
 
 

Loại hình Khiếu nại: 
    

Phương thức Đệ đơn:  
Tên:     Số An sinh Xã hội: XXX  -  XX  -  

Địa chỉ Gửi thư: 
Địa chỉ: 

Thành phố:  Bang:    Mã Bưu điện:

Giấ  hé  Số
Điện thoại: (  ) - số máy lẻ Có là Công dân Mỹ? 

    

1. Trong 2 năm qua, bạn có làm việc với tư cách dân sự cho Chính phủ Liên bang không?

2. Trong 2 năm qua, bạn có làm việc ở tiểu bang khác không?

3. Bạn đã nộp đơn xin hay đang nhận bất kỳ trợ cấp khuyết tật nào không?

4. Bạn có từ chối bất kỳ công việc nào kể từ khi thất nghiệp?

5. Bạn đã nộp đơn xin hay đang nhận trợ cấp theo bất kỳ luật bảo hiểm thất nghiệp nào khác
không?  Nếu "CÓ", thì ở đâu?

6. Bạn sẽ, đang, đã nhận được, hoặc bạn có đủ điều kiện để nhận được bất kỳ khoản bồi
thường ngưng việc nào?  Số lượng: $          Từ:      /      /     Đến:     /      /

7. Bạn đã nộp đơn xin hay đang nhận bất kỳ loại lương hưu nào?
Nếu "Có", hãy liệt kê ngày bắt đầu nhận:     /      /

Tên Chủ thuê mướn Cuối cùng: 
Địa chỉ:     

Thành phố:  Bang: Mã Bưu điện:  - 

Lý do Ngưng việc: 
Làm việc Từ: 

CỤC AN NINH VIỆC LÀM 
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP  

YÊU CẦU BỒI THƯỜNG BAN ĐẦU TRONG NỘI BỘ TIỂU BANG 

Thời hạn có Hiệu lực:         Ngày
 

Đánh dấu “X” vào các Câu hỏi Tương ứng Sau đây: 
Có Kh

To: 

XÁC NHẬN: Tôi xin đăng ký làm việc và xin trợ cấp thất nghiệp.  Tôi biết rằng luật quy định các hình phạt đối 
với những lời khai sai trái được đưa ra liên quan đến khiếu nại này.  Tôi xác nhận theo hình phạt về khai man 
rằng các câu trả lời của tôi đưa ra ở trên là chính xác, rằng tôi đang thất nghiệp và tôi sẽ chấp nhận công việc 
phù hợp.  Theo các điều khoản áp dụng của luật tiểu bang và liên bang, tôi cho phép chủ cũ của mình tiết lộ 
tất cả các thông tin được yêu cầu liên quan đến yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của tôi.  Tôi cũng ủy quyền 
Phòng An Ninh Việc Làm tiết lộ thông tin liên quan đến yêu cầu bồi thường trợ cấp thất nghiệp của tôi cho 
các cơ quan yêu cầu vì mục đích thu thập lợi tức và xác nhận hội đủ điều kiện theo các quy định hiện hành 
của luật tiểu bang và liên bang. Tôi xác nhận thêm rằng tôi đã được cung cấp một cuốn sổ bồi thường và một 
cuộc phỏng vấn quyền lợi bao gồm các dịch vụ theo Đạo luật Thương mại năm 1974 và tôi hiểu các quyền 
hạn và trách nhiệm của tôi theo luật pháp. 

Chữ ký của Người 
ê  ầ

Tôi xác nhận rằng người yêu cầu bồi thường này đã đáp ứng được việc đăng ký các yêu cầu công việc và tôi đã 
giải thích những yêu cầu về tính đủ điều kiện,  
hì h h t i  lậ  ủ  L ật A  i h Việ  là  à Đ  l ật Th  i ă  1974

Chữ ký Người phỏng 
ấ
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