
 

  

 

Thông tin về tiền thất nghiệp cho công nhân 
 
 

Tên hãng/ Cô ng ty                Số DUA của hãng/cô ng ty 
 
 
Điạ chi ̣
 
Công nhân kinh doanh hoặc tổ chức đều được baô trả tiền thát nghiê ̣ p, một chương trình hôàn tôàn ủng hổ bởi các chủ nhân /công ty ở 

Massachusetts. không cố trừ tiền lương của bạn để phù vàô tiền thát nghiê ̣ p. 

 

Nếu bạn bị mất công việc, bạn có thể cố khả na ng được quyền lãnh tiền thất nghiệp. Dưới đa y cố các thông tin cần thiết để la ̣ p đơn xin tiền  thất 

nghiệp. Trước khi la ̣ p đơn xin, chủ nhân của bạn sẽ cung cấp cho bạn một bản sao của cuốn sách nhỏ: Làm thế nàô để la ̣ p đơn xin tiền thất nghiệp, 

cuốn sách này cung cấp bởi Bộ hỗ trợ thất nghiệp Massachusetts (DUA). 

 

Bạn phải ở nước Mỹ, lãnh thổ của nước Mỹ, hoặc Canada khi nô ̣ p đơn xin tiền thát nghiê ̣p hoặc chứng nhận thất nghiệp hàng tuần. 

 

Có hai cách xin tiền thất nghiệp : 

             Lập đơn xin tiền thất nghiệp trên mạng   
UI Onlinê là mô ̣ t hệ thống an toàn, sử dụng dễ dàng và tự phục vụ. Bạn có thể lên xin tiền thát nghiê ̣ p, mở lại hồ sơ hiện cố, yêu cầu 
tiền thát nghiê ̣ p hàng tuần, xêm xết tì̀nh trạng yêu cầu của bạn, đăng ký cchuyển tiền thát nghiê p trực tiếp, cập nhật địa chỉ và thậm 
chí nộp đơn kháng cáô trê n mạng DUA. Khi bạn sử dụng “UI Online”, xin lên www.mass.gov/dua, và chộn “UI Onlinê fôr Claimants”, 
tiếp tục trả lời tài liê ̣ u yê u càu và nô ̣ p đơn xin. 

Lập đơn bằng cách gọi đến Trung tâm thất nghiệp    

Dịch vụ xin thất nghiệp được cung cấp qua điện thoại. Bạn có thể la ̣ p đơn xin tiền thất nghiệp, mở lại hồ sơ hiê ̣ n cố, xêm xết tìǹh 
trạng yê u càu,giải quyết vấn đề, và đăng ký chuyển tiền thát nghiê ̣ p trực tiếp --- Tất cả điều cố thể gội vàô.  Để xin tiền thát nghiê ̣ p 
bàng điê ̣ n thôại, hãy gọi Trung tâm thát nghiê ̣ p số 1-877-626-6800, cho mã vùng 351, 413, 508, 774, và 978, hoặc số  1-617-626-
6800 cho bất kỳ mã vùng khác. Bạn sẽ được yêu cầu nhập số An Sinh Xã Hội và năm sinh. Sau đó bạn sẽ được kết nối với một nha n 
viê n của cháng tô i; hộ sễ giúp bạn xin tiền thát nghiê ̣ p. 

 
 
Lưu ý: Trông thời gian ba ̣ n rô ̣ n Thứ Hai đến Thứ Năm, điê ̣ n thôại có  
thể được săp xêp ưu tiên dựa trên chữ số cuối cùng của số an sinh xã 
hội.  Như va ̣ t cố thể đảm bảo bạn và những người khác cố thể liê n lạc  
với chô chúng tô i. Xin vui lòng xêm xết bản bên phải trước khi gọi.  

   

 

 

 

 

 

   

 

QUAN TRỌNG: Luật cuả Massachusêtts Chương 151A, mục 62A đòi hỏi hãng/cô ng ty phải dán thông báo này ở một nơi nha n viê n cố thể dễ tháy, Nó 
phải bao gồm tên và địa chỉ của chủ nha n/công ty và baô gồm số ID của DUA. 
 
Chương trì̀nh cô ng ty cơ hô ̣ i bì̀nh đa ̣ ng. Hỗ trợ và các dịch vụ phụ trợ được cung cấp theo yêu cầu của người khuyết tật. Dịch vụ khiếm thính “Rêlay 
sêrvicês”, xin gọi số 711. 
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Nếu số cuối an sinh xã hội của bạn là : Ngày gọi vào là : 

0, 1 Thứ hai 

2, 3 Thứ ba 

4, 5, 6 Thứ tư 

7, 8, 9 Thứ năm 

Bất kỳ chữ số cuối cùng Thứ sáu 

http://www.mass.gov/dua

