Hỗ trợ thất nghiệp đại dịch
Hướng dẫn kháng cáo gián tiếp trên máy tính (Virtual
Hearing)
Sở thất nghiệp(DUA)cung cấp các kháng cáo ảo đối với hỗ trợ thất nghiệp (PUA) đại dịch. Kháng cáo gian tiếp
cho phép người yêu cầu, luật sư / đại diện và nhân chứng tham dự bằng máy tính cá nhân hoặc điện thoại thông
minh của họ. Những người yêu cầu PUA có đủ điều kiện cho một kháng cáo gaín tiếp sẽ nhận được thông báo
chính thức của PUA - Thư điện xác nhận buổi kháng cáo từ Sở thất nghiệp chứa các chi tiết về kháng cáo của họ
cùng với hướng dẫn về cách tham gia buổi kháng cáo ảo của họ. Hướng dẫn bổ sung và thông tin về buổi kháng
cáo ảo có thể được tìm thấy trong hướng dẫn này
Để tham gia buổi kháng cáo gián tiếp với tư cách là người nộp đơn, bạn phải:
1. Đã nhận được thông báo chính thức và thư điện xác nhận cho buổi kháng cáo PUA
2. Chuẩn bị và kiểm tra hệ thống của bạn ít nhất 48 tiếng trước buổi họp của bạn
3. Đọc hướng dẫn dưới đây và trong thông báo của thư về kháng cáo ảo
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Nộp các tài liệu vào trương mục PUA trứơc buổi họp ........................................................................................ 39
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Thông báo kháng cáo gián tiếp
Thông báo kháng cáo gián tiếp PUA
Thông báo kháng cáo gián tiếp PUA sẽ được cung cấp cho bạn trong trương mục thất nghiệp PUA của bạn và bạn
sẽ nhận được thư điện hoặc thư thường tùy thuộc vào cách báo tin ưu tiên của bạn trong trương mục DUA .
Thông báo kháng cáo PUA gián tiếp chứa thông tin chính sau đây:
1. Ngày và giờ của buổi kháng cáo – Đảm bảo tham gia 5-10 phút trước giờ dự kiến.
2. Loại vấn đề và vấn đề cần giải quyềt – Việc phân loại vấn đề ảnh hưởng đến yêu cầu PUA của bạn
3. Luật áp dụng – Lời tuyên bố của luật MGL liên quan đến vấn đề
4. Số id của yêu cầu – Số riêng biệt của yêu cầu PUA trong hồ sơ
5. Số id của vấn đề – Số riêng biệt của vấn đề phải giải quyết
6. Số id của thư thông báo – Số riêng biệt thư báo tin PUA.
7. Ngày của vấn đề – Ngày khi pháp hiện vấn đề trong yêu cầu PUA
8. Ngày xét sử – Ngày sở thất nghiệp xét duyệt vấn đề
9. Hướng dẫn buổi kháng cáo gián tiếp – Ở cuối tờ thông báo buổi kháng cáo gián tiếp – bạn sẽ tìm thấy
hướng dẫn về cách chuẩn bị và tham gia buộc họp của mình(tương tự những gì bạn tìm thấy trên trang
web này).
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Xác nhận thư điện về buổi kháng cáo gián tiếp
Thư điện xác nhận buổi kháng cáo gián tiếp sẽ được gửi từ noreply@mass.gov đến địa chỉ thư điện được liên kết
với trương mục PUA của bạn. Nó chứa các thông tin chính sau:
1. Ngày và giờ buổi kháng cáo– hãy nhớ tham gia 5-10 phút trước giờ đã định.
2. Số id của kháng cáo – Số riêng biệt kháng cáo của bạn (bạn có thể nhập thông tin này tại Virtual
Hearing Center để tham gia buổi kháng cáo ảo).
3. Liên kết vào tham gia – liên kết trược tiếp để tham gia (Nhập vào liên kết này sẽ tránh khỏi nhập số
id kháng cáo vào trong Virtual Hearing Center.
*Số id của buổi kháng cáo gián tiếp và/hoặc liên kết vào tham gia buổi họp của bạn chỉ nên chia sẻ với những
người bạn dự định tham gia chung với bạn (Ví dụ: nhân chứng hoặc đại diện pháp lý).
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Nếu bạn nhận được tin báo của PUA về kháng cáo gián tiếp nhưng không nhân được thư điện xác nhận, xin vui
lòng :
1. Kiểm tra hộp thư Inbox và trash, tìm xem người giử từ noreply@mass.gov
2. Kiềm tra hộp thư Junk hoặc Spam, tìm xem người giử từ noreply@mass.gov

3.

