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DE 1275B/L Rev. 4 (2-19) (INTERNET) ໃບປ ກົໜາ້ + 7 ໜາ້ CU



ທ່ານໄດຮ້ັບປຶ້ ມນອ້ຍນີເ້ພາະວາ່ທ່ານໄດຍ້ືນ່ຂໍ້ຮຽກຮອ້ງຂເໍງນິຊວ່ຍເຫຼືອປະກັນໄພຫວາ່ງງານ(UI)ກັບກົມພັດທະນາການຈາ້ງງານ(EDD).ຂໍ້ຮຽກຮອ້ງUIຂອງ
ທ່ານແມນ່ໃຊ້ໄດ້ເປັນເວລາໜຶງ່ປີ,ເລີມ່ຕົ້ນວັນອາທິດຂອງອາທິດທີ່ທ່ານໄດ້ຍືນ່ຂໍ້ຮຽກຮອ້ງຂອງທ່ານແລວ້.ປຶ້ ມຄູ່ມນືີຈ້ະຊວ່ຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈຂະບວນການຮຽກຮອ້ງ,
ເມືອ່ໃດເງນິຊວ່ຍເຫຼືອຈະຈາ່ຍ,ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານເມືອ່ເຮັດການຢັ້ງຢືນຂເໍງນິຊວ່ຍເຫຼືອ.

ໂຄງການUIໄດຮ້ັບການສຳະໜອງທຶນທັງໝົດມາຈາກນາຍຈາ້ງທີ່ໃຫ້ການປ່ຽນແທນຄາ່ແຮງງານບາງສຳວນແກ່ຜູ້ເຮັດວຽກຜູ້ທີ່ຕົກງານແລະຜູ້ທີ່ມີເງືອ່ນ
ໄຂກ�ນົດການມີສຳດໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການໃນແຕ່ລະອາທິດທີ່ເຂົາເຈົ້າຢັ້ງຢືນໃຫ້ໄດ້ເງນິຊວ່ຍເຫຼືອ.

 ເງືອ່ນໄຂກໍານົດການມສີິດໄດຮ້ັບພື້ນຖານ

ເພື່ອໃຫ້ມີຂໍ້ຮຽກຮອ້ງທີ່ນ�ໃຊ້ໄດ້ແລະເພື່ອໃຫ້ມີສຳດໄດ້ຮັບເງນິຊວ່ຍເຫຼືອປະກັນໄພຫວາ່ງງານ(UI),ທ່ານຕອ້ງມີເງືອ່ນໄຂຄົບຕາມກ�ນົດທາງດາ້ນການເງນິຂອງການເຮັດ
ວຽກແລະມີເງນິຄາ່ຈາ້ງຕ�າສຳດພາຍໃນ18ເດອືນຜ່ານມາ.ນອກຈາກນັ້ນ,ທ່ານຕອ້ງບັນລຸໄດຕ້າມທຸກເງືອ່ນໄຂກ�ນົດການມສຳດໄດ້
ຮັບຕໍ່ໄປນີຕ້າມທີ່ກົດໝາຍຂອງລັດກ�ນົດໄວ:້

•  ຫວາ່ງງານໂດຍທີ່ບໍ່ແມນ່ມາຈາກຄວາມຜິດຂອງທ່ານເອງ. ຖາ້ທ່ານຖກືຢຸດສຳນຍາ ຫຼື ປົດອອກຈາກວຽກຫຼ້າສຳດຂອງທ່ານ, ລາອອກຈາກວຽກສຳດທ້າຍ, ຫຼື ອອກ
ຈາກວຽກເນືອ່ງຈາກມຂີໍ້ຂັດແຍງ້ທາງການຄາ້ ຫຼື ການນັດຢຸດງານ, ທ່ານຈະໄດຮ້ັບການນັດໝາຍເວລາສຳ�ພາດ ທາງ ໂທ ລະ ສຳບ.

•  ສາມາດ ແລະ ພ້ອມເຮັດວຽກໄດ.້ ທ່ານຕອ້ງມຄີວາມສຳາມາດທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ ເພື່ອເຮັດວຽກ ແລະ ພ້ອມເຮັດວຽກໄດ.້ ເກືອບ ທຸກ ກໍ ລະ ນນີັ້ນ, ທ່ານ ຈ� ເປັນ ຕອ້ງ
ໄດ ້ເຮັດ ວຽກ ເຕັມ ເວ ລາ. ຖາ້ທ່ານບໍ່ສຳາມາດ ຫຼື ບໍ່ພ້ອມເຮັດວຽກເຕັມເວລາໄດ,້ ທ່ານຈະໄດຮ້ັບການນັດໝາຍເວລາເພື່ອສຳ�ພາດທາງ ໂທ ລະ ສຳບ.

•  ມຄີວາມພໍໃຈທີ່ຈະຮັບເອົາວຽກທີ່ເໝາະສົມ. ທ່ານຈະຕອ້ງຍອມຮັບເອົາວຽກທີ່ຈັດໃຫ້ຕາມອາຊບີຜ່ານມາຂອງທ່ານ. ຖາ້ທ່ານປະຕເິສຳດວຽກທີ່ສຳະເໜໃີຫ້, ທ່ານຈະ
ໄດຮ້ັບການນັດໝາຍເວລາເພື່ອສຳ�ພາດທາງ ໂທ ລະ ສຳບ.

•  ມ ີຄວາມ ຕັ້ງ ໃຈ ຊອກວຽກ ເຮັດ. ທ່ານ ຕອ້ງມ ີຄວາມ ຕັ້ງ ໃຈ ຊອກວຽກ ເຮັດ. ການຊອກວຽກເຮັດອາດ ຈະລວມເຖງິການຕດິຕໍ່ນາຍຈາ້ງກ່ຽວກັບວຽກເຮັດດວ້ຍການ ໄປ ຕດິ
ຕໍ່ເອງ, ໂດຍທາງຈົດໝາຍ, ໂທລະສຳບ, ຫຼື ທາງອນິເຕເີນັດ. ມັນຍັງລວມເຖງິການຊອກຫາທາງອນິເຕເີນັດ, ໜັງສຳພິມ, ຫຼື ສຳງຕພີິມໂຄສຳະນາວຽກ, ແລະ ການຕດິຕໍ່ກັ
ບນາຍຈາ້ງຄົນກ່ອນກ່ຽວກັບວຽກທີ່ເປີດ. ຖາ້ ທ່ານ ບໍ່ ໄດ ້ຊອກວຽກ ເຮັດ ໃນ ອາ ທິດ ໜຶງ່ ຜ່ານ ມາ, ທ່ານ ຈະ ໄດ ້ຮັບ ການ ນັດ ໝາຍ ເພື່ອ  ສຳ� ພາດ ທາງ ໂທ ລະ ສຳບ.

 ການ ສໍາ ພາດ ທາງ ໂທ ລະ ສັບ, ການ ມ ີສິດ ໄດ ້ຮັບ, ແລະ ສິດ ໃນ ການ ອຸ ທອນ

ຖາ້ມີຄ�ຖາມກ່ຽວກັບການມີສຳດໄດ້ຮັບຂອງທ່ານຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຍືນ່ຂໍ້ຮຽກຮອ້ງ UI ແລວ້,ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການນັດໝາຍເວລາສຳ�ພາດທາງໂທລະສຳບກັບຜູ້ຕາງໜາ້

ເງນິຊວ່ຍເຫຼືອປະກັນໄພຫວາ່ງງານ: ສິ່ງທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້

ຂອງ EDD ເພື່ອກ�ນົດວາ່ທ່ານມີສຳດໄດ້ຮັບເງນິຊວ່ຍເຫຼືອບ.ໍທ່ານຈະໄດ້ຮັບ Notification of Unemployment Insurance Benefits Eligibility Interview, DE
4800, (ແຈງ້ການເລືອ່ງການສຳ�ພາດການມີສຳດໄດ້ຮັບເງນິຊວ່ຍເຫຼືອປະກັນໄພຫວາ່ງງານ)ໂດຍມີກ�ນົດວັນທີແລະເວລາການສຳ�ພາດ.ຜູ້ຕາງໜາ້ຂອງ EDDຈະໂທຫາ
ທ່ານໃນວັນທີແລະເວລາສຳ�ພາດທີ່ກ�ນົດເວລາໄວ້.

ຖາ້ EDDກ�ນົດວາ່ທ່ານບໍ່ມີສຳດໄດ້ຮັບເງນິຊວ່ຍເຫຼືອ,ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ Notice of Determination, DE 1080, (ແຈງ້ການເລືອ່ງການກ�ນົດ)ໂດຍບອກເຫດຜົນທີ່
ທ່ານຖກືປະຕິເສຳດການໃຫ້ເງນິຊວ່ຍເຫຼືອ,ແລະມ ີAppeal Form, DE 1000M, (ແບບຟອມອຸທອນ).ຖາ້ທ່ານບໍ່ເຫັນດກີັບຄ�ຕັດສຳນ,ທ່ານມສຳດອຸທອນຄ�ຕັດສຳນ
ແລະໃຫ້ມີການພິຈາລະນາສຳບສຳວນໄດກ້່ອນຜູ້ພິພາກສຳາກົດໝາຍບລໍຫິານເອກະລາດບຸກຄົນທີສຳາມຈາກຄະນະກ�ມະການອຸທອນປະກັນໄພຫວາ່ງງານລັດຄາລິຟໍເນຍ.ປະ
ກອບ Appeal Form (ແບບຟອມອຸທອນ),ຫຼືໜັງສຳຮອ້ງຮຽນໃຫ້ຄົບຖວ້ນທີ່ມີຊື່ຂອງທ່ານ,ເລກປະກັນສຳງຄົມ, ແລະເຫດຜົນວາ່ເປັນຫຍັງທ່ານຈິງ່ບໍ່ເຫັນດີກັບຄ�ຕັດ
ສຳນແລະສຳ່ງທາງໄປສຳະນີພາຍໃນ 30 ວັນນັບຈາກວັນທີສຳ່ງ Notice of Determination (ແຈງ້ການເລືອ່ງການກ�ນົດ)ໄປໃຫ້ຕາມທີ່ຢູ່ໃນແຈງ້ການນັ້ນທາງໄປສຳະນ.ີ

