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The purpose of this document is to assist the Vietnamese’ independent contractors
to submit the initial claim for unemployment under the CARES Act.
The following pages explain the process and translate the main points from English
to Vietnamese. It is designed to serve as a guide only and it is not an official
document from the State of Arizona. The filers must answer the questions based on
their situations.
Click here for the official PUA Employment Website.
Click here for the PUA Unemployment Assistance Program Handbook.

Mục đích của tài liệu này là giải thích và thông dịch về cách nộp đơn thất nghiệp trên mạng
(cho những người làm việc ở Arizona theo phong cách 1099).
Nếu bạn có thể đọc tiếng Anh, bấm vào đây để biết thông tin chính thức.
Sách hướng dẫn chi tiết chính thức bấm vào đây
❑ Cách tốt nhất là nhờ ai nói tiếng Anh tốt điền vào mẫu đơn trên mạng cho bạn.
❑ Hoặc là bạn có thể gọi số điện thoại (877) 600-2722 để nộp đơn. Không chắc sẽ có người
nói tiếng Việt để giúp bạn, với có thể chờ đợi lâu.
❑ Nếu bạn không có ai giúp đỡ thì hãy làm theo hướng dẫn trong tài liệu này để nộp đơn.
Bạn phải chọn câu trả lời phù hợp với hoàn cảnh của bạn.
Sau khi bạn nộp đơn họ sẽ liên lạc với bạn, bạn phải trả lời yêu cầu của họ (email or phone).

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH
- Nếu bạn nộp đơn xin thất nghiệp bắt đầu từ tháng 3 năm nay và bị từ chối, bây giờ bạn có thể nộp đơn xin
thất nghiệp theo Đạo luật CARES (mới bắt đầu cho bạn nộp đơn từ ngày 13 tháng 5).
(Nhân viên W2 đã nhận được thanh toán thất nghiệp, tài liệu này không áp dụng cho bạn.)

-

Nhân viên 1099, có nghĩa là chủ tiệm của bạn không phải trả thuế liên bang và tiểu bang mỗi
tháng cho bạn. Đó là lý do tại sao khi bạn mất việc, tiểu bang Arizona không trả tiền thất nghiệp
cho bạn.

-

Bởi vì đại dịch năm nay, chính phủ tạo ra ngoại lệ để trả thất nghiệp cho mọi người theo chương trình
PUA (Pandemic Unemployment Assistance).

-

Phúc lợi PUA có cho các tuần thất nghiệp bắt đầu từ ngày 2 tháng 2 năm 2020 đến tuần kết thúc vào ngày
26 tháng 12 năm 2020. PUA cung cấp một lợi ích từ $117 đến $240 mỗi tuần, trong tối đa 39 tuần.

-

Các cá nhân nhận trợ cấp PUA cũng sẽ nhận thêm $600 hàng tuần trong các khoản trợ cấp bồi thường
thất nghiệp liên bang giữa các tuần từ ngày 29 tháng 3 năm 2020 đến ngày 25 tháng 7 năm 2020.

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH
Nếu được chấp thuận, bạn sẽ nhận được giữa $717 - $840 mỗi tuần bắt đầu từ tuần bạn mất việc
(sau ngày 27 tháng 1, 2020) cho đến khi làm việc lại (ngày cuối là tháng bảy 25, 2020).

Thanh toán sẽ được hồi tố (retroactive). Nếu bạn đã đi làm trở lại, họ vẫn trả tiền cho những tuần
trước mà bạn không làm việc.
1) Bước đầu tiên là nộp giấy tờ yêu cầu PUA.
2) Khi được chấp thuận, họ sẽ gửi cho bạn một thẻ ngân hàng (debit card) hoặc bạn có thể chọn gửi tiền
trực tiếp vào ngân hàng của bạn. Họ sẽ gửi tiền vào đó mỗi tuần.
3) Bạn phải nộp yêu cầu hàng tuần để nhận tiền cho tuần đó. Quên nộp tuần nào thì không được tiền
cho tuần đó.
Tất cả mọi thứ có thể được thực hiện trên mang. Bạn cũng có thể gọi phone nhưng có thể chờ đợi lâu.

CÁCH BẮT ĐẦU
Trước khi bạn lên mạng để điền vào giấy tờ, hãy
chuẩn bị có sẵn:
- số an sinh xã hội
- mẫu 1099 từ năm 2019
- thu nhập năm ngoái theo quý:
- 1 (tháng 1 - tháng 3),
- 2 (tháng 4 - tháng 6),
- 3 (tháng 7- tháng 9),
- 4 (tháng 10 - tháng 12).

Bước 1) Bấm vào đây ➔ https://pua.azdes.gov

Bước 2) Rồi bấm vào “File a PUA Claim”

Bước 3) Bấm vào “Next”

Bước 4) Bấm vào số an sinh xã hội.
Dừng đặt “-”.

