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ĐIỀN ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI TẠI ĐÂY 

Quyết định Thanh toán Lương hưu 

XXX – XX – 
Số Bảo hiểm Xã hội Loại yêu cầu/ Ngày có hiệu lực 

Họ/ Tên/ Tên đệm Ngày lương hưu có hiệu lực (tháng, ngày, năm) 

GS 96-14 .2 C Số tiền trợ cấp phải trả cho cá nhân cần phải giảm trừ theo quy định ở mục 3304(a)(15) của bộ 
luật. Tiêu mục này không áp dụng cho trợ cấp hưu trí có bảo hiểm xã hội. 

A. Phần kê khai của Người khiếu nại
 Tôi đang nhận lương hưu dựa trên công việc trước đây của tôi theo chế độ mà chủ sử dụng đã đóng với 
số tiền cơ bản, (       ), hoặc theo Luật Hưu trí ngành Đường 
sắt với số tiền là        mỗi tháng. 
Đính kèm bằng chứng về số tiền hưu trí. 

 Số tiền hưu trí trong báo cáo trước đây của tôi đã thay đổi. 
Số tiền hàng tháng là       . 
Đính kèm bằng chứng về số tiền hưu trí. 

Tôi xác nhận rằng thông tin về lương hưu nêu trên đây là đúng theo những gì tôi biết và tin tưởng. Tôi hiểu 
rằng trách nhiệm của tôi là thông báo cho Phòng Bảo hộ Việc làm nếu có bất kỳ thay đổi gì về tình trạng 
lương hưu của mình. Tôi cũng hiểu rằng việc tôi không báo cáo chính xác thông tin về lương hưu có thể dẫn 
đến thanh toán quá mức trợ cấp thất nghiệp và tôi sẽ bị truy tố về hành vi gian lận đó. 

Ngày Chữ ký của Người khiếu nại 

B. Quyết định
Người khiếu nại đang nhận lương hưu theo GS 96-14.2 (C) Luật Bảo hộ Việc làm của North Carolina. Số tiền 
hưu trí hàng tuần    phải bị giảm trừ từ số tiền trợ cấp hàng tuần của người khiếu nại 
trong khoản     tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp phải trả cho bất kỳ tuần thất 
nghiệp nào bắt đầu vào hoặc sau ngày . 

Ngày quyết đinh Ngày hết hạn kháng cáo 

Quyết định này là quyết định cuối cùng trừ khi đơn kháng cáo được nộp cho Phòng Bảo hộ Việc làm. Bất kỳ 
đơn kháng cáo đều phải nộp trong vòng 30 ngày kể từ khi bạn nhận được quyết định. Đơn kháng cáo có thể 
được đích thân nộp tại bất kỳ cơ quan địa phương nào của Phòng. Đơn kháng cáo gửi qua bưu điện phải được 
gửi tới địa chỉ nêu trên. Đính kèm quyết định này cùng với đơn kháng cáo cần nộp. 
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