 ການ ຈັດ ການ ຂໍ້ ຮຽກ ຮອ້ງ ຂອງ ທ່ານ ດວ້ຍລະ ບົບ UI ONLINESM

ເມືອ່ທ່ານໄດ້ຍືນ່ຂໍ້ຮຽກຮອ້ງ UI ຂອງທ່ານ, ທ່ານສຳາມາດໃຊ ້UI OnlineSM ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ, 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຜົນປະໂຫຍດ, ເອົາຂໍ້ຮຽກຮອ້ງຫຼ້າ
ສຳດຂອງທ່ານ ແລະ ຂໍ້ມູນການຊ�ລະ, ເປີດຂໍ້ຮຽກຮອ້ງທີ່ມີຢູ່ແລວ້ຄນືໃໝ,່ ທົບທວນເບິງ່ການນັດໝາຍ, ກ�ນົດເວລາການສຳ�ພາດທາງໂທລະສຳບຄນືໃໝ ່ແລະ ອືນ່ໆ! ທ່ານ
ຍັງຈະໄດຮ້ັບການແຈງ້ເຕອືນທີ່ສຳ�ຄັນເຊັນ່: ການເຕອືນເພື່ອຢັ້ງຢືນຜົນປະໂຫຍດ. ເພື່ອຄວາມສຳະດວກເພີ່ມເຕມີ, ມ ີUI Online MobileSM ໃຫ້ສຳ�ລັບຜູ້ໃຊ້ສຳະມາດໂຟນ
ແລະ ແທັບເລັດນ�ອກີ. ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕມີ ຫຼື ເຂົ້າຫາບັນຊ ີUI OnlineSM ຂອງທ່ານ, ເຂົ້າຫາເວັບໄຊທ໌ www.edd.ca.gov/UI_Online.
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 ການຢັ້ງ ຢືນ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ຕໍ່

ຫຼັງຈາກທ່ານຍືນ່ຂໍ້ຮຽກຮອ້ງ UI ແລວ້,ທ່ານຕອ້ງຢັ້ງຢືນທຸກໆສອງອາທິດວາ່ທ່ານຍັງສຳບຕໍ່ມີເງືອ່ນໄຂໃຫ້ໄດ້ຮັບເງນິຊວ່ຍເຫຼືອຕາມທີ່ກ�ນົດຢູ.່ທາງຫ້ອງການ EDD
ຈະສຳ່ງເອກະສຳານ Continued Claim Form, DE 4581, (ແບບຟອມການຮຽກຮອ້ງສຳບຕໍ່)ໄປໃຫ້ທ່ານເພື່ອໃຫ້ທ່ານຢັ້ງຢືນໂດຍທາງໄປສຳະນ,ີແຕ່ທາງຫ້ອງການ
EDD ຢາກແນະນ�ໃຫ້ທ່ານຢັ້ງຢືນທາງອອນລາຍດວ້ຍການໃຊ ້UI OnlineSM ຢູ່ທີ່ www.edd.ca.gov/UI_Online ເພາະວາ່ມັນເປັນວິທີທີ່ໄວ,ສຳະດວກ,ແລະແລະ
ປອດໄພທີ່ຈະຢັ້ງຢືນ.ທ່ານອາດຈະຢັ້ງຢືນໂດຍທາງໂທລະສຳບນ�ກໍ່ໄດດ້ວ້ຍການໃຊ ້EDD Tele-CertSM ທີ່ເບ ີ1-866-333-4606.

ສິ່ງສໍາຄັນ:ເພື່ອໃຫ້ການດ�ເນນີການໄດ້ໄວຂຶນ້,ໃຫ້ສຳ່ງຄ�ຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານທັນເວລາຢູ່ພາຍໃນ 14 ວັນຫຼັງຈາກ“ປະກອບແບບຟອມນີ້ສຳ�ເລັດແລະສຳ່ງທາງໄປສຳະນີ”
ຕາມວັນທີປະກົດຢູ່ໃນແບບຟອມຮຽກຮອ້ງຂອງທ່ານ.ການຢັ້ງຢືນໄວຫຼືຊາ້ສຳາມາດສຳ່ງຜົນຕໍ່ການຊັກຊາ້ຫຼືການປະຕິເສຳດການຈາ່ຍເງນິຊວ່ຍເຫຼືອຂອງທ່ານ.

ກະ ລຸ ນາ ຈື ່ໄວ ້ວາ່, ຖາ້ ນາຍ ຈາ້ງ ຂອງ ທ່ານ ໃຫ້ ແບບ ຟອມ ຂໍ້ ຮຽກ ຮອ້ງ ການ ແບງ່ວຽກ ຫຼື ເປັນ ບາງ ສຳວນ ແກ່ ທ່ານ ເພື່ອ ໃຫ້ ທ່ານ ປະ ກອບ ແລະ ສຳ່ງ ໄປ ຫາ EDD, ທ່ານ ບໍ່ ສຳາ
ມາດຢັ້ງ ຢືນ ຢືນ ທາງ ອອນ ລາຍ ຫຼື ໂດຍ ທາງ ໂທ ລະ ສຳບ ໄດ;້ ເຖງິ ແນວ ໃດ ກໍ່ ຕາມ ທ່ານ ຍັງ ອາດ ຈະ ໃຊ ້ຄຸນ ສຳມ ບັດ ການ ບ ໍລ ິການ ຕົວ ເອງອືນ່ ຫຼາຍ ອນັ ຢູ່ ໃນ UI OnlineSM ແລະ
ໂດຍ ທາງ ໂທ ລະ ສຳບ ໄດ.້

ຖາ້ບັນລຸໄດຕ້າມທຸກເງືອ່ນໄຂກ�ນົດການມສຳດໄດຮ້ັບ,ການຈາ່ຍເງນິຊວ່ຍເຫຼືອແມນ່ຈະຈາ່ຍໃຫ້ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄ�ຢັ້ງຢືນແລວ້.ຖາ້ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບການຈາ່ຍເງນິພາຍໃນ
10 ວັນທີ່ມີການຢັ້ງຢືນຜົນໄດ້ຮັບແລວ້,ກໍ່ອາດຈະເພາະວາ່ມັນມີຄ�ຖາມກ່ຽວກັບການມີສຳດໄດ້ຮັບຂອງທ່ານແລະທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບ Notice of Unemployment
Insurance Benefits Eligibility Interview, DE 4800(ແຈງ້ການສຳ�ພາດການມີສຳດໄດ້ຮັບເງນິຊວ່ຍເຫຼືອປະກັນໄພຫວາ່ງງານ).

ຂໍ້ນີ້ຈະຊ່ວຍທ່ານເຂົ້າໃຈຄ�ຖາມທີ່ຖາມເມືອ່ຢັ້ ງຢືນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ UI. ທາງ EDD ຈະນ�ໃຊ້ຄ�ຕອບຂອງທ່ານເພື່ອກ�ນົດການມີສຳດໄດ້ຮັບການຈາ່ຍເງນິຊວ່ຍເຫຼືອ
ປະຈ�ອາທິດຂອງທ່ານ.ໃຫ້ຕອບທຸກຄ�ຖາມຕາມຄວາມຈງິແລະຖືກຕ້ອງເພື່ອຫຼີກເວັນ້ການສຳໍ້ໂກງເອົາ UI. ສຳ�ລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການສຳໍ້ໂກງ UI, ໃຫ້
ເບິ່ງການປ້ອງກັນການສຳໍ້ໂກງເງນິຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ໃນໜາ້ 6.ແທນທີ່ຈະສຳ່ງເຈຍ້ແບບຟອມໂດຍທາງໄປສຳະນ,ີທ່ານສຳາມາດຢັ້ງຢືນດວ້ຍການໃຊ້ UI OnlineSM ໄດ້ຢູ່ທີ່
www.edd.ca.gov/UI_Online ຫຼືໃຊ ້EDD Tele-CertSM   ທີ່ເບ ີ1-866-333-4606 ເພື່ອໃຫ້ດ�ເນນີການໄດ້ໄວຂຶນ້.ຖາ້ທ່ານຢັ້ງຢືນເງນິຊວ່ຍເຫຼືອດວ້ຍການໃຊເ້ຈຍ້
Continued Claim Form, DE 4581, (ແບບຟອມຮຽກຮອ້ງຕໍ່)ແມນ່ໃຫ້ກວດຄນືເບິງ່ແບບຟອມຢ່າງລະອຽດເພື່ອຮັບປະກັນວາ່ໄດ້ຕອບທຸກຄ�ຖາມສຳ�ລັບແຕ່ລະອາ
ທິດຢູ່ໃນແບບຟອມແລະແບບຟອມມີລາຍເຊັນແລວ້.

ເຂົ້າ ໃຈ ຄຳໍາ ຖາມທີ່ ຖາມ ເມືອ່ຢັ້ງ ຢືນ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອຕໍ່.

ຄໍາ ຖາມທີ 1: ທ່ານບໍ່ສະບາຍ ຫຼື ໄດຮ້ັບບາດເຈັບຫຼາຍທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກບໍ?
ຖາ້ແມນ່ແລວ້, ໃສຳຈ�ນວນມື ້(1 ຫາ 7) ທີ່ທ່ານບໍ່ສຳາມາດໄປເຮັດວຽກໄດ.້

ຕອບວາ່
“ແມນ່ແລວ້”

ຖ້າ:

ທ່ານບໍ່ສຳາມາດໄປເຮັດວຽກໄດເ້ນືອ່ງຈາກຄວາມບໍ່ສຳະບາຍ ຫຼື ການບາດເຈັບ. ຫຼື ທ່ານຕອ້ງໄດເ້ລີມ່ເຮັດວຽກໃໝຊ່າ້ ເນືອ່ງຈາກຄວາມບໍ່ສຳະບາຍ
ຫຼືການບາດເຈັບ.

ຕອບວາ່
“ບໍ່ແມນ່”
ຖ້າ:

ທ່ານມຄີວາມສຳາມາດທາງຮາ່ງກາຍເຮັດວຽກໄດທຸ້ກໆມືໃ້ນອາທິດ ຖາ້ທ່ານມວີຽກເຮັດ, ຫຼື ເລີມ່ເຮັດວຽກໃໝໄ່ດ.້

ລາຍລະອຽດ: •  ທ່ານຕອ້ງມຄີວາມສຳະ ບາຍ ດ ີພໍ ທີ່ ຈະ ເຮັດ ວຽກ ໄດ ້ທຸກໆ ມ ືໃນ ອາ ທິດ ເພື່ອໃຫ້ ໄດ ້ຮັບ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ປະ ກັນ ໄພ (UI).

•  ເງນິຊວ່ຍເຫຼືອແມນ່ຈາ່ຍໃຫ້ຕາມຈ�ນວນມືທ້ີ່ທ່ານສຳາມາດເຮັດວຽກໄດໃ້ນລະຫວາ່ງອາທິດນີ.້ ເງນິຊວ່ຍເຫຼືອຂອງທ່ານຈະຫຼຸດລົງໜຶງ່ສຳວນເຈັດສຳ�ລັບ
ແຕລ່ະວັນທີ່ທ່ານບໍ່ສຳາມາດເຮັດວຽກໄດ ້ເນືອ່ງຈາກຄວາມບໍ່ສຳະບາຍ ຫຼື ການບາດເຈັບ.

ຄໍາ ຖາມທີ 2: ມເີຫດຜົນໃດບໍ (ນອກເໜອືຈາກຄວາມເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ໄດຮ້ັບບາດເຈັບ) ທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດຮັບວຽກເຕັມເວລາໄດໃ້ນແຕລ່ະມືເ້ຮັດວຽກ?

