Nếu bạn mất việc làm hoặc bị giảm lương
hoặc giờ làm, bạn có thể hội đủ điều kiện
để được nhận trợ cấp thất nghiệp từ Sở
Phát Triển Nhân Dụng California
(California’s Employment Development
Department, EDD).

Chương Trình

Trợ Cấp Thất
Nghiệp California
Bắt Đầu Từ Đây!
Trong vòng 18 tháng qua
bạn có nhận lương nhân viên
không?1

Có

Bạn có thể đủ tư cách hương trợ cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp
(Unemployment Insurance, UI) thông thường. Nếu hội đủ điều
kiện, bạn có thể nhận tối đa 26 tuần hưởng trợ cấp. Truy cập trang
UI Online (edd.ca.gov/unemployment) để nộp đơn.
Khi bạn hết số tuần hưởng trợ cấp có sẵn, bạn có thể hội đủ điều
kiện nhận tối đa 53 tuần theo chương trình Trợ Cấp Thất Nghiệp
Khẩn Cấp Do Đại Dịch (Pandemic Emergency Unemployment
Compensation, PEUC)4 .

Bạn đã hết số tuần hưởng UI thông thường?
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Năm trợ cấp của bạn
đã hết chưa khi bạn nộp
đơn xin trợ cấp?
Năm trợ cấp là
giai đoạn 12 tháng kể
từ khi bắt đầu đơn xin
trợ cấp của bạn.

Nộp đơn hoặc mở lại đơn xin
trợ cấp trên trang UI Online
(edd.ca.gov/ unemployment)
và chứng nhận hai tuần một
lần cho EDD để xác định tự
cách hội đủ điều kiện nhận
các khoản thanh toán trợ cấp.
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Có

Nếu bạn vẫn còn năm trợ cấp thì EDD sẽ tự động nộp hồ sơ gia
hạn PEUC cho đơn xin trợ cấp của bạn và thông báo cho bạn qua
email, tin nhắn văn bản hoặc bạn có thể theo dõi tài khoản UI
Online của mình để biết thông tin cập nhật.
Khi bạn hết số tuần được gia hạn PEUC, bạn có thể hội đủ điều
kiện hưởng thêm 20 tuần gia hạn theo chương trình Giai Đoạn
Gia Hạn Của Liên Bang- Tiểu Bang (Federal- State
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Extended Duration - FED-ED) .

Bạn đã hết số tuần hưởng PEUC thông thường?

Chứng nhận hai tuần một lần
để nhận thanh toán trợ cấp.

Có

Bạn có thu nhập từ việc tự kinh
doanh, làm chủ doanh nghiệp
hay nhà thầu độc lập không?2

Bạn có thể đủ tư cách hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp Do
Đại Dịch (Pandemic Unemployment Assistance PUA)3 nếu bạn đã phải chịu ảnh hưởng của đại dịch
COVID-19. Nếu hội đủ điều kiện, bạn có thể nhận tối đa
86 tuần hưởng trợ cấp PUA. Truy cập PUA page (Bit.ly/
PUAEDD) để biết thêm thông tin và cách nộp đơn.
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Có

Lưu ý: Nếu bạn đã kiếm được thu nhập cả khi là nhân
viên và từ việc tự kinh doanh, là chủ doanh nghiệp hoặc
nhà thầu độc lập, bạn nên nộp đơn qua UI Online. Bạn
cũng có thể ghi trên UI Online nếu bạn tin rằng mình
nên nhận được số tiền lương mà chủ lao động đã báo
cáo và nêu tên chủ lao động đó. EDD sẽ xác định xem
bạn đủ tư cách để nhận trợ cấp UI hay PUA thông
thường
dựa trên các thông tin được cung cấp. Truy cập trang UI
Online (edd.ca.gov/unemployment) để nộp đơn.

Nếu trợ cấp của bạn hết hạn, bạn nên nộp đơn xin trợ
cấp mới trên UI Online (edd.ca.gov/unemployment). Nếu
có đủ tiền lương can thiệp để đáp ứng một đơn xin trợ
cấp mới, đơn xin trợ cấp đó sẽ được xử lý. Nếu không,
EDD sẽ tự động nộp hồ sơ gia hạn PEUC cho đơn xin
trợ cấp UI trước đây của bạn và thông báo cho bạn.
EDD sẽ tự động nộp đơn gia hạn FED-ED cho đơn xin trợ cấp
của bạn nếu đơn xin bảo hiểm thất nghiệp thông thường của
bạn bắt đầu vào hoặc sau ngày 19 tháng Năm, 2019 và bạn
đáp ứng các yêu cầu cụ thể của FED-ED về tư cách hội đủ
điều kiện và thu nhập. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn. Hãy
theo dõi tài khoản UI Online của bạn để biết thông tin cập nhật.
Nếu bạn không hội đủ điều kiện, EDD sẽ gửi thư thông báo
qua đường bưu điện trong vòng 5-7 ngày để giải thích lý do
bạn không hội đủ điều kiện và cung cấp thông tin về cách để
bạn kháng cáo quyết định này. Ngoài ra, EDD sẽ tự động mở
đơn xin trợ cấp PUA cho bạn hoặc mở lại đơn xin trợ cấp PUA
của bạn nếu trước đây bạn đã nộp miễn là bạn đáp ứng các
yêu cầu về tư cách hội đủ điều kiện. Chúng tôi sẽ thông báo
cho bạn. Hãy theo dõi tài khoản UI Online của bạn để biết
thông tin cập nhật.

Truy cập FED-ED Extension page (Bit.ly/CA-FEDED)
để biết thêm thông tin.

Tiền lương nhân viên thường được báo cáo trên biểu mẫu thuế W-2. Ngay cả khi bạn chưa nhận được biểu mẫu thuế W2 từ chủ lao động, bạn vẫn có thể nhận được tiền lương nhân viên; chủ lao động của bạn
có thể đã phân loại sai bạn thành nhà thầu độc lập. Nếu bạn tin rằng mình có thể đã bị phân loại sai và bạn nhận lương nhân viên, hãy liên hệ với EDD và yêu cầu kiểm toán tiền lương.
2
Loại thu nhập này thường được báo cáo trên biểu mẫu thuế 1099. Thu nhập của bạn được báo cáo trên biểu mẫu thuế 1099 cũng không có nghĩa là bạn không có tiền lương nhân viên; chủ lao động của bạn có thể đã phân
loại sai bạn thành nhà thầu độc lập. Nếu bạn tin rằng mình có thể đã bị phân loại sai và bạn nhận lương nhân viên, hãy liên hệ với EDD và yêu cầu kiểm toán tiền lương.
3
Đơn xin trợ cấp PUA mới sớm nhất có thể bắt đầu từ ngày 6 tháng Mười Hai, 2020 và được tiếp nhận đến hết ngày 4 tháng Chín, 2021.
4
Thời gian gia hạn PEUC sớm nhất có thể bắt đầu từ ngày 29 tháng Ba, 2020 và được tiếp nhận đến hết ngày 4 tháng Chín, 2021.
5
Thời gian gia hạn FED-ED sớm nhất có thể bắt đầu từ ngày 10 tháng Năm, 2020. Tại thời điểm này chưa xác định ngày kết thúc.
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