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Phần 1:
Nộp đơn Yêu Cầu Trợ Cấp 
Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI)
Trợ Cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI) là gì? Trợ cấp bảo 
hiểm thất nghiệp thay thế một phần lợi tức bị mất khi quý 
vị bắt đầu bị thất nghiệp. Đây không phải là chương trình 
hỗ trợ công cộng. Những người chủ sử dụng lao động chi 
trả tất cả chi phí cho chương trình UI. Các khoản thuế 
không bị khấu lưu từ tiền lương của nhân viên. 

Thất nghiệp nghĩa là gì? 
Quý vị bị thất nghiệp khi bất cứ tuần nào mà số giờ làm 
việc của quý vị ít hơn 40 giờ và số tiền lương ít hơn 
khoản tiền trợ cấp hằng tuần của quý vị.

Làm cách nào tôi nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp? 
Quý vị có thể nộp trực tuyến qua Hệ thống Yêu cầu Trợ 
Cấp Trực tuyến và chọn vào phần “File your new claim” 
(Nộp đơn yêu cầu trợ cấp mới)
        HOẶC
Qua điện thoại. Quý vị sẽ cần phải cung cấp toàn bộ quá 
trình làm việc của quý vị trong 18 tháng qua bao gồm tên 
hãng làm việc, địa chỉ, số điện thoại và thời gian làm việc.

Làm sao để tôi hội đủ điều kiện nhận trợ cấp?
Có hai cách để hội đủ điều kiện:

• Quý vị phải hưởng lương ít nhất là $1,000 chịu quy 
định tiền lương của năm cơ sở tính trợ cấp, VÀ

• Tổng tiền lương của năm cơ sở tính trợ cấp của quý vị 
phải ít nhất hoặc cao hơn 1,5 lần tiền lương cao nhất 
đã trả trong một quý dương lịch của năm cơ sở tính 
trợ cấp,

        HOẶC
• Quý vị đã làm công việc ít nhất là 500 giờ và hưởng 

một số lương quy định của việc làm trong suốt năm 
cơ sở tính trợ cấp.

Tiền lương chịu thuế là thu nhập mà chủ sử dụng lao 
động của quý vị đã nộp thuế UI.

Nếu quý vị không hội đủ điều kiện, quý vị có thể nộp một 
lần nữa vào đầu quý dương lịch tiếp theo. Quý vị có thể 
hội đủ điều kiện cho phúc lợi tại thời điểm đó.

Tôi phải nộp đơn yêu cầu của tôi ở đâu? Nộp đơn yêu 
cầu của quý vị với tiểu bang nơi quý vị đã làm việc. Nếu 
quý vị làm việc trong nhiều tiểu bang, liên lạc với bất kỳ 
tiểu bang mà quý vị vừa làm việc để xem nếu quý vị có 
các lựa chọn cho yêu cầu trợ cấp. 

Một năm cơ sở tính trợ cấp và một quý dương lịch là 
gì? Năm cơ sở là khoảng thời gian một năm gồm bốn 
quý dương lịch đầu tiên trong số năm quý dương lịch 
gần đây nhất. Nó dựa trên ngày quý vị nộp đơn yêu cầu 
trợ cấp, không phải là ngày quý vị bị thất nghiệp. Nếu 
quý vị không hội đủ điều kiện để yêu cầu dựa trên một 
năm cơ sở theo quy định, chúng tôi sẽ tự động xem xét 
yêu cầu của quý vị để xem quý vị có hội đủ điều kiện 
cho một năm cơ sở luân phiên.

Một quý dương lịch là khoảng thời gian kéo dài 3 tháng 
kết thúc vào ngày 31 tháng Ba, 30 tháng Sáu,  
30 tháng Chín hoặc 31 tháng Mười Hai.
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Làm cách nào để tôi biết yêu cầu trợ cấp của tôi đã 
được giải quyết? UI sẽ gửi qua đường bưu điện Bản 
Khai Báo Lương Và Trợ Cấp Mong Đợi vào thời điểm 
chúng tôi xử lý đơn yêu cầu của quý vị. Báo cáo này 
bao gồm tiền lương mà (các) chủ sử dụng lao động 
trong năm cơ sở tính trợ cấp của quý vị đã khai báo và 
số tiền trợ cấp hằng tuần quý vị có thể nhận được nếu 
quý vị hội đủ điều kiện.

Hãy xem xét lại thật kỹ các khoản lương và những 
người chủ sử dụng lao động đã được khai báo trong 
Bản Khai Báo Lương và Trợ Cấp Mong Đợi. Nếu phát 
hiện các khoản lương bị thiếu hoặc không chính xác, 
hãy làm theo các hướng dẫn trên mẫu đơn. Nếu khoản 
trợ cấp của quý vị được tính dựa trên các khoản lương 
mà quý vị đã không kiếm được, quý vị sẽ phải chịu 
trách nhiệm trả lại khoản tiền đã thanh toán cho quý vị.

Một số tiền lương không tự động báo cáo trên Bản 
Khai Báo Lương và Trợ Cấp Mong Đợi như: 

• Làm việc ở tiểu bang khác
• Làm việc cho chính phủ liên bang
• Đang phục vụ trong quân đội

Sở Lao Động phải yêu cầu các khoản tiền lương này 
trước khi họ có thể đưa vào yêu cầu trợ cấp của quý vị.
 
Tiếp tục nộp đơn xin trợ cấp hằng tuần. 
Nếu giờ làm việc và tiền lương trên đơn xin là đúng, 
nhưng quý vị vẫn không hội đủ điều kiện, có thể là vì 
những lý do sau đây:

• Quý vị không có $1000 và tổng thu nhập bằng 1,5
 lần tiền lương trả trong quý dương lịch cao nhất
 trong năm cơ sở tính trợ cấp của quý vị, 
• Quý vị đã không làm việc 500 giờ hoặc nhiều hơn
 trong năm cơ sở tính trợ cấp của quý vị, hoặc
• Nếu quý vị đã nhận được phúc lợi cho một yêu cầu 

trợ cấp trước đó, quý vị phải làm việc và kiếm được 
gấp sáu lần số tiền trợ cấp hằng tuần của yêu cầu 
trợ cấp mới của quý vị.

Mã Số Nhận Dạng Khách Hàng (CID) 
Bản Khai Báo Lương và Trợ Cấp Mong Đợi của quý vị 
bao gồm một Mã Số Nhận Dạng Khách Hàng (CID). Mã 
số CID là một mã số duy nhất được cấp riêng cho quý 
vị. Chúng tôi sử dụng nó trên các giấy tờ chúng tôi gửi 
để bảo vệ danh tánh của quý vị.

Chúng tôi cần mã số CID của quý vị để cập nhật thông 
tin cá nhân trực tuyến, chẳng hạn như thay đổi địa 
chỉ của quý vị hoặc để xin ký thác điện tử. Chúng tôi 
KHÔNG tiết lộ mã số CID của quý vị, ngay cả nếu quý 
vị gọi điện hỏi. Quý vị có thể lấy mã số CID của mình 
bằng cách mang giấy tờ tùy thân có dán ảnh đến Trung 
tâm Nhân Lực (WorkSource).

Mã Số Nhận Dạng Cá Nhân (PIN)
Ở thời điểm quý vị nộp đơn yêu cầu xin trợ cấp, quý vị 
tạo một mã PIN gồm bốn chữ số vào lần đầu tiên quý vị 
sử dụng một trong các hệ thống tự động của chúng tôi. 

KHÔNG ĐỂ BẤT CỨ AI THAY MẶT QUÝ VỊ  
SỬ DỤNG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG.
KHÔNG ĐƯA SỐ PIN CỦA QUÝ  

VỊ CHO BẤT CỨ AI. 

Quý vị sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin sai 
lệch đã báo cáo với việc sử dụng mã số PIN của quý vị. 

Không ai ở Sở Lao Động có thể tiếp cận mã số PIN 
của quý vị. Quý vị có thể thay đổi hay cài đặt lại mã 
số PIN của quý vị thông qua Hệ Thống Yêu Cầu Trợ 
Cấp Trực Tuyến hoặc gọi đến Trung Tâm UI.

Khoản trợ cấp hằng tuần của tôi được tính như thế 
nào? Khoản trợ cấp hằng tuần của quý vị bằng 1,25% 
tổng các khoản tiền lương trong năm cơ sở tính trợ cấp 
của quý vị. Theo luật pháp của tiểu bang Oregon, sẽ 
không được thấp hơn mức tối thiểu hoặc nhiều hơn số 
tiền tối đa mà quý vị có thể nhận được.

Tôi được nhận trợ cấp trong bao lâu? Năm nhận trợ cấp 
của quý vị là một khoảng thời gian kéo dài 52 tuần bắt 
đầu từ tuần đầu tiên quý vị nộp yêu cầu. Quý vị có thể 
nhận các khoản trợ cấp tổng cộng lên tới 26 lần khoản 
trợ cấp hằng tuần của quý vị trong suốt thời gian này. 
Quý vị không thể nộp một yêu cầu trợ cấp mới cho 
Oregon cho đến khi năm nhận trợ cấp của quý vị kết 
thúc, ngay cả nếu quý vị đã nhận tất cả các khoản trợ cấp.
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phúc lợi, luật pháp Oregon đòi hỏi quý vị phải đợi một 
tuần lễ cho mỗi yêu cầu trợ cấp. Quý vị sẽ không được 
trả tiền cho tuần chờ đợi tuy nhiên quý vị phải yêu cầu 
trợ cấp để tuần lễ này được tính là tuần chờ đợi.