ຕອບວາ່
“ແມນ່ແລວ້”

ຖ້າ:

ຖາ້ ທ່ານ ບໍ່ ພ້ອມ ຮັບ ວຽກ ໄດ ້ທັນ ທີ ດວ້ຍ ເຫດ ຜົນ ໃດ ໜຶງ່ ເຊັນ່: ຂາດ ຜູ້ ເບິງ່ ແຍງ ດູ ແລ ເດັກ ນອ້ຍ, ບໍ່ ມ ີຄາ່ ເດນີ ທາງ ໄປ ມາ, ຕອ້ງ ໄດ ້ເບິງ່ ແຍງ ດູ ແລ ສຳະ ມາ ຊກິ
ຄອບ ຄົວ ທີ່ ບໍ່ ສຳະ ບາຍ, ມ ີທ ຸລະ ສຳວນ ຕົວ, ຫຼື ຢູ ່ໃນ ການ ພັກ ຜ່ອນ.

ຕອບວາ່
“ບໍ່ແມນ່”
ຖ້າ:

ຖາ້ທ່ານພ້ອມ ແລະ ຕັ້ງໃຈຈະຮັບວຽກທີ່ຖກືກັບທັກສຳະວຊິາອາຊບີ ແລະ/ຫຼື ພື້ນຖານການສຳກສຳາຂອງທ່ານ. ຖາ້ສຳະເໜວີຽກໃຫ້, ບໍ່ມອີນັໃດທີ່ຈະຂັດ
ຂວາງບໍ່ໃຫ້ທ່ານຮັບວຽກນັ້ນໄດ.້

ລາຍລະອຽດ: •  ທ່ານຕອ້ງພ້ອມ ເຮັດ ວຽກ  ເພື່ອໃຫ້ ໄດ ້ຮບັ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ປະ ກນັ ໄພ (UI). ພ້ອມ ໝາຍ ຄວາມ ວາ່ ທ່ານ ພ້ອມ ແລະ ຕັ້ງ ໃຈ ຈະ ຮບັ ວຽກເຮັດ.

•  ຈະ ຈາ່ຍ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ໃຫ້ ຖາ້ ທ່ານ ພ້ອມ ຮບັ ວຽກ ເຕັມ ເວ ລາ; ເຖງິ ແນວ ໃດ ກໍ່ ຕາມ ມ ີສຳະ ພາບ ການ ສຳະ ເພາະ ທີ່ ອາດ ຈະ ຈ� ກດັ ທ່ານ ໃຫ້ ເຮັດ ວຽກ ບໍ່ ເຕັມ ເວ ລາ
ແລະ ຈະ ຍັງ ໄດ ້ຮບັ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ຢູ່. ຖາ້ເປັນດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຈະໄດຮ້ບັຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕມີຈາກ EDD.
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ຄໍາ ຖາມທີ 3: ທ່ານໄດຊ້ອກວຽກເຮັດບໍ?

ຕອບວາ່
“ແມນ່ແລວ້”

ຖ້າ:

ທ່ານຊອກວຽກເຮັດອາທິດນີ.້ ການຊອກວຽກເຮັດລວມເຖງິການຕດິຕໍ່ນາຍຈາ້ງກ່ຽວກັບວຽກເຮັດດວ້ຍການ ໄປ ຕດິ ຕໍ່ເອງ, ໂດຍທາງຈົດໝາຍ,
ໂທລະສຳບ, ຫຼື ທາງອິນເຕເີນດັ. ມັນຍັງລວມເຖງິການຊອກຫາທາງອິນເຕເີນັດ, ໜັງສຳພິມ,
ຫຼື ສຳງຕພີິມໂຄສຳະນາວຽກ, ການຕດິຕໍ່ກັບນາຍຈາ້ງຄົນກ່ອນກ່ຽວກັບວຽກທີ່ເປີດ, ແລະ ການ ສຳ່ງ ໃບ ສຳະ ໝັກ ວຽກ.

ຖາ້ ທ່ານ ເປັນສຳະມາຊກິສຳະຫະພາບ, ທ່ານຄວນຕອບວາ່ “ແມນ່ແລວ້” ຕໍ່ຄ�ຖາມນີ ້ຖາ້ທ່ານລົງທະບຽນກັບສຳະຫະພາບຂອງທ່ານ ແລະ
ບັນລຸໄດຕ້າມເງືອ່ນ ໄຂ ກ� ນົດການລາຍງານ ແລະ ການ ສຳ່ງຂອງສຳະຫະພາບຂອງທ່ານ.

ຕອບວາ່
“ບໍ່ແມນ່”
ຖ້າ:

ທ່ານບໍ່ໄດຕ້ດິຕໍ່ກັບນາຍຈາ້ງໃດ, ສຳ່ງໃບສຳະໝັກງານອນັໃດ, ຫຼື ຊອກຫາວຽກທີ່ເປີດໃຫ້ສຳະໝັກໃດໝົດທັງອາທິດ.

ຖາ້ ທ່ານ ເປັນສຳະມາຊກິສຳະຫະພາບ, ທ່ານຄວນຕອບວາ່ “ບໍ່ແມນ່” ຕໍ່ຄ�ຖາມນີ ້ຖາ້ທ່ານບໍ່ ໄດລ້ົງທະບຽນກັບສຳະຫະພາບຂອງທ່ານ ແລະ/ຫຼື
ບໍ່ບັນລຸໄດຕ້າມເງືອ່ນ ໄຂ ກ� ນົດການລາຍງານ ແລະ ການ ສຳງຂອງສຳະຫະພາບຂອງທ່ານ.

ລາຍລະອຽດ: •  ທ່ານ ບໍ່ ຈ� ເປັນ ຕອ້ງ ສຳງ ບັນ ທຶກ ການ ຊອກວຽກ ເຮັດ ຂອ ທ່ານ ໃນ ແຕ ່ລະ ອາ ທິດ ໄປ ໃຫ້ ກບັ EDD, ແຕ ່ທ່ານ ຄວນ ຈະ ຮກັ ສຳາ ບັນ ທຶກ ໄວ ້ເພື່ອ ທີ່
 ຈະ ໄດ ້ເອົາ ໃຫ້ ກບັ ທາງ EDD ໄດ ້ທັນ ທີ ຖາ້ ເຂົາ ເຈົ້າ ຖາມ ເອົາ ຂໍ້ ມູນ ການ ຊອກວຽກ ເຮັດ ຂອງ ທ່ານ. ປະຕບິັດຕາມຄ�ແນະນ�ການຊອກ
ວຽກເຮັດຢູ່ໃນ Notice of Unemployment Insurance Award, DE 429Z(ແຈງ້ການເລືອ່ງການໃຫ້ປະກນັໄພຫວາ່ງງານ).

•  ຖາ້ ທ່ານ ເລອືກຢັ້ງ ຢືນ ດວ້ຍ ການ ໃຊເ້ຈຍ້ແບບ ຟອມ ເຈຍ້ ແລະ EDD ໄດ ້ໝາຍ ໃສຳ ຫ້ອງ ດວ້ຍເຄືອ່ງ ໝາຍ “X,” ທ່ານ ຕອ້ງ ໄດ ້ປະ ກອບ ຂໍ້ ມູນ
 ໃສຳ ຂໍ້ B ຂອງ ບັນ ທຶກ ຊອກວຽກ ເຮັດ ເຊິງ່ ຢູ່ ດາ້ນ ຫຼງັ ຂອງ ແບບ ຟອມ.

ຄໍາ ຖາມທີ 4: ທ່ານໄດປ້ະຕເິສດວຽກໃດໜຶງ່ບໍ?

ຕອບວາ່
“ແມນ່ແລວ້”

ຖ້າ:

ທ່ານໄດປ້ະຕເິສຳດການສຳະເໜວີຽກເໝາະ ສຳມໃຫ້ເຮັດຈາກນາຍຈາ້ງ ຜູ້ ໜຶງ່ໃນລະຫວາ່ງອາທິດນີ.້

ທ່ານເປັນສຳະມາຊກິສຳະຫະພາບ ແລະ ທ່ານໄດປ້ະຕເິສຳດການແນະນ�ວຽກຂອງສຳະຫະພາບ, ໃຫ້ຕອບວາ່ “ແມນ່ແລວ້.”

ຕອບວາ່
“ບໍ່ແມນ່”
ຖ້າ:

ທ່ານບໍ່ໄດປ້ະຕເິສຳດການສຳະເໜວີຽກໃຫ້ເຮັດອນັໃດໃນອາທິດນີ.້ ອນັນີໝ້າຍຄວາມວາ່ ທ່ານບໍ່ຮັບເອົາການສຳະເໜວີຽກໃຫ້ເຮັດ ຫຼື
ທ່ານໄດຮ້ັບເອົາການສຳະເໜໃີຫ້ ແລະ ຍອມຮັບມັນແລວ້.

ລາຍລະອຽດ: •  ທ່ານຕອ້ງຕັ້ງ ໃຈ ຍອມ ຮບັວຽກທີ່ ເໝາະ ສຳມ  ເພື່ອໃຫ້ ໄດ ້ຮບັ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ປະ ກນັ ໄພ (UI).

•  ຖາ້ ທ່ານ ປະ ຕ ິເສຳດ ການ ສຳະ ເໜ ີວຽກທີ່ ເໝາະ ສຳມ ໃຫ້ ເຮັດ ສຳ� ລບັ ການ ປະ ກອບ ອາ ຊບີ  ແລະ/ຫຼື ຕາມ ພື້ນ ຖານ ການ ສຳກ ສຳາ ຂອງ ທ່ານ,
ທ່ານ ອາດ ຈະ ບໍ່ ມ ີສຳດ ໄດ ້ຮບັ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ.

ຄໍາ ຖາມທີ 5: ທ່ານໄດເ້ລີມ່ຕົ້ນເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຫຼື ການຝຶກອົບຮົມປະເພດໃດໜຶງ່ບໍ?

ຕອບວາ່
“ແມນ່ແລວ້”

ຖ້າ:

ທ່ານເລີມ່ ຕົ້ນເຂົ້າ ໂຮງ ຮຽນ ຫຼື ການ ຝຶກ ອບົ ຮົມໃນ ອາ ທິດນີ.້ ໃຫ້ຕອບວາ່ “ແມນ່ແລວ້” ເທົ່ານັ້ນ ຖາ້ທ່ານເລີມ່ຕົ້ນພາກຮຽນໃໝ ່ຫຼື
ເຂົ້າຮຽນໃໝໃ່ນລະຫວາ່ງອາທິດນີ.້

ຕອບວາ່
“ບໍ່ແມນ່”
ຖ້າ:

ທ່ານບໍ່ ໄດ ້ເລີມ່ ຕົ້ນເຂົ້າ ໂຮງ ຮຽນ ຫຼື ການ ຝຶກ ອບົ ຮົມ ໃດໆ ໃນ ອາ ທິດນີ.້ ຕອບ ວາ່ “ບໍ່ ແມນ່” ຖາ້ ທ່ານ ບໍ່  ໄດເ້ລີມ່ເທີມ ໃໝ ່ຫຼື ຫ້ອງ ຮຽນ ໃໝ ່ໃນ ລະ ຫວາ່ງ ອາ
ທິດ ນີ,້ ຫຼື ໄດ ້ສຳບ ຕໍ່ ຮຽນ ຫຼື ຝຶກ ອບົ ຮົມ ທີ່ ທ່ານ ໄດ ້ລາຍ ງານ ຜ່ານ ມາ ເມືອ່ ເລີມ່ ເ ປີດ ເທີມ ຫຼື ຫ້ອງ ຮຽນແລວ້.

