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Các nhân viên của

được quản trị bởi Luật  của Đơn vị Dịch vụ Workforce (Division of Workforce Services) 
 

Luật  này quy định các Trợ cấp Thất  nghiệp cho nhân viên bị thất  nghiệp và với một  số điều kiện cho nhân viên 

làm bán thời gian. 
 
Với tư cách là nhân viên được bảo hiểm, chủ nhân của quý vị đã đóng góp hoặc sẽ bồi hoàn cho Quỹ Tín thác 

Thất  nghiệp Arkansas (Arkansas Unemployment Trust Fund) để trả t iền thất  nghiệp. TIỀN LƯƠNG CỦA QUÝ VỊ 
KHÔNG BỊ TRỪ ĐỂ TRẢ CHO MỤC NÀY. Hãy chắc chắn là chủ nhân của quý vị có Số An sinh Xã hội chính xác 

của quý vị. 
 A.    Nếu và khi nào quý vị biết  là quý vị sẽ không làm việc trong một  tuần dương lịch hay dài hơn, QUÝ VỊ CẦN 

NHANH CHÓNG:  
         

        Nộp đơn yêu cầu t iền thất  nghiệp qua Đơn vị Dịch vụ Workforce. 

        Chúng tôi sẽ cố gắng giúp quý vị t ìm việc trước khi được trả t iền thất  nghiệp cũng như trong khi được trả t iền 

thất  nghiệp.   

  

B.    Nếu quý vị làm việc cho một  chủ nhân thường xuyên, làm việc dưới số giờ toàn thời gian vì hoàn toàn không đủ 

việc làm, quý vị có thể đủ điều kiện hưởng một  phần Tiền Bảo hiểm Thất  nghiệp. 
  

       Trong trường hợp này, yêu cầu một  phần t iền thất  nghiệp  -nhanh chóng --bằng cách báo cáo các dữ kiện (ngày, 

lương, chủ nhân). Đừng chậm trễ trong việc này. 
  

Văn phòng Địa phương của chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi và cung cấp thêm thông t in. 

  

Các Văn phòng Địa phương làm việc toàn thời gian nằm ở các thành phố dưới đây để cung cấp dịch vụ cho các Người 

Yêu cầu Tiền Bảo hiểm Thất  nghiệp:  

  

Arkadelphia 

Batesville 

Benton 

Blytheville 

Camden 

Conway 

El Dorado 

Fayetteville 

Forrest City 

Fort Smith 

Harrison 

Helena 

Hope 

Hot Springs 

Jonesboro 

Little Rock  

Magnolia 

Malvern 

Mena 

Mountain Home 

Newport 

Paragould 

Pine Bluff 

Rogers 

Russellville 

Searcy 

Texarkana 

West Memphis 

LƯU Ý: Khai báo gian dối để nhận trợ cấp, che giấu sự thật  quan trọng hoặc không báo cáo lợi tức nhằm mục đích nhận 

hoặc tăng Khoản t iền bảo hiểm thất  nghiệp, là vi phạm luật  hình sự và dẫn đến việc bị truy tố.

Monticello 


