THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH về
TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP DO THẢM HỌA (DUA)
ĐẠO LUẬT TRỢ CẤP DO THẢM HỌA NĂM 1974
(Tên và Địa Chỉ của Người Đứng Đơn)

name
address
Salem, OR 97302

Số Văn Phòng:
Số Định Danh Khách Hàng:
Số Thảm Họa:
Ngày Tuyên Bố Thảm Họa:
Ngày Bắt Đầu Giai Đoạn Thảm Họa:
Ngày Kết Thúc Giai Đoạn Thảm Họa:

EO 082
___ __ ____
_______
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx

Loại Thông Báo: _ Ban Đầu ___ Tu Chính

Phần Xác Định Quyền Hưởng
Vui lòng đọc nội dung dưới đây về việc quý vị có được phê chuẩn nhận phúc lợi Trợ Cấp Thất Nghiệp do Thảm Họa
(Disaster Unemployment Assistance, DUA) hay không.

___ Được Quyền Hưởng: Quý vị được quyền hưởng DUA với điều kiện quý vị đáp ứng tất cả các yêu cầu khác
về tư cách hợp lệ.
___ Được Quyền Hưởng Có Điều Kiện: Nếu dòng này được đánh dấu chọn, vui lòng đọc phần "Thông Báo
Quan Trọng" ở mặt sau.
Số Tiền Phúc Lợi Hằng Tuần trong DUA: $_______ cần trả cho tuần bắt đầu vào ngày _______________.
Số tiền phúc lợi theo tuần của quý vị được tính cho tuần thất nghiệp hoàn toàn theo các điều khoản hiện hành trong Luật
Bồi Thường Thất Nghiệp (Unemployment Compensation Law) của Bang Oregon, hoặc Đạo Luật Quy Định Liên Bang
(Code of Federal Regulations, CFR) dựa trên các giấy tờ chứng minh thu nhập của quý vị được cung cấp qua các tờ khai
thuế hoặc chứng từ khác cho giai đoạn cơ sở mà quý vị đề nghị chi trả. Theo Phần 625.6(a)(2), Chương 20 của CFR, giai
đoạn cơ sở là năm tính thuế đã hoàn tất gần nhất trước khi quý vị bị thất nghiệp do một thảm họa lớn, vì vậy giai đoạn cơ
sở của quý vị đã bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2019 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019. Các cá nhân
không thể cung cấp đầy đủ giấy tờ có thể đủ điều kiện nhận số tiền DUA tối thiểu là $210/tuần (số tiền này căn cứ trên tỷ
lệ 50% giá trị thanh toán bảo hiểm thất nghiệp trung bình tại bang Oregon). Sở sẽ tính lại tư cách hợp lệ về tiền khi quý vị
nộp tờ khai thuế hoặc giấy tờ khác. Theo CFR 20 625.2(f), các khoản thanh toán DUA bắt đầu vào tuần đầu tiên sau tuần
xảy ra thảm họa lớn. Cơ sở để quyết định cho trường hợp quý vị được đánh dấu dưới đây.

___ Số tiền phúc lợi hằng tuần được tính theo luật Oregon dựa trên năm tính thuế
đã hoàn tất gần nhất: 2019.
___ Số tiền phúc lợi hằng tuần tối thiểu được tính theo Quy Định Liên Bang.
Quyết định về số tiền có tính đến các nguồn tiền công sau đây:
Nguồn Tiền Công
Tuần
Tiền Công
Nguồn Tiền Công

Tuần

Tiền Công

______________________________________________________________________________________________________
___

Không Được Quyền Hưởng: Quý vị không được quyền hưởng DUA vì

___________________________________________
Người Đại Diện Được Ủy Quyền

Ngày Ban Hành

Xem MẶT SAU mẫu này để tham khảo HƯỚNG DẪN BỔ SUNG và/hoặc THÔNG TIN VỀ KHÁNG CÁO

SỞ LAO ĐỘNG Bang Oregon

ETA 82 Mặt Trước (Tu Chính tháng 4/2020)

