhân dụng
(EDD), số an sinh xã hội, ngày sinh và địa chỉ email cá nhân
của bạn để đăng ký mở tài khoản UI OnlineSM.
Đăng nhập và bắt đầu sử dụng UI OnlineSM hoặc UI Online
MobileSM để chứng nhận quyền lợi và nhiều thứ hơn nữa.

UI OnlineSM

• Việc chứng nhận được
xử lý nhanh hơn!
Trung bình, việc chứng
nhận hồ sơ qua UI OnlineSM
được xử lý nhanh hơn là
bằng đơn giấy hoặc qua
điện thoại.
• Người đứng đơn sẽ
nhận ít hơn những cuộc
gọi theo dõi từ EDD.
Với UI OnlineSM, mọi vấn
đề được làm rõ ngay mà
không cần phải gọi theo
dõi nhiều lần.
• Cập nhật thông tin cá
nhân nhanh chóng và
dễ dàng. Việc cập nhật
địa chỉ gửi thư, số điện
thoại và những thông tin
khác trở nên đơn giản và
an toàn.
• Xem tất cả những cuộc
hẹn đã lên lịch và đổi
ngày giờ hẹn phỏng vấn
qua điện thoại.
• Tiết kiệm tiền tem và
giảm thiểu những lỗi
lầm người sử dụng
thường làm khiến cho
việc trả tiền quyền lợi có
thể bị trì hoãn.

Cách nhanh, tiện lợi và an toàn để truy cập hồ sơ yêu cầu
quyền lợi chi tiết và thông tin trả tiền quyền lợi, chứng nhận
quyền lợi và quản lý hồ sơ UI của bạn 24/7.
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Thêm thông tin về UI OnlineSM
Hãy cho tôi biết thêm về UI OnlineSM.
UI OnlineSM là một phần nỗ lực của EDD tiếp tục cải tiến hiệu quả, tăng cường khả năng tiếp nhận các dịch
vụ UI và nhanh chóng thanh toán tiền quyền lợi cho người thất nghiệp. Với UI OnlineSM bạn sẽ có thể thoải
mái thực hiện công việc thường lệ ngay từ nhà mà không cần phải chờ nhận thư hoặc chờ nói chuyện với
đại diện của EDD.
Để thêm tiện lợi, có UI Online MobileSM dành cho người sử dụng điện thoại thông minh và máy tính bảng.
UI OnlineSM giúp bạn dễ dàng:
•
•
•
•

Chứng nhận được hưởng quyền lợi tiếp tục, báo cáo việc làm và lương bổng.*
Lấy thông tin chi tiết về tiền trả quyền lợi và hồ sơ yêu cầu quyền lợi.
Mở lại một hồ sơ đang có sẵn để lãnh trở lại tiền quyền lợi UI mà không cần nói chuyện với đại diện.*
Cập nhật thông tin liên hệ, như là số điện thoại và địa chỉ, dễ dàng và nhanh chóng trên mạng.

* Khách hàng đang có hồ sơ Chia sẻ bán phần hoặc Chia sẻ công việc không thể chứng nhận quyền lợi hoặc mở lại một hồ sở đang có sẵn thông qua
UI OnlineSM vào lúc này, nhưng vẫn có thể truy cập tất cả các mục khác trong hệ thống.

Bạn cũng có thể lấy bản tóm tắt hồ sơ nhanh từ trang nhà của UI OnlineSM:
•
•
•

Nhận những thông báo quan trọng như là khi nào cần chứng nhận quyền lợi hoặc mở lại hồ sơ.
Xem tất cả các cuộc hẹn đã lên lịch và dời lại ngày phỏng vấn qua điện thoại trễ hơn.
Xem bản tóm tắt hồ sơ, bao gồm lần cuối được trả tiền, số tiền dư còn lại, số tiền quyền lợi hàng tuần và
những đòi hỏi về công tác tìm việc làm.

Số tài khoản khách hàng EDD là gì?
EDD rất coi trọng việc giữ an toàn cho các thông tin bảo mật và luôn luôn tìm cách bảo vệ tốt hơn những
thông tin cá nhân của khách hàng. Ngoài những biện pháp bảo vệ an toàn đã gắn sẵn trong các hệ thống
EDD nhằm ngăn cản và phát hiện gian lận, EDD đã thực hiện việc sử dụng số tài khoản khách hàng EDD.
Số này có thể được sử dụng như là số nhận dạng thay thế khi làm việc với EDD, nhưng sẽ không thể thay
thế cho số an sinh xã hội (SSN) trong lúc này. Ngoài ra, bạn cũng cần phải đăng ký với UI OnlineSM. Xin
nhớ là không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ người nào, kể cả số tài khoản khách
hàng EDD của bạn.
Nếu tôi đã có một tài khoản SDI Online từ một hồ sơ yêu cầu quyền lợi với Bảo hiểm Bệnh tật hoặc
Nghỉ phép gia đình có lương thì sao?
Bạn phải sử dụng tên người dùng và mật khẩu SDI Online của bạn để đăng ký với UI OnlineSM. Khi đăng ký
với UI OnlineSM vui lòng chọn nút “Đăng ký với đăng nhập SDI” “Register Using SDI Login” để quy trình đăng
ký được xử lý nhanh hơn.
Hãy đăng ký ngay hôm nay để hưởng những lợi ích và thuận lợi của UI OnlineSM.
Sở Phát triển Nhân dụng EDD là một nhà tuyển dụng/chương trình thi hành chính sách cơ hội đồng đều. Các
phương tiện và dịch vụ hỗ trợ sẽ được cung cấp cho người khuyết tật khi có lời yêu cầu.
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