Nêú bạn vẫn không tìm thấy thư điện xác nhận của mình, vui lòng gọi bên văn phòng kháng cáo sở thất
nghiệp theo số điện thoại trong tờ thư PUA g ián tiếp.

Chuẩn bị và kiểm tra hệ thống của bạn
Hệ thống yêu cầu
Để tham gia kháng cáo gián tiếp của bạn:
• Cần có một máy tính cá nhân hoặc điện thoại thông minh có máy ảnh hỗ trợ video trò chuyện
• Có kết nối internet ôn định, đáng tin cậy (Đề nghị Ít nhất có 1-1.5 megabit mỗi giây)
• Sử dụng trình duyệt internet như sau:
o Chrome Version 65 or newer - Update/download Google Chrome
o Firefox Version 52 or newer - Update/download Firefox
o Microsoft Edge Version 86 or newer - Update/download Microsoft Edge
o Safari Version 10 or newer - Update/download Safari
• Tắt chức năng “ the sleep/standby mode” trên máy tính hoặc điện thoại:
o Sleep/standby mode thường có thể tìm thấy trong thiết bị (Device setting)
o KHÔNG NÊN đặt điện thoại thành “Do not Disturb” hoặc sử dụng các tính năng tương tự trong
trình duyệt internet.

Kiềm tra hệ thống của bạn
Vui lòng hoàn thành 3 bước này ít nhất 48 tiếng trước buổi kháng cáo bắt đầu. Nêú bạn gặp bất kỳ vấn đề nào,
vui lòng gọi vào số điện thoại trên tờ báo tin liên lạc văn phòng kháng cáo
1) Xác nhận rằng bạn có thể điều khiển và mở được Virtual Hearings Center (Bạn sẽ không thể đăng ký trước
48 tiếng)
• Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng trình duyệt internet MS Edge, Chrome, Firefox hoặc Safari mới nhất
(Đừng sử dụng “Internet Explorer”)
• Bạn có thể đăng ký buổi kháng cáo của mình trước 15 phút. Nếu bạn cố gắng đăng ký trước hơn 15 phút,
bạn sẽ nhận được một tin nhắn: Bạn chỉ có thể đăng ký trước 15 phút “You may only check in 15
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minutes before the scheduled hearing time”.

2) Văn phòng kháng cáo bên thất nghiệp sử dụng Cisco WebEx đễ tổ chức các buổi họp. Bạn sẽ cần tải xuống
ứng dụng Cisco Webex Meetings miễn phí trước ngày kháng cáo trên máy tinh, thiết bị bạn định sử dụng:
• Ứng dụng WebEx Meetings application cho Windows computers & devices
• Ứng dụng WebEx Meetings application cho Apple computers & devices
• Ứng dụng WebEx Meetings application cho Google computers & devices
Hướng dụng bổ sung được bao gồm trong phần dưới “Downloading WebEx” , liên kết đến phần [link to
section].

3) Một khi bạn tải xuống ứng dụng WebEx Test Meeting, hãy xác nhận rằng bạn có thể tham gia cuộc họp.
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•

Nếu bạn gặp sự cố trong qúa trình kiểm tra, bạn có thể tìm thêm hướng dẫn và hỗ trợ taị WebEx’s Test
Meeting Support Center
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Tham gia cuộc kháng cáo gían tiếp của bạn – Người nộp đơn
Để tham gia cuộc họp gián tiếp với tư cách là người np đơn, vui lòng làm theo các bước dưới đây.
Nếu bạn định có nhân chứng, liên kết đến phần này [Link to section] hoặc người đại diện, liên kết đến phần này
[Link to section], Vui lòng đọc hướng dẫn trong các phần này. Bạn phải liên lạc Sở thất nghiệp nếu bạn có ý định
này. Hãy gọi văn phòng kháng cáo theo số điện thoại trên báo tin PUA.
Hãy nhớ đăng nhập 5-10 phúc trước giờ dự định của cuộc họp. Hãy nhấp vào liên kết được cung cấp trong thư
điện mà giử ra bở noreply@mass.gov. Bạn cũng có thể đễn trung tâm Virtual Hearing Center và nhập số ID
kháng cáo của mình.
•
•

