THÔNG BÁO CHO NHÂN VIÊN
CÁCH NỘP ĐƠN YÊU CẦU TI ỀN BẢO HI ỂM THẤT NGHI ỆP

Các nhân viên của

được qu ản trị b ởi Lu ật của Đơn v ị Dịch v ụ Workforce (Division of Workforce Services)
Lu ật này quy định các Tr ợ cấp Th ất nghi ệp cho nhân viên b ị th ất nghi ệp và v ới m ột số đi ều ki ện cho nhân viên
làm bán th ời gian.
Với t ư cách là nhân viên được b ảo hi ểm, ch ủ nhân của quý v ị đã đóng góp ho ặc sẽ b ồi hoàn cho Qu ỹ Tín thác
Th ất nghi ệp Arkansas (Arkansas Unemployment Trust Fund) để tr ả ti ền th ất nghi ệp. TI ỀN LƯƠNG CỦA QUÝ VỊ
KHÔNG BỊ TRỪ ĐỂ TRẢ CHO M ỤC NÀY. Hãy ch ắc ch ắn là ch ủ nhân của quý v ị có Số An sinh Xã h ội chính xác
của quý v ị.
A. Nếu và khi nào quý v ị bi ết là quý v ị sẽ không làm vi ệc trong m ột tu ần d ương l ịch hay dài h ơn, QUÝ VỊ CẦN
NHANH CHÓNG:
Nộp đơn yêu cầu ti ền th ất nghi ệp qua Đơn v ị Dịch v ụ Workforce.
Chúng tôi sẽ cố g ắng giúp quý v ị tìm vi ệc tr ước khi được tr ả ti ền th ất nghi ệp cũng nh ư trong khi được tr ả ti ền
th ất nghi ệp.

B. Nếu quý v ị làm vi ệc cho m ột ch ủ nhân th ường xuyên, làm vi ệc d ưới số gi ờ toàn th ời gian vì hoàn toàn không đủ
vi ệc làm, quý v ị có th ể đủ đi ều ki ện h ưởng m ột ph ần Ti ền Bảo hi ểm Th ất nghi ệp.
Trong tr ường h ợp này, yêu cầu m ột ph ần ti ền th ất nghi ệp -nhanh chóng --b ằng cách báo cáo các d ữ ki ện (ngày,
l ương, ch ủ nhân). Đừng chậm trễ trong việc này.
Văn phòng Địa ph ương của chúng tôi sẽ tr ả l ời các câu h ỏi và cung cấp thêm thông tin.
Các Văn phòng Địa ph ương làm vi ệc toàn th ời gian n ằm ở các thành ph ố d ưới đây để cung cấp d ịch v ụ cho các Ng ười
Yêu cầu Ti ền Bảo hi ểm Th ất nghi ệp:

Arkadelphia

Harrison

Mountain Home

Batesville

Helena

Newport

Benton

Hope

Paragould

Blytheville

Hot Springs

Pine Bluff

Camden

Jonesboro

Rogers

Conway

Little Rock

Russellville

El Dorado

Magnolia

Searcy

Fayetteville

Malvern

Texarkana

Forrest City

Mena

West Memphis

Fort Smith

Monticello

LƯU Ý: Khai báo gian d ối để nh ận trợ cấp, che gi ấu sự th ật quan trọng ho ặc không báo cáo l ợi t ức nh ằm m ục đích nh ận
ho ặc t ăng Kho ản ti ền b ảo hi ểm th ất nghi ệp, là vi ph ạm lu ật hình sự và d ẫn đến vi ệc b ị truy t ố.
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