Quý vị sẽ KHÔNG hội đủ điều kiện được công nhận 
tuần chờ đợi nếu:

• Quý vị không đáp ứng tất cả các yêu cầu về hội đủ 
điều kiện nhận trợ cấp,

• Quý vị đã làm việc toàn thời gian,
• Quý vị đã nhận khoản lương nhiều hơn khoản trợ 

cấp hằng tuần của quý vị, hoặc
• Quý vị đã không yêu cầu trợ cấp hằng tuần đó 

kịp thời.

Sau khi nộp đơn yêu cầu trợ cấp của quý vị, quý vị phải 
nộp đơn yêu cầu trợ cấp hằng tuần để nhận được phúc 
lợi. Để yêu cầu trợ cấp tuần chờ đợi, hãy đợi cho đến 
ngày chủ nhật sau khi quý vị gửi đơn yêu cầu trợ cấp 
của quý vị. Sử dụng trang mạng hoặc hệ thống điện 
thoại của Sở Lao Động Oregon để nộp đơn yêu cầu 
trợ cấp hằng tuần trong khoảng thời gian từ nửa đêm 
ngày Chủ Nhật đến 11 giờ 59 đêm ngày thứ Bảy. Hãy 
tiếp tục nộp đơn xin trợ cấp phúc lợi hằng tuần vào mỗi 
tuần mà quý vị bị thất nghiệp để yêu cầu thanh toán.

Làm thế nào để Tôi nộp đơn xin trợ cấp hằng tuần?
 Để yêu cầu mỗi tuần:

• Sử dụng Hệ thống Yêu cầu Trực tuyến của chúng tôi 
và chọn tùy chọn “Claim a week of benefits” (Yêu 
cầu phúc lợi mỗi tuần)

• Yêu cầu bằng điện thoại qua Đường dây Yêu cầu Trợ 
cấp Hằng tuần

Việc nộp yêu cầu trợ cấp hằng tuần
trực tuyến thật là dễ dàng!

Khi nào tôi nộp yêu cầu trợ cấp hằng tuần? Quý vị
phải nộp yêu cầu trợ cấp cho một tuần sau khi tuần
đó đã kết thúc vì phúc lợi không tự động được thanh
toán. Sở Lao Động sử dụng một tuần lịch từ 12 giờ
sáng Chủ nhật tới 11 giờ 59 đêm Thứ Bảy. 
 

Khi nào yêu cầu trợ cấp có hiệu lực? Yêu cầu trợ cấp 
mới có hiệu lực vào tuần mà quý vị nộp đơn yêu cầu. 
Một khi quý vị đã hoàn tất đơn xin, hãy bắt đầu nộp 
đơn xin trợ cấp hằng tuần vào ngày chủ nhật kế tiếp.

Chuyện gì xảy ra nếu tôi đã không thể làm việc về mặt 
tinh thần hoặc khả năng trong năm cơ sở tính trợ cấp 
của tôi? Hãy gọi cho Trung tâm UI. Có thể mở rộng năm 
cơ sở của quý vị để bao gồm các quý dương lịch bổ sung.

Chuyện gì xảy ra nếu như tôi thay đổi chỗ ở? Nếu quý 
vị thay đổi chỗ ở, hãy thay đổi địa chỉ trên đơn yêu cầu 
trợ cấp của quý vị. Hãy tiếp tục yêu cầu trợ cấp hằng 
tuần của quý vị ở Oregon và tuân theo các quy tắc 
tương tự. Nếu di chuyển ra khỏi tiểu bang, quý vị cần 
phải ghi danh dịch vụ giới thiệu việc làm ở tiểu bang đó 
và cung cấp tài liệu chứng minh việc ghi danh cho tiểu 
bang Oregon.

Hãy cập nhật địa chỉ của quý vị để quý vị 
không bỏ lỡ các thông báo quan trọng

Tôi thay đổi địa chỉ nhận thư của tôi như thế nào?
Hãy sử dụng Hệ Thống Yêu Cầu Trợ Cấp Trực Tuyến 
và chọn phần “Change your address” hoặc hãy gọi 
điện thoại. Việc thay đổi địa chỉ trên iMatchSkills® 
không làm thay đổi địa chỉ trên đơn yêu cầu trợ cấp thất 
nghiệp của quý vị.

Phần 2:
Nộp Yêu Cầu Trợ Cấp 
Hằng Tuần
Nộp đơn yêu cầu trợ cấp và nộp đơn yêu cầu trợ cấp 
hàng tuần là hai việc riêng biệt. Nếu quý vị đã nộp đơn 
yêu cầu trợ cấp, quý vị vẫn cần phải nộp yêu cầu trợ 
cấp hằng tuần để yêu cầu phúc lợi hoặc tín dụng cho 
tuần chờ đợi. 

Tuần Chờ Đợi là gì? Tuần chờ đợi là tuần đầu tiên mà 
quý vị nộp yêu cầu trợ cấp hằng tuần và đáp ứng tất cả 
các yêu cầu. Trước khi quý vị có thể bắt đầu nhận được 
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Đường dây điện thoại Yêu cầu Trợ cấp Hằng tuần hoạt 
động 24 giờ trong ngày, bảy ngày một tuần. Hệ thống 
Yêu cầu Trực tuyến làm việc bảy ngày trong tuần (xem 
lịch trình bảo trì). Nếu quý vị không thể sử dụng các 
Hệ thống Yêu cầu Trợ cấp Trực tuyến do hoạt động bảo 
dưỡng định kỳ, quý vị vẫn có thể nộp đơn yêu cầu trợ 
cấp hằng tuần qua điện thoại.

Đối với mỗi tuần quý vị muốn nộp yêu cầu trợ cấp hằng 
tuần, quý vị phải xác nhận rằng quý vị đáp ứng các yêu 
cầu về tính hội đủ điều kiện. Quý vị làm điều này bằng 
cách trả lời các câu hỏi về tính hội đủ điều kiện của quý 
vị cho cả tuần.

Cho đến khi quý vị yêu cầu ít nhất là một tuần phúc 
lợi, KHÔNG khoản thanh toán hoặc quyết định nào sẽ 
được thực hiện trên yêu cầu của quý vị, và quý vị sẽ 
không đáp ứng tuần chờ đợi.

Những câu hỏi xác nhận cho yêu cầu trợ cấp phúc lợi 
hằng tuần 

1)  Quý vị đã không chấp nhận đề nghị làm việc vào 
tuần trước?

Nếu bất kỳ tình huống nào như vậy xảy ra, hãy
trả lời có:

• Quý vị từ chối bất kỳ công việc trả tiền trong tuần 
quý vị đang yêu cầu trợ cấp. 

    --  Cho dù công việc này là cho toàn thời gian, bán 
thời gian, làm việc lâu dài hay tạm thời. 

  --  Công việc có thể từ người sử dụng lao động cũ, 
hiện tại hoặc người sử dụng lao động mới. 

• Quý vị từ chối giới thiệu việc làm của Sở Lao 
Động hoặc 

• Quý vị chấp nhận một công việc do Sở Lao Động
 giới thiệu nhưng không liên lạc với người chủ sử
 dụng lao động.

2) Quý vị đã bỏ một công việc trong tuần qua?

Nếu bất kỳ tình huống nào như vậy xảy ra, hãy trả lời có:

• Quý vị ngừng làm việc cho một người chủ sử
 dụng lao động để bắt đầu làm việc cho một người
 chủ sử dụng lao động khác
• Quý vị nói với người chủ sử dụng lao động của quý
 vị rằng quý vị không muốn làm việc ở đó nữa, hoặc 
• Quý vị ngừng đi làm việc.

3)  Quý vị có bị sa thải hoặc bị đình chỉ công việc trong 
tuần qua?

Nếu một trong những tình huống này xảy ra, hãy trả lời có:

• Quý vị bị sa thải hoặc bị đình chỉ nếu người chủ sử 
dụng lao động để cho quý vị nghỉ việc vì bất kỳ lý do 
nào khác ngoài thiếu việc (thời kỳ nhàn rỗi).

• Vẫn liên tục có việc nhưng người chủ sử dụng lao 
động không sẵn sàng để cho quý vị tiếp tục làm việc.

Thiếu việc (thời kỳ nhàn rỗi) là khi người chủ sử dụng 
lao động không có đủ công việc để cho quý vị làm việc.

4)  Quý vị đã rời khỏi nơi thường trú  
hơn ba ngày tuần vừa qua? 

Nếu quý vị đã đi khỏi nơi thường trú trong hơn ba ngày 
trong tuần yêu cầu trợ cấp, hãy trả lời "có" cho câu hỏi 
này. Một tuần bao gồm tất cả các ngày trong tuần; Chủ 
Nhật đến Thứ Bảy.

Khi nào thì Yêu cầu Trực Tuyến hoặc gọi cho đường dây Yêu cầu Hằng tuần
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Chủ Nhật** Thứ Hai** Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy*
  * Quý vị cần hoàn tất yêu cầu trợ cấp hằng tuần vào ngày thứ Bảy tiếp theo.
** Để được thanh toán nhanh nhất, hãy Yêu cầu Trợ cấp vào Chủ Nhật hoặc Thứ Hai

Đây là tuần mà 
quý vị muốn yêu 
cầu trợ cấp

Hãy gọi trong 
vòng 7 ngày tới
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5)  Quý vị có thể thực hiện công việc mà quý vị đã tìm 
kiếm vào tuần trước cả về khả năng lẫn tinh thần 
không?