Trên bất kỳ maý tính hoặc thiết bị nào bạn sử dụng để tham gia, hãy đảm bảo rằng bạn tải xuống Cisco
WebEx application miễn phí.
Đảm bảo bạn chọn một nơi yên tĩnh không bị phân tâm trong qúa trình kháng cáo – mặc dũ kháng cáo
ảo nhưng vẫn thuộc một thủ tục pháp lý chính thức.
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1. Đọc qua các điều khoản và điều kiện của cuộc họp DUA và nhấp vào chấp nhận “Accept’ ở dưới để tiếp tục.

2. Bạn sẽ chọn vai trò của mình, với tư cách là người nộp đơn, vui lòng chọn Tôi là người xin “I’m a Claimant”.
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3. Sáu đó, bạn sẽ được mời đến phòng chờ kháng cáo gián tiếp, nơi thông báo rằng cuộc họp sẽ bắt đầu trong
chút lác.
• Nhấp nut “Click to allow notifications” để được báo tin – điều này sẽ đảm bảo bạn được báo khi cuộc
họp bắt đầu
• Đảm bảo tình trạng “Status” của bạn đặt ở sẵn sàng “Available” để bạn có thể được gọi vào họp
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4. Khi vào cuộc họp, nhân viên xét duyệt sẽ bắt đầu và bạn sẽ thấy một báo tin bật lên nhắc bạn tham gia cuộc
họp – hãy nhấp vào nút màu xanh lục để tham gia “Enter Hearing”.

5. Sau đó, một cửa sổ mới sẽ hiện lên trong WebEx và bạn sẽ thấy tùy chọn để kết nối âm thanh và video của
mình. Tiếp theo, nhấn vào nút tham gia “Join” để tham gia cuộc kháng cáo. Xin lưu ý rằng cả kết nối ăm
thanh và video đều cần cho kháng cáo gián tiếp, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn bật nút lên.
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6. Khi bạn đã vào tham gia, cả hai bên đều thấy và nghe với nhau. Sáu đó, người xét duyệt bắt đầu qúa trình
kháng cáo.

7. Khi cuộc họp kết thúc, vui lòng thoát khỏi WebEx và internet browser window mà bạn sử dụng cho cuộc
họp.
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Tham gia buổi kháng cáo gián tiếp của bạn – Nhân chứng
Nêú bạn là nhân chứng đã đồng ý làm chứng thay mặt cho người xin, hãy đảm bảo rằng người nọp đơn đã chia
sẻ số id kháng cáo của họ.
Ít nhất trước cuộc họp 48 tiếng, hãy làm xong các bước chuẩn bị và kiểm tra hệ thống của mình “Preparing and
testing your system” được liệt kê ở trên trang mạng này
Để tham gia cuộc họp với tư cách là nhân chứng, vui lòng làm theo các bước sau đây:
1. Vui lòng đăng nhập 5-10 phút Virtual Hearing Center trước giờ dự kiến và nhập số id kháng cáo mà người xin
chia sẻ với bạn
• Trên bất kỳ máy tính hoặc thiết bị mà bạn sử dụng để tham gia, hãy đảm bảo rằng bạn tải xuống miễn
phí Cisco WebEx application.
• Đảm bảo bạn chọn một nơi yên tĩnh không bị phân tâm trong qúa trình kháng cáo gián tiếp – mặc dũ là
kháng cáo gián tiếp nhưng vẫn thuộc một thủ tục pháp lý chính thức.
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2. Đọc qua các điều khoản và điều kiện của cuộc họp DUA và nhấp vào chấp nhận “Accept’ ở dưới để tiếp tục

3. Sáu đó, bạn sẽ chọn vai trò của mình – với tư cách là Nhân chứng, vui lòng chọn tôi là nhân chứng hoặc là
người tham gia khác “I’m a Witness or other participant”.
• Bạn sẽ được nhắc nhập họ, tên và thư điện để tham gia cuộc họp (Lý do để xét nhận dạng)
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4. Sáu đó, bạn sẽ được mời đến phòng chờ đợi, nơi bạn sẽ thấy báo tin rằng cuộc họp sẽ bắt đầu trong chút
lác.
• Nhấp nút “Click to allow notifications” – điều này sẽ đảm bảo bạn được báo khi cuộc họp bắt đầu
• Đảm bảo tình trạng “Status” của bạn đặt ở sẵn sàng “Available” để bạn có thể được gọi vào họp
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5. Khi vào cuộc họp, nhân viên xét duyệt sẽ bắt đầu và bạn sẽ thấy một thông báo bật lên nhắc bạn tham gia
cuộc họp – hãy nhấp vào nút màu xanh lục để tham gia “Enter Hearing”.

