
Chương trình Thẩm định Trở lại Làm việc và Hội đủ điều kiện (RESEA) 

Đủ điều kiện hưởng Trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp 

Chương trình Bảo hiểm Thất nghiệp (UI) cung cấp hỗ trợ tài chính tạm thời cho các cá 
nhân đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn UI của luật tiểu bang. Mỗi người 
nhận trợ cấp UI đều có trách nhiệm pháp lý đối với việc đảm bảo rằng người đó tuân 
theo các quy tắc được quy định bởi luật của tiểu bang. Vui lòng làm theo các hướng 
dẫn dưới đây để vẫn đủ điều kiện hưởng trợ cấp UI:   

Bạn phải là người thất nghiệp, có sức lao động, tích cực tìm việc làm hàng tuần và 
không có hạn chế nào khiến bạn không chấp nhận việc làm.  

Tích cực tìm việc làm có nghĩa là liên lạc với các nhà tuyển dụng tiềm năng, ít nhất ba 
công việc mỗi tuần. Các liên hệ với chủ lao động có thể được thực hiện trực tiếp, qua 
hồ sơ (CV), xin việc trực tuyến, phản hồi với quảng cáo trên báo, vv. Bạn phải lưu giữ 
tài liệu về những nỗ lực tìm kiếm công việc của mình. Xin vui lòng ghi lại các địa chỉ liên 
lạc tìm kiếm công việc của bạn trên Form NCUI 506E, Work Search Record.  

Nếu bạn không có khả năng và sẵn sàng làm việc, hoặc từ chối làm việc vì bất kỳ lý do 
gì, bạn sẽ không được hưởng bất kỳ trợ cấp nào trong bất kỳ tuần nào nếu không đủ 
điều kiện. 

Trong khi thất nghiệp, nếu bạn chấp nhận làm bán thời gian hoặc công việc tạm thời, 
thì bạn phải báo cáo tổng thu nhập trong tuần. Bạn có thể chưa nhận được thanh toán 
nhưng bạn phải báo cáo thu nhập của mình trong tuần đã thực hiện công việc. 

Bạn phải đăng ký làm việc và có một hồ sơ (CV) hoàn chỉnh được sử dụng NCWorks 
Online. Có thể truy cập NCWorks Online bằng cách đăng nhập vào 
http://www.ncworks.gov.  

Chương trình Thẩm định và Hỗ trợ Tuyển dụng (RESEA) cung cấp trợ giúp cho các cá 
nhân để được trở lại làm việc. Sau khi được lựa chọn cho Chương trình RESEA, bạn 
phải tham gia vào các hoạt động do chương trình RESEA cung cấp. Không tham gia 
vào các hoạt động này có thể ảnh hưởng xấu đến quyền lợi UI của bạn. Nếu vì bất cứ lý 
do gì, bạn không thể tham gia vào các hoạt động của RESEA, vui lòng liên hệ với nhân 
viên của RESEA tại (   )____________hoặc tên.họ@nccommerce.com.  

Nhà tuyển dụng/Chương trình Hành động Bình đẳng 
Cơ hội Đảm bảo Các phụ trợ và Dịch vụ phụ trợ có sẵn theo yêu cầu cho người khuyết tật. 
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