Nếu quý vị không thể làm loại công việc mà quý vị đã 
tìm kiếm, hãy trả lời không.

6)  Mỗi ngày trong tuần trước, quý vị có sẵn sàng làm 
việc và có khả năng chấp nhận và báo cáo đối với 
các công việc toàn thời gian, bán thời gian và tạm 
thời không?

Nếu bất kỳ tình huống nào sau đây đã xảy ra, hãy trả 
lời không: 

• Quý vị hạn chế những ngày và giờ mà quý vị sẵn 
sàng làm việc.

• Quý vị không có phương tiện để đi tới chỗ làm việc.
• Quý vị không có người chăm sóc con.
• Quý vị đang bị giam giữ.
• Quý vị đang đi học mà không thông báo trước 

cho sở.
• Quý vị đang theo đuổi việc tự làm chủ mà không 

thông báo trước cho sở. 
• Quý vị bỏ lỡ MỌI công việc.

7)  Quý vị có chủ động tìm việc làm vào tuần trước?

Nếu một trong những tình huống sau đây đã xảy ra, 
hãy trả lời không:

• Quý vị đã không liên lạc trực tiếp ít nhất hai người 
sử dụng lao động trong tuần.

• Quý vị đã không hoàn tất ít nhất 3 hoạt động tìm 
kiếm công việc trong tuần.

        HOẶC
• Quý vị đã không tuân theo tư vấn tìm việc bằng văn 

bản do sở cung cấp.
• Quý vị là một hội viên của một công đoàn mà chỉ 

cho phép quý vị để tìm việc làm của công đoàn, và 
quý vị

 -- Không có uy tín với công đoàn,    
        hoặc

 -- Không sẵn sàng đi công tác

8)  Quý vị có làm việc trong tuần vừa qua, hoặc đã được 
trả lương hoặc sẽ được trả lương cho ngày nghỉ 
phép hoặc nghỉ lễ trong tuần hay không?

Nếu bất kỳ tình huống nào sau đây đã xảy ra, hãy trả lời có: 

• Quý vị thực hiện dịch vụ cho bất kỳ người sử dụng 
lao động nào và đổi lại mong muốn nhận được 
thanh toán, tín dụng hoặc chỗ ăn ở.

• Quý vị đã tự làm chủ và kiếm được tiền.
• Quý vị sẽ nhận được lương ngày nghỉ phép hoặc 

nghỉ lễ.
• Quý vị sẽ nhận được tiền lương trả cho ngày nghỉ 

bệnh từ người sử dụng lao động của quý vị.

Nếu quý vị nhận được tiền thưởng, hãy liên lạc với 
Trung tâm UI.

Nếu quý vị nhận được tiền hưu trí, ngoại trừ an sinh xã
hội, chưa được báo cáo, hãy liên lạc với Trung tâm UI.

Nếu quý vị đã trả lời sai bất kỳ câu hỏi nào về việc yêu 
cầu trợ cấp, hãy liên lạc với Trung tâm UI.

Liên hệ với trung tâm yêu  
cầu nếu quý vị làm sai

Phần 3:
Duy Trì Tình Trạng Hội 
Đủ Điều Kiện
Tôi phải làm gì để hội đủ điều kiện UI mỗi tuần? Đối với 
mỗi tuần quý vị yêu cầu trợ cấp, quý vị phải:

• Có thể làm việc cả về chân tay lẫn tinh thần, 
• Sẵn sàng đi làm việc ngay và
• Tích cực tìm việc làm 
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Quý vị phải sẵn sàng:

• Nhận các cơ hội việc làm toàn thời gian, bán thời 
gian hoặc tạm thời,

• Quý vị phải sẵn lòng và có thể làm việc tất cả các 
ngày và giờ thông thường đối với loại công việc mà 
quý vị đang tìm.

• Chấp nhận mức tiền lương thông thường cho loại 
công việc đó và

• Sẵn sàng và có thể đi lại trong một khoảng cách vừa 
phải cho loại công việc đã tìm kiếm. 

Quý vị phải khai báo khi quý vị không sẵn sàng đi làm 
trong trường hợp có bất cứ hoàn cảnh nào ngăn cản 
quý vị đi làm, nhận việc làm hoặc tìm việc làm. Điều này 
bao gồm việc đi du lịch, bệnh tật, chấn thương, bị tống 
giam, đi học, tự kinh doanh, không có người chăm sóc 
con thay cho quý vị hoặc mất phương tiện đi lại.

Thẩm tra các yêu cầu trợ cấp
Mỗi tuần một số yêu cầu trợ cấp được chọn ra để thẩm 
tra một cách ngẫu nhiên. Các nhân viên thẩm tra sẽ xác 
minh mọi thứ có ảnh hưởng đến tình trạng hội đủ điều 
kiện của quý vị bao gồm hoạt động tìm việc làm, các 
khoản lương của năm cơ sở tính trợ cấp, lý do nghỉ việc, 
việc đi học, việc bị tống giam và thu nhập trong bất cứ 
tuần nào mà quý vị đã yêu cầu trợ cấp.

Nếu tôi đi ra khỏi khu vực thường trú trong hơn 
ba ngày? Quý vị vẫn có thể yêu cầu trợ cấp một tuần 
nếu quý vị rời khỏi khu vực nơi quý vị đang sinh sống, 
nhưng yêu cầu trợ cấp của quý vị sẽ bị ngừng lại trong 
khi chúng tôi thu thập thông tin về chuyến đi du lịch 
của quý vị. Rời khỏi thành phố trong khoảng một hoặc 
hai ngày thường sẽ không làm ngừng việc nhận trợ cấp 
của quý vị trừ khi quý vị bỏ lỡ bất kỳ cơ hội việc làm 
nào.

Điều gì xảy ra nếu tôi đang đi học? Việc tham dự khóa 
đào tạo hoặc đến trường học có thể cản trở khả năng 
quý vị sẵn sàng nhận việc làm. Quý vị phải khai báo cho 
Trung Tâm UI nếu đi học hoặc tham dự bất kỳ khóa đào 
tạo nào. Điều này bao gồm việc đào tạo không lương 
theo yêu cầu của người sử dụng lao động. Nếu không 
khai báo về việc đi học hoặc tham dự khóa đào tạo, quý 
vị có thể bị buộc phải trả lại các khoản thanh toán dư 
tiền trợ cấp và nộp tiền phạt. (Xem mục Gian Lận)
Nếu quý vị đang đi học và quan tâm đến chương trình 

Đào tạo Bảo hiểm Thất nghiệp, xin vui lòng xem Đào 
tạo Bảo hiểm Thất nghiệp (TUI).

Điều gì xảy ra nếu tôi muốn tự kinh doanh? Việc tự 
kinh doanh của quý vị có thể cản trở khả năng sẵn sàng 
của quý vị cho công việc. Quý vị phải khai báo tất cả 
các hoạt động tự kinh doanh cho Trung Tâm UI ngay lập 
tức, ngay cả nếu quý vị không có thu nhập từ việc tự 
kinh doanh. Việc không khai báo về các hoạt động tự 
kinh doanh của quý vị có thể dẫn đến tình trạng thanh 
toán thừa trợ cấp và phải nộp phạt. (Xem mục Gian Lận)

Nếu quý vị quan tâm đến việc bắt đầu tự kinh doanh, 
xin vui lòng xem Hỗ trợ Tự Kinh doanh (SEA). 

Nếu tôi đang bị giam giữ hay ngồi tù? Nếu quý vị yêu 
cầu phúc lợi trong tuần mà quý vị bị giam giữ hay ngồi 
tù, quý vị phải báo cáo trong yêu cầu trợ cấp hằng tuần 
rằng quý vị không sẵn sàng làm việc. Yêu cầu trợ cấp 
của quý vị sẽ được ngừng lại trong khi chúng tôi thu 
thập thông tin. Việc không báo cáo bị giam giữ hoặc 
ngồi tù của quý vị có thể dẫn đến tình trạng thanh toán 
dư và phải nộp phạt. Chúng tôi nhận được báo cáo 
hàng tuần từ các nhà tù tiểu bang Oregon và đối chiếu 
với hồ sơ yêu cầu trợ cấp. (Xem mục Gian Lận) 

Những yêu cầu tìm việc làm của tôi là gì và làm thế nào 
để tôi tìm việc làm? Một phần quan trọng trong hoạt 
động tìm việc làm của quý vị bao gồm liên lạc với người 
sử dụng những lao động có kinh nghiệm, đào tạo và kỹ 
năng như của quý vị. Trừ khi có những thông báo bằng 
văn bản của người đại diện Sở Lao Động, quý vị phải 
tiếp tục tìm kiếm công việc mỗi tuần mà quý vị yêu cầu 
trợ cấp, ngay cả khi quý vị đang làm việc bán thời gian.

Để được coi là đã chủ động tìm việc làm, quý vị phải 
thực hiện hai (2) lần liên lạc trực tiếp với người tuyển 
dụng lao động VÀ thực hiện ba (3) hoạt động tìm việc 
làm bổ sung cho mỗi tuần quý vị yêu cầu trợ cấp.

Quý vị cần liên lạc trực tiếp với người sử dụng lao 
động, để hỏi về việc làm hoặc ứng tuyển, theo cách 



Cẩm nang Hướng dẫn Yêu cầu Trợ cấp  - 7

thức người sử dụng lao động mong muốn. Quý vị cần 
ghi nhận:

• ngày liên lạc; 
• tên công ty; 
• địa điểm công ty hoặc mã số ID của thông báo tuyển 

dụng trực tuyến; 
• cách thức quý vị liên lạc với công ty; 
• loại công việc hoặc việc làm mà quý vị đã nộp đơn 

xin việc; và 
• kết quả (ví dụ: đã nộp đơn xin việc, đang phỏng vấn, 

không được thuê).