6. Sau đó, một cửa sổ mới sẽ hiện lên trong WebEx và bạn sẽ thấy tùy chọn để kết nối âm thanh và video của
mình. Tiếp theo, nhấn vào tham gia “Join” để tham gia cuộc họp. Xin lưu ý rằng cả kết nối ăm thanh và video
đều cần cho kháng cáo ảo, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn bật nút lên.
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7. Khi bạn đã vào tham gia, cả hai bên đều thấy và nghe với nhau. Sáu đó, người xét duyệt bắt đầu qúa trình
kháng cáo.
• Nếu cần phải thiết phải nhân chứng, bạn sẽ được đưa vào một phòng chờ khác cho đến khi nhân viên
xét duyệt sẵn sàng thu lấy lời khai của bạn.

8. Khi cuộc họp kết thúc, vui lòng thoát khỏi WebEx và internet browser window mà bạn sử dụng cho cuộc
họp.
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Tham gia buổi kháng cáo gián tiếp của bạn – luật sư và Đại diện
Nếu bạn có luật sư hoặc người đại diện sẽ thay mặt bạn tham gia vào buổi họp, vui lòng gọi cho văn phòng
kháng cáo theo số điện thoại được liệt kê trong thông báo PUA càng sớm càng tốt để họ có thể đăng ký.
Ít nhất 48 giờ trước buổi họp, hãy hoàn thành các bước chuẩn bị và kiểm tra hệ thống của bạn “Preparing and
testing your system’ được liệt kê ở trên trang web này.
Để tham gia kháng cáo gián tiếp với tư cách là luật sư hoặc người đại diện, vui lòng làm theo các bước sau:
1. Hãy nhớ đăng nhập 5-10 phúc trước giờ dự định của cuộc họp. Xin đến trung tâm Virtual Hearing Center và
nhập số ID mà người xin đã chia sẻ cho bạn.
• Trên bất kỳ thiết bị nào bạn đang sủ dụng để th am gia, hãy đảm bảo rằng bạn đã tải xuống ứng dụng
miễn phí Cisco WebEx application.
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2. Đọc qua các điều khoản và điều kiện của buộc họp DUA và nhấp vào nút Chấp nhận “Accept” ở dưới cùng để
tiếp tục.

3. Sau đó, bạn sẽ chọn vai trò của mình cho buổi họp - với tư cách là luật sư hoặc người đại diện, vui lòng chọn
“I’m an Attorney/Representative”.
• Bạn sẽ được nhắc nhập họ, tên và thư điện để tham gia cuộc họp (Lý do để xét nhận dạng)
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4. Sáu đó, bạn sẽ được mời đến phòng chờ đợi, nơi bạn sẽ có báo tin rằng cuộc họp sẽ bắt đầu trong chút lác.
• Nhấn nút “Click to allow notifications” – điều này sẽ đảm bảo bạn được báo khi cuộc họp bắt đầu
• Đảm bảo tình trạng “Status” của bạn đặt ở sẵn sàng “Available” để bạn có thể được gọi vào họp
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5. Khi vào cuộc họp, nhân viên xét duyệt sẽ bắt đầu và bạn sẽ thấy một thông báo bật lên nhắc bạn tham gia
cuộc họp – hãy nhấn vào nút màu xanh lục để tham gia “Enter Hearing”.

6. Sau đó, một cửa sổ mới sẽ hiện lên trong WebEx và bạn sẽ thấy tùy chọn để kết nối âm thanh và video của
mình. Tiếp theo, nhấn vào tham gia “Join” để tham gia cuộc họp. Xin lưu ý rằng cả kết nối ăm thanh và video
đều cần cho kháng cáo ảo, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn bật nút lên.
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7. Khi bạn đã vào tham gia, cả hai bên đều thấy và nghe với nhau. Sáu đó, người xét duyệt bắt đầu qúa trình
kháng cáo.

