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Local 8 đề nghị các thành viên đang bị giảm giờ làm hay nghỉ việc do
dịch bệnh COVID-19 đăng ký trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

C

ác thành viên đã được yêu cầu cách ly do bị ốm,
các thành viên có triệu chứng giống như cảm
cúm, các thành viên đang chăm sóc cho con cái do
trường học đóng cửa hay các thành viên đang chăm
sóc cho người thân khác trong gia đình cũng có thể
hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp.
Sở Lao động Tiểu bang đã ban hành một sơ đồ hữu
ích trong đó liệt kê các trường hợp mà nhân viên có
thể hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp cho
các nguyên nhân liên quan đến COVID-19: liên kết.

Nếu bạn tin rằng bạn hội đủ điều kiện hưởng trợ
cấp thất nghiệp, bạn nên đăng ký QUA ĐIỆN
THOẠI. Hệ thống đăng ký trực tuyến đã bị treo và
mất dữ liệu đăng ký.
Trước khi nộp yêu cầu, tiểu bang đề nghị bạn nên
chuẩn bị sẵn thông tin sau:
A Số An sinh Xã hội.
A Lịch sử làm việc trong 18 tháng qua, bao gồm
ngày làm việc, tên công ty, địa chỉ và số điện thoại
của nhà tuyển dụng. (Nếu bạn đã làm việc cho một
nhà tuyển dụng (phi quân sự) Liên bang, bạn có
thể tìm thông tin này trên SF-8 hoặc SF-50.)
AT
 ổng mức lương và thu nhập của bạn từ mỗi nhà
tuyển dụng.
AN
 ếu bạn không phải là công dân Hoa Kỳ, bạn sẽ
cần có Số Đăng ký Người nước ngoài và tài liệu
đi kèm.
AS
 ố điện thoại liên lạc của bạn trong
giờ làm việc bình thường
(8:00 SA – 5:00 CH Giờ Thái
Bình Dương).

Bạn phải lập hồ sơ về số ngày bạn nghỉ phép, nghỉ
có lương hoặc nghỉ ốm. Tuy nhiên, bạn không phải
cung cấp tổng mức lương bạn nhận được cho thời
gian nghỉ phép, nghỉ có lương hay nghỉ ốm đó.
Nếu bạn muốn trợ cấp được gửi trực tiếp vào tài
khoản, bạn phải cung cấp thông tin ngân hàng.
Khi bạn gọi, chúng tôi đề nghị bạn chọn tùy chọn
nói chuyện với điện thoại viên trực. Thời gian chờ
có thể lâu nhưng chúng tôi tin rằng điều đó là xứng
đáng và sẽ giúp bảo đảm đơn đăng ký của bạn là
chính xác để có thể được phê duyệt nhanh chóng.
Hỏi xem liệu bạn có được xếp vào loại “THẤT
NGHIỆP TẠM THỜI” hay không. Nếu có, bạn sẽ
có khả năng không cần tìm việc. Bạn sẽ không thất
nghiệp tạm thời trong nhiều hơn 4 tuần.
Nếu bạn bị nghỉ việc do COVID-19, bạn có thể
không cần tìm việc.
Nộp đơn đăng ký yêu cầu của bạn. Qua điện thoại,
gọi 1-877-FILE4UI (1-877-345-3484). Hoặc, truy
cập trang yêu cầu trực tuyến và nhấp chuột vào
“Nộp Yêu Cầu Mới Của Bạn”. Video hướng dẫn của
tiểu bang có sẵn tại đây.
Sau khi nộp đơn đăng ký yêu cầu, bạn vẫn cần nộp
yêu cầu trợ cấp hàng tuần. Nộp hàng tuần tại trang
yêu cầu trực tuyến hoặc gọi 1-800-982-8920.
Hãy chắc chắn kiểm tra hòm thư thường xuyên để
nhận tin tức từ tiểu bang sau khi nộp đăng ký.

