
Bảo hiểm Thất nghiệp 
Phòng Bảo hộ Việc làm 

Sở thương mạI North Carolina 

THƯ ĐỀ NGHỊ XÉT ĐIỀU KIỆN 

_______________________ (Ngày gửi thư) 
Kính gửi Người lao động Bị ảnh hưởng về Thương mại, 

BẠN PHẢI CÓ HÀNH ĐỘNG NGAY NẾU MUỐN ĐĂNG KÝ HƯỞNG CÁC  
DỊCH VỤ TRONG 

CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG MẠI 

Luật Thương mại năm 1974, cấp lại năm 2015, đã xây dựng một chương trình Hỗ trợ  Điều chỉnh 
Thương mại (TAA) nhằm hỗ trợ các cá nhân thất nghiệp do gia tăng cạnh tranh từ nước ngoài, được 
trở lại làm công việc phù hợp. Phòng Xử lý Nguồn nhân lực, Sở Thương mại giám sát hoạt động của 
các chương trình theo Luật Thương mại.  
Phòng Xử lý Nguồn nhân lực đã được Bộ Lao động Hoa Kỳ thông báo rằng Đơn kiến nghị số 
#__________________, được nộp đại diện cho những người lao động tại 
_______________________________,  ở 
_____________________(thành phố), _______________________(bang), được chứng nhận ngày 
_______________(ngày) cho phép người lao động nộp đơn xin hưởng các dịch vụ và phúc lợi TAA.  
Chương trình TAA cung cấp các dịch vụ và phúc lợi sau: 
• Dịch vụ Tìm việc làm
• Trợ cấp Tìm việc làm
• Trợ cấp Thay đổi chỗ ở nếu công việc mới bắt buộc bạn phải di chuyển
• Thanh toán học phí, sách vở và các khoản phí khi tham gia khóa đào tạo được duyệt
• Thanh toán hỗ trợ thu nhập, Trợ cấp Tái điều chỉnh Thương mại (TRA) thông qua Bảo hiểm 

Thất nghiệp
• Thanh toán trợ cấp lương thông qua chương trình Hỗ trợ Điều chỉnh Thương mại Tìm việc mới 

cho lao động từ 50 tuổi trở lên. 

Để được quyết định liệu có đủ tiêu chuẩn hưởng các dịch vụ và phúc lợi theo các chương trình của 
Luật Thương mại hay không, bạn phải đề nghị được xét điều kiện cá nhân bằng cách nộp khiếu nại. 
Bạn có thể nộp trực tuyến bằng cách truy cập vào phần Dịch vụ Phục vụ Khách hàng (CSS) tại địa 
chỉ WWW.DES.NC.GOV.  Nếu không thể nộp đơn trực tuyến, bạn có thể gọi đến Trung tâm Hỗ trợ 
Khách hàng của Phòng Bảo hộ Việc làm qua số điện thoại 888 737-0259 trong giờ hành chính. 
Khoảng hai tuần sau khi nộp khiếu nại, bạn sẽ nhận được một bản Quyết định Quyền lợi tham gia 
chương trình Hỗ trợ Điều chỉnh Thương mại/ Trợ cấp Tái điều chỉnh Thương mại qua thư.  Nếu Bản 
quyết định này cho biết bạn đủ điều kiện xin Hỗ trợ Điều chỉnh Thương mại, bạn phải gọi đến 
Trung tâm Nghề nghiệp NCWORKS gần nhất để đặt lịch hẹn. Mang theo thư này vào ngày hẹn.  
Xem trực tuyến danh sách tất cả Trung tâm Nghề nghiệp NCWORKS và số điện thoại tại địa chỉ 
WWW.NCWORKS.GOV trong mục “Resources & Services”. Nếu bạn sống ở một Bang khác hoặc dự 
định chuyển sang Bang khác, hãy gửi thư này cho Trung tâm Việc làm Hoa Kỳ gần nhất hoặc “Trung 
tâm Nghề nghiệp Một cửa” gần nhất.   
Tất cả phúc lợi phải được phê duyệt trước.  Có một số yêu cầu nhạy cảm nhất định về thời gian 
mà bạn phải đáp ứng để được xem xét hưởng phúc lợi theo chương trình này. Vì vậy, điều 
quan trọng là bạn phải gọi cho Trung tâm Nghề nghiệp NCWORKS nhanh nhất có thể để xin 
hưởng phúc lợi TAA. 
Để biết thêm các thông tin khác liên quan đến TAA xin gọi đến Phòng Xử lý Nguồn nhân lực qua 
số điện thoại 919 814-0373.  Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các dịch vụ tốt nhất có thể để 
bạn nhanh chóng trở lại làm việc.  
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Giúp chúng tôi ngăn chặn gian lận Bảo hiểm Thất nghiệp! 
Thông báo trực tuyến về hành vi gian lận 

Bảo hiểm Thất nghiệp tạI địa chỉ 
www.des.nc.gov 

Post Office Box 25903 Raleigh, North Carolina 27611-5903 

http://www.des.nc.gov/
http://www.ncworks.gov/



