YÊU CẦU HÀNG TUẦN ĐỐI VỚI
HỖ TRỢ THẤT NGHIỆP DO ĐẠI DỊCH (PUA)
Tuần Yêu cầu trợ cấp

Tên Người yêu cầu (Họ, Tên, Tên lót) (Vui lòng sử dụng tên trong hồ sơ của Cơ quan quản lý An sinh Xã hội)

Ngày trong Tuần
Số Chứng minh thư của Khách hàng hoặc Số An sinh Xã hội

Bắt đầu (Chủ nhật) Kết thúc (Thứ Bảy)

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP ĐƠN
Quý vị đang yêu cầu trợ cấp cho “tuần yêu cầu trợ cấp” (được trình bày ở trên). Quý vị đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Thất nghiệp do Đại dịch (PUA) nếu
quý vị thất nghiệp, không thể làm việc hoặc không có việc làm do bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch COVID‐19.
Vui lòng trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn (các) ô thích hợp và cung cấp thông tin bổ sung theo yêu cầu.
Điền đầy đủ Mục A và C nếu quý vị làm công việc tự do trong tuần.
Nếu quý vị KHÔNG làm công việc tự do, hãy chuyển thẳng sang Mục B.
A.

Làm công việc tự do
 CÓ  KHÔNG

1. Quý vị có làm bất kỳ việc gì liên quan đến công việc tự do thông thường của quý vị trong suốt tuần này không?
TỔNG Số tiền Đã nhận, bất kể các dịch vụ có được thực hiện trong tuần hay không

$___________

2. Công việc này có được thực hiện với nỗ lực KHÔI PHỤC hoạt động làm việc tự do thông thường của quý vị hay không?
B.

C.

 CÓ  KHÔNG


Làm thuê
1.

Nếu quý vị không làm việc tự do, quý vị có làm công việc nào khác trong tuần yêu cầu trợ cấp không?

2.

Số Giờ Làm việc

3.

TỔNG Số tiền Kiếm được, bất kể đã nhận được tiền thanh toán hay chưa

 CÓ  KHÔNG
___________
$___________

Điều kiện để được Yêu cầu trợ cấp hàng tuần
1.



Quý vị đã đăng ký hoặc nhận:
a.

Bất kỳ khoản thanh toán bảo hiểm cho khoản tiền lương không được nhận do bệnh tật hoặc khuyết tật không?

 CÓ  KHÔNG

Nếu “CÓ”, cho biết Loại hình Thanh toán: ___________________________________
Thời gian Bảo hiểm: Từ ngày ______________ đến ngày ______________
b.

 CÓ  KHÔNG

Bất kỳ khoản thanh toán nào từ bảo hiểm thu nhập tư nhân không?
Nếu “CÓ”, cho biết Loại hình Thanh toán: ___________________________________
Thời gian Bảo hiểm: Từ ngày ______________ đến ngày ______________

c.

 CÓ  KHÔNG

Bất kỳ khoản thanh toán trợ cấp thất nghiệp bổ sung nào không?
Nếu “CÓ”, cho biết Loại hình Thanh toán: ___________________________________

d.

Thời gian Bảo hiểm: Từ ngày ______________ đến ngày ______________
Có bất kỳ khoản phải trả nào cho quý vị từ bất kỳ khoản hưu trí, lương hưu hoặc niên kim nào từ một chương
trình được đóng góp hoặc được duy trì bởi một chủ lao động mà quý vị nhận thanh toán từ năm 2019 không?

 CÓ  KHÔNG

Nếu “CÓ”, cho biết Loại hình Thanh toán: ___________________________________
Thời gian Bảo hiểm: Từ ngày ______________ đến ngày ______________
2.

Quý vị có thể và có sẵn sàng làm việc trong suốt tuần này theo các yêu cầu của tiểu bang không?

 CÓ  KHÔNG

3.

Quý vị có đang chăm sóc một thành viên trong gia đình hoặc một thành viên trong gia đình của quý vị được chẩn đoán
bị nhiễm COVID‐19 không?

 CÓ  KHÔNG

4.