ລາຍລະອຽດ: •  ລາຍງານການ ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຫຼື ການຝຶກອບົຮົມໃນລະຫວາ່ງອາທິດທີ່ທ່ານໄດເ້ລີມ່ຕົ້ນເຂົ້າໂຮງຮຽນຕົວຈງິເທົ່ານັ້ນ.

•  ເງນິຊວ່ຍເຫຼືອຈາ່ຍ ໃຫ້ ເມືອ່ທ່ານພ້ອມຈະຮັບວຽກເຮັດໄດ,້ ໂດຍບໍ່ຄ�ນງຶເຖງິວາ່ ທ່ານກ�ລັງເຂົ້າໂຮງ ຮຽນ ຫຼື ການຝຶກອບົຮົມ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ.

•  ຕົວ ຢ່າງ ກ່ຽວ ກັບ ວ ິທີ ລາຍ ງານການ ເຂົ້າ ໂຮງ ຮຽນ ຫຼື ການ ຝຶກ ອບົ ຮົມ, ໃຫ້ ເຂົ້າ ເບິງ່ ໜາ້ ການຢັ້ງ ຢືນ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ UI ຢູ່ ໃນ ເວັບ ໄຊ ທ໌ EDD ຢູ ່ທີ່
www.edd.ca.gov/unemployment.
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ຄໍາ ຖາມທີ 6: ທ່ານໄດເ້ຮັດວຽກ ຫຼື ໄດເ້ງນິໃດໜຶງ່ມາບໍ, ບໍ່ວາ່ທ່ານຈະໄດຮ້ັບຄາ່ຈາ້ງ ຫຼື ບໍ່ໄດຮ້ັບຄາ່ຈາ້ງກໍ່ຕາມ?

ຕອບ ວາ່
“ແມນ່ ແລວ້”
ຖ້າ ທ່ານ ໃຊ:້

UI OnlineSM ແລະ  ອນັ ໃດ ໜຶງ່ ທີ່ ມ ີຢູ ່ຕໍ່ ໄປ ນີ ້ຄ:ື

•  ທ່ານ ເຮັດ ວຽກ ແລວ້.

•  ທ່ານ ໄດ ້ຮັບເງນິ ຄາ່ ແຮງ ທີ່ ເຮັດ ວຽກແລວ້*.

•  ທ່ານ ໄດ ້ເຮັດ ວຽກ  ແລະ ໄດມ້ລີາຍ ຮັບ ປະ ເພດ ອືນ່*ໃດ ໜຶງ່ ແລວ້.

•  ທ່ານ ໄດ ້ຮັບເງນິ ຄາ່ ແຮງ ທີ່ ເຮັດ ວຽກ ແລວ້* ແລະ ໄດ ້ມລີາຍ ຮັບ ປະ
ເພດ ອືນ່*ໃດ ໜຶງ່.

ມເີຈຍ້ Continued Claim Form (ແບບຟອມຮຽກຮອ້ງຕໍ່)ແລະ
ເອ ກະ ສຳານໃດ ໜຶງ່ ຕໍ່ ໄປ ນີຢູ້່ ແລວ້ ຄ:ື

•  ທ່ານ ເຮັດ ວຽກ ແລວ້.

•  ທ່ານ ໄດ ້ຮັບເງນິ ຄາ່ ແຮງ ທີ່ ເຮັດ ວຽກແລວ້*.

•  ທ່ານໄດ ້ຮັບລາຍ ຮັບ ປະ ເພດ ອືນ່*ໃດ ໜຶງ່ ແລວ້.

ປ້ອນ ຂໍ້ ມູນ ໃນ ຂໍ້ 6a ແລະ 6b ໃສຳ.

ຕອບ ວາ່
“ບໍ່ແມນ່” ຖ້າ
ທ່ານ ໃຊ:້

UI OnlineSM ແລະ  ອນັ ໃດ ໜຶງ່ ທີ່ ມ ີຢູ ່ຕໍ່ ໄປ ນີ ້ຄ:ື

•  ທ່ານບໍ່ໄດເ້ຮັດວຽກ.

•  ທ່ານບໍ່ ໄດ ້ຮັບເງນິ ຄາ່ ແຮງ ທີ່ ເຮັດ ວຽກແລວ້*.

•  ທ່ານ ບໍ່ ໄດ ້ເຮັດ ວຽກ, ແຕທ່່ານ ໄດ ້ຮັບລາຍ ຮັບ ປະ ເພດ ອືນ່*ໃດ ໜຶງ່.
ເມືອ່ ທ່ານ ຕອບ ວາ່ “ບໍ່ ແມນ່,” ທ່ານ ຈະ ໄດ ້ຂໍ້ ອືນ່ ເພື່ອ ໃຫ້ ປ້ອນ ລາຍ ຮັບ
ປະ ເພດ ອືນ່ ເຂົ້າ ໄປ ຢູ ່ໃນ UI OnlineSM.

ມເີຈຍ້ Continued Claim Form (ແບບຟອມຮຽກຮອ້ງຕໍ່)ແລະ
ທຸກເອກະສານຕໍ່ໄປນີ້ຢູ່ແລວ້ຄ:ື

•  ທ່ານບໍ່ໄດເ້ຮັດວຽກ.

•  ທ່ານບໍ່ ໄດ ້ຮັບເງນິ ຄາ່ ແຮງ ທີ່ ເຮັດ ວຽກແລວ້.

•  ທ່ານບໍ່ ໄດຮ້ັບລາຍ ຮັບ ປະ ເພດ ອືນ່ໃດໆ.

ຢ່າປ້ອນ ຂໍ້ ມູນ ໃສຳຂໍ້ 6a ແລະ 6b.

ລາຍລະອຽດ: •  ທ່ານ ຕອ້ງ ລາຍ ງານ ວຽກ ທຸກ ອນັ ແລະ ເງນິ ທີ່ ໄດ ້ຮັບ ທັງ ໝົດ (ເງນິ ສຳ� ລັບ ວຽກ ທີ່ ໄດ ້ເຮັດ ແລະ ລາຍ ຮັບ ປະ ເພດ ອືນ່ ໃດ ໜຶງ່), ແມ ້ວາ່ ທ່ານ ບໍ່ ໄດ ້ຮັບ
ການ ຈາ່ຍ ເງນິ ຈາກ ນາຍ ຈາ້ງ ກໍ່ ຕາມ.

*ເງນິ ສໍາ ລັບ ວຽກ ທີ່ ເຮັດ ແລວ້ ມ ີຄ:ື ອນັ ນີ ້ປະ ກອບ ດວ້ຍ ເງນິ ທີ່ ຫາ ມາ ໄດ ້ປົກ ກະ ຕ,ິ  ເງນິ ບ ໍລ ິການ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ໃນ ບາ້ນ, ເງນິ ທິບ,  ເງນິຄາ່ ນາຍ ໜາ້, ເງນິ
ຈາ່ຍ ໃຫ້ ທາງ ທະ ຫານ, ເງນິ ເຮັດ ວຽກ ສຳວນ ຕົວ ຫຼື   ເງນິຈາ່ຍ ຄາ່ ເຮັດ ວຽກ ຕາມ ສຳນ ຍາ ເອ ກະ ລາດ, ອາ ຫານ ແລະ ທີ່ ພັກ ທີ່ ຈັດ ໃຫ້ ເພື່ອ ແລກ ປ່ຽນ ກັບ
ວຽກ, ເງນິ ເດອືນ, ເງນິ ຈາ່ຍ ໃຫ້ ກັບ ພະ ນັກ ງານ ບ ໍລ ິສຳດ ຫຼື ສຳະ ຫະ ພາບ, ເງນິ ຈາ່ຍ ຄາ່ ເຮັດ ໜາ້ ທີ່ ປະ ທ້ວງ, ແລະ ເງນິ ຈາ່ຍ ໃຫ້ ຕາມ ອດັ ຕາ ແຕ ່ລະ ວຽກ.

*ລາຍ ຮັບ ປະ ເພດ ອືນ່ມ ີຄ:ື ອນັ ນີ ້ປະ ກອບ ດວ້ຍ ເງນິ ບ� ເນັດ/ບ� ນານ, ເງນິ ຄາ້ງ ຈາ່ຍ,  ເງນິຄາ່ ທ� ນຽມ ທີ່ ຫັກ ໄວ,້ ເງນິຄາ່ ຊົດ ເຊຍີ ໃຫ້ ອອກ ການ, ເງນິ
ໃຫ້ ວັນ ພັກ, ເງນິ ຊົດ ເຊຍີ ຜູ້ ເຮັດ ວຽກ, ເງນິ ໂບ ນັດ, ເງນິ ໃຫ້ ຢ້ອນ ຫຼັງ, ເງນິ ຄາ່ ເປັນ ພະ ຍານ, ເງນິ ແບງ່ ຜົນ ກ� ໄລ, ເງນິ ພິ ເສຳດ, ເງນິ ຄາ່ ປະ ທ້ວງ, ອືນ່ໆ.

ຄໍາ ຖາມທີ 6, ຂໍ້ 6A: ໃສ່ເງນິລາຍໄດກ້່ອນການຫັກຕາ່ງໆຢູ່ທີ່ນີ.້

ຄໍາແນະນໍາ:
•  ເງນິ ທີ່ ຫາ ມາ ໄດ ້ລວມ: ລາຍ ງານ ເງນິ ທີ່ ຫາ ມາ ໄດ ້ລວມ (ເງນິ ຫາ ມາ ໄດ ້ຫຼື ລາຍ ຮັບ ທຸກ ອນັ ກ່ອນ ຫັກ ພາ ສີ ຫຼື ຫັກ ຄາ່ ອືນ່ໆ). ຖາ້ ທ່ານ ບໍ່ ຮູເ້ງນິ ທີ່ ຫາ ມາ ໄດ ້ລວມ ຂອງ
ທ່ານ, ໃຫ້ ຕດິ ຕໍ່ ກັບ ນາຍ ຈາ້ງ ຂອງ ທ່ານ.

•  ລາຍ ງານ ແຕ ່ວັນອາ ທິດ ຈົນ ຮອດ ວັນ ເສົາ: ທ່ານ ຕອ້ງ ລາຍ ງານ ວຽກ ແລະ ເງນິ ທີ່ ຫາ ມາ ໄດ ້ຂອງ ທ່ານ ຕາມ ມື ້ເລີມ່ ຕົ້ນ ວັນ ອາ ທິດ ແລະ ມື ້ສຳນ ສຳດ ວັນ ເສຳົາ ຢູ ່ໃນ ແບບ ຟອມ
ການຢັ້ງ ຢືນ. ຖາ້ ອາ ທິດ ຈາ່ຍ ເງນິ ເດອືນ ຂອງ ທ່ານ ບໍ່ ແມນ່ ວັນ ອາ ທິດ ຮອດ ວັນ ເສຳົາ, ທາງ EDD ຂ ໍແນະ ນ� ໃຫ້ ທ່ານ ເກັບ ຮັກ ສຳາ ບັນ ທຶກວຽກ ແລະ ເງນິ ທີ່ ໄດ ້ມາ ໃນ ແຕ ່ລະ ມື້
ເພື່ອ ລາຍ ງານ ວຽກ ແລະ ເງນິ ທີ່ ຫາ ມາ ໄດ ້ຢ່າງ ຖກື ຕອ້ງ.