8. Khi cuộc họp kết thúc, vui lòng thoát khỏi WebEx và internet browser window mà bạn sử dụng cho cuộc
họp.
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Trợ giúp & Hỗ trợ
Trung tâm trợ giúp WebEx Cisco WebEx Help Center có sẵn các bài viết và video hướng dẫn để hỗ trợ bạn sử
dụng. Ngoài ra còn có một loạt các chủ đề trợ giúp phổ biến được bao gồm sâu hơn trên trang web này.
Nếu bạn đang gặp vấn đề khi chuẩn bị hoặc trong khi cố gắng tham gia buổi họp ảo, nó ảnh hưởng đến khả năng
tham gia cuộc họp ảo của bạn, vui lòng lập tức liên hệ với văn phòng liệt kê trên thông tin PUA
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Tải xuống WebEx
Máy tính cá nhân
Ảnh chụp màn hình dưới đây hướng dẫn bạn các bước để tải xuống ứng dụng WebEx Meetings cho máy tính cá
nhân có hệ điều hành Windows. Các bước tương tự đối với các loại hệ điều hành khác - chỉ cần đảm bảo bạn đã
chọn đúng hệ điều hành cho thiết bị của mình.
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Điện thoại thông minh
Ảnh chụp màn hình dưới đây hướng dẫn bạn các bước để tải xuống ứng dụng WebEx Meetings cho Apple
iPhone. Các bước tương tự đối với các loại điện thoại thông minh khác - chỉ cần đảm bảo rằng bạn đang sử dụng
đúng cửa hàng ứng dụng cho thiết bị của mình.
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Sắp xếp âm thanh và Video trên WebEx
Tất cả những người tham gia khánh cáo gián tiếp được yêu cầu sử dụng cả âm thanh và video trong quá trình
của buổi họp. Hướng dẫn bên dưới cung cấp thêm chi tiết về cách thiết lập kết nối âm thanh và video và hỗ trợ
thêm (bao gồm cả hướng dẫn dành cho điện thoại thông minh) có trên trung tâm WebEx Help Center.
Sử dụng máy tính cá nhân hoặc cài đặt video, âm thanh và micrô mặc định của điện thoại thông minh thường là
cách dễ nhất để tham gia họp trên WebEx. Cố gắng kết nối các thiết bị bên ngoài như tai nghe có thể gây gián
đoạn.
Hãy nhớ kiểm tra kỹ âm thanh và video của bạn trước khi nghe (khuyến nghị 48 giờ trước) để đảm bảo mọi thứ
đều hoạt động bằng cách sử dụng WebEx Test.

Âm thanh
Tất cả các kháng cáo ảo đều yêu cầu kết nối âm thanh. Ảnh chụp màn hình bên dưới hiển thị các bước phổ biến
để định cấu hình và kiểm tra âm thanh (loa và micrô) khi tham gia cuộc họp WebEx.
Hỗ trợ thêm (bao gồm cả hướng dẫn trên điện thoại thông minh) có thể được tìm thấy trên WebEx Help Center.
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Video
Tất cả các kháng cáo gián tiếp yêu cầu kết nối bằng video. Ảnh chụp màn hình bên dưới hiển thị các bước phổ
biến để định cấu hình và kiểm tra video khi tham gia cuộc họp WebEx.
Hỗ trợ thêm (bao gồm cả hướng dẫn trên điện thoại thông minh) có thể được tìm thấy trên WebEx Help Center.
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Nộp và Chia sẻ các tài liệu
Nộp các tài liệu vào trương mục PUA của bạn trước buổi họp
Sở thất nghiệp sẽ cung cấp các tài liệu của cơ quan cho tất cả các bên trước buổi kháng cáo , bằng điện tử hoặc
bằng thư bưu điện dựa trên phương thức ưu tiên mà bạn đã chọn để nhận thư từ DUA.
Nếu bạn có các tài liệu khác với những tài liệu có trong gói kháng cáo mà bạn muốn xem xét, bạn PHẢI cung cấp
các bản sao trước buổi họp. Cách nhanh nhất để làm điều này là tải chúng lên trương mục PUA trực tuyến của
bạn:
1) Vào https://ui-cares-act.mass.gov/PUA/ và đăng nhận trương mục PUA của mình.
2) Nhấp vào nút “More tab”, và sau đó nhấp vào liên kết tải lên tài liệu bổ sung “Upload Additional
doucments for hearing “.
3) Vui lòng làm theo hướng dẫn được cung cấp để tải lên tài liệu. Đảm bảo nhấp vào nút “Submit”khi bạn
hoàn tất.
Nếu bạn không thể gửi tài liệu của mình trên mạng, bạn phải gửi chúng qua thư bưu điện đến địa chỉ văn phòng
kháng cáo trong khu vưc được liệt kê trong thông báo PUA. Nếu bạn gửi bản sao tài liệu qua đường bưu điện,
vui lòng gửi chúng càng sớm càng tốt để tránh bất kỳ sự chậm trễ cho DUA nhận tài liệu.
Nếu bạn dự định sử dụng âm thanh hoặc video trưng bày, vui lòng thông báo cho văn phòng kháng cáo theo số
điện thoại được liệt kê trong thông báo PUA càng sớm càng tốt.
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Tham gia bằng điện thoại thông minh
•