Quý vị có được chẩn đoán bị nhiễm COVID‐19, hoặc quý vị có đang gặp phải các triệu chứng nhiễm COVID‐19 và đang
chờ chẩn đoán y tế không?

 CÓ  KHÔNG

5.

Có thành viên nào trong gia đình quý vị được chẩn đoán bị nhiễm COVID‐19 không?

 CÓ  KHÔNG

6.

Có trẻ em hoặc người nào khác trong gia đình mà quý vị là người chăm sóc chính, không thể đến trường do trường
đóng cửa vì ảnh hưởng trực tiếp bởi COVID‐19 không?

 CÓ  KHÔNG

7.

Có trẻ em hoặc người nào khác trong gia đình mà quý vị là người chăm sóc chính, không thể đi làm tại một cơ sở do cơ
sở đó đóng cửa vì ảnh hưởng trực tiếp bởi COVID‐19 không?

 CÓ  KHÔNG
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8.

Quý vị có trở thành trụ cột gia đình hoặc là người chu cấp chính cho gia đình do người đứng đầu trong gia đình đã chết
bởi ảnh hưởng trực tiếp của COVID-19 không?

 CÓ  KHÔNG

9.

Quý vị có rơi vào trường hợp không thể đến nơi làm việc bởi vì một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã khuyên
quý vị nên tự cách ly do những lo ngại liên quan đến COVID-19 không?

 CÓ  KHÔNG

10. Quý vị có rơi vào trường hợp không thể đến nơi làm việc vì phải cách ly do ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch COVID-19
không?

 CÓ  KHÔNG

11. Quý vị có lên kế hoạch để bắt đầu một công việc mới kể từ khi đóng cửa hoặc ngừng hoạt động do ảnh hưởng trực tiếp
bởi đại dịch COVID-19 không?

 CÓ  KHÔNG

Nếu “CÓ”, chủ lao động của quý vị đã gọi quý vị trở lại làm việc chưa?

 CÓ  KHÔNG

Nếu “ CÓ”, quý vị đã trở lại làm việc chưa?

 CÓ  KHÔNG
 CÓ  KHÔNG

12. Nơi làm việc của quý vị có bị đóng cửa hoặc ngừng hoạt động do ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch COVID-19 không?
Nếu “CÓ”, chủ lao động của quý vị đã gọi quý vị trở lại làm việc chưa?

 CÓ  KHÔNG

Nếu “ CÓ”, quý vị đã trở lại làm việc chưa?

 CÓ  KHÔNG

13. Quý vị có nghỉ việc do ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch COVID-19 không?

 CÓ  KHÔNG

14. Quý vị có từ chối bất kỳ công việc nào trong tuần này không?

 CÓ  KHÔNG

KHAI BÁO SAI
Tôi hiểu rằng việc chứng nhận hình phạt tội khai man và việc cố ý khai báo sai để nhận các khoản thanh toán không hợp lệ có thể dẫn đến việc bị
truy tố hình sự.
 Tôi đồng ý
CHỨNG NHẬN CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN
Tôi xin xác nhận rằng thông tin tôi đã cung cấp trong biểu mẫu này là chính xác và tôi đã cung cấp thông tin một cách tự nguyện, để có thể nhận HỖ
TRỢ THẤT NGHIỆP DO ĐẠI DỊCH. Tôi hiểu rằng các quỹ của Liên bang được cung cấp và các hình phạt được pháp luật quy định về hành vi cố ý khai
báo sai hoặc che giấu những sự kiện quan trọng để nhận được các khoản thanh toán hỗ trợ không hợp lệ theo LUẬT. Thông tin do Bộ Lao động thu
thập có thể được sử dụng bởi các cơ quan của tiểu bang và liên bang khác để xác minh tính đủ điều kiện cho các chương trình khác. Do đó, tôi ỦY
QUYỀN cho Bộ Lao động được tiết lộ thông tin VỚI BẤT KỲ NGUỒN NÀO cho các mục đích được ủy quyền theo luật của Bộ Lao động.
Chữ ký _________________________________________________
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