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TÀI LIỆU NCAPA COVID-19:
Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI)
Là một phần của Đạo Luật CARES được thông qua bởi Quốc hội và ký thành luật vào ngày 27 tháng 3,
2020, chính phủ liên bang đã cho các tiểu bang sự lựa chọn mở rộng bồi thường thất nghiệp cho những
người làm việc độc lập theo hợp đồng và những người lao động khác thông thường không hợp lệ nhận
các lợi ích thất nghiệp.[1] Thêm vào đó, Đạo Luật CARES tạo ra 3 chương trình UI mới: Bồi Thường
Thất Nghiệp Đại Dịch, Bồi Thường Thất Nghiệp Khẩn Cấp Đại Dịch, và Trợ Cấp Thất Nghiệp Đại Dịch.
Cả ba chương trình này đều được tài trợ hoàn toàn bởi liên bang. Các tiểu bang cũng sẽ được nhận
thêm các quỹ hành chính để điều hành các chương trình này. [2]

LỢI ÍCH:
Nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính tạm thời cho những người lao động mà sự thất nghiệp không do lỗi
của họ. Mỗi tiểu bang tự đặt ra các yêu cầu bổ sung về điều kiện hợp lệ, khoản tiền lợi ích, và khoản
thời gian lợi ích được trả. [3]
Dựa trên phần trăm thu nhập của quý vị trong khoản 52 tuần gần đây, và mỗi tiểu bang tự đặt ra
khoản tiền tối đa.
Tùy theo thuế thu nhập liên bang và hầu hết các tiểu bang và phải được khai báo trong khai thuế thu
nhập của quý vị. Quý vị có thể chọn trừ đi thuế từ khoản tiền của quý vị.

ĐIỀU KIỆN HỢP LỆ:
Mỗi tiểu bang tự đặt ra các hướng dẫn về điều kiện hợp lệ nhận lợi ích UI, nhưng quý vị thường đạt
tiêu chuẩn nếu quý vị:
Thất nghiệp không do lỗi của quý vị. Ở hầu hết các tiểu bang, điều này có nghĩa quý vị phải rời
khỏi công việc trước đó của quý vị vì thiếu việc làm. [4]
Đạt đủ yêu cầu về tiền lương và công việc. Quý vị phải đạt yêu cầu của tiểu bang về tiền
lương kiếm được, hoặc thời gian làm trong một khoảng thời gian được định ra, được gọi là “thời
kỳ gốc.” (Ở hầu hết các tiểu bang, thường là 4 khóa đầu tiên của toàn bộ 5 khóa niên lịch trước
thời gian quý vị khai hồ sơ thất nghiệp.)
Đáp ứng mọi điều kiện bổ sung của tiểu bang. Tìm đọc chi tiết về chương trình tiểu bang của
quý vị bằng cách sử dụng Công Cụ Định Vị Dịch Vụ Bảo Hiểm Thất Nghiệp.

NỘP ĐƠN XIN UI:
Liên hệ chương trình UI của tiểu bang quý vị ngay sau khi thất nghiệp sớm nhất có thể. Sử dụng
Công Cụ Định Vị Dịch Vụ Bảo Hiểm Thất Nghiệp và kiểm tra xem quý vị nên điền đơn bằng cách
gặp trực tiếp, trên điện thoại, hay online. [5]
Tình trạng nhập cư của tôi có ảnh hưởng đến điều kiện hợp lệ cho UI không? [6]
Để hợp lệ cho UI, các cá nhân phải có giấy phép làm việc hợp pháp trong thời kỳ gốc, từ thời
điểm họ nộp đơn xin lợi ích, và trong suốt giai đọan họ nhận được các lợi ích.
Để biết thêm thông tin về điều kiện hợp lệ cho bảo hiểm thất nghiệp đối với các công nhân
nhập cư, xin nhấp vào đây.
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Bồi Thường Thất Nghiệp Đại Dịch (PUC):
$600 thêm vào khoản trợ cấp thất nghiệp sẽ có sẵn sau khi tiểu bang của quý vị sắp xếp với Bộ
Lao Động để trả các lợi ích gia tăng. [7]

Bồi Thường Thất Nghiệp Khẩn Cấp Đại Dịch (PEUC):
Tăng thêm 13 tuần nhận lợi ích bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm chi trả một nửa các lợi ích trung
bình của tiểu bang cộng thêm $600/tuần và sẽ có sẵn sau khi quý vị sử dụng hết các lợi ích UI
thông thường của tiểu bang. [8]

Trợ Cấp Thất Nghiệp Đại Dịch (PUA):
Cho phép các công nhân kinh tế gig, tự làm chủ, làm việc bán thời gian truy cập các lợi ích UI
cũng như những người có lịch sự việc làm hiện tại hạn chế. [9]
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