Các hoạt động tìm việc làm bổ sung của quý vị có thể 
bao gồm liên lạc thêm với những người tuyển dụng lao 
động khác, cập nhật hồ sơ xin việc hoặc tìm kiếm đăng 
tuyển. Ghi lại ngày và những việc quý vị đã làm.

Tài liệu để theo dõi nỗ lực tìm kiếm việc làm của quý vị 
có sẵn trên trang mạng của chúng tôi dưới mục Forms 
(Biểu mẫu) với tiêu đề Hồ sơ Tìm kiếm Việc làm. Quý vị 
không bắt buộc phải sử dụng mẫu đơn này, tuy nhiên 
quý vị phải cung cấp thông tin liên quan tới việc liên lạc 
với người sử dụng lao động hoặc các hoạt động tìm việc 
làm bổ sung khác, khi nộp hồ sơ yêu cầu trợ cấp hằng 
tuần.

Không cung cấp thông tin này trong các lần yêu cầu trợ 
cấp hằng tuần có thể dẫn đến việc quý vị bị từ chối cấp 
các khoản trợ cấp và có thể bị thanh toán dư tiền trợ 
cấp và phải nộp phạt. (Xem mục Gian Lận)

Thất nghiệp tạm thời 
Quý vị có thể tạm thời thất nghiệp nếu quý vị bị sa thải 
hoặc giảm giờ làm và dự kiến quay lại làm việc. Quý 
vị phải trở lại vị trí công việc toàn thời gian hoặc vị trí 
công việc với thu nhập cao hơn mức trợ cấp hằng tuần. 
Thời gian tối đa giữa tuần quý vị tạm thời thất nghiệp 
tới tuần quý vị quay trở lại làm việc là bốn (4) tuần. Quý 
vị chủ động tìm việc làm bằng cách duy trì liên lạc với 
người sử dụng lao động của quý vị. Nếu ngày quý vị 
quay trở lại làm việc thay đổi và vượt quá bốn (4) tuần, 
quý vị cần ngay lập tức chủ động tìm kiếm việc làm. 
Những câu trả lời sai có thể dẫn đến thanh toán dư tiền 
trợ cấp và quý vị sẽ bị phạt.

Liện hệ với Trung tâm UI nếu quý vị không rõ tình 
huống này có áp dụng với quý vị hay không.

Hội viên Công đoàn

Quý vị tích cực tìm việc làm nếu;

• Quý vị là một hội viên gương mẫu với công đoàn 
của quý vị,

• Công đoàn của quý vị không cho phép quý vị tìm 
việc làm không phải trong công đoàn thuộc ngành 
nghề của quý vị,

• Công đoàn buộc quý vị nhận tất cả các công việc 
của quý vị cho nghề nghiệp thông thường thông 
qua công đoàn, và

• Quý vị có khả năng chấp nhận và báo cáo cho công 
việc khi được công đoàn gửi đi

Nếu quý vị là hội viên của một công đoàn và không đáp 
ứng những yêu cầu trên, quý vị phải tích cực tìm việc 
bằng cách liên lạc với người sử dụng lao động (xem mục 
các Yêu cầu tìm kiếm công việc của tôi là gì?).

Ghi danh WorkSource Oregon
Quý vị có thể phải ghi danh cho việc làm trong hệ 
thống iMatchSkills của chúng tôi và hãy tới Trungtâm 
WorkSource địa phương để hoàn tất các hoạt động 
tuyển mộ việc làm (quá trình chào đón). Sau khi hoàn 
tất yêu cầu trợ cấp, quý vị sẽ nhận được một lá thư chỉ 
dẫn cho quý vị cách thức ghi danh. Phúc lợi Trợ cấp 
của quý vị có thể bị từ chối nếu không hoàn tất. Quý 
vị được miễn yêu cầu này nếu quý vị đáp ứng những 
yêu cầu của việc bị thất nghiệp tạm thời (xem mục 
Thất nghiệp Tạm thời) hoặc nếu là một hội viên của 
một công đoàn mà không cho phép quý vị tìm kiếm 
công việc ngoài công đoàn. Quý vị có thể ghi danh trực 
tuyến trên WorkSource Oregon.

Nếu quý vị không thể truy cập vào Internet, quý vị có 
thể ghi danh ở trung tâm WorkSource Oregon tại địa 
phương của quý vị. Quý vị không thể ghi danh vào 
iMatchSkills qua điện thoại.
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Chúng tôi cung cấp các dịch vụ miễn phí sau đây đến 
quý vị khi có yêu cầu: trợ giúp ngôn ngữ, người hoặc 
dịch vụ phụ tá, cung cấp tài liệu bằng các định dạng 
thay thế, chẳng hạn như bằng chữ Braille, bản in khổ 
lớn, định dạng âm thanh hoặc có người đọc và các định 
dạng điện tử cho những cá nhân bị khuyết tật hoặc 
không sử dụng thành thạo tiếng Anh.

Đăng ký ở ngoài tiểu bang
Quý vị có thể được yêu cầu đăng ký dịch vụ giới thiệu 
việc làm tại tiểu bang quý vị hiện đang cư trú. Sau khi 
chúng tôi xử lý đơn yêu cầu của quý vị, chúng tôi sẽ 
gửi thư nêu rõ yêu cầu đăng ký cho quý vị. Quý vị phải 
cung cấp tài liệu chứng minh việc đăng ký cho sở.

WorkSource Có Thể Giúp Đỡ  
Quý Vị Tìm Kiếm Việc Làm

Phần 4:
Làm Việc Trong Khi Vẫn 
Yêu Cầu Trợ Cấp và Báo 
Cáo Thu Nhập
Tôi có thể làm việc và vẫn nhận trợ cấp không? Nếu 
quý vị đang làm việc bán thời gian và thu nhập ít hơn 
mức trợ cấp hằng tuần của quý vị, quý vị có thể hội đủ 
điều kiện nhận trợ cấp. Quý vị cũng phải tiếp tục tìm 
việc làm và phải sẵn lòng nhận công việc cố định, tạm 
thời, toàn thời gian và bán thời gian trong tuần mà quý 
vị yêu cầu trợ cấp.

Nếu quý vị đang làm việc ít hơn so với toàn thời gian, 
quý vị có thể yêu cầu trợ cấp nếu:

• Người sử dụng lao động bán thời gian không có 
công việc toàn thời gian cho quý vị,

• Tổng thu nhập của quý vị ít hơn số tiền trợ cấp hằng 
tuần, và

• Quý vị đang tìm kiếm việc làm và sẵn sàng chấp 
nhận công việc toàn thời gian, bán thời gian, làm 
việc chính thức VÀ tạm thời.

 
Quý vị phải khai báo tất cả các việc làm 
và tổng thu nhập của tuần mà quý vị đã 
làm việc, ngay cả nếu quý vị chưa được 

trả công cho tuần đó.

Tổng thu nhập là thu nhập của quý vị trước khi trừ đi 
các loại thuế và các khoản khấu trừ khác. Việc quý vị 
không khai báo chính xác tất cả các công việc và thu 
nhập, bao gồm cả công việc bán thời gian hoặc tạm 
thời, có thể dẫn đến tình trạng thanh toán dư tiền trợ 
cấp và quý vị phải nộp tiền phạt. (Xem mục Gian Lận)

Tôi phải khai báo về những khoản thu nhập nào? Quý 
vị phải khai báo tất cả các việc làm và thu nhập khi yêu 
cầu trợ cấp. Quý vị phải khai báo bất cứ khoản thanh 
toán nào mà quý vị đã nhận được từ việc cung cấp bất 
cứ dịch vụ hoặc bán sản phẩm. Các khoản này bao gồm:

• Tổng thu nhập
• Tiền mặt
• Thanh toán phi tiền mặt chẳng hạn như việc làm có 

bao ăn ở miễn phí
• Tiền boa, 
• Tiền thưởng, 
• Tiền lương nghỉ chờ việc, 
• Tiền lương khi nghỉ bệnh
• Tiền hao hồng và
• Tiền lương khi nghỉ phép và nghỉ lễ.

Trường hợp ngoại lệ: Quý vị không cần phải báo cáo khi 
thu nhập là:

• Tổng số tiền lương thanh toán tích lũy cho kỳ  
nghỉ nếu được trả tiền cho quý vị để "xóa sổ"- quý 
vị sẽ không quay trở lại làm việc

• Khoản thanh toán cho các chi phí nhỏ như ăn uống, 
chỗ ở, cước phí chuyên chở và chi phí đi lại khác
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• Tiền lương tham gia tập luyện quân sự cuối 
tuần, hoặc

• Tiền thanh công cho bồi thẩm đoàn.

Hãy gọi cho Trung Tâm UI nếu quý vị có thắc mắc về 
những điều cần khai báo hoặc cách khai báo các khoản 
thu nhập tiền mặt và phi tiền mặt. 

Tôi khai báo về các khoản thu nhập của tôi như thế nào? 
Quý vị khai báo về thời gian làm việc và thu nhập của 
mình khi nộp yêu cầu trợ cấp hằng tuần. Hãy ghi chép lại 
giờ công và các khoản thu nhập của quý vị cho mỗi tuần. 
Khai báo tổng thu nhập của tuần mà quý vị làm việc, 
CHỨ KHÔNG PHẢI tuần mà quý vị đã được trả công.

