
GIỚI THIỆU VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Bảo Hiểm Thất Nghiệp là gì?
Bảo Hiểm Thất Nghiệp là sự trợ giúp tạm thời cho những người bị thất nghiệp không do lổi của họ trong khi họ đang đì tìm việc làm 
khác. Điều này là sự thay thế ngắn hạn cho một phần lương bổng đã bị mất và không được dự định là nguồn thu nhập vĩnh viễn. 
Tiền trợ cấp không đưọc căn cứ trên nhu cầu tài chính. Những trợ cấp chỉ được trả cho những người nộp đơn xin hợp lệ, đáp ứng 
được những điều kiện cụ thể. Mục đích của bảo hiểm thất nghiệp là để giúp đỡ cho quý vị tìm được việc làm càng sớm càng tốt.

Tính Cách Hội Đủ Điều Kiện (Eligibility)
Các chủ nhân tuyển dụng lao động trả tất cả các chi phí cho chương trình bảo hiểm thất nghiệp. Khoản trợ cấp mà quý vị có thể hội đủ điều 
kiện để hưởng được xác định bởi số lượng công việc quý vị đã làm và số lương quý vị đã thu thập trong thời gian 18 tháng trước khi quý vị nộp 
đơn xin trợ cấp. 1

Cách Thức Nộp Đơn Xin Bảo Hiểm Thất Nghiệp
Việc đầu tiên phải làm để nhận được trợ cấp là nộp một đơn xin đầu tiên (initial claim). Nếu quý vị đọc được tiếng Anh một cách 
thoải mái, quý vị có thể nộp đơn xin trực tuyến trên trang mạng tại jobs.utah.gov. Nếu không, xin gọi một trong những số điện 
thoại liệt kê dưới đây của Trung Tâm Nhận Đơn Xin Trợ Cấp (Claims Center) để nói chuyện với một nhân viên nhận đơn, người 
có thể giúp quý vị bằng ngôn ngữ quý vị ưa dùng.

Những Điều Cần Thiết để Nộp Đơn Xin Bảo Hiểm Thất Nghiệp
Để nộp đơn xin trợ cấp quý vị sẽ cần phải biết số An Sinh Xã Hội, số Bằng Lái Xe hoặc số thẻ căn cước do tiểu bang cấp, và 
những tên và những thời gian của tất cả những nơi quý vị đã từng làm việc trong 18 tháng vừa qua. Đơn xin này có hiệu lực vào 
tuần lễ mà đơn xin đầu tiên được hoàn tất, vì vậy điều quan trọng là quý vị nên nộp đơn xin ngay trong tuần lễ đầu tiên quý vị 
nghỉ việc.

Cách Thức Nhận Tiền Trợ Cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp
1. CHỌN PHƯƠNG PHÁP NHẬN TIỀN TRỢ CẤP (SELECT A PAYMENT METHOD)

Trong đơn xin đầu tiên của quý vị, quý vị có thể chọn phương pháp nhận tiền trợ cấp bằng cách thiết lập phương pháp ký thác 
trực tiếp vào tài khoản của quý vị hoặc chọn thẻ Reliacard của US Bank.

2. NỘP ĐƠN XIN TRỢ CẤP HÀNG TUẦN (FILE A WEEKLY CLAIM)
Sau khi quý vị hoàn tất đơn xin đầu tiên, quý vị sẽ được yêu cầu nộp đơn xin hàng tuần để giữ hiệu lực cho đơn 
xin và để tiếp tục nhận tiền trợ cấp. Mỗi tuần quý vị sẽ xác nhận rằng quý vị vẫn tiếp tục hội đủ điều kiện để được nhận trợ 
cấp bằng cách báo cáo những hoạt động xin việc làm trong khoảng thời gian từ Chủ Nhật trước cho đến Thứ Bẩy. Tiến trình 
nộp đơn xin hàng tuần bao gồm việc trả lời vài câu hỏi giản dị. Nếu quý vị đọc tiếng Anh một cách thoải mái, quý vị có thể nộp 
đơn xin trực tuyến trên trang mạng jobs.utah.gov. Nếu không, xin gọi một trong những số điện thoại được liệt kê dưới đây của 
Trung Tâm Nhận Đơn Xin Trợ Cấp (Claims Center).