•  ຄດິ ໄລເ່ງນິ ທີ່ ຫາ ມາ ໄດ:້ ທ່ານຕອ້ງ ລາຍ ງານເງນິ  ທີ່ ຫາ ມາໄດ ້ລວມ ຂອງ ທ່ານກ່ອນ ການ ຫັກ ຄາ່ ຕາ່ງໆ. ຢູ່ໃນເກືອບ ທຸກສຳະພາບການ, ທ່ານສຳາມາດຄດິໄລຄ່າ່ ແຮງ ທັງ
ໝົດ ຂອງ  ທ່ານໄດໂ້ດຍການເອົາຊົ່ວໂມງທີ່ໄດເ້ຮັດວຽກຄູນໃຫ້ຄາ່ຈາ້ງຕໍ່ຊົ່ວໂມງຂອງທ່ານ. ຕົວ ຢ່າງ, ຖາ້ ທ່ານ ເຮັດ ວຽກ ໄດ້10ຊົ່ວໂມງຕັ້ງແຕ່ວັນອາທິດຮອດວັນເສຳາຢູ່ໃນ
Continued Claim Form (ແບບຟອມຮຽກຮອ້ງຕໍ່)ຂອງທ່ານແລະໄດ້ຮັບຄາ່ແຮງ$12ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ,ຄາ່ແຮງຂອງທ່ານທີ່ຕອ້ງລາຍງານຈະແມນ່$120. ລາຍ ງານ
ຄາ່ ແຮງ ຂອງ ທ່ານ ໃນ ລະ ຫວາ່ງ ອາ ທິດ  ທີ່ ທ່ານ ໄດ ້ເຮັດ ວຽກ ແລະ ໄດ ້ຮັບ ຄາ່ ຈາ້ງ ຕົວ ຈງິ — ບໍ່ ແມນ່ ເມືອ່ ທ່ານ ຮັບ ເງນິຄາ່ ແຮງ ຂອງ ທ່ານ.

•  ມ ີນາຍ ຈາ້ງ ຫຼາຍ ກ່ ວາ ໜຶງ່ ຄົນ: ຖາ້ ທ່ານ ເຮັດ ວຽກ ໃຫ້ ກັບ ນາຍ ຈາ້ງ ຫຼາຍ ກ່ ວາ ໜຶງ່ ຄົນ, ໃຫ້ ລວມ ເງນິ ທີ່ ຫາ ມາ ໄດ ້ຈາກ ນາຍ ຈາ້ງ ແຕ ່ລະ ຄົນ ເຂົ້າ ກັນ ເພື່ອ ໃຫ້ ເປັນ ເງນິ ທີ່
ຫາ ມາ ໄດ ້ທັງ ໝົດ. ຕົວຢ່າງ,ຖາ້ທ່ານເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສຳດ ABC 10 ຊົ່ວໂມງທີ່ໄດ້ເງນິ $10 ຕໍ່ຊົ່ວໂມງແລະເຮັດໃຫ້ບໍລິສຳດ XYZ 12 ຊົ່ວໂມງທີ່ໄດ້ເງນິ $10 ຕໍ່ຊົ່ວ
ໂມງນັບແຕ່ວັນອາທິດຮອດວັນເສຳົາຢູ່ໃນ Continued Claim Form (ແບບຟອມຮຽກຮອ້ງຕໍ່)ຂອງທ່ານ,ຄາ່ແຮງທັງໝົດຂອງທ່ານຕອ້ງລາຍງານແມມນ່$220.

•  ເງນິ ທີ່ ຫາ ມາໄດ ້ເກີນ $999.99: ຖາ້ເງນິທີ່ຫາມາໄດຂ້ອງທ່ານແມນ່ $1,000.00 ຫຼື ຫຼາຍກວາ່ນັ້ນ, ໃຫ້ໃສຳຈ�ນວນ $999.99 ຢູ່ໃນຊອ່ງ ສຳ� ລັບ ເງນິ ທີ່ ຫາ ມາ ໄດ.້

•  ວຽກ ບໍ່ ເຕັມ ເວ ລາ ຫຼື ວຽກ ເຕັມ ເວ ລາ: ຖາ້ທ່ານກ�ລັງເຮັດວຽກບໍ່ເຕັມເວລາ, ທ່ານອາດຈະສຳາມາດໄດຮ້ັບເງນິຊວ່ຍເຫຼືອ UI ໃນຈ�ນວນຫຼຸດລົງ ແມແ້ຕເ່ງນິ ທີ່ຫາມາ
ໄດຂ້ອງທ່ານສຳງກ່ວາຈ�ນວນເງນິຊວ່ຍເຫຼືອປະຈ�ອາທິດຂອງທ່ານກໍ່ ຕາມ. ທາງ EDD ຈະ ຄດິ ໄລ ່ຈ� ນວນ ເງນິ ທີ່ ຈະ ຫັກ ຈາກ ຈ� ນວນ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ປະ ຈ� ອາ ທິດ ຂອງ
ທ່ານ ແລະ ທ່ານ ຈະ ໄດ ້ຮັບການ ຈາ່ຍ ສຳວນ ທີ່ ຍັງ ເຫຼືອ ໃຫ້, ຖາ້ ມ.ີ ຖາ້ ທາງ EDD ກ� ນົດ ວາ່ ທ່ານ ຫາ ເງນິ ໄດ ້ຫຼາຍ ເກີນ ກ່ ວາ ທີ່ ຈະ ໄດ ້ຮັບ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ຫຼື ທ່ານ ກັບ ໄປເຮັດ
ວຽກ ເຕັມ ເວ ລາ ແລວ້, ຄ� ຮຽກ ຮອ້ງຂ ໍUI ຂອງ ທ່ານ ກໍ່ ຈະ ໃຊ ້ບໍ່ ໄດ ້ອກີ. ທາງ EDD ຈະ ແຈງ້ ໃຫ້ ທ່ານ ຊາບ ວາ່ ທ່ານ ຫາ ເງນິ ໄດ ້ຫຼາຍ ເກີນ ແລວ້ ແລະ ທ່ານ ຈະ ບໍ່ ໄດ ້ຮັບ
ການຢັ້ງ ຢືນ ໃນ ອາ ທິດ ຕໍ່ ໄປ ອກີ. ຖາ້ ທ່ານ ຕອ້ງ ການຢັ້ງ ຢືນ ຂ ໍເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ອກີ, ກ່ອນ ອືນ່ນັ້ນທ່ານ ຕອ້ງ ເປີດ ຂໍ້ ຮຽກ ຮອ້ງ ຂອງ ທ່ານ ຄນື ໃໝ ່ອກີ . ເບິງ່ ໜາ້ ທີ 6 ສຳ� ລັບ ຂໍ້ ມູນ
ກ່ຽວ ກັບ ການ ເປີດ ຂໍ້ ຮຽກ ຮອ້ງ ຂອງ ທ່ານ ຄນື ໃໝ.່

•  ລາຍ ງານ ຄວາມຜິດ ພາດ ໃຫ້ EDD: ຖາ້ ທ່ານ ໄດ ້ລາຍ ງານ ເງນິ ທີ່ ຫາ ມາ ໄດ ້ຂອງ ທ່ານ ຜິດ, ໃຫ້ ຕດິ ຕໍ່ EDD ທັນ ທີ.
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ຄໍາ ຖາມທີ 6, ຂໍ້ 6B: ລາຍງານຂໍ້ມູນການຈາ້ງງານ ຫຼື ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງເງນິທີ່ ຫາ ມາໄດ.້

ຄໍາແນະນໍາ:
ທ່ານ ຕອ້ງ ລາຍ ງານນາຍ ຈາ້ງ ຫຼື ແຫຼ່ງ ຂໍ້ ມູນ ເງນິ ທີ່ ຫາ ມາ ໄດ ້ຂອງ ທ່ານ ຕາມມື ້ເລີມ່ ຕົ້ນ ວັນ ອາ ທິດ ແລະ ມື ້ສິ້ນ ສຸດ ວັນ ເສົາໃນ ແບບ ຟອມ ການຢັ້ງ ຢືນ.

•  ມືເ້ຮັດວຽກຄັ້ງສຸດທ້າຍ: ໃສຳມືເ້ຮັດວຽກຄັ້ງສຳດທ້າຍເຂົ້າ ໄປ. ຖາ້ທ່ານເຮັດວຽກໃຫ້ກັບນາຍຈາ້ງຫຼາຍກ່ວາໜຶງ່ຄົນໃນອາທິດດຽວກັນ, ໃຫ້ ໃສຳມືສຳດທ້າຍທີ່ທ່ານເຮັດວຽ
ກຕົວຈງິໃນລະຫວາ່ງອາທິດນັ້ນ ແລະ ຊື ່ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງນາຍຈາ້ງຜູ້ສຳດທ້າຍ ທີ່ທ່ານເຮັດວຽກໃຫ້ຕົວ ຈງິໃນລະຫວາ່ງອາທິດນັ້ນ.

•  ຈໍານວນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກທັງໝົດ: ໃສຳຈ�ນວນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກທັງໝົດເຂົ້າ ໄປ. ລວມ ຈ� ນວນ ຊົ່ວ ໂມງ ຈາກ ນາຍ ຈາ້ງ ແຕ ່ລະ ຄົນ ເພື່ອ ໃຫ້ ໄດ ້ຈ� ນວນ ຊົ່ວ ໂມງເຮັດ
ວຽກທັງ ໝົດ ໃນ ອາ ທິດ ດຽວ ກັນ. ຕົວ ຢ່າງ, ຖາ້ ທ່ານ ໄດເ້ຮັດ ວຽກໃຫ້ ກັບ ບ ໍລ ິສຳດ ABC 10 ຊົ່ວ ໂມງ ແລະ ບ ໍລ ິສຳດ XYZ 12 ຊົ່ວ ໂມງ ໃນ ລະ ຫວາ່ງ ອາ ທິດ ນີ,້ ໃຫ້ ລາຍ ງານ
ຈ� ນວນ ຊົ່ວ ໂມງ ເຮັດ ວຽກ ທັງ ໝົດ ໃນ ອາ ທິດ ນີ ້ແມນ່ 22 ຊົ່ວ ໂມງ. ຖາ້ ທ່ານ ບໍ່ ໄດ ້ເຮັດ ວຽກ, ໃຫ້ ປະ  ຊອ່ງ ນີ ້ຫວາ່ງ ເປົ່ າ.