LƯU Ý: Việc không báo cáo chính xác thu nhập của quý 
vị trong khi yêu cầu trợ cấp có thể dẫn đến thanh toán 
dư tiền trợ cấp và quý vị sẽ bị phạt. (Xem mục Gian Lận)

Nếu quý vị nhận thấy thu nhập khác so với những gì 
quý vị đã báo cáo, xin liên lạc Trung tâm UI. 

Các khoản thu nhập sẽ ảnh hưởng đến trợ cấp hằng 
tuần của tôi như thế nào? Quý vị sẽ không nhận được 
trợ cấp nếu tổng thu nhập của quý vị cho một tuần lớn 
hơn khoản tiền trợ cấp hằng tuần của quý vị hoặc quý 
vị đã làm việc 40 tiếng hoặc hơn trong tuần mà quý vị 
yêu cầu trợ cấp.

Quý vị có thể thu nhập mười (10) lần mức lương tối 
thiểu hoặc một phần ba khoản trợ cấp hằng tuần của 
quý vị (tùy theo cái nào lớn hơn) trước khi phúc lợi của 
quý vị bị ảnh hưởng. Bất kỳ thu nhập nào cao hơn số 
tiền đó sẽ làm giảm khoản trợ cấp của quý vị tương 
ứng. Quý vị PHẢI khai báo tổng thu nhập của mỗi tuần 
mà quý vị yêu cầu trợ cấp. (Xem mục Gian Lận)

THÔNG BÁO TẤT CẢ THU NHẬP: Ngay cả nếu tổng 
thu nhập của quý vị cho tuần đó ít hơn khoản trợ cấp 
hằng tuần, quý vị vẫn phải khai báo tổng thu nhập của 
mình khi yêu cầu trợ cấp cho tuần đó. (Xem mục Gian 
Lận)  
 
Cố ý báo cáo sai công việc và thu nhập của quý vị để 
có được phúc lợi được gọi là Gian Lận. Hãy xem lại các 
thông tin dưới đây.

Tôi nên làm gì khi tôi đã tìm được việc làm? Khi quý vị 
trở lại làm công việc toàn thời gian hoặc kiếm được ít 
nhất là bằng khoản trợ cấp hằng tuần thì quý vị chỉ cần 
ngừng yêu cầu trợ cấp.

Nếu quý vị bắt đầu làm việc hoặc bắt đầu một công việc 
mới trong tuần mà quý vị yêu cầu trợ cấp thì phải nhớ 
khai báo tổng thu nhập của quý vị, ngay cả nếu quý vị 
chưa được trả công. Thông thường thì quý vị có thể 
tính toán tổng thu nhập của bạn bằng cách lấy mức 
lương theo giờ của quý vị nhân với số giờ đã làm trong 
tuần. Đừng quên cũng bao gồm những khoản tiền 
lương khác như tiền boa, tiền nghỉ ốm, tiền nghỉ lễ, vv 
(xem mục Tôi phải báo cáo khoản thu nhập nào?).

Gian lận trợ cấp thất nghiệp là gì? Gian lận là cố ý báo 
cáo sai hoặc giấu giếm thông tin để có được phúc lợi. 
Nếu quý vị cố tình che giấu hoặc báo cáo sai thông tin, 
đó là gian lận. GIAN LẬN LÀ PHẠM TỘI và có thể dẫn 
đến các hình phạt và bao gồm cả truy tố hình sự.

Một số ví dụ có thể được cho là gian lận:

• Không báo cáo công việc mà quý vị bỏ lỡ hoặc công 
việc mà quý vị từ chối

• Cung cấp thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin 
để có được phúc lợi

• Không báo cáo tất cả các khoản thu nhập của quý vị 
khi nộp đơn xin trợ cấp hằng tuần

• Không báo cáo nghỉ việc của quý vị một cách chính 
xác (xem mục Báo cáo nghỉ việc)

• Nộp yêu cầu trợ cấp hằng tuần trong khi quý vị 
đang ở trong tù

Cố ý báo cáo thiếu hoặc không báo cáo thu nhập khi 
quý vị nộp đơn xin trợ cấp hằng tuần là gian lận. Chỉ 
có QUÝ VỊ được phép nộp đơn xin trợ cấp. Không cho 
phép người khác nộp đơn xin trợ cấp hằng tuần bao 
gồm vợ, chồng, con, cha mẹ hoặc bạn bè của quý vị. 
Quý vị sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin sai lệch 
nào được cung cấp.
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Sở Lao Động Oregon (OED) sử dụng nhiều cách khác 
nhau để xác minh tính chính xác của khoản thanh toán 
trợ cấp thất nghiệp bao gồm nhưng không giới hạn ở:

• Xác minh thu nhập với người sử dụng lao động,
• Các tin báo từ người ẩn danh và công chúng, và
• Thông tin hệ thống báo cáo tuyển việc làm quốc gia 

từ những người sử dụng lao động.

Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi Trung tâm UI qua số 
điện thoại (877) 345-3484. 

Nếu quý vị có thông tin về gian lận UI, 
xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại:

FraudHotline.emp@oregon.gov
Số điện thoại miễn phí: (877)668-3204

Báo cáo nghỉ việc trên yêu cầu trợ cấp UI của quý vị. 
Nếu quý vị bỏ việc, hoặc bị sa thải, quý vị vẫn có thể 
được hưởng phúc lợi. Bị sa thải hoặc bỏ việc không 
tự động làm cho quý vị không hội đủ điều kiện hưởng 
phúc lợi.

Pháp luật Oregon đòi hỏi quý vị không có việc làm do 
không phải lỗi của quý vị để có thể hội đủ điều kiện 
hưởng phúc lợi. Dưới đây là những mô tả về nghỉ việc. 

Thiếu việc làm – Quý vị bị sa thải bởi vì người chủ
sử dụng lao động không có bất kỳ công việc gì cho
quý vị làm. Điều này có thể là đóng cửa doanh
nghiệp, giảm nhân viên, nghỉ lễ hoặc đóng cửa tạm
thời/bảo trì.

Nghỉ phép – Quý vị đang nghỉ phép nếu người chủ
sử dụng lao động cho phép quý vị nghỉ việc. Đó có
thể bao gồm nghỉ thai sản, nghỉ ốm hoặc nghỉ vì lý
do cá nhân khác. Nếu quý vị đang nghỉ phép thì
nghỉ việc trong trường hợp này KHÔNG phải là
thiếu việc làm.

Tự nguyện nghỉ việc – Quý vị đã tự nguyện nghỉ việc
nếu người chủ sử dụng lao động vẫn tiếp tục có việc
cho quý vị, nhưng quý vị đã chọn chấm dứt công việc

(bỏ). Nếu quý vị bỏ một công việc để làm một công việc
khác, quý vị đã tự nguyện bỏ việc.

Bị sa thải / Chấm dứt – Quý vị đã bị sa thải nếu người
sử dụng lao động tiếp tục có việc nhưng sẽ không cho
phép quý vị tiếp tục làm việc cho họ (bị sa thải, cho đi,
chấm dứt). Quý vị cũng phải báo cáo nếu đã bị người
chủ sử dụng lao động cho thôi việc.

Báo cáo sai về kiểu nghỉ việc có thể dẫn đến tình trạng 
thanh toán dư tiền trợ cấp, hình phạt, và bị coi là gian 
lận.

Phần 5:
Các Khoản Thanh Toán, 
Khấu Trừ và Thuế Khấu 
Lưu
Khoản thanh toán đầu tiên
Đối với tất cả các yêu cầu trợ cấp mới, khoản thanh
toán đầu tiên thường được trả qua chi phiếu giấy. 

Các phương thức thanh toán
Sở Lao Động thanh toán các khoản trợ cấp thông qua 
phương thức điện tử bằng thẻ ghi nợ ReliaCard® Visa® 
của Ngân Hàng Hoa Kỳ hoặc ký thác (chuyển tiền) điện 
tử. Nếu quý vị không ghi danh nhận thanh toán bằng 
hình thức ký thác điện tử, một thẻ ReliaCard® sẽ được 
gửi đến cho quý vị.

Ký Thác Điện Tử
Với ký thác điện tử, chúng tôi chuyển khoản thanh toán 
trợ cấp hằng tuần của quý vị bằng phương thức điện tử 
vào trương mục chi phiếu hoặc trương mục tiết kiệm 
của quý vị tại ngân hàng, hội tín dụng hoặc quỹ tiết 
kiệm hoặc cho vay của quý vị.

Để ghi danh chọn phương thức ký thác điện tử quý vị 
sẽ cần mã số định tuyến và số tài khoản ngân hàng của 
quý vị. Sau đây là minh họa về nơi quý vị có thể tìm 
những mã số này trên một chi phiếu:



Cẩm nang Hướng dẫn Yêu cầu Trợ cấp  - 11

Để ghi danh: 

• Dùng Online Claims System (Hệ thống Yêu cầu Trợ 
Cấp Trực tuyến) rồi chọn “electronic deposit” (ký 
thác điện tử), từ trình đơn chính chọn Enter your 
information (Nhập thông tin của quý vị), hoặc 

• In mẫu đơn Authorization for Electronic Deposit (Ủy 
quyền Ký thác Điện tử) và gửi lại cho chúng tôi.

