Tên người đứng đơn
Địa chỉ gửi thư của Người đứng đơn
Thành phố, Tiểu bang, Mã bưu chính

MỜI BẠN ĐĂNG KÝ VỚI UI ONLINESM
Thông báo này cung cấp cho bạn Số tài khoản khách hàng của bạn tại Sở Phát triển Nhân
dụng (EDD) để bạn có thể đăng ký với UI OnlineSM.
UI OnlineSM cho phép bạn truy cập một cách nhanh chóng, tiện lợi và an toàn vào hồ sơ yêu
cầu Bảo hiểm thất nghiệp (UI) có chi tiết và thông tin số tiền đã trả cho bạn, đồng thời quản lý
hồ sơ yêu cầu 24/24, 7 ngày trong tuần. Một khi bạn đã nộp hồ sơ yêu cầu UI, bạn sẽ cần
cung cấp thông tin đủ tiêu chuẩn hưởng quyền lợi cho EDD để được trả tiền quyền lợi. Quy
trình lặp lại mỗi hai tuần này được gọi là quy trình chứng nhận quyền lợi tiếp tục. Để hồ sơ yêu
cầu quyền lợi được xử lý nhanh, hãy sử dụng UI OnlineSM.*
Để tiện lợi hơn nữa, người sử dụng điện thoại thông minh và máy tính bảng có thể nạp UI Online
MobileSM vào máy.
Để đăng ký cho một tài khoản UI OnlineSM, xin truy cập www.edd.ca.gov/UI_Online. Bạn sẽ
cần số an sinh xã hội của bạn, ngày sinh, địa chỉ email cá nhân và số tài khoản khách hàng
EDD của bạn ghi bên dưới. EDD rất coi trọng việc giữ an toàn cho các thông tin bảo mật.
Vui lòng không chia sẻ số tài khoản khách hàng EDD của bạn với bất kỳ ai khác.

Số tài khoản khách hàng EDD của bạn là:
XXXXXX

Hãy sử dụng số tài khoản khách hàng EDD của bạn để đăng ký với
UI OnlineSM ngay hôm nay.
Nếu bạn đã có một tài khoản SDI Online từ một hồ sơ yêu cầu quyền lợi trước đó cho Bảo
hiểm Bệnh tật hoặc Nghỉ phép gia đình có lương, bạn phải sử dụng cùng một tên người dùng
và cùng một mật khẩu để đăng ký với UI OnlineSM. Khi đăng ký, chọn nút “Đăng ký với đăng
nhập SDI” “Register with SDI Login” để cho quy trình đăng nhập UI OnlineSM được xử lý nhanh
hơn.
Để biết thêm thông tin về UI OnlineSM, xin xem tờ rơi đính kèm hoặc xem một trong những
phim video hướng dẫn UI OnlineSM dễ hiểu của chúng tôi tại www.edd.ca.gov/UI_Online.

Đừng chần chờ. Hãy đăng ký ngay hôm nay để
hưởng những lợi ích và thuận lợi của
UI OnlineSM.
* 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.thống.
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