YÊU CẦU HÀNG TUẦN CHO TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP KHẨN CẤP DO ĐẠI DỊCH
Đây là cách yêu cầu hàng tuần cho Trợ Cấp Thất Nghiệp Khẩn Cấp Do Đại Dịch (PEUC). Quý vị có thể xem hướng dẫn hoàn thành và gửi yêu cầu
hàng tuần tại trang COVID‐19 của chúng tôi (https://govstatus.egov.com/ORUnemployment_COVID19). PEUC có hiệu lực cho tuần bắt đầu từ
ngày 29 tháng 3 năm 2020 đến tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 12 năm 2020.
Mẫu đơn này chỉ nên được sử dụng để yêu cầu các tuần trước đó như là một phần trong đơn đăng ký PEUC hoặc nếu quý vị không thể yêu cầu
qua Hệ thống Yêu cầu Trực tuyến hoặc Đường dây Yêu cầu Hàng tuần.
Vui lòng điền vào mẫu này để yêu cầu một tuần trợ cấp cho mỗi tuần quý vị muốn yêu cầu trợ cấp PEUC cho khoản thất nghiệp thường xuyên
chưa được trả. Quý vị sẽ cần hoàn thành một mẫu riêng biệt cho từng tuần. Vui lòng sử dụng tên hiện có trong hồ sơ với Sở An Sinh Xã Hội.
Tuần Yêu Cầu

Tên Người Yêu Cầu (Họ, Tên, Tên Đệm)

Các Ngày của Tuần
Số Nhận Dạng Khách Hàng hoặc Số An Sinh Xã Hội

Bắt đầu (Chủ Nhật)

Kết thúc (Thứ Bảy)

CHỨNG NHẬN HÀNG TUẦN
Nếu quý vị thất nghiệp do ảnh hưởng của COVID‐19, vui lòng xem video của chúng tôi về việc yêu cầu một tuần trợ cấp trước khi trả lời các câu
hỏi dưới đây:
https://youtu.be/E82E6ApKiko.
Quý vị có từ chối chấp nhận lời đề nghị làm việc nào vào tuần trước không?

 CÓ  KHÔNG

Quý vị có xin nghỉ việc vào tuần trước không?

 CÓ  KHÔNG

Quí vị có bị sa thải hoặc bị đình chỉ công việc vào tuần trước không?

 CÓ  KHÔNG

Quý vị có rời khỏi nơi thường trú của quý vị quá 3 ngày vào tuần trước không?

 CÓ  KHÔNG

Quý vị có đủ năng lực về tinh thần và thể chất để thực hiện công việc quý đã tìm kiếm vào tuần trước không?

 CÓ  KHÔNG

Quí vị có sẵn sàng làm việc và có khả năng chấp nhận và báo cáo cho công việc toàn thời gian, bán thời gian và tạm thời vào
mỗi ngày tuần trước không?

 CÓ  KHÔNG

Quí vị đang tích cực tìm việc làm nếu quí vị sẽ quay trở lại với người sử dụng lao động của mình hoặc sẵn sàng tìm việc khi
các tuyên bố khẩn cấp của tiểu bang và địa phương liên quan đến coronavirus hết hạn hoặc không còn hiệu lực.
 CÓ  KHÔNG

Quý vị có chủ động tìm việc làm vào tuần trước?
Nếu “CÓ” thì đánh dấu vào ô thất nghiệp tạm thời bên dưới
Quí vị có làm việc vào tuần trước, hoặc, quí vị có nhận được hoặc sẽ nhận được trợ cấp kỳ nghỉ hoặc nghỉ lễ cho tuần đó
không?

 CÓ  KHÔNG

Điền số giờ làm việc (làm tròn đến giờ gần nhất):

___________

Điền tổng thu nhập gộp, trợ cấp kỳ nghỉ hoặc nghỉ lễ (trước khi khấu trừ), ngay cả khi quí vị chưa được thanh toán:

___________

Vui Lòng Ghi Lại Hoạt Động Tìm Kiếm Công Việc vào Tuần Trước Của Quý Vị
Quí vị buộc phải tích cực tìm việc trong tuần yêu cầu. Việc không cung cấp hoạt động tìm kiếm việc làm hoặc không tìm việc làm có thể dẫn đến
sự chậm trễ hoặc từ chối trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.
Ngày

Tên Công ty

Ngày
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Địa điểm

Phương thức liên
lạc (trực tiếp, qua
điện thoại, qua hồ
sơ xin việc)

Loại Công việc Cần Tìm

Kết quả
(được thuê làm,
không được thuê
làm)

Hoạt động Tìm kiếm Việc làm
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Tôi là một thành viên có thiện chí với liên đoàn không cho phép tìm kiếm công việc phi liên đoàn trong ngành nghề của tôi. Tôi
có giữ liên lạc với liên đoàn của tôi, và tôi nằm trong danh sách không có việc làm. Tôi có khả năng chấp nhận và báo cáo cho
công việc nếu được liên đoàn giao phó. Tôi hiểu rằng trả lời không đúng sự thật có thể dẫn đến việc phải hoàn lại khoản trợ cấp
được trả quá cao và phải chịu các hình phạt bổ sung.



Tôi đang thất nghiệp tạm thời vì tôi đã nghỉ việc hoặc bị giảm giờ làm việc và mong muốn trở lại làm việc với người sử dụng lao
động. Tôi đang trở lại làm việc toàn thời gian hoặc làm công việc được trả lương nhiều hơn số tiền trợ cấp hàng tuần của tôi.
Khoảng thời gian từ tuần tôi tạm thời thất nghiệp đến tuần tôi trở lại làm việc là chưa đến bốn (4) tuần. Tôi vẫn có liên lạc với
người sử dụng lao động của tôi. Tôi hiểu rằng trả lời không đúng sự thật có thể dẫn đến việc phải hoàn lại khoản trợ cấp được
trả quá cao và phải chịu các hình phạt bổ sung.
CHỨNG NHẬN CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN

Tôi xác nhận rằng thông tin tôi đã nêu trong mẫu này là đúng và tôi đã cung cấp thông tin một cách tự nguyện để nhận được Trợ Cấp Thất
Nghiệp Do Đại Dịch. Tôi biết rằng quỹ Liên Bang được cấp và pháp luật quy định hình phạt cho việc cố ý khai báo không đúng sự thật hoặc che
giấu dữ kiện để nhận được các khoản thanh toán hỗ trợ mà tôi không được hưởng theo ĐẠO LUẬT. Thông tin mà Sở Lao Động thu được có thể
được các cơ quan khác của tiểu bang và liên bang sử dụng để xác minh tính đủ điều kiện cho các chương trình khác. Vì vậy, tôi CHO PHÉP Sở Lao
Động tiết lộ thông tin CHO BẤT KỲ NGUỒN nào nhằm mục đích được cho phép theo luật của Sở Lao Động.
Chữ ký _________________________________________________
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Ngày (Tháng, Ngày, Năm) ______________________
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