•  ຊື ່ແລະ ທີ່ ຢູ່ ທາງ ໄປ ສະ ນ ີຂອງ ນາຍ ຈາ້ງ: ໃສຳ ຂໍ້ ມູນ ຂອງ ນາຍ ຈາ້ງ ຂອງ ທ່ານ ຫຼື ແຫຼ່ງ ທີ່ ມາ ຂອງ ເງນິ ທີ່ ຫາ ໄດ ້ຂອງ ທ່ານ (ຜູ້ ທີ່ ທ່ານ ໄດ ້ຮັບ ເອົາ ເງນິ ທີ່ ຫາມາ ໄດ ້ນັ້ນ ນ�).
•  ເຫດຜົນທີ່ບໍ່ເຮັດວຽກຕໍ່ອກີ: ຖາ້ ທ່ານ ໄດ ້ຮັບ ຄາ່ ແຮງ ສຳ� ລັບ ວຽກ ທີ່ໄດ ້ເຮັດ ແລະ ບໍ່ ເຮັດ ວຽກ ຕໍ່ ໄປ ອກີ, ໃຫ້ ບອກ ເຫດ ຜົນ ວາ່ ເປັນ ຫຍັງ ທ່ານ ຈິງ່ ບໍ່ ເຮັດ ວຽກ ຕໍ່ ອກີ.
ຖາ້ທ່ານໄດ ້ຮັບ ຄາ່ ແຮງ ແລວ້ ແລະ ຍັງເຮັດວຽກຢູ່, ໃຫ້ຂຽນ "still working (ຍັງເຮັດວຽກຢູ່)." ຖາ້ ທ່ານ ໄດ ້ຮັບ ລາຍ ຮັບ ປະ ເພດ ອືນ່, ແຕ ່ບໍ່ ໄດ ້ເຮັດ ວຽກ, ໃຫ້ ໃສຳ ປະ ເພດ
ລາຍ ຮັບ ທີ່ ທ່ານ ໄດ ້ຮັບ (ຕົວ ຢ່າງ, ຄາ່ ຊົດ ເຊຍີ ອອກວຽກ, ຈາ່ຍ ຄາ່ ແທນການ ແຈງ້, ເງນິ ຄາ້ງ, ອືນ່ໆ).

•  ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕມີ: ສຳ� ລັບ ຂໍ້ ມູນ ເພີ່ມ ເຕມີ ແລະ ຕົວ ຢ່າງ ກ່ຽວ ກັບການ ລາຍ ງານ ຄາ່ ຈາ້ງ, ໃຫ້ ເຂົ້າເບິງ່ ໜາ້ ການຢັ້ງ ຢືນ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ UI ຢູ່ ໃນ ເວັບ ໄຊ ທ໌ EDD ຢູ ່ທີ່ www.
edd.ca.gov/unemployment.

ຄໍາ ຖາມທີ 7: ພາສີລາຍໄດລ້ັດຖະບານກາງ.

ຄໍາແນະນໍາ:
ປະ ກັນ ໄພ ຫວາ່ງ ງານ ແມນ່ ລາຍ ໄດ ້ຕອ້ງ ເສຳຍ ພາ ສຳ ແລະ ຕອ້ງ ໄດ ້ລາຍ ງານ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຍືນ່ ເສຳຍ ພາ ສຳ ລາຍ ໄດ ້ລັດ ຖະ ບານ ກາງ. (ສຳ� ລັບ ຂໍ້ ມູນ ເພີ່ມ ເຕມີ, ທ່ານ ຄວນ ຕດິ ຕໍ່ ຫາ  
ໜວ່ຍ ງານ ລາຍ ຮັບ ພາຍ ໃນ ຫຼື ທີ່ ປຶກ ສຳາ ພາ ສຳ ຂອງ ທ່ານ.) ທ່ານ ສຳາ ມາດ ເລອືກ ໃຫ້ ກັກ ເອົາ ພາ ສຳ ລາຍ ໄດ ້ຂອງ ລັດ ຖະ ບານ ກາງ ໄດ ້ຈາກ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອຂອງ ທ່ານ. ຖາ້ທ່ານຕ້
ອງການໃຫ້ກັກພາສຳລາຍໄດຂ້ອງລັດຖະບານກາງໄວເ້ປັນອາທິດ, ໃຫ້ ໝາຍ ໃສຳ ຊອ່ງ ທີ່ ມ ີຢູ່ ໃນ UI OnlineSM ຫຼື ເຈຍ້ ແບບ ຟອມ, ຫຼື ຕອບ ຄ� ຖາມ ວາ່ “ແມນ່ ແລວ້” ຢູ ່ໃນ
EDD Tele-CertSM.  ປ່ອຍ ຫ້ອງ ນີ ້ໃຫ້ ຫວາ່ງ ໄວ ້ຢູ ່ໃນ UI OnlineSM ຫຼື ເຈຍ້ ແບບ ຟອມ, ຫຼື ຕອບ ວາ່ “ບໍ່ ແມນ່” ຢູ່ ໃນ EDD Tele-CertSM ຖາ້ ທ່ານ ບໍ່ ຕອ້ງ ການ ໃຫ້ ກັກ
ພາ ສຳ ລັດ ຖະ ບານ ກາງ.

ຄໍາ ຖາມທີ 8: ການປ່ຽນທີ່ຢູ່ທາງໄປສະນ ີຫຼື ເບີໂທລະສັບ.

ຄໍາແນະນໍາ:
ທ່ານ ອາດ ຈະ ໃຊ ້UI OnlineSM ຫຼື ເຈຍ້ ແບບ ຟອມ ເພື່ອ ປ່ຽນ ທີ່ ຢູ ່ທາງ ໄປ ສຳະ ນ ີຫຼື ເບ ີໂທ ລະ ສຳບ ກັບ ທາງ EDD ໄດ.້ ວ ິທີ ໄວ ທີ່ ສຳດ ທີ່ ຈະ ປ່ຽນ ທີ່ ຢູ່ ທາງ ໄປ ສຳະ ນ ີຫຼື ເບ ີໂທ
ລະ ສຳບ ຂອງ ທ່ານ ແມນ່ ຜ່ານ ທາງ UI OnlineSM ຢູ ່ທີ່ www.edd.ca.gov/UI_Online. ທ່ານ ອາດ ຈະ ອບັ ເດດ ທີ່ ຢູ່ ທາງ ໄປ ສຳະ ນ ີຫຼື ເບ ີໂທ ລະ ສຳບ ຂອງ ທ່ານ ຜ່ານ UI
OnlineSM ໄດ ້ທຸກ ເວ ລາ. ຖາ້ ທ່ານ ເລອືກຢັ້ງ ຢືນ ດວ້ຍ ການ ໃຊເ້ຈຍ້ແບບ ຟອມ, ໃຫ້ໝາຍໃສຳຫ້ອງ ແລະ ປະກອບຂໍ້ມູນໃສຳດາ້ນຫຼັງ
ແບບຟອມໃຫ້ຄົບ ຖວ້ນ.
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 ການຮັບເອົາເງນິຊວ່ຍເຫຼືອ

ທ່ານ ຕອ້ງ ໄດ ້ເຮັດ ວຽກ ເປັນ ໄລ ຍະ ເວ ລາ ລ ໍຖາ້ ບໍ່ ໄດ ້ຈາ່ຍ ເງນິ ໜຶງ່ ອາ ທິດ ຢູ ່ໃນ ໃບ ຮຽກ ຮອ້ງ ຂອງ ທ່ານ ກ່ອນ ທີ່ ທ່ານ ຈະ ໄດ ້ຮັບ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ UI. ສຳາມາດໃຊໄ້ລຍະລຖໍາ້ໄດພ້ຽງແຕ່
ຖາ້ທ່ານຢັ້ງ ຢືນ ຂ ໍເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ແລະ ບັນລຸໄດຕ້າມທຸກເງືອ່ນໄຂການມສຳດໄດຮ້ັບສຳ�ລັບອາທິດນັ້ນ. ຕາມ ປົກ ກະ ຕນິັ້ນ ການຢັ້ງ ຢືນ ທ� ອດິ ຂອງ ທ່ານ ຈະ ລວມ ມ ີໄລ ຍະ ລ ໍຖາ້ ບໍ່ ໄດ້
ຈາ່ຍ ເງນິ ໜຶງ່ ອາ ທິດ ແລະ ໜຶງ່ ອາ ທິດ ຂອງ ການ ຈາ່ຍ  ຖາ້ ທ່ານ ມ ີເງືອ່ນ ໄຂ ຄົບ ຕາມ ຂໍ້ ກ� ນົດ ການ ມ ີສຳດ ໄດ ້ຮັບ ສຳ� ລັບ ທັງ ສຳອງ ອາ ທິດ. ຢັ້ງ ຢືນ ຂ ໍເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ທຸກໆ ສອງ ອາ
ທິດ ເພື່ອ ໃຫ້ ສືບ ຕໍ່ ໄດ ້ຮັບ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ.

ທ່ານມີທາງເລອືກໃນວິທີທີ່ທ່ານຈະຮັບເອົາການຈາ່ຍເງນິຊວ່ຍເຫຼືອຕາ່ງໆ, EDD ອອກການຈາ່ຍເງນິຊວ່ຍເຫຼືອໃຫ້ໂດຍບັດ EDD Debit CardSM ຫຼືໂດຍເຊັກ. ບັດ EDD
Debit Card ແມນ່ວິທີຮັບເງນິຊວ່ຍເຫຼືອຂອງທ່ານໄດໄ້ວທີ່ສຳດແລະປອດໄພທີ່ສຳດ. ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານບໍ່ຕອ້ງຮັບບັດ EDD Debit Card ກໍ່ໄດ.້ ຕດິຕໍ່ຫາ EDD
ຖາ້ທ່ານຢາກຈະຮັບເງນິຊວ່ຍເຫຼືອຂອງທ່ານດວ້ຍໃບເຊັກຈາ່ຍເງນິ.

ຖາ້ຜ່ານມາໄດ້ມີການອອກບັດສຳ�ລັບ UI, ປະກັນໄພຄວາມພິການຫຼືເງນິຊວ່ຍເຫຼືອການລາພັກວຽກຄອບຄົວທີ່ຍັງໄດ້ຮັບເງນິໃຫ້ແກ່ທ່ານມາກ່ອນແລວ້ແລະຈ�ເປັນຕອ້ງ
ໄດ້ມີການປ່ຽນບັດໃໝ,່ ໃຫ້ຕດິຕໍ່ຝ່າຍບໍລິການລູກຄາ້ບັດ EDD Debit Card ຂອງ Bank of Americaໂດຍການໂທຫາເບ ີ1-866-692-9374 ຫຼື
1-866-656-5913 (TTY).