Bước 6) Bấm vào “Next”

Bước 5) Bấm vào “Yes” nếu nộp đơn xin thất nghiệp bắt đầu
từ tháng 3 năm nay và bị từ chối vi ly do “monetary ineligible”.
Bấm vào “No” nếu chua nộp đơn.

Bấm vào “No” nếu chưa nộp đơn và bị từ chối

Bấm vào “No” nếu bạn không phải là cán bộ công ty
Bấm vào “No” nếu bạn không có sở hữu cổ phiếu trong công ty của bạn
Bấm vào “No” nếu bạn không có trách nhiệm đáng kể trong công ty của bạn
Bấm vào “No” nếu bạn không có phục vụ trong quân đội trong 2 năm qua
Bấm vào “No” nếu bạn không có làm việc ở một tiểu bang khác trong 2 năm qua
Bấm vào “No” nếu bạn không có làm việc như một thường dân cho chính phủ liên bang trong 2 năm qua
Bấm vào “No” nếu bạn không có làm việc cho một trường cao đẳng, đại học hoặc trường học trong 2 năm qua

Bấm vào “No” nếu bạn không có làm việc cho bất kỳ chính quyền địa phương hoặc tiểu bang trong 2 năm qua

Bước 7) Tạo tên người dùng và mật khẩu.
Viết nó ở đâu đó để bạn không quên

Tên người dung. Phải có chữ
cái, số và ký tự.

mật khẩu

mật khẩu
chọn câu hỏi bảo mật
Viết câu trả lời của bạn

tiếp tục chọn câu trả lời dưới đây

Dia chi zipcode

Email
neu không có email, bạn có thể
mở tại yahoo.com, google.com

sinh nhật (thang/ngay/nam)
Bước 8) Bấm vào “Next”

phụ nữ

đàn ông

Bước 9) Viết tên hợp pháp của bạn
(driver license)

Bước 10) Bấm vào “Next”

Bước 11) Viết địa chỉ nơi cư trú của bạn

Bước 12) Bấm vào đây nếu địa chỉ gửi thư của bạn giống với địa chỉ cư trú

hoặc là viết địa chỉ nơi nhận thư của bạn.
Bước 13) Bấm vào “Next”

Bước 14) Viết so phone
Bước 15) Chọn “Cell/mobile phone”

Bước 16) Bấm vào “Next”

Bước 17) Chọn “email”

Bước 18) Bấm vào “Next”

Bước 19) chọn công
dân

Bước 20) Bạn có muốn tiết lộ khuyết tật?
Có, tôi có một khuyết tật để tiết lộ
Không, tôi không có khuyết tật
tôi không muốn trả lời.

Bước 21) Bấm vào “Next”

Bước 22) Chọn giáo dục cao nhất của bạn đạt được

Bước 23) Bấm vào “Next”

Bước 24) Chọn tình trạng việc làm hiện tại
-None selected (Không chọn)
-Working full time (40 giờ mỗi tuần)
-Working part time (ít hơn 40 giờ mỗi tuần)
-Not working (hiện không làm việc)
-Never worked (không bao giờ làm việc)
-Other (Khác)

Bước 25) Bấm vào “Next”

có thể

Bước 26) trả lời có hoặc không
Nếu cho một công việc, bạn có thể chấp nhận nó?
Nếu cho một công việc, bạn có sẵn sàng chấp nhận nó?
Bạn hiện đang tự làm chủ, hay người điều hành / chủ trang trại?

Chọn “independent contractor”
Chọn “No”

Bước 27) Bấm vào “Next”

Bước 28) trả lời các câu hỏi dưới đây

Bạn có tự làm việc, chủ doanh nghiệp, công nhân 1099, làm việc
với một thực thể tôn giáo, bị ảnh hưởng bởi Covid-19?

Bạn có phải là chủ sở hữu duy nhất của một doanh nghiệp?

Ghi thu nhập trừ chi phí theo quý nam 2019

-Full time (40 giờ mỗi tuần)
-Part time (ít hơn 40 giờ mỗi tuần)

bạn đã được chẩn đoán mắc bệnh covid-19 hoặc đang tìm kiếm chẩn đoán y tế
một thành viên trong gia đình bạn đã được chẩn đoán covid-19

bạn đang chăm sóc cho một thành viên trong gia đình bạn chẩn đoán mắc bệnh covid-19

Bước 29) Bấm vào cái nào
áp dụng

một đứa con ban hoặc những người khác trong gia đình mà bạn có trách nhiệm chính
không thể đến trường hoặc cơ sở khác bị đóng cửa do kết quả trực tiếp của Covid-19

bạn không thể đến nơi làm việc của bạn vì cách ly áp đặt là kết quả trực tiếp của Covid19
bạn không thể đến nơi làm việc vì bạn đã được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tư vấn do tự cách ly
bạn đã lên lịch để bắt đầu một công việc mới nhưng không thể là kết quả trực tiếp của
Covid-19
bạn phải trở thành trụ cột gia đình là kết quả trực tiếp của Covid-19
bạn phải nghỉ việc vì kết quả trực tiếp của Covid-19

nơi làm việc của bạn bị đóng cửa là kết quả trực tiếp của Covid-19

Bước 30) Ngày bạn làm việc cuối cùng
Bước 31) Ngày nào bạn dự kiến sẽ trở lại làm việc
Bước 32) Bấm “Yes”
Bước 33) Bấm vào “Next”