Quý vị có thể lấy mẫu đơn Ủy quyền Ký thác Điện tử 
trực tuyến từ menu trên cùng ở mục Forms (Biểu mẫu)

Lưu ý: Sở lao Động không kiểm soát ký thác điện tử của 
quý vị sau khi khoản thanh toán được chi trả. 

Khi quý vị ghi danh ký thác điện tử phải mất đến 
khoảng 2 tuần để xác minh thông tin tài khoản của quý 
vị. Trong thời gian xác minh, quý vị sẽ nhận được thanh 
toán bằng chi phiếu giấy. Việc nộp thêm yêu cầu đối với 
ký thác điện tử, trước khi quá trình xác minh hoàn tất, 
sẽ khiến hệ thống bắt đầu một quá trình xác trình xác 
minh mới và trì hoãn thiết lập ký thác điện tử trực tiếp 
của quý vị. 

ReliaCard® Visa
Với thẻ Reliacard® Visa của Ngân Hàng Hoa Kỳ, các 
thanh toán của quý vị được ký thác vào một thẻ ghi nợ 
trả trước. Quý vị có thể sử dụng thẻ này ở bất cứ nơi 
nào mà thẻ Visa được chấp nhận.

Vui lòng chờ thẻ được gửi đến qua đường bưu điện. 
Thẻ sẽ được gửi đến trong một phong bì trắng có in 
sẵn địa chỉ gửi trở lại là Indianapolis, Indiana. Đừng 
quăng phong bì đó đi, ngay cả nếu quý vị ghi danh chọn 
phương thức ký thác điện tử. Nếu phương thức ký thác 
điện tử của quý vị bị trục trặc vì lý do nào đó, chúng tôi 
sẽ tự động chuyển thanh toán qua thẻ  
Re-liaCard®. 

Khi quý vị nhận thẻ, hãy gọi cho số điện thoại miễn 
cước trên thẻ để kích hoạt thẻ. Quý vị có thể tiếp cận 
thông tin về tài khoản ReliaCard® qua trực tuyến của 
mạng www.USBankReliacard.com hoặc bằng cách 
gọi trung tâm dịch vụ khách hàng theo số điện thoại 
1-855-279-1270. 

Thông Tin Quan Trọng về Lệ Phí: phí đi kèm với việc 
sử dụng thẻ ReliaCard® của quý vị. Hãy đọc kỹ Hợp 
Đồng Sử Dụng Thẻ kỹ càng, cùng với bất cứ thông 
báo thêm nào quý vị nhận được về ReliaCard®. Quý 
vị có thể truy cập thông tin lệ phí của ReliaCard® 
tại địa chỉ https://www.usbankreliacard.com/
documentLocator?docId=oregonui.
 
Để chuyển đổi từ thẻ ReliaCard@ sang ký thác điện tử, 
hãy làm theo hướng dẫn ở trên. Để chuyển từ ký thác 
điện tử thẻ ReliaCard®, hãy gọi cho Trung tâm UI.
 
Nếu tôi không nhận được một khoản thanh toán nào, 
tôi nên làm gì? Nếu quý vị đã yêu cầu trợ cấp cho một 
tuần nhưng vẫn chưa nhận được khoản thanh toán của 
mình, hãy kiểm tra tình trạng khoản thanh toán của quý 
vị thông qua Hệ Thống Yêu Cầu Trợ Cấp Trực Tuyến và 
chọn “Tình trạng yêu cầu trợ cấp và báo cáo hằng tuần”.

Quý vị cũng có thể gọi Đường Dây Yêu Cầu Trợ Cấp
Hằng Tuần. Làm theo các hướng dẫn để kiểm tra tìm
trạng của yêu cầu trợ cấp hằng tuần của quý vị. Nếu
hệ thống xác nhận thanh toán, vui lòng chờ bảy ngày
làm việc kể từ ngày quý vị đã yêu cầu trợ cấp hằng
tuần trước khi gọi cho Trung Tâm UI để báo cáo về
khoản thanh toán chậm trễ. 

Tôi kiểm tra số tiền trợ cấp còn lại của tôi như thế
nào? Quý vị có thể xem tiền trợ cấp của quý vị qua 
Hệ Thống Yêu Cầu Trợ Cấp Trực Tuyến và chọn phần 
“Status of your claim” (Tình trạng yêu cầu trợ cấp của 
quý vị). Quý vị cũng có thể gọi vào Đường Dây Yêu Cầu 
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Trợ Cấp Hằng Tuần rồi chọn Tùy Chọn số 2 để kiểm tra 
tình trạng/số khoản trợ cấp còn lại.

Khấu trừ: 

Khấu trừ tiền cấp dưỡng cho con cái
Nếu chúng tôi có lệnh tòa từ Sở Tư Pháp Oregon yêu 
cầu phải khấu trừ thu nhập thì một tỷ lệ phần trăm sẽ 
được khấu trừ vào khoản trợ cấp hằng tuần của quý vị 
mỗi tuần. Việc khấu trừ này tiếp tục cho đến khi tòa án 
gửi lệnh dừng khấu trừ cho chúng tôi.

Nếu quý vị có thắc mắc về việc khấu trừ tiền cấp dưỡng 
cho con cái, hãy liên hệ với Chương Trình Cấp Dưỡng 
Trẻ Em Oregon (Oregon Child Support Program) hoặc 
theo số điện thoại:

Từ Vùng Salem:   (503) 373-7300
Số miễn phí tại Oregon:  (800) 850-0228
Từ bên ngoài Oregon:  (503) 378-5567
TTY:     (800) 735-2900

Khấu Trừ Tiền Hưu Bổng
Chúng tôi có thể khấu trừ lợi tức hưu bổng từ khoản 
trợ cấp hằng tuần của quý vị.

Nếu quý vị đang được nhận hoặc có thể được nhận
bất cứ loại hưu bổng nào (ngoại từ An Sinh Xã Hội),
quý vị phải khai báo thông tin này cho Trung Tâm UI.
Việc không khai báo tiền hưu bổng bao gồm những
thay đổi về số tiền hưu bổng của quý vị có thể dẫn
đến thanh toán dư khoản trợ cấp và quý vị sẽ bị phạt. 
(Xem mục Gian Lận)

Nếu quý vị được truy lĩnh lợi tức hưu bổng cho các 
tuần mà quý vị đồng thời cũng được thanh toán tiền trợ 
cấp thất nghiệp, quý vị sẽ có trách nhiệm hoàn trả lại 
bất cứ khoản thanh toán dư nào phát sinh từ việc này.

Các khoản trợ cấp có bị đánh thuế khấu lưu không? 
Có. Quý vị có thể chọn mức khấu lưu 10% khoản trợ 
cấp hằng tuần của quý vị cho thuế lợi tức liên bang 
và/hoặc khấu lưu 6% cho thuế lợi tức tiểu bang (tổng 
cộng là 16%). Khoản thuế khấu lưu nào cũng sẽ được 
chuyển ngay đến cho Sở Thuế Vụ Liên Bang và Sở Thuế 
Vụ Oregon. Để thay đổi tình trạng nộp thuế của quý 
vị, hãy điền vào mẫu đơn Ủy Quyền Khấu Lưu Thuế 
(Authorization for Tax Withholding-1040WH). Quý vị 

có thể tải mẫu ủy quyền này tại Forms (mẫu đơn) hoặc 
gọi điện, chúng tôi sẽ gửi đơn tới cho quý vị.

Mẫu đơn thuế 1099-G
Vào cuối tháng một, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị 
Mẫu 1099-G (bản Sao Kê Dành Cho Người Nhận 
Trợ Cấp Thất Nghiệp - Statement for Recipients of 
Unemployment Compensation) đến địa chỉ được khai 
báo mới đây nhất trên yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của 
quý vị. Đây là mẫu đơn thuế quý vị cần để nộp thuế 
của quý vị cho thấy những khoản trợ cấp chúng tôi đã 
thanh toán và các khoản thuế đã khấu trừ trong năm 
trước đó. Sau tháng một, quý vị có thể truy cập và in 
mẫu đơn 1099-G của quý vị thông qua Hệ Thống Yêu 
Cầu Trợ Cấp Trực Tuyến và chọn “Status of your claim” 
(Tình trạng yêu cầu trợ cấp của quý vị).

Nếu quý vị chuyển chổ ở, hãy nhớ cập nhật địa chỉ 
của  quý vị. Quý vị có thể cập nhật địa chỉ bằng cách 
sử dụng Hệ thống Yêu cầu Trực tuyến và chọn “Change 
your address” (thay đổi địa chỉ của quý vị) hoặc gọi cho 
Trung tâm UI.

Phần 6:
Từ Chối Các Khoản Trợ 
Cấp
Điều gì có thể khiến các khoản trợ cấp của tôi bị dừng 
hoặc từ chối?
Có một số điều kiện đòi hỏi Sở Lao Động phải kiểm tra 
các yêu cầu trợ cấp, xác định tình trạng hội đủ điều kiện 
hoặc đưa ra các quyết định hành chánh. Các điều kiện 
này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

• Nghỉ việc
• Bị sa thải
• Không có khả năng làm việc
• Ở xa nơi cư ngụ
• Đi học hoặc tham dự khóa đào tạo
• Đang tự kinh doanh
• Đang bị ở tù
• Bỏ lỡ việc làm
• Từ chối lời mời làm việc
• Không tích cực tìm việc
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• Đang nhận tiền hưu bổng (ngoại trừ tiền an 
sinh xã hội)

• Không tham gia phỏng vấn Đánh Giá Khả Năng Trở 
Lại Làm Việc và Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện

• Từ chối việc làm do WorkSource Oregon giới thiệu
• Không hoàn tất hoạt động ghi danh thông qua trung 

tâm WorkSource Oregon tại địa phương của quý vị
• Thất nghiệp do một bất đồng lao động, hoặc
• Nộp đơn yêu cầu trợ cấp hằng tuần vào các kỳ nghỉ 

mùa hè, mùa đông hoặc mùa xuân hoặc giữa các 
học kỳ khi quý vị là một nhân viên giảng dạy hay 
không giảng dạy thuộc ngành giáo dục.