 ການຍົກເລກີ ຫຼື ການຢຸດຂໍ້ຮຽກຮອ້ງຂອງທ່ານ

ທ່ານອາດຈະຍົກເລກີແຕກ່ານຮຽກຮອ້ງ UI ຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ ຖາ້ ການ ຮຽກ ຮອ້ງ ຂອງ ທ່ານ ບໍ່ ທັນ ໝົດ ໄປ, Notice of Determination (ແຈງ້ການເລືອ່ງ
ການກ�ນົດ)ໄດ ້ສຳ່ງ ໃຫ້, ບໍ່ ທັນ ໄດ ້ຈາ່ຍ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ໃຫ້, ແລະ ບໍ່ ທັນ ມ ີການ ກ� ນົດ ການ ຈາ່ຍ ເກີນ ຢູ່ ໃນ ຂໍ້ ຮຽກ ຮອ້ງ. ຖາ້ຂໍ້ຮຽກຮອ້ງຂອງທ່ານຖກືຍົກເລກີ,
ທ່ານສຳາມາດຍືນ່ຂໍ້ຮຽກຮອ້ງ UI ໃໝໃ່ນວັນທີຕໍ່ມາໄດ.້ ຖາ້ທ່ານຕອ້ງການຍົກເລກີການຮຽກຮອ້ງຂອງທ່ານ, ໃຫ້ຕດິຕໍ່ EDD ທັນທີ. ທ່ານ ບໍ່ ສຳາ ມາດ ຍົກ
 ເລກີ ຂໍ້ ຮຽກ ຮອ້ງ ໄດ ້ຫຼັງ ຈາກ ທ່ານ ໄດ ້ຮັບ ເງນິຊວ່ຍ ເຫຼືອ UI ແລວ້ ແລະ ບໍ່ ສຳາ ມາດ ຍືນ່ ຂໍ້ ຮຽກ ຮອ້ງ UI ໃໝ ່ໄດ ້ຈົນ ກ່ ວາ ຂໍ້ ຮຽກ ຮອ້ງ ປະ ຈຸ ບັນ ຂອງ ທ່ານ ສຳນ ສຳດ
ລົງ. ຖາ້ ທ່ານ ກັບ ຄນື ໄປ ເຮັດ ວຽກ ຫຼື ບໍ່ ຕອ້ງ ການ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ເປັນ ໄລ ຍະ ເວ ລາ ໜຶງ່ ແລວ້, ງາ່ຍໆ ກໍ່ ຄ ືໃຫ້ ຢຸດ ການຢັ້ງ ຢືນ. ທ່ານ ສຳາ ມາດ ເປີດ ຂໍ້ ຮຽກ ຮອ້ງ ຂອງ
 ທ່ານ ຄນື ໃໝ ່ໄດ ້ໃນ ອະ ນາ ຄົດ ຖາ້ຍັງ ມ ີເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ໃຫ້ ຢູ່ ແລະ ຂໍ້ ຮຽກ ຮອ້ງ ຂອງ ທ່ານ ສຳນ ສຳດ ລົງ ແລວ້.

 ການເປີດຂໍ້ຮຽກຮອ້ງຂອງທ່ານຄນືໃໝ່

ຖາ້ ທ່ານ ໄດ ້ຢຸດ ຮັບ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ໄປ ແລະ ດຽວ ນີ ້ຈ� ເປັນ ຕອ້ງ ໄດ ້ຢັ້ງ ຢືນ ອກີ, ຢ່າ ລ ໍຊາ້ ທີ່ ຈະ ທ� ການ ເປີດ ຂໍ້ ຮຽກ ຮອ້ງ ຂອງ ທ່ານ ຄນື ໃໝ.່ ທ່ານ ອາດ ຈະ ເປີດ ຂໍ້ ຮຽກ ຮອ້ງ ຂອງ ທ່ານ
ຄນື ໃໝ ່ໄດ ້ຜ່ານ ທາງ UI OnlineSM, ໂດຍ ທາງ ໂທ ລະ ສຳບ, ຫຼື ໂດຍ ທາງ ແຟັກ. ວ ິທີ ໄວ ທີ່ ສຳດ ທີ່ ຈະ ເປີດ ຂໍ້ ຮຽກ ຮອ້ງ ຂອງ ທ່ານ ຄນື ໃໝແ່ມນ່ ຜ່ານ ທາງ UI OnlineSM ຢູ ່ທີ່
www.edd.ca.gov/UI_Online.

 ການປ້ອງກັນການສໍ້ໂກງເງນິຊວ່ຍເຫຼືອ

ຜູ້ຮຽກຮອ້ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ເປັນຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນປອມ ຫຼື ກັກຂໍ້ມູນໄວ ້ເພື່ອໃຫ້ໄດຮ້ັບເງນິຊວ່ຍເຫຼືອອາດຈະຖກືປະເມນີເລືອ່ງການລົງໂທດການຕັດສຳດໄດຮ້ັບຈາກຄ�ໃ
ຫ້ການເທັດ ທີ່ຈະປະຕເິສຳດບໍ່ໃຫ້ເງນິຊວ່ຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າຕັ້ງແຕ ່2 ຫາ 23 ອາທິດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຖາ້ຜູ້ຮຽກຮອ້ງໄດຮ້ັບການປະເມນີວາ່ມກີານຈາ່ຍໃຫ້ເກີນ,
ຈະເພີ່ມການລົງໂທດທາງດາ້ນການເງນິ 30 ເປີເຊັນໃສຳກັບຈ�ນວນທີ່ໄດຈ້າ່ຍເກີນນັ້ນ.

ທາງ EDD ຍັງອາດຈະດ�ເນນີຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາຕໍ່ກັບຜູ້ຮຽກຮອ້ງ ຜູ້ທີ່ສຳໍ້ໂກງໃຫ້ໄດຮ້ັບເງນິຊວ່ຍເຫຼືອຜິດກົດໝາຍນ�ອກີ. ການກ່າວຫາເຫຼົ່ານີສຳາມ
າດສຳ່ງຜົນໃຫ້ມກີານລົງໂທດເພີ່ມເຕມີ, ມດີອກເບຍ້, ແລະ ອາດຈະມກີານໃຫ້ຈ�ຄຸກໄດ.້ ທາງ EDD ໃຊລ້ະບົບການກວດຈັບການສຳໍ້ໂກງ ເພື່ອລະບຸຜູ້
ຮຽກຮອ້ງຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ບໍ່ລາຍງານເງນິທີ່ຫາມາໄດ.້ ຖາ້ທ່ານສຳງໄສຳວາ່ ອາດຈະກ�ລັງມກີານສຳໍ້ໂກງ UI ຢູ່, ທ່ານສຳາມາດລາຍງານໄດ ້ໂດຍການໂທຫາ
ສາຍດວ່ນການສໍ້ໂກງຂອງ EDD ທີ່ ເບ ີ1-800-229-6297  ຫຼື ລາຍ ງານ ມັນ ທາງ ອອນ ລາຍ ໂດຍ ການຕດິ ຕໍ່ ລິງ້ ຂອງ EDD ຢູ່ ທີ່ www.edd.ca.gov.

DE 1275B/L Rev. 4 (2-19) (INTERNET) ໜາ້ 6 ໃນ 7



 ແບບ ຟອມ ແລະ ແຈງ້ ການ ທີ່ ທ່ານ ຈະ ໄດ ້ຮັບ

ຫຼັງ ຈາກ ຍືນ່ ຂໍ້ ຮຽກ ຮອ້ງ UI ແລວ້, ທ່ານ ຈະ ໄດ ້ຮັບ ແຈງ້ ການ ແລະ ແບບ ຟອມ ຕໍ່ ໄປ ນີ ້ທາງ ໄປ ສຳະ ນ:ີ

•  Notice of Unemployment Insurance Claim Filed, DE 1101 CLMT(ແຈງ້ການຂໍ້ຮຽກຮອ້ງປະກັນໄພຫວາ່ງງານທີ່ຍືນ່ແລວ້):ແຈງ້ ການ ນີ ້ປະ
ກອບ ມ ີຂໍ້ ມູນ ທີ່ ທ່ານ ໃຫ້ ມາ ເມືອ່ ທ່ານ ຍືນ່ ຂໍ້ ຮຽກ ຮອ້ງ UI. ຖາ້ ຂໍ້ ມູນ ໃດ ໜຶງ່ ບໍ່ ຖກື ຕອ້ງ, ໃຫ້ ຕດິ ຕໍ່ ຫາ EDD ພາຍ ໃນ 10 ວັນ ນັບ ຈາກວັນ ທີ ສຳ່ງ ແຈງ້ ການ
 ໃຫ້ ທາງ ໄປ ສຳະ ນ.ີ

•  Notice of Unemployment Insurance Award, DE 429Z(ແຈງ້ການເລືອ່ງການໃຫ້ປະກັນໄພຫວາ່ງງານ): ແຈງ້ ການ ນີ ້ລວມ ມ ີຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ຂໍ້
ຮຽກ ຮອ້ງ ຂອງ ທ່ານ ລວມ ທັງ ຈ� ນວນ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ສຳງ ສຳດ ທີ່ ມ ີໃຫ້ ແກ່ ທ່ານ ແລະ ຈ� ນວນ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ປະ ຈ� ອາ ທິດ ຂອງ ທ່ານ (ຈ� ນວນ ເງນິ ທີ່ ທ່ານ ຈະ ໄດ ້ຮັບ
ແຕ ່ລະ ອາ ທິດ ກ່ອນ ການ ຫັກ ຕາ່ງໆ ຖາ້ ທ່ານ ມ ີສຳດ ໄດ ້ຮັບ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ). ຕາ ຕະ ລາງຢູ່ດາ້ນລຸມ່ຂອງແຈງ້ການລວມເອົາທຸກຄາ່ຈາ້ງທີ່ທ່ານໄດຮ້ັບຢູ່ໃນໄລຍະພື້ນຖານ
ທີ່ໃຊກ້�ນົດການຮຽກຮອ້ງຂອງທ່ານ. ຖາ້ທ່ານ ເຊືອ່ ວາ່ ຄາ່ ຈາ້ງ ທີ່ ປະ ກົດ ຂຶນ້ນັ້ນບໍ່ ຖກື ຕອ້ງ, ໃຫ້ ຕດິ ຕໍ່ ຫາ EDD ພາຍ ໃນ 30 ວັນ ນັບ ຈາກວັນ ທີ ສຳງ ແຈງ້ ການ  ນີໃ້ຫ້ ທາງ
ໄປ ສຳະ ນ.ີ

•  Continued Claim Form, DE 4581(ແບບຟອມຮຽກຮອ້ງຕໍ່): ທ່ານ ຈະ ໄດ ້ຮັບ ແບບ ຟອມ ນີ ້ເພື່ອຢັ້ງ ຢືນ ຂ ໍເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ. ແທນ ທີ່ ຈະ ສຳ່ງ ແບບ ຟອມ ນີ ້ໂດຍ ທາງ ໄປ
ສຳະ ນ,ີ ທ່ານ ອາດ ຈະ ຢັ້ງ ຢືນ ທາງ ອອນ ລາຍ ດວ້ຍ ການ ໃຊ ້UI OnlineSM ຫຼື ໂດຍ ການ ໂທ ລະ ສຳບ ດວ້ຍ ການ ໃຊ ້EDD Tele-CertSM ໄດ.້ ວ ິທີຢັ້ງ ຢືນ ໄດ ້ໄວ ທີ່ ສຳດ, ສຳະ ດວກ
ທີ່ສຳດ ແລະ ປອດ ໄພ ທີ່ ສຳດ ແມນ່ ຜ່ານ ທາງ UI OnlineSM ທີ່ www.edd.ca.gov/UI_Online.

