NGƯỜI TÌM VIỆC

Quay Trở Lại Làm Việc

Khi nền kinh tế California mở cửa lại cũng là lúc việc làm tiếp tục tăng lên. Sở Phát Triển Việc Làm (EDD) có
thể giúp quý vị điều hướng các yêu cầu cập nhật về trợ cấp thất nghiệp và kết nối quý vị với các dịch vụ để
đưa quý vị quay trở lại với công việc phù hợp và an toàn.

Dịch Vụ Việc Làm
EDD cung cấp hỗ trợ tìm kiếm việc làm hữu ích
miễn phí nhằm giúp quý vị chuẩn bị tái gia nhập
lực lượng lao động. Các chuyên viên tuyển
dụng có thể trợ giúp với các chiến lược tìm kiếm
việc làm, tập huấn, chuẩn bị sơ yếu lý lịch và
phỏng vấn, cũng như tiếp cận các hội chợ việc
làm cùng với các chương trình đào tạo và dạy
nghề được cung cấp thông qua America’s Job
Center of CaliforniaSM (AJCC) Truy cập Office
Locator để tìm kiếm dịch vụ cuộc hẹn trực tuyến
hoặc trực tiếp có sẵn ở gần quý vị.

CalJOBSSM
Ngoài ra, quý vị có thể tìm và nộp đơn cho các
cơ hội việc làm trong CalJOBS, hệ thống giao
dịch việc làm trực tuyến của California.
CalJOBS giúp kết nối người tìm việc đủ trình độ
với nhà tuyển dụng, cung cấp các công cụ và
nguồn thông tin để trợ giúp quý vị:
•
•
•
•
•
•

Tạo và đăng tải nhiều bản sơ yếu lý lịch của quý
vị cho các công việc hoặc nghề nghiệp cụ thể.
Nhận thông báo việc làm tự động thông qua
Trình Tuyển Dụng Ảo (Virtual Recruiter) và nộp
đơn.
Nhận thông báo về các công việc đang tuyển
dụng qua tin nhắn văn bản hoặc email.
Tìm các chương trình giáo dục và đào tạo cũng
như tìm hiểu về thị trường lao động tại địa
phương của quý vị.
Xem các sự kiện như hội thảo và hội chợ việc
làm theo địa điểm hoặc đặt lịch cuộc hẹn.
Tiếp cận xu hướng thị trường lao động và truy
cập dữ liệu kinh tế, nhân khẩu học nhằm hỗ trợ
quý vị tìm kiếm việc làm.

Truy cập Labor Market Information for Job
Seekers để được trợ giúp tìm việc làm
đang có nhu cầu cao. Sử dụng Occupational
Guides hoặc Occupation Profile để giúp
tìm kiếm các cơ hội việc làm.
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Yêu Cầu Tìm Kiếm Việc Làm
đối với Trợ Cấp Thất Nghiệp
Hiện quý vị có đang nhận trợ cấp thất nghiệp
không? Nếu có, yêu cầu tìm việc sẽ được khôi
phục đối với hầu hết những người làm đơn bắt
đầu từ ngày 11 tháng Bảy, 2021, để tiếp tục hội
đủ các điều kiện nhận trợ cấp. Yêu cầu này áp
dụng cho việc tìm kiếm công việc phù hợp, quay
trở lại an toàn và phù hợp với kỹ năng, kinh
nghiệm, nghề nghiệp thông thường, độ tuổi và
sức khỏe của quý vị.
Có các yêu cầu tìm kiếm việc làm khác nhau
được áp dụng bất kể quý vị đang nhận trợ cấp
theo đơn xin trợ cấp thất nghiệp thông thường
hoặc gia hạn, hay theo chương trình Pandemic
Unemployment Assistance (PUA).
• PUA được hình thành để hỗ trợ những
người không đủ điều kiện để nộp đơn xin
trợ cấp thông thường, chẳng hạn như chủ
doanh nghiệp nhỏ hoặc người tự kinh
doanh. Tùy thuộc vào lý do liên quan đến
đại dịch được nêu ra khi chứng nhận trợ
cấp hàng tuần, quý vị không thể làm việc
và sẽ được miễn yêu cầu tìm việc trong
tuần. Ví dụ: quý vị đang là người chăm sóc
chính cho một trẻ em không thể đến
trường do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe
do COVID-19.
Tham gia vào một trong các hoạt động được
liệt kê ở trang sau có thể giúp quý vị trả lời “Có”
cho câu hỏi “Quý vị đã tìm việc chưa?” khi
chứng nhận trợ cấp. Trả lời “Không” sẽ dẫn dắt
quý vị đến các câu hỏi bổ sung và khả năng
một phỏng vấn về tính hội đủ điều kiện để xác
định quý vị có đủ điều kiện nhận trợ cấp cho
tuần đó hay không.

edd.ca.gov

Hoạt ĐộngTìm Việc
Loại Đơn:
Regular Unemployment Insurance (UI)
hoặc là Extension Claims

Loại Đơn:
Pandemic Unemployment Assistance (PUA)
LƯU Ý: Nếu quý vị không còn muốn tiếp tục
tự kinh doanh hoặc trước đây đã từng làm việc
nhưng không đủ điều kiện nhận trợ cấp UI thông
thường, vui lòng hoàn thành hoạt động tìm việc
được nêu ở cột bên trái.