THÔNG TIN QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ CHO QUÝ VỊ
Quyền hưởng phúc lợi của quý vị và số tiền phúc lợi theo tuần của quý vị được căn cứ trên nội dung kê khai hoặc
một phần giấy tờ mà quý vị trình khi nộp đơn. Quyền hưởng của quý vị phụ thuộc vào điều kiện sau: TRONG
VÒNG 21 NGÀY KỂ TỪ NGÀY NỘP ĐƠN XIN CẤP DUA, QUÝ VỊ PHẢI TRÌNH GIẤY TỜ hỗ trợ cho nội dung kê
khai tiền công và/hoặc tuyên khai về tình trạng có việc làm hoặc tự làm chủ trước đây của quý vị trong khu vực
thảm họa, hoặc thực tế rằng quý vị đã không thể bắt đầu đi làm hoặc tự làm chủ do thảm họa lớn. Nếu quý vị gửi
giấy tờ qua đường bưu điện, chúng tôi sẽ dùng ngày ghi trên dấu bưu điện là ngày nộp của quý vị.
Các loại giấy tờ được chấp nhận có thể là hồ sơ thuế thu nhập, mẫu W-2, sao kê của một ngân hàng nơi mở tài
khoản doanh nghiệp của quý vị hoặc tài khoản ký quỹ tiền lương, hay bản sao giấy tờ sở hữu hoặc chứng thư bất
động sản hoặc bất kỳ bằng chứng nào khác có thể lấy được và hỗ trợ cho nội dung kê khai ban đầu của quý vị.
Nếu quý vị cần có thông tin để hỗ trợ cho việc mất việc làm, chúng tôi có thể chấp nhận một bản tuyên khai của
chủ lao động của quý vị, cho biết ngày lẽ ra bắt đầu tuyển dụng hoặc thời điểm hợp đồng tự làm chủ để thực hiện
dịch vụ lẽ ra đã bắt đầu.
Việc không cung cấp được giấy tờ hỗ trợ cho tình trạng mất việc sẽ dẫn đến sự từ chối phúc lợi DUA cho quý vị, và
quý vị sẽ có trách nhiệm hoàn trả lại mọi phúc lợi đã nhận. Nếu không cung cấp được giấy tờ hỗ trợ cho bản kê
khai tiền công, quý vị sẽ bị giảm WBA (Weekly Benefit Amount,). Nếu giai đoạn này đã qua, chúng tôi vẫn có thể
điều chỉnh đề nghị chi trả của quý vị nếu quý vị có giấy tờ chứng minh việc làm và/hoặc thu nhập.
THỜI HẠN 21 NGÀY CỦA QUÝ VỊ HẾT HẠN VÀO : ____________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

QUYỀN KHÁNG CÁO
1. QUÝ VỊ NÊN KIỂM TRA QUYẾT ĐỊNH NÀY NGAY LẬP TỨC VÀ THÔNG BÁO CHO VĂN PHÒNG ĐỊA
PHƯƠNG NẾU:
A. Số an sinh xã hội của quý vị bị sai.
B. Tiền công và/hoặc số tuần làm việc của quý vị bị sót hoặc không chính xác.
C. Tiền công được liệt kê phải của quý vị. Nếu quý vị được chi trả phúc lợi dựa trên phần tiền công không
phải của quý vị, quý vị sẽ phải hoàn trả lại phúc lợi đó hoặc chịu trừ đi số tiền phúc lợi tương ứng trong các lần
thanh toán phúc lợi về sau.
2. NẾU CÓ BẤT KỲ LỖI NÀO TRONG THÔNG TIN THỂ HIỆN TRÊN QUYẾT ĐỊNH, QUÝ VỊ CẦN LIÊN HỆ NGAY
VỚI VĂN PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG VÀ YÊU CẦU SỬA CHỮA. LƯU Ý MANG THEO GIẤY TỜ CHỨNG MINH
MỌI KHOẢN TIỀN CÔNG CHƯA ĐƯỢC THỂ HIỆN (phiếu lương, mẫu W-2, v.v.)
3. NẾU QUYẾT ĐỊNH CỦA QUÝ VỊ BỊ ĐÁNH DẤU LÀ "KHÔNG HỢP LỆ", QUÝ VỊ CÓ THỂ:
A. TRÌNH GIẤY TỜ CHỨNG MINH TIỀN CÔNG HOẶC SỐ TUẦN LÀM VIỆC nếu trên Báo Cáo của quý vị
còn thiếu tiền công và/hoặc số tuần làm việc.
B. YÊU CẦU TÍNH GỘP TIỀN CÔNG nếu quý vị đã làm việc tại một tiểu bang khác, có tiền công làm việc cho
Liên Bang hoặc Quân Đội. Các khoản tiền công này có thể được tính gộp để lập thành đề nghị chi trả hợp lệ
hoặc tăng số tiền đề nghị chi trả nếu chưa đạt mức tối đa.
NẾU QUÝ VỊ BỊ TỪ CHỐI CẤP PHÚC LỢI, QUÝ VỊ CÓ 60 NGÀY KỂ TỪ NGÀY NHẬN ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH ĐỂ
YÊU CẦU TÁI XÉT HOẶC TỔ CHỨC ĐIỀU TRẦN. THỜI HẠN YÊU CẦU TỔ CHỨC ĐIỀU TRẦN CÓ THỂ ĐƯỢC
GIA HẠN NẾU CÓ LÝ DO THUYẾT PHỤC.
NẾU QUÝ VỊ YÊU CẦU TỔ CHỨC ĐIỀU TRẦN, HÃY TIẾP TỤC KHAI BÁO ĐỂ BẢO VỀ QUYỀN NHẬN PHÚC
LỢI CHO MÌNH.

___ KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN HƯỞNG: Quý vị không được quyền hưởng DUA vì: Quý vị đã không cung cấp được
thông tin theo yêu cầu vào ngày xx/xx/xxxx, là thông tin cần thiết để xử lý đề nghị chi trả phúc lợi DUA của
quý vị. Thông tin được yêu cầu là cần thiết để xử lý đề nghị chi trả của quý vị và quý vị đã không có được
thông tin này. Vì vậy, quý vị bị từ chối phúc lợi cho giai đoạn đề nghị chi trả.
___ KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN HƯỞNG: Quý vị không được quyền hưởng DUA vì: sau ngày xx/xx/xxxx bởi quý vị
cho biết là quý vị đã đi làm trở lại. Quý vị đủ điều kiện nhận phúc lợi DUA cho tới ngày đó.
___ KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN HƯỞNG: Quý vị không được quyền hưởng DUA vì: Nộp Đơn Muộn. Đơn của quý
vị đã được gửi sau ngày chốt giai đoạn 30 ngày và quý vị chưa trình bày được lý do thuyết phục cho việc
nộp đơn muộn. Lý do thuyết phục được xác lập khi quý vị có thể trình bày được bằng chứng thuyết phục
cho thấy tình hình vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của quý vị, khiến việc nộp đơn xin nhận phúc lợi DUA bị
chậm trễ.
____

KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN HƯỞNG: Quý vị không được quyền hưởng DUA vì:

____

KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN HƯỞNG: Quý vị không được quyền hưởng DUA vì:

____

KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN HƯỞNG: phúc lợi DUA cho các tuần trước ngày xx/xx/xxxx. Phúc lợi DUA bắt đầu
từ tuần sau tuần bắt đầu xảy ra thảm họa. Thảm họa đã được tuyên bố vào ngày xx/xx/xxxx, do tuần đầu tiên
thanh toán là tuần kết thúc vào ngày xx/xx/xxxx. (Đánh dấu nếu thích hợp))

Các Mục Thuyết Minh
____ Không Được Quyền Hưởng: Quý vị không được quyền hưởng DUA vì:
Tuần Đề Nghị Chi Trả Trước:
KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN HƯỞNG: phúc lợi DUA cho các tuần trước ngày____________. Các phúc lợi
DUA bắt đầu từ tuần sau tuần bắt đầu xảy ra thảm họa. Thảm họa đã được tuyên bố vào ngày
___________, do đó tuần cần chi trả đầu tiên là tuần của ngày xx/xx/xxxx đến ngày xx/xx/xxxx. Tất cả các
tuần còn lại sau ngày này là có thể chi trả được nếu quý vị đủ điều kiện. (đánh dấu nếu thích hợp)
Không Thất Nghiệp với nguyên nhân trực tiếp là thảm họa.
Quý vị không được quyền hưởng DUA vì:
Nguyên Nhân Thứ Yếu:
Quý vị bị thất nghiệp do với nguyên nhân thứ yếu là thảm họa, không phải trực tiếp do thảm họa. Để đủ
điều kiện nhận chi trả DUA, thất nghiệp phải là kết quả trực tiếp của thảm họa lớn. Tình trạng mất thu nhập
không tự động là điều kiện đủ để quý vị nhận phúc lợi DUA.
Lựa Chọn Cá Nhân: Việc Làm Không Bị Ảnh Hưởng
Quý vị không bị thất nghiệp. Quý vị vẫn có việc làm và đã không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thảm họa. Để
đủ điều kiện nhận phúc lợi DUA, thất nghiệp thực tế phải là kết quả trực tiếp của thảm họa lớn. Tình trạng
mất thu nhập không tự động là điều kiện đủ để quý vị nhận phúc lợi DUA.
Lựa Chọn Cá Nhân: Doanh Nghiệp Không Bị Ảnh Hưởng
Quý vị không bị thất nghiệp. Doanh nghiệp của quý vị vẫn mở cửa và không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ
thảm họa. Để đủ điều kiện nhận phúc lợi DUA, thất nghiệp thực tế phải là kết quả trực tiếp của thảm họa
lớn. Tình trạng mất thu nhập không tự động là điều kiện đủ để quý vị nhận phúc lợi DUA.
Quý vị không bị thất nghiệp với nguyên nhân trực tiếp là thảm họa. Quý vị vẫn có việc làm nhưng lại lựa
chọn nghỉ việc để lo sửa chữa nhà cửa/xe cộ. Quý vị chưa cho thấy được rằng chủ lao động không khắc
phục được vấn đề tạm thời không có phương tiện di chuyển cá nhân của quý vị.
Nộp Đơn Muộn:
Đơn của quý vị đã được gửi sau ngày chốt giai đoạn 30 ngày và quý vị chưa trình bày được lý do thuyết
phục cho việc nộp đơn muộn. Lý do thuyết phục được xác lập khi quý vị có thể trình bày được bằng chứng
thuyết phục cho thấy tình hình vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của quý vị, khiến việc nộp đơn xin nhận phúc
lợi DUA bị chậm trễ.