Quý vị có thể có vấn đề mà Bộ Dịch Vụ Nhân Lực (Department of Workforce Services) cần khảo sát trước khi quý vị được xác đinh 
là đủ điều kiện để nhận trợ cấp. Có thể cần đến bốn tuần để nhận được quyết định về tính cách hội đủ điều kiện của quý vị. Trong 
thời gian này quý vị nên tiếp tục nộp đơn xin hàng tuần. Nếu không làm, quý vị sẽ không được trả cho những tuần lễ đó cho dù 
sau này quý vị được xác định là hội đủ điều kiện để hưởng trợ cấp.

3. ĐĂNG KÝ ĐỂ LÀM VIỆC VỚI BỘ DỊCH VỤ NHÂN LỰC (DEPARTMENT OF WORKFORCE SERVICES)
Trong vòng 10 ngày đầu sau khi nộp đơn xin trợ cấp đầu tiên, quý vị phải đăng ký để làm việc với Bộ Dịch Vụ Nhân Lực. 
Nếu quý vị đọc được tiếng Anh một cách thoải mái, quý vị có thể làm điều này trực tuyến trên trang mạng jobs.utah.gov. Nếu 

1 Để có toàn bộ danh sách những yêu cầu về tính cách hội đủ điều kiện, hãy tham khảo phần Hướng Dẫn cho 
Người Nộp Đơn Xin Trợ Cấp trên trang mạng http://jobs.utah.gov/ui/jobseeker/claimguide.html hoặc liên lạc với 
Trung Tâm Nhận Đơn Xin để được trợ giúp bằng ngôn ngữ ưa dùng của quý vị.
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không, chúng tôi có thể giúp quý vị với ngôn ngữ quý vị ưa dùng khi quý vị đến viếng một trong những Trung Tâm Việc Làm liệt kê 
dưới đây.

4. TÍCH CỰC TÌM KIẾM VIỆC LÀM
Phần chủ yếu để đi làm trở lại là việc thực hiện công cuộc tìm kiếm việc làm một cách tích cực. Trong một phần của đơn xin trợ 
cấp hàng tuần, quý vị sẽ được yêu cầu báo cáo chi tiết về bốn chủ tuyển dụng lao động mới mà quý vị muốn xin việc làm toàn thời 
gian. Một mối liên lạc mới có nghĩa là liên lạc với một chủ tuyển dụng lao động quý vị chưa bao giờ tiếp xúc trước đây, hoặc liên 
lạc với một người chủ tuyển dụng lao động quý vị tiếp xúc trước đây nhưng nay vừa công bố cơ hội tuyển dụng nhân viên cho 
việc làm mới. Xin giữ hồ sơ chi tiết dưới đây về những hoạt động tìm kiếm việc làm của quý vị:
• Ngày liên lạc
• Tên công ty và số việc làm được niêm yết (job posting number)
• Địa chỉ, số điện thoại, email, nối kết web hoặc nhân viên được liên lạc tại công ty
• Chức vụ
• Phương pháp liên lạc
• Kết quả

5. BÁO CÁO BẤT CỨ CÔNG VIỆC NÀO ĐÃ LÀM
Có một số người thấy được sự hữu dụng của việc làm bán thời gian hoặc việc làm tạm thời trong khi họ tích cực tìm kiếm công 
việc toàn thời gian. Điều này giúp duy trì kỹ năng của quý vị và quý vị vẫn có thể hội đủ điều kiện để hưởng một phần tiền trợ cấp. 
Khi nộp đơn xin hàng tuần, hãy báo cáo thu nhập xổi (gross earnings) cho bất cứ công việc nào làm trong tuần lễ đó. Khoản thu 
nhập xổi cuả quý vị là số tiền quý vị được trả trước khi trừ thuế và những khoản khấu trừ khác (kể cả tiền cấp dưỡng con cái).

Thí dụ nếu quý vị làm bán thời gian hoặc làm tạm thời quý vị phải báo cáo thu nhập xổi cho tuần lễ mà việc làm được thực hiện, 
không xét kể khi nào quý vị được trả lương. Chẳng hạn như quý vị xin được việc bán thời gian trong khi xin trợ cấp thất nghiệp và 
công việc mới trả $10 một giờ. Ngày đâu tiên quý vị làm là ngày Thứ Tư. Quý vị làm 6 tiếng trong ngày Thứ Tư, 7 tiếng ngày Thứ 
Năm và 5 tiếng ngày Thứ Sáu. Khi cung cấp thông tin trên đơn xin hàng tuần, quý vị cần phải báo cáo 16 tiếng làm việc với lương 
$10 một tiếng, tức là $180 thu nhập xổi mặc dù quý vị chưa được trả luơng.

6. LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI NẾU QUÝ VỊ CÓ THẮC MẮC
Bộ Dịch Vụ Nhân Lực thực hiện những việc kiểm toán thường xuyên đối với từng đơn xin trợ cấp để xác minh điều kiện để được 
hưởng trợ cấp. Việc không báo cáo thông tin chính xác, kể cả thông tin  liên quan đến công việc làm, thu nhập và nỗ lực tìm việc 
có thể dẫn đến tội lường gạt. Quyết định có lường gạt đã xẩy ra sẽ bó buộc quý vị phải bồi hoàn gấp hai lần số tiền trợ cấp quý 
vị đã nhận được, làm cho quý vị bị mất quyền được hưởng trợ cấp trong tương lai và có thể đưa đến việc truy tố hình sự. Tất cả 
những người nhận trợ cấp có trách nhiệm pháp lý phải đảm bảo sự đáp ứng và tuân thủ những yêu cầu về tính cách hội đủ điều 
kiện. Xin đọc một cách cẩn thận tất cả thông tin được gửi đến quý vị, và nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì hãy gọi Trung Tâm Nhân 
Đơn Xin (Claims Center).

Cách Thức Liên Lạc với Chúng Tôi
Hãy gọi một trong những số điện thoại dưới đây để liên lạc với Claims Center. Chọn số 1, bấm dấu hiệu #, rồi bấm số 5 để nói 
chuyện với người đại diện bằng ngôn ngữ ưa dùng của quý vị. Những số điện thoại:
• Các Quận Hạt Salt Lake và South Davis…………………………...801-526-4400
• Các Quận Hạt Weber và North Davis……………………………….801-612-0877
• Quận Hạt Utah…………………………………………………….......801-375-4067
• Các Vùng Còn Lạicủa Tiểu Bang hoặc Ngoài Tiểu Bang…………1-888-848-0688

Để đăng ký đi làm, xin đến viếng một trong những Trung Tâm Tìm Việc Làm (Employment Centers) tại những địa chỉ liệt kê dưới đây.
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Beaver
875 North Main
Beaver, UT 84713

Junction
550 North Main
Junction City, UT 84740

Moab
457 Kane Creek Blvd
Moab, UT 84532 

Roosevelt
140 West 425 South, 300-13
Roosevelt, UT 84066

Blanding
544 North 100 East
Blanding, UT 84511

Kanab
468 East 300 South
Kanab, UT 84741

Nephi
625 North Main Street
Nephi UT 84648

South County
5735 South Redwood Road
Taylorsville, UT 84123

Brigham City
138 West 990 South
Brigham City, UT 84302

Lehi
557 West State Street
Lehi, UT 84043

Ogden
480 27th Street
Ogden, UT 84401

South Davis
763 West 700 South
Woods Cross, UT 84087

Cedar City
176 East 200 North
Cedar City, UT 84721

Loa
18 South Main
Loa, UT 84747

Panguitch
665 North Main
Panguitch, UT 84759

Spanish Fork
1185 North Canyon Creek Parkway
Spanish Fork, UT 84660

Clearfield
1290 East 1450 South
Clearfield, UT 84015

Logan
180 North 100 West
Logan, UT 84321

Park City
1910 Prospector Ave. #100
Park City, UT 84060

St. George
162 North 400 East, Suite B100
St. George, UT 84770

Delta
44 South 350 East
Delta, UT 84624

Manti
55 South Main, Suite 3
Manti, UT 84642

Price
475 West Price River Drive #300
Price, UT 84501

Tooele
305 North Main Street, Suite 100
Tooele, UT 84074

Emery
550 West Highway 29
Castle Dale, UT 84513

Metro
720 South 200 East
Salt Lake City, UT 84111

Provo
1550 North Freedom Blvd
(200 West)
Provo, UT 84604

Vernal
1050 Market Drive
Vernal UT 84078

Heber
69 North 600 West, Suite C
Heber, UT 84032

Midvale
7292 South State Street
Midvale, UT 84047

Richfield
115 East 100 South
Richfield, UT 84701


