
EMPLOYMENT SECURITY COMMISSION OF NORTH CAROLINA 
UNEMPLOYMENT INSURANCE DIVISION 

Raleigh, North Carolina 
 

CLAIMANT'S AFFIDAVIT OF FEDERAL CIVILIAN SERVICE, 
WAGES, AND REASON FOR SEPARATION 

 
1. Ủy ban Bảo hộ Lao động North Carolina 

PO Box 25903 
Raleigh, NC27611 

2. Tên và địa chỉ của Người khiếu nại 
       

3. LO/ ID Tổng đài điện thoại 
      

4. Ngày yêu cầu 
      

5. Ngày khiếu nại có hiệu lực 
      

6.  Ngày thôi việc 
      

7. Tên và địa chỉ Cơ quan Liên bang 
      

8. Số Bảo hiểm Xã hội. 

   -  -     
Hướng dẫn: Hãy hoàn thành và gửi lại ngay 
9. Bản khai có tuyên thệ về Lương liên bang và Thông tin thôi việc/ Chứng từ 

a. Ghi địa điểm làm việc chính thức:  (Thành phố, Bang)        

b. Ghi mức lương của bạn với người sử dụng lao động có tên trên đây vào bên dưới. Nêu rõ mức lương theo quý bắt đầu bằng mức lương 
bạn đã nhận được từ (ngày bắt đầu kỳ đối chiếu) tới ngày mà bạn thôi việc với chủ sử dụng này. Trong phần Chứng từ, ghi nguồn thông 
tin cung cấp và đính kèm bản sao. Nếu bạn cần thêm chỗ để giải thích lý do thôi việc, hãy đính kèm giải thích có chữ ký của bạn. 

Cuối quý Năm Tổng lương Chứng từ 

           $            

           $      

           $      

           $      

           $      

           $      

           $      
c. Tiền bồi thường khi thôi việc:  Bạn có nhận hoặc bạn có được quyền nhận tiền bồi thường khi thôi việc theo luật Liên bang hoặc theo thỏa thuận 

người lao động ở nơi làm việc không?   
Có  Không          Nếu “Có”, hãy hoàn thành thông tin sau:  Tổng số tiền được quyền nhận:  $      . 

Ngày bắt đầu thời gian nhận tiền bồi thường thôi việc       và Ngày kết thúc      . 

d. Lương hưu: Bạn có được nhận lương hưu từ bất kỳ chi nhánh nào của Chính quyền Liên bang không?   Có      Không 
Ghi tổng số lương hưu hàng tháng.  $      . 

e. Lý do thôi việc 
      

Tôi, người khiếu nại, hiểu rằng cá nhân đưa ra lời khai sai để chuộc lợi sẽ bị trừng phạt theo quy định của pháp luật và hiểu rằng quyết định dựa 
trên bản khai có tuyên thệ không phải là quyết định cuối cùng: rằng các quyết định tùy thuộc vào sự điều chỉnh theo giấy biên nhận lương và thông 
tin thôi việc từ  Cơ quan Liên bang, rằng số tiền phúc lợi có được từ quyết định này có thể cần phải điều chỉnh trên cơ sở thông tin từ Cơ quan Liên 
bang và bất kỳ số tiền được trả vượt mức nào sẽ phải được trả lại hoặc được cân đối bù trừ vào khoản phúc lợi trong tương lai. Tôi, người khiếu nại, 
xin thề và xác nhận rằng những lời khai trên đây là đúng và chính xác theo sự hiểu biết của tôi. 
10. Chữ ký của Người khiếu nại Ngày 
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