Bước 34) trả lời các câu hỏi dưới đây
Người Việt Nam = Bấm “No”

Race = Bấm “Asian”
Bước 35) Bấm vào “Next”

tiểu

Bước 36) Chọn tiền gửi trực tiếp hoặc thẻ debit card
Thẻ debit card sẽ được gửi tự động. Nếu gần đây bạn đã nộp đơn yêu cầu thất nghiệp ở Arizona, một thẻ đã được gửi cho bạn. Nếu bạn không nộp đơn yêu cầu trước đó, thẻ sẽ được gửi đến bạn. Thẻ
sẽ được gửi trong một phong bì màu trắng xin vui lòng canh cho nó.

Nếu bạn thích gửi tiền trực tiếp, bạn có thể áp dụng bằng tài khoản ngân hàng và số lộ trình. Phải mất thời gian để tiền gửi bắt đầu. Trong khi chờ đợi, lợi ích sẽ được trả cho thẻ debit card của bạn.

Bước 37) Bạn muốn trừ thuế liên bang ngay bây giờ? (“Yes” = 10% của số tiền trợ cấp hàng tuần)
Bước 38) Bạn muốn trừ thuế tiểu bang ngay bây giờ? (“Yes” = 10% của số tiền thuế liên bang)

Bước 39) Bấm vào “Next”

Bước 40) Bấm vào “Next”

Bước 41) Bấm vào “select type” chọn 1099
Bấm vào “choose file” để tải lên 1099 cho năm 2019 của bạn.
bạn phải tải lên 1099 nếu không đơn cuả bạn sẽ bị từ chối

Bước 42) Bấm vào “Next”

Bước 43) Bấm vào “Select” bên cạnh tên của công ty mà bạn đã làm việc truoc khi nghi Covid-19

tên của công ty cuối cùng của bạn se biểu lộ ở đây

Bước 45) Bấm vào “Next”
Bước 44) Bấm vào “Yes”
nếu đúng

Bước 46) Viết tên, Địa chỉ,
so phone của công ty cuối
cùng của bạn ở đây

Bước 47) Bấm “Yes” nếu
đúng tên công ty cuối cùng
của bạn

Viết tên công ty của bạn

Bước 48) Viết chức danh công việc

Chon “Yes” nếu công ty này có ý định gọi lại bạn đi làm trở lại trong
Chọn chức danh công việc (Nail Technician, Contractor, hoặc
một cái gì đó tương tự )

Chon “Yes” nếu việc làm này với một trường công lập hay tư thục, c
học, hoặc với một cơ quan chính phủ cung cấp dịch vụ cho một trườ
đẳng hoặc đại học

Chọn Contractor

Chon “No” nếu bạn không có sở hữu cổ phiếu hoặc phục vụ như mộ
trách cho công ty nơi bạn làm việc cuối cùng

Full time = 40 giờ moi tuan
Lam bao nhiêu giờ mỗi
ngày

Chon “Yes” nếu công việc của bạn đã bị loại vì công việc chuyển ra n
Chon “Yes” nếu vợ, chồng, con của bạn là chủ công ty

lương cả năm (1099)
trả lời “yes” nếu lương dựa trên hoa hồng
ngày bắt đầu làm việc cho công ty này

bạn có đang làm việc với công ty này không?

bạn đã nhận được trợ cấp thôi việc?

tuần này lương trước thuế
tuần này số giờ làm việc
Vui lòng cho biết nếu bạn đã nhận được hoặc sẽ nhận được từ công ty hiện tại

lương hưu / hưu trí
Chọn Covid-19

401K
Chon “No”

ngày cuối cùng làm việc cho công ty này

tên của công ty cuối cùng của bạn sẽ hiển thị ở đây

Bước 49) Bấm vào “No”
Bước 50) Bấm vào “Next”

Bước 51) Bấm vào “Next”

Bước 52) Bấm vào “Yes” nộp đơn
Bước 53) Bấm vào “Next”

Bạn đã hoàn thành phần chính của đơn thất nghiệp. Đọc kỹ và làm theo hướng dẫn ở các bước tiếp theo trước
khi đăng xuất.
Nếu bạn không hiểu các từ trong đơn, hãy sử dụng Google Translator.
Theo dõi email của bạn để được hướng dẫn các bước tiếp theo.
Đừng quên nộp hàng tuần để được trả tiền trong tuần.

https://translate.google.com/