Bạn sẽ cần tải xuống và cài đặt ứng dụng WebEx trên điện thoại thông minh của mình trước buổi họp Nó
có sẵn miễn phí tại free download from Cisco WebEx.

•

Bạn sẽ vẫn có thể tham gia buổi họp của mình bằng cách nhấp vào liên kết trong thư điện hoặc truy cập
trung tâm kháng cáo ảo và nhập số ID của bạn Virtual Hearing Center.

•

Bạn cần cho quyền ứng dụng WebEx vào máy ảnh và micrô của điện thoại để tham gia cuộc họp

•

Xoay điện thoại thông minh của bạn sang “Landscape”, nó sẽ phóng to video của những người khác

•

Bạn sẽ chỉ có thể trình bày tài liệu bằng cách đưa chúng lên trước máy ảnh, chọn Camera của điện thoại
hoặc sử dụng ứng dụng “Cloud storage application” như “Dropbox hoặc Google Drive”.

•

Có thể tìm thấy các hướng dẫn bổ sung để sử dụng ứng dụng WebEx trên điện thoại thông minh tại
Cisco WebEx’s Help Center.
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Các gợi ý khác để có một kháng cáo gián tiếp thành công
•

•

•

Số ID kháng cáo ảo của bạn không giống với số id của người yêu cầu, số id của vấn đề hoặc số id thư của
bạn và số này chỉ có thể được tìm thấy trong thư điện xác nhận kháng cáo gián tiếp.
o

Nếu bạn chưa nhận được thư điện xác nhân kháng cáo ảo của mình hãy thử tìm kiếm các thư từ
noreply@mass.gov trong hộp thư “Inbox”, thùng rác “Trash”, và trong “Junk” hoặc “Spam”. Nếu
bạn vẫn chưa nhận được thư điện xác nhận buộc kháng cáo, vui lòng gọi cho văn phòng kháng
cáo theo số điện thoại được liệt kê trên thư kháng cáo PUA.

o

Xin đừng chia sẻ số id kháng cáo với bất kỳ ai ngoài nhân chứng hoặc luật sư nếu có.

Mặc dù không khuyến khích, bạn có thể sử dụng các ứng dụng hoặc tính năng khác trên điện thoại hoặc
các ‘tab” khác của trình duyệt trong khi chờ đợi cuộc họp miễn là bạn không đóng ứng dụng hoàn toàn.
o

Một báo tin âm thanh (ding) sẽ cảnh báo bạn khi đến lúc tham gia buổi họp ảo. Đảm bảo đã bật
âm thanh lên và bật/kích hoạt báo tin để nhận thông báo này.

o

Nếu bạn vô tình rời khỏi ứng dụng hoặc đóng cửa sổ trong khi họp. Bạn chỉ cần quay lại màn
hình phòng chờ đợi

Nếu buổi kháng cáo của bạn cần được trở lại, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và thông báo sẽ được gọi
lại “to be recalled” sẽ hiển thị trong phòng chờ đợi, nơi bạn sẽ được gọi tham gia cuộc kháng cáo.
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