
PAG-AAPLAY PARA SA 
MGA BENEPISYO NG 
WALANG TRABAHO

Ang mga miyembro na hiniling ihiwalay o ilagay sa
quarantine, na nasa bahay may sakit na mga sintomas 

ng lagnat, ay nag-aalaga sa mga bata dahil sa pagsasarado 
ng mga paaralan, o pag-aalaga para sa ibang mga 
miyembro ng pamilya ay maaari ding karapat-dapat sa 
mga benepisyo.

Ang Departamento sa Estado ng Pagtatrabaho ay 
naglimbag ng makakatulong na talahanayan na 
nagbabanghay ng ibang mga kalagayan na kung saan ang 
kawani ay maaaring karapat-dapat sa mga benepisyo 
ng pagkawalang trabaho sa mga dahilan na kaugnay sa 
COVID-19: link.

Kung naniniwala ka na ikaw ay karapat-dapat sa mga 
benepisyo ng pagkawalang-trabaho, dapat kang mag-
aplay sa PAMAMAGITAN NG TELEPONO. Ang sistemang 
online na pagsampa ay naging madaling sumasalpok at 
mawala ang data ng aplikasyon.

Bago mo isasampa ang iyong claim, ang estado ay 
nagmumungkahi na ihanda mo ang sumusunod na mga 
impormasyon:

A Iyong Social Security Number.
A  Ang kasaysayan ng iyong trabaho sa nakalipas na 18 

buwan, kabilang ang mga petsa ng pagtatrabaho, 
pangalan ng negosyo ng iyong maypagawa, mga 
adres at mga numero ng telepono. (Kung ikaw ay 
nagtatrabaho para sa Federal (hindi militari) na 
maypagawa, matatagpuan mo ang impormasyon na 
ito sa SF-8 o SF-50.)

A  Iyong sahod at kabuuang kinita mula sa bawat 
maypagawa.

A  Kung ikaw ay hindi mamamayan ng United States, 
kailanganin mo ang iyong Alien Registration Number 
at dokumentasyon.

A  Numero ng telepono na kung saan 
ikaw ay matatawagan sa panahon 
ng normal na oras ng trabaho (8:00 
AM – 5:00 PM Oras ng Pasipiko).

Dapat mong ilagay sa dokumento ang anumang mga 
araw na ikaw ay hindi nagtrabaho bilang bakasyon, PTO, o 
panahon ng pagkasakit. Gayunpaman, hindi mo kailangan 
na mag-claim ng lump sum na payout ng bakasyon, PTO, o 
panahon ng pagkasakit.

Kung ikaw ay interesado na makakatanggap ng mga 
benepisyo sa pamamagitan ng direktang deposito, dapat 
mong ibigay ang iyong impormasyon ng bangko.

Kapag ikaw ay tatawag, inirekomenda namin na piliin 
mo ang pagpipilian na makipag-usap sa isang live agent. 
Ang panahon ng paghihintay ay labis, ngunit naniniwala 
kami na ito ay tumpak sa paghihintay at makakatulong na 
siguraduhin ang iyong aplikasyon ay tama upang madali 
itong maaaprubahan.

Magtanong kung ikaw ay isaalang-alang na 
“PANSAMANTALANG WALANG TRABAHO.” Kung 
ikaw ay maging karapat-dapat, malamang na hindi mo 
kailangang maghanap ng trabaho. Ikaw ay maaaring hindi 
pansamantalang walang trabaho sa higit 4 na linggo.

Kung ikaw ay natanggal sa trabaho dahil sa COVID-19, 
hindi mo kailangang maghanap ng trabaho.

Isampa ang iyong aplikasyon ng claim. Sa pamamagitan 
ng telepono, tawagan ang 1-877-FILE4UI 
(1-877-345-3484). O, bisitahin ang site ng online claims at 
i-klik ang “Isampa Ang Iyong Bagong Claim.” Ang mga 
gabay na bidyo ng estado ay makukuha rito.

Matapos mong naisampa ang iyong aplikasyon ng claim, 
kailangan mo pa rin na magsumite ng lingguhang mga 
claim para sa mga benepisyo. Magsampa linggu-linggo sa 
site ng online claim o tawagan ang 1-800-982-8920.

Siguraduhing regular na i-tsek ang 
iyong mail para sa komunikasyon mula 
sa estado matapos ng pagsasampa.

Ang Local 8 ay mariing nagpapayo sa mga miyembro na 
humaharap ng nabawasang mga oras o pagtatanggal sa 

trabaho dahil sa pagsiklab ng COVID-19 upang mag-aplay 
para sa mga benepisyong insyurans ng walang trabaho.

OREGON

https://www.oregon.gov/employ/Documents/EDPUB190_0320.pdf
https://secure.emp.state.or.us/ocs4/index.cfm?u=F20200319A141635B90994253.7562&lang=E
https://www.oregon.gov/employ/Pages/Unemployment-Insurance-Videos.aspx