Những vấn đề này sẽ dẫn đến việc dừng xét duyệt yêu 
cầu trợ cấp của quý vị cho đến khi chúng tôi quyết định 
sẽ thanh toán hoặc từ chối yêu cầu trợ cấp. Hãy tiếp tục 
nộp các yêu cầu trợ cấp hằng tuần trong suốt quá trình 
thanh tra bất cứ vấn đề nào trong yêu cầu trợ cấp của 
quý vị. Điều này sẽ bảo đảm quý vị có thể nhận thanh 
toán cho những tuần đó nếu kết quả thanh tra dẫn đến 
quyết định thanh toán các khoản trợ cấp.

Một thanh tra viên sẽ hoàn tất cuộc thanh tra. Nếu họ 
cần thêm thông tin, họ sẽ liên lạc với quý vị. Hãy nhớ 
đáp ứng các yêu cầu thanh tra với đầy đủ thông tin. 
Nếu không đáp ứng các yêu cầu thanh tra quý vị thì 
quyết định sẽ được đưa ra dựa trên thông tin sẵn có và 
quý vị có thể bị từ chối trợ cấp. Nếu giấu giếm thông tin 
hoặc khai báo thông tin giả cho Sở Lao Động, quý vị sẽ 
chịu hậu quả nghiêm trọng. (Xem mục Gian Lận)

Điều gì xảy ra nếu các khoản trợ cấp của tôi bị từ chối? 
Nếu phúc lợi của quý vị bị từ chối, quý vị sẽ nhận được 
một quyết định hành chính bằng văn bản cho biết các 
chi tiết của việc từ chối; bao gồm ngày từ chối, lý do từ 
chối và bất kỳ án phạt nào liên quan đến việc không đạt 
tiêu chuẩn. Hãy đọc quyết định một cách cẩn thận và 
liên lạc với sở nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về nội 
dung của quyết định (xem phần 8, Kháng nghị). 

Nếu chúng tôi từ chối yêu cầu của quý vị vì vấn đề thôi 
việc, vì quý vị đã không nộp đơn xin giới thiệu việc làm 
hoặc đã từ chối một công việc chúng tôi sẽ:

• Giảm khoản trợ cấp tối đa của quý vị đi tám lần 
khoản trợ cấp hằng tuần của quý vị, và

• Từ chối các khoản trợ cấp của quý vị cho đến khi 
quý vị làm việc và có thu nhập bằng ít nhất bốn lần 

khoản trợ cấp hằng tuần từ việc làm theo quy định 
của pháp luật (việc làm mà người sử dụng lao động 
đã đóng thuế thất nghiệp). Việc làm đó phải là việc 
làm quý vị có sau tuần bị sa thải, đình chỉ công tác, 
thôi việc hoặc đã không nhận việc hoặc nộp đơn xin 
việc mới.

Nếu các khoản trợ cấp của quý vị bị từ chối vì những 
lý do khác, chẳng hạn như vì đi học, bỏ lỡ cơ hội việc 
làm, bị tống giam; nằm viện, v.v. quyết định từ chối có 
thời hạn như đã thông báo trong quyết định cho đến 
khi (các) điều kiện đã dẫn đến quyết định từ chối không 
còn tồn tại.

Nếu các khoản trợ cấp đã được thanh toán trước đó 
cho bất cứ tuần nào nằm trong phạm vi áp dụng của 
quyết định từ chối thì quý vị đã được thanh toán dư 
tiền trợ cấp. Quý vị sẽ nhận được các hướng dẫn về 
cách trả lại khoản tiền đó. Quý vị có trách nhiệm trả lại 
bất cứ khoản tiền thanh toán dư nào mà có thể gồm 
các khoản tiền phạt, lệ phí và/hoặc lãi suất đi kèm. 

Phần 7:  
Thanh Toán Dư
Nếu quý vị được thanh toán các khoản trợ cấp mà 
quý vị không có quyền thụ hưởng thì đó là tình huống 
thanh toán dư. Nếu quý vị được thanh toán dư, quý vị 
sẽ nhận một thông báo về việc trả lại tiền và các hướng 
dẫn kháng nghị. Thông báo của quý vị sẽ có một quyết 
định hành chánh, nêu lý do của việc thanh toán dư. 

Một số lý do của việc thanh toán dư bao gồm:

• Khai báo không chính xác các khoản thu nhập khi 
yêu cầu trợ cấp hằng tuần



14 - Cẩm nang Hướng dẫn Yêu cầu Trợ cấp  

• Khai báo hưu bổng không chính xác
• Các quyết định đã bị đảo ngược khi có kháng nghị
• Thanh toán được thực hiện trước khi chúng tôi

phát hiện vấn đề với yêu cầu trợ cấp của quý vị
• Khoản trợ cấp hằng tuần của quý vị được giảm

xuống theo điều chỉnh ở các khoản lương năm cơ
sở tính trợ cấp

• Giấu giếm thông tin để nhận trợ cấp mà quý vị
không hội đủ điều kiện nhận (Xem mục Gian Lận)

Nếu quý vị đã được thanh toán dư tiền trợ cấp, quý 
vị phải trả lại đầy đủ khoản tiền đó. Vui lòng không trì 
hoãn việc hoàn tiền. Chúng tôi sử dụng các phương 
pháp thu hồi hợp pháp bao gồm: 

• Sai áp (khấu trừ) lương
• Tính nợ vào bất động sản
• Chặn tiền hoàn thuế lợi tức của tiểu bang và

liên bang

Đừng dừng việc nộp yêu cầu trợ cấp hằng tuần chỉ 
vì quý vị nhận thông báo thanh toán dư tiền trợ cấp. 
Nếu quý vị đủ điều kiện nhận trợ cấp, chúng tôi có thể 
sử dụng khoản trợ cấp hằng tuần của quý vị để trả lại 
khoản tiền quý vị nợ.

Phần 8:  
Kháng Nghị và Điều Trần
Kháng nghị một quyết định hành chánh

Bất cứ lúc nào chúng tôi giảm hoặc từ chối các khoản
trợ cấp của quý vị, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một
quyết định hành chánh. Nếu quý vị không đồng tình
với quyết định hành chánh, quý vị có quyền kháng
nghị bằng cách yêu cầu điều trần. Người chủ sử dụng
lao động của quý vị cũng có quyền kháng nghị quyết
định hành chánh.  

Các quyết định mà Sở Lao Động gửi đến cho quý vị sẽ 
bao gồm hướng dẫn nộp đơn kháng nghị và thời hạn 
kháng nghị để kịp thời yêu cầu tổ chức phiên điều trần. 
Nếu không nộp đơn kháng nghị kịp thời, quý vị không 
thể yêu cầu tổ chức phiên điều trần đối với Quyết định 
Hành chính ban đầu.

Quý vị có thể yêu cầu tổ chức phiên điều trần bằng 
cách gửi thư, fax hoặc email. Mẫu yêu cầu điều trần 
được đăng tải trên trang web của chúng tôi dưới mục 
Forms (Biểu mẫu) với tiêu đề Trợ cấp Bảo hiểm Thất 
nghiệp – Yêu cầu Điều trần (Unemployment Insurance 
Benefits - Request for a Hearing). Quý vị có thể điền 
thông tin vào biểu mẫu này và gửi cho chúng tôi bằng 
phương thức phù hợp.

Địa chỉ nhận yêu cầu của quý vị:
Email: OED_UI_HEARINGSREQ@Oregon.gov. 
Fax: (503)947-1335
Địa chỉ gửi thư: 875 Union St NE, Salem, OR 97311

Khi quý vị yêu cầu tổ chức phiên điều trần, vui lòng 
cung cấp đầy đủ thông tin về quyết định quý vị muốn 
kháng nghị. Nếu có thể, cung cấp các thông tin sau:

•  Bốn số cuối của số An sinh Xã hội hoặc Mã số nhận
diện khách hàng (CID) đầy đủ của quý vị

•  Số hiệu của quyết định hành chính hoặc vấn đề quý
vị đang muốn kháng nghị,

•  Ngày gửi quyết định hành chính mà quý vị đang
muốn kháng nghị, và

•  Mô tả vắn tắt lý do kháng nghị.

Nếu xác định được ngày hoặc thời điểm cụ thể mà quý 
vị không thể tham dự phiên điều trần trong khoảng 
thời gian 90 ngày sau khi gửi yêu cầu, vui lòng cung cấp 
thông tin để tránh lên lịch tổ chức phiên điều trần khi 
quý vị không thể có mặt.

Nếu quý vị cần trợ giúp về ngôn ngữ hoặc các hình thức 
trợ giúp khác, quý vị có thể đưa thông tin này vào đơn 
kháng nghị hoặc thông báo cho Văn phòng Điều trần 
Hành chính sau khi nộp đơn kháng nghị. Chúng tôi sẽ 
cung cấp dịch vụ phiên dịch và hỗ trợ khuyết tật miễn 
phí khi quý vị yêu cầu.

