THÔNG BÁO CHO NHÂN VIÊN
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Công ty chủ nhân này đã được đăng ký theo quy định của Bộ luật Bảo hiểm Thất nghiệp California và đang khai báo tín chỉ tiền lương
tích luỹ để làm cơ sở cho quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp của bạn.

Bạn có thể hội đủ tiêu chuẩn hưởng quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp nếu bạn:
• Đang thất nghiệp.
hoặc
• Làm việc ít hơn toàn thời gian VÀ sẵn sàng, bằng lòng và có khả năng nhận công việc toàn thời gian
hoặc làm theo chỉ dẫn của Sở Phát triển Nhân dụng (EDD).
Nhân viên của cơ quan giáo dục:
Quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp dựa trên tiền lương kiếm được trong lúc được một cơ quan giáo dục công lập hoặc bất vụ lợi thuê mướn
có thể sẽ không được trả cho thời kỳ nghỉ ở trường, nếu nhân viên được đảm bảo hợp lý là sẽ được trở lại làm việc khi kỳ nghỉ kết thúc
(Mục 1253.3, Bộ luật Bảo hiểm Thất nghiệp California). Quyền lợi dựa trên một việc làm hợp lệ khác có thể được trả cho những thời kỳ
nghỉ ở trường nếu cá nhân bị thất nghiệp đó hội đủ tiêu chuẩn trên mọi lĩnh vực khác, đồng thời mức tiền lương kiếm được từ việc làm hợp
lệ khác đủ để thiết lập hồ sơ yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp sau khi khấu trừ tiền lương nhận được từ (các) cơ quan giáo dục công lập hoặc
bất vụ lợi.
GHI CHÚ: Một số nhân viên có thể không được bao trả cho bảo hiểm thất nghiệp và bệnh tật.

Cách nhanh nhất để mở hồ sơ yêu cầu Bảo hiểm thất nghiệp (Unemployment Insurance, UI) là qua đường trực
tuyến bằng cách sử dụng eApply4UI tại www.edd.ca.gov/eapply4ui.
Bạn cũng có thể mở hồ sơ yêu cầu quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp bằng cách gọi điện thoại miễn phí từ bất kỳ nơi nào trên nước Mỹ theo số:
Tiếng Anh  
Tiếng Tây Ban Nha  
Tiếng Quảng Đông   

1-800-300-5616            Tiếng Quan thoại
1-800-326-8937            Tiếng Việt
1-800-547-3506            TTY (Không tiếng nói)

1-866-303-0706
1-800-547-2058
  1-800-815-9387

Ghi chú:  Để mở hồ sơ với chúng tôi, bạn phải liên hệ với chúng tôi trễ nhất là vào ngày thứ Sáu để được công nhận cho tuần lễ đó.
Nếu gọi điện, đại diện của EDD sẵn sàng phục vụ từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa (giờ chuẩn).
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