•  Notice of Requirement to Register for Work, DE 8405(ແຈງ້ການເງືອ່ນໄຂກ�ນົດ ເພື່ອລົງທະບຽນເຮັດວຽກ, DE 8405): ການແຈງ້ການນີ້ແມນ່ເພື່ອ
ແນະນ�ທ່ານວາ່ ທ່ານຈ�ເປັນຕອ້ງໄດ້ເອົາໃບຊີວະປະຫວັດໃສຳເຂົ້າໄປ ແລະ ເກັບຮັກສຳາໃບຊວີະປະຫວັດທີ່ນ�ໃຊ້ໄດ້ໄວ້ຢູ່ໃນ CalJOBSSM ເພື່ອໃຫ້ມີສຳດໄດ້ຮັບຈາ່ຍຜົນ
ປະໂຫຍດ UI ໃຫ້. CalJOBSSM ແມນ່ສຳນກາງວຽກທາງອນິເຕເີນັດທີ່ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າຫາລາຍການວຽກເປັນພັນໆວຽກ ແລະ ເຄືອ່ງມຕືາ່ງໆທີ່ຊວ່ຍໃຫ້ທ່ານຈັດການອາຊີ
ບຂອງທ່ານໄດ.້ ໃຫ້ເຂົ້າຫາ www.CalJOBS.ca.gov  ເພື່ອລົງທະບຽນມື້ນີ້ເພື່ອໃຫ້ຄົບຕາມເງືອ່ນໄຂກ�ນົດຂອງໂຄງການນີ.້

•  Employment Development Department (EDD) Customer Account Number, DE 5614 (ເລກບັນຊີລູກຄາ້ກົມພັດທະນາການຈາ້ງງານ):
ແຈງ້ ການ ນີ ້ໃຫ້ ຕົວ ເລກ ກ� ນົດ ແບບ ສຳມ ສຳະ ເພາະ 10 ຕົວ ເລກ ແກ່ ທ່ານ ເພື່ອ ໃຊ ້ເມືອ່ ລົງ ທະ ບຽນ ຂ ໍUI OnlineSM. ເລກ ບັນ ຊ ີລູກ ຄາ້ EDD
ແ ມນ່ ການ ປ້ອງ ກັນ ເພີ່ມ ເຕມີ ເພື່ອ ປົກ ປ້ອງ ຂໍ້ ມູນ ປະ ຈ� ຕົວ ຂອງ ທ່ານ ແລະ ເພື່ອ ປ້ອງ ກັນ ແລະ ປົກ ປ້ອງ ການ ສຳໍ້ ໂກງ.

ທ່ານ ຍັງ ອາດ ຈະ ໄດ ້ຮັບ ແບບ ຟອມ ແລະ ແຈງ້ ການ ອືນ່ນອກ ເໜອື ຈາກ ທີ່ ມ ີລາຍ ການບອກ ໄວ ້ຢູ່ ຂາ້ງ ເທິງນັ້ນ, ຖາ້ ທ່ານ ໄດ ້ຮັບ ກ� ນົດ ເວ ລາ ນັດ ໝາຍ ສຳ� ພາດ ທາງ ໂທ ລະ ສຳບ ກ່ຽວ
ກັບ ການ ກ� ນົດ ການ ມ ີສຳດ ໄດ ້ຮັບ ກັບ ທາງ EDD, ຫຼື ຖາ້ ທາງ EDD ຕອ້ງ ການ ຂໍ້ ມູນ ເພີ່ມ ເຕມີ ເພື່ອກວດ ສຳອບ ຂໍ້ ມູນ ປະ ຈ� ຕົວ ຂອງ ທ່ານ.

ການຮັບເອົາການບໍລກິານຈາ້ງງານ ແລະການຝຶກອົບຮົມ

ມີບໍລິການຈາ້ງງານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜ່ານ America’s Job Centers of CaliforniaSM (AJCC) (ສຳນກາງວຽກລັດຄາລິຟໍເນຍຂອງອາເມຣິ
ກາ). ເຂົ້າເບິງ່ www.edd.ca.gov/Office_Locator ເພື່ອຊອກຫາສຳະຖານທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານ.

ເງນິຊວ່ຍເຫຼືອ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ລັດ ຄາ ລ ິຟ ໍເນຍ

ເງນິຊວ່ຍເຫຼືອການຝຶກອບົຮົມຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ (California Training Benefits, CTB) ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຮຽກຮອ້ງປະກັນໄພຫວາ່ງງານ
(Unemployment Insurance, UI) ທີ່ມີສຳດໄດ້ຮັບສຳບຕໍ່ການສຳກສຳາຂອງພວກເຂົາ, ປັບປຸງທັກສຳະຂອງພວກເຂາ ແລະ/ຫຼື ຮຽນຮູ້ເລືອ່ງການຄາ້ໃໝ່ໃນ
ຂະນະທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ UI. ສຳ�ລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕມີ CTB, ລວມທັງການມີສຳດໄດ້ຮັບ ຫຼື ວິທີສຳະໝັກ, ເຂົ້າເບິງ່ www.edd.ca.gov/CTB.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕມີ

ເຂົ້າ ເບິງ່ www.edd.ca.gov/unemployment ເພື່ອ ເອົາ ຂໍ້ ມູນ ເພີ່ມ ເຕມີ ກ່ຽວ ກັບ ໂຄງ ການ UI ແລະ ແຈງ້ ການ ອືນ່ໆ  ທີ່ ທ່ານ ອາດ ຈະ ໄດ ້ຮັບ.

ສຳ�ລັບຂໍ້ມູນລະອຽດເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກັບສຳດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານກັບເງນິຊວ່ຍເຫຼືອ ແລະ ຂໍ້ມູນ UI ກ່ຽວກັບໂຄງການພິເສຳດ ຫຼື ການ
ບ ໍລ ິການ ວຽກ, ໃຫ້ອ່ານປຶ້ ມຄູ່ມືUI A Guide to Benefits and Employment Services, DE 1275A (ບົດແນະນ�ເງນິຊວ່ຍເຫຼືອແລະ
ການບລໍກິານຈາ້ງງານ).ທ່ານ ອາດ ຈະ ເບິງ່ ຫຼື ສຳງ ປຶ້ມ ຄູ ່ມ ືທາງ ອອນ ລາຍ ໄດ ້ໂດຍ ການ ເຂົ້າ ຫາ www.edd.ca.gov/forms. ເລອືກ ມາດ ຖານຊອກຫາ
“Keyword(s) or Form Number (ຄ�ສຳບສຳ�ຄັນຫຼືໝາຍເລກແບບຟອມ),”ປ້ອນເລກແບບຟອມ “DE 1275A” ເຂົ້າໃນຊອ່ງຕົວຊອກຫາແບບ
ຟອມ,ແລະເລອືກປຸ່ມ “Search (ຊອກຫາ)”.

ຕດິ ຕໍ່ ຫາ EDD

ຖາ້ ທ່ານ ມ ີຄ� ຖາມ ທີ່ ບໍ່ ໄດ ້ຕອບ ຢູ ່ໃນ ເວັບ ໄຊ ທ໌ EDD ຂອງ ພວກ ເຮົາ ແລະ ຕອ້ງ ການ ຂໍ້ ມູນ ເພີ່ມ ເຕມີ ຫຼື ການ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ, ໃຫ້ ໃຊ້
UI OnlineSM. UI OnlineSM ແມນ່ມໃີຫ້ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື,້ 7 ມື ້ຕໍ່ ອາ ທິດ. ມັນ ເປັນ ວ ິທີ ທີ່ ປອດ ໄພ ແລະ ປິດ ລບັ ທີ່ ຈະ ຖາມ ຄ� ຖາມ ແລະ ຮັບ ເອົາ ຂໍ້ ມູນ.

ເຂົ້າ ຫາ www.edd.ca.gov/UI_Online ແລະ ລົງ ທະ ບຽນ ຂ ໍUI OnlineSM ເພື່ອ ສຳ່ງ ຂໍ້ ຄວາມ ອອນ ລາຍ.
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EDD ມ ີຜູ້ ຕາງ ໜາ້ ຜູ້ ທີ່ ສຳາ ມາດ ຊວ່ຍ ທ່ານ ເປັນ ພາ ສຳາ ອືນ່ ໄດ.້ ຖາ້ ທ່ານ ຕອ້ງ ການ ຄວາມ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ແລະ ຢາກ ຈະ ເວົ້າ ກັບ ຜູ້ ຕາງ ໜາ້ ຂອງ EDD ເປັນ ພາ ສຳາ ອືນ່ ກະລຸນາ ໂທ ຫາ ເບ ີໜວ່ຍ
ງານ ບ ໍລ ິການ ລູກ ຄາ້ ບ ີໃດ ເບ ີໜຶງ່ ແລະ ຂ ໍຜູ້ ແປ ພາ ສຳາ ເປັນ ພາ ສຳາ ທີ່ ທ່ານ ຕອ້ງ ການ ເວົ້າ.

EDD  ແມ່ນ ນາ ຍຈາ້ງ/ ໂຄງການ ທີ່ ໃຫ້ ໂອກາດ ເທົ່າ ທຽມ ກັນ. ຜົນປະໂຫຍດການຊວ່ຍເຫຼືອ ແລະ ການບລໍກິານເສຳມແມນ່ມໃີຫ້ຄົນພິການແຕ ່ລະ ຄົນຕາມການຂ.ໍ ການຂບໍລໍກິານ,
ຄວາມຊວ່ຍເຫຼືອ, ແລະ/ຫຼື ຮູບແບບທາງເລອືກອືນ່ຈ�ເປັນຕອ້ງໄດເ້ຮັດໂດຍການໂທຫາເບທີີ່ມເີປັນລາຍການໄວຢູ້່ຂາ້ງ ເທິງ.

ລັດຄຳາລຟິໍເນຍ

ອົງ ການ ພັດ ທະ ນາ
ແຮງງານ ແລະ ກໍາ ລັງ ງານ

ກົມພັດທະນາ
ການຈາ້ງງານ

ຝ່າຍບໍລກິານລູກຄາ້ UI
ເປີດ 8 ໂມງເຊົ້າຫາ 12ໂມງທ່ຽງ,
ວັນຈັນຫາວັນສຳກ
ພາສຳາອງັກິດ 1-800-300-5616

ພາສຳາສຳະເປນ 1-800-326-8937

ພາສຳາແຄນໂຕນສຳ 1-800-547-3506

ພາສຳາແມນດາຣນິ 1-866-303-0706

ພາສຳາຫວຽດນາມ 1-800-547-2058

TTY 1-800-815-9387

ສາຍ ໂທ ລະ ສັບ ບໍ ລ ິການ ຕົວ ເອງ ຂອງ UI
ມໃີຫ້ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື,້
7ມື້ຕໍ່ອາທິດ
ພາ ສຳາອງັກິດ ແລະ ສຳະເປນ
1-866-333-4606
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