Nếu quý vị không thể yêu cầu tổ chức phiên điều trần 
bằng các phương thức được mô tả trên đây do hoàn 
cảnh cụ thể của quý vị, quý vị có thể tới bất kỳ văn 
phòng công cộng nào của Sở Lao động tại Oregon 
HOẶC liên hệ với Trung tâm UI để được hỗ trợ nộp đơn 
kháng nghị.
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Làm gì sau khi yêu cầu tổ chức phiên điều trần: Nếu 
quý vị thay đổi địa chỉ sau khi yêu cầu tổ chức phiên 
điều trần, quý vị phải thông báo cho Văn phòng Điều 
trần Hành chính (OAH) và Bảo hiểm Thất nghiệp. Quý 
vị có thể cập nhật địa chỉ với Bảo hiểm Thất nghiệp trên 
Hệ thống Yêu cầu Trợ cấp Trực tuyến hoặc bằng cách 
liên hệ với Trung tâm UI. Quý vị có thể tìm hiểu thêm 
thông tin về các phiên điều trần và quy trình kháng nghị 
tại địa chỉ www.oregon.gov/oah/Pages/index.aspx

Trong quá trình kháng cáo, hãy tiếp tục nộp yêu cầu
trợ cấp hằng tuần. Nếu quý vị không yêu cầu trợ cấp
mỗi tuần kịp thời trong khi đang chờ kháng cáo, quý vị
sẽ không được trả tiền cho những tuần đó nếu kháng
cáo được quyết định có lợi cho quý vị (xem phần 2,
Nộp Yêu Cầu Trợ Cấp Phúc lợi Hằng Tuần). 

Phần 9: 
Ngừng và Bắt Đầu Yêu 
Cầu Trợ Cấp Trở Lại
Khi quý vị trở lại làm công việc toàn thời gian, hoặc 
kiếm được bằng hoặc nhiều hơn khoản trợ cấp hằng 
tuần thì quý vị có thể ngừng yêu cầu trợ cấp. Nếu quý 
vị làm việc trong bất cứ tuần nào mà quý vị yêu cầu trợ 
cấp thì phải nhớ khai báo tổng thu nhập của quý vị, cho 
dù quý vị chưa được trả công (Xem thêm phần 4, Làm 
Việc Trong Khi Vẫn Yêu Cầu Trợ Cấp và Báo Cáo Thu 
Nhập).

Sở Lao Động sẽ tự động ngừng yêu cầu trợ cấp của quý 
vị nếu quý vị:

• Có thu nhập bằng hoặc nhiều hơn khoản trợ cấp 
hằng tuần của quý vị, 

• Làm việc toàn thời gian,
• Bỏ lỡ yêu cầu trợ cấp hằng tuần, hoặc 
• Khai báo không có thu nhập nào sau một tuần mà 

quý vị đã khai báo có một số khoản thu nhập.

Nếu yêu cầu trợ cấp của quý vị bị ngừng lại vì một 
trong những lý do trên, quý vị phải bắt đầu lại yêu cầu 
trợ cấp. Quý vị có thể ngừng lại và bắt đầu lại yêu cầu 
trợ cấp nhiều lần khi cần thiết trong suốt năm trợ cấp 
của quý vị.

Nếu yêu cầu trợ cấp của quý vị đã bị ngừng lại, quý vị 
có thể bắt đầu lại yêu cầu trợ cấp bằng cách sử dụng 
Hệ thống Yêu cầu Trợ cấp Trực Tuyến và chọn phần 
“Restart your claim” (Bắt đầu lại yêu cầu trợ cấp của quý 
vị).

Hãy bắt đầu lại yêu cầu trợ cấp của quý vị trong tuần
mà quý vị muốn bắt đầu yêu cầu trợ cấp. Nếu quý vị
đã làm việc kể từ lần cuối cùng yêu cầu trợ cấp, hãy
chuẩn bị sẵn sàng để cung cấp các thông tin về người
sử dụng lao động khi quý vị gọi điện. Thông tin này
bao gồm những ngày quý vị đã làm việc; họ tên, số
điện thoại và địa chỉ của (những) người chủ sử dụng
lao động; và tổng thu nhập của quý vị do những người
chủ sử dụng lao động này đã trả.

Sau khi quý vị bắt đầu lại yêu cầu trợ cấp của mình, hãy 
nhớ quý vị vẫn phải yêu cầu trợ cấp hàng tuần (xem 
phần 2, Yêu Cầu Trợ Cấp Hằng Tuần).

Phần 10:
Dịch vụ Tìm kiếm Việc 
làm, Nguồn Trợ Giúp và 
Thông Tin Liên Lạc
Sở Lao Động có thể giúp tôi tìm việc làm như thế nào?

WorkSource Oregon
WorkSource Oregon là một mạng lưới các nhà cung 
cấp dịch vụ tại địa phương và tiểu bang mà giúp những 
người tìm việc làm tiếp cận với nhiều loại việc làm và 
dịch vụ đào tạo khác nhau. Quý vị cũng được trợ giúp 
miễn phí tại các trung tâm WorkSource Oregon trên 
khắp tiểu bang. Một số dịch vụ và nguồn trợ giúp có 
sẵn là: 

• Trợ giúp cho cựu chiến binh
• Nguồn sơ yếu lý lịch và thư xin việc
• Thông tin về phỏng vấn tuyển dụng và tìm việc làm
• Sách, các hướng dẫn và video giúp tự học
• Các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo tại địa phương, 

bao gồm đào tạo việc làm tại chỗ
• Kiểm tra đánh giá kỹ năng và công việc
• Các dịch vụ cho người khuyết tật
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• Trợ giúp những người lao động thất nghiệp do 
hệ quả của hoạt động ngoại thương

• Các dịch vụ cho người lao động di cư và công 
nhân làm nông nghiệp thời vụ

• Hệ Thống Thông Tin Nghề Nghiệp (Career 
Information System-CIS) (www. oregoncis.
uoregon.edu) 

 -- Làm các bài kiểm tra đánh giá để tìm nghề 
nghiệp nào phù hợp nhất với quý vị

 -- Tìm hiểu về các việc làm, trường học và trợ 
giúp tài chánh

• Các Chương Trình Khuyến Khích (Tiểu bang 
Oregon: Các doanh nghiệp - Giảm Thuế Tạo Cơ 
Hội Việc Làm 

 -- Giảm Thuế Tạo Cơ Hội Việc Làm 
• Thông Tin Về Thị Trường Lao Động Oregon 

(www.QualityInfo.org)
 --  Tìm thông tin về việc làm, lương, nghề nghiệp 

và ngành nghề
 --  Tiếp cận với danh sách việc làm và xu hướng 

thị trường lao động
 --  Các ấn phẩm Nghiên Cứu về Kinh Tế và Lực 

Lượng Lao Động
 --  Tìm kiếm các công ty và ngành nghề tại năm 

tiểu bang miền tây 
• iMatchSkills
 --  Công cụ tìm việc làm trực tuyến này sử dụng 

các thông tin về kỹ năng và lý lịch việc làm 
của quý vị để tìm việc làm tiềm năng cho 
quý vị. Quý vị cung cấp càng nhiều chi tiết, 
iMatchSkills càng phục vụ quý vị được tốt 
hơn. 

 -- Tìm iMatchSkills tại:  
    www.iMatchSkills.org

Tìm kiếm thông tin liên lạc của Trung Tâm 
WorkSource Oregon tại:  

www.WorkSourceOregon.org  
hoặc trong trang màu xanh của cuốn niên giám điện 

thoại.
Đường dây Điện thoại Yêu  

cầu Trợ cấp Hằng Tuần
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The Oregon Employment Department is an equal opportunity employer/
program. Auxiliary aids and services are available upon request toindividuals 

with disabilities. Language assistance is available to persons with limited 
English proficiency at no cost.

Sở Lao Động Oregon là một Tổ chức/Chương trình về Cơ Hội Việc Làm Bình 
Đẳng. Hỗ trợ và các dịch vụ phụ trợ được cung cấp theo yêu cầu cho các cá 
nhân bị khuyết tật. Hỗ trợ ngôn ngữ có sẵn miễn phí cho người có trình độ 

Anh ngữ bị hạn chế.

Confidential unemployment compensation information pertaining to the 
claimant may be requested and utilized for other governmental purposes, 

including, but not limited to, verification of eligibility under other government 
programs. 

Bảo mật thông tin trợ cấp thất nghiệp của quý vị có thể được yêu cầu và sử 
dụng cho các mục đích khác của chính phủ, bao gồm, nhưng không giới hạn để 

xác minh tính đủ điều kiện cho các chương trình khác của chính phủ.



Bend, Madras,  
Prineville, Redmond 

541-388-4066

Dallas, Salem local area 503-375-7900

Newberg, Portland, 
Woodburn

503-224-0405

Tất cả những địa điểm khác 
(800) 982-8920

Dịch vụ tiếp âm cho người khiếm thính hoặc 
khuyết tật ngôn ngữ (TTY Relay Service) – 711 

www.sprintip.com

Hệ thống Yêu cầu Trợ cấp Trực tuyến 
www.Employment.Oregon.gov/ocs

Trung tâm UI
PO Box 14135

Salem, OR 97309-5068
Fax: (866) 345-1878

Metro/Tây Bắc Oregon
Portland (503) 292-2057

Salem (503) 947-1500

Vùng Đông/Trung phần Oregon
Bend (541) 388-6207

Số điện thoại miễn phí dành cho tất cả các vùng 
khác

(877) 345-3484

UIPUB350 (0719) 
Oregon.gov/Employ