Chuẩn bị cho hoạt động Tìm Việc Thiết lập tài khoản trên CalJOBS, tham gia dịch
vụ việc làm, đăng hồ sơ trên nhiều trang web
tìm việc khác nhau sẵn có.

Gây Dựng Lại Việc Kinh Doanh của Quý Vị Đối với những người có thể làm việc và tự kinh
doanh, ghi chép những hoạt động thu hút khách
hàng mới hoặc khách hàng bổ sung, tiếp thị
doanh nghiệp của quý vị, đánh giá hợp đồng hiện
có và nghiên cứu các hợp đồng mới. Chuẩn bị
và/hoặc gửi hồ sơ dự thầu về một hợp đồng.

Mở Rộng Mạng Lưới của Quý Vị Cho bạn bè, chủ lao động trước đây và các
thành viên cộng đồng biết quý vị đang tìm việc.
Tham gia vào các sự kiện hoặc câu lạc bộ kết
nối, hội chợ việc làm.

Mở Rộng Mạng Lưới của Quý Vị Tham dự các sự kiện kết nối, tham gia các hội
thảo có liên quan hoặc mở rộng hoạt động kinh
doanh ngoài các dịch vụ thường được thực hiện.

Ứng Tuyển Công Việc Phù Hợp Ứng tuyển vào các vị trí với nhà tuyển dụng có
thể được kỳ vọng một cách hợp lý để có các cơ
hội việc làm phù hợp với kỹ năng, kinh nghiệm,
độ tuổi và sức khỏe của quý vị, bao gồm các
công việc và kỳ thi của chính phủ.

Thiết Lập Tài Khoản Đối với các nhà thầu độc lập có công việc và
đã tham gia vào một nền tảng trực tuyến, hãy
thiết lập tài khoản trên một nền tảng trực
tuyến khác để tìm công việc phù hợp với trình
độ của quý vị.

Tham Gia Đào Tạo Tham gia các khóa học sẽ giúp quý vị tìm được
việc làm và không làm cản trở khả năng nhận
công việc toàn thời gian phù hợp của quý vị.
Bao gồm các lựa chọn như khóa học tin học
hoặc khóa học Tiếng Anh như Ngôn Ngữ Thứ
Hai (English as Second Language, ESL).

Tham Gia Đào Tạo Ghi danh vào các khóa đào tạo hoặc giáo
dục sẽ giúp ích cho công việc của quý vị và
không làm cản trở khả năng quay lại việc tự
kinh doanh toàn thời gian của quý vị.

Miễn Trừ Yêu Cầu Tìm Việc
EDD sẽ xác định những người theo đơn xin trợ cấp
thông thường hay gia hạn có đủ điều kiện để được miễn
trừyêu cầu tìm việc dựa trên thông tin được cung cấp
khi chứng nhận. Trường hợp miễn trừbao gồm:

•

•
•
•
•
•
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Quý vị đang tham gia khóa đào tạo được
tiểu bang phê chuẩn, trong đó có chương
trình e California Training Benefits
Quý vị đang tham gia chương trình Work Sharing do
chủ lao động tài trợ.
Quý vị đang tham gia thỏa thuận công đoàn điều
chỉnh các yêu cầu tìm việc.
Quý vị có một cam kết chắc chắn về việc làm trong
thời gian hợp lý.
Quý vị chỉ tạm thời nghỉ việc.
Kỹ năng chuyên môn của quý vị có triển vọng
việc làm hạn chế.

Dịch Vụ Tái Tuyển Dụng và
Đánh Giá Tính Hội Đủ Điều Kiện
Khi yêu cầu tìm việc khôi phục, EDD có thể liên hệ
với quý vị qua đường bưu điện để tham dự cuộc hẹn
Reemployment Services and Eligibility Assessment
appointment. Chương trình này được thiết kế để hỗ
trợ khách hàng đang nhận trợ cấp UI tái gia nhập lực
lượng lao động với các cuộc hội thảo và đánh giá tính
hội đủ điều kiện tùy chỉnh cho cá nhân. Nếu được
chọn tham gia, quý vị phải tham dự cuộc hẹn và hoàn
thành các dịch vụ tiếp theo của chương trình. Không
thực hiện điều này có thể ảnh hưởng đến trợ cấp của
quý vị.
Truy cập Job Seekers: Returning to Work để biết thêm
thông tin.
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