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Trợ Cấp Thất Nghiệp Khẩn Cấp do Đại Dịch

Trợ Cấp Thất Nghiệp Khẩn Cấp do Đại Dịch (Pandemic Emergency 

Unemployment Compensation, PEUC) là một chương trình theo Đạo Luật 

Viện Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế (Coronavirus Aid, Relief, and 

Economic Security Act, CARES) năm 2020.

PEUC là một chương trình tạm thời, cung cấp trợ cấp thất nghiệp kéo dài tối 

đa 13 tuần cho những người đã hết quyền hưởng bồi thường bảo hiểm 

thất nghiệp thông thường và không đủ tiêu chuẩn để được yêu cầu trợ 

cấp thông thường một lần mới tại tiểu bang khác hay thông qua một 

chương trình liên bang.

Tài liệu này sẽ giúp quý vị điều hướng trong Đơn Yêu Cầu Lần Đầu. Vui 

lòng đọc toàn bộ hướng dẫn và nghiên cứu phần Câu Hỏi Thường Gặp 

(FAQ) trên trang PEUC để đảm bảo quý vị nộp đơn cho đúng chương trình 

và tránh chậm trễ khi xử lý đơn yêu cầu.



Tiêu Chí về Tính Đủ Điều Kiện Hưởng PEUC

Các cá nhân đủ điều kiện gồm những người:

• Đã hết toàn bộ quyền hưởng bảo hiểm thất nghiệp thông 

thường đối với các yêu cầu trợ cấp hết hạn vào hoặc sau ngày 

1 tháng 7 năm 2019 và không đủ điều kiện yêu cầu trợ cấp khác 

• Không đủ điều kiện yêu cầu hưởng trợ cấp mới tại Oregon, 

tiểu bang khác, Canada hay chương trình liên bang khác; và

• Đủ khả năng làm việc và sẵn sàng tìm việc khi tuyên bố tình 

trạng khẩn cấp của tiểu bang và địa phương liên quan đến 

COVID-19 không còn hiệu lực. 



Nếu quý vị cho rằng mình đủ điều kiện để nộp yêu cầu mới xin 

hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thông thường tại Oregon, quý 

vị nên gửi yêu cầu bồi thường qua Hệ Thống Yêu Cầu Bồi Thường 

Trực Tuyến.  

Nếu quý vị cho rằng mình đủ điều kiện để yêu cầu trợ cấp ở một tiểu 

bang khác, hãy liên hệ với tiểu bang đó để nộp yêu cầu trợ cấp mới.

Nếu chúng tôi xác định rằng quý vị không đủ tiêu chuẩn nộp đơn xin 

gia hạn PEUC có hiệu lực vào tuần sau lần gần nhất quý vị được 

thanh toán quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp thông thường (trong thời 

gian hiệu lực là từ 03/29/2020 tới 12/26/2020).

Nếu quý vị biết rằng mình không đủ điều kiện để nộp yêu cầu mới 

xin hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thông thường và muốn 

nhận quyền lợi theo chương trình PEUC, vui lòng xem xét toàn bộ 

hướng dẫn. 

. 

https://secure.emp.state.or.us/ocs4/index.cfm?u=F20200520A102941B21758262.3446&lang=E


Trước khi bắt đầu điền đơn PEUC, hãy lưu lại biểu mẫu 

trên thiết bị của quý vị. Nếu không lưu biểu mẫu trước, 

quý vị sẽ bị mất những nội dung đã điền.

Sau khi lưu đơn, hãy mở trực tiếp trong Acrobat hoặc

Acrobat Reader nếu có thể. Cách này giúp quý vị dễ dàng 

di chuyển bằng tab qua các phần trong đơn.



Quý vị có thể tìm thấy đơn 

PEUC trên trang mạng của 

chúng tôi: 

https://unemployment.oregon.

gov

Chọn tùy chọn Online Claim System (Hệ 

Thống Yêu Cầu Bồi Thường) và nhấp vào 

nút Extension (PEUC) (Gia Hạn (PEUC)).  

Nếu quý vị muốn yêu cầu chúng tôi gửi 

đơn dưới dạng bản cứng qua đường 

bưu điện cho quý vị, vui lòng gọi số 503-

947-1563. Số điện thoại này chỉ phục vụ 

các yêu cầu gửi đơn dưới dạng bản 

cứng.

Extension

(PEUC)



Quý vị cũng có thể tìm thấy mẫu đơn lần đầu trên trang mạng 

của chúng tôi là unemployment.oregon.gov. 

Tải biểu mẫu xuống và lưu vào thiết bị.

https://unemployment.oregon.gov/


Biểu mẫu PDF cho phép điền 

sẽ không tự động lưu. Chúng 

tôi đặc biệt khuyên quý vị nên 

đều đặn lưu dữ liệu đã nhập vào 

biểu mẫu bằng cách nhấn nút 

Save (Lưu) trên biểu mẫu hoặc 

nhấp vào File (Tệp) > Save 

(Lưu) (hoặc Save As (Lưu 

Thành)).

Hãy đảm bảo quý vị hoàn thành 

toàn bộ biểu mẫu này. Biểu 

mẫu không hoàn chỉnh sẽ làm 

chậm trễ cả quy trình. Nếu 

không hoàn thành toàn bộ biểu 

mẫu hoặc không chứng nhận và 

ký tên trên mẫu, quý vị sẽ phải 

điền toàn bộ thông tin trên một 

mẫu mới.

QUAN TRỌNG



Vui lòng cung cấp tên họ đầy 

đủ và Số Nhận Dạng Khách 

Hàng hoặc Số An Sinh Xã 

Hội của quý vị. Số Nhận Dạng 

Khách Hàng có trên tất cả các 

loại giấy tờ mà chúng tôi từng 

gửi cho quý vị. 

Chúng tôi cần có thông tin của 

quý vị để xác minh danh tính

và thiết lập gia hạn PEUC.

Ghi rõ địa chỉ email của quý vị để chúng tôi 

có thể thông báo cho quý vị biết đơn của quý 

vị đã được xử lý. 

Ghi rõ ngôn ngữ ưu tiên để hướng dẫn bằng 

lời cho quý vị. Ngôn ngữ này có thể khác với 

ngôn ngữ trên văn bản giấy tờ của quý vị.

Ghi rõ địa chỉ hiện tại và số điện 

thoại bàn của quý vị.

Nếu quý vị đã chuyển nhà từ ngày 1 

tháng 7 năm 2019, hãy đánh dấu vào ô 

này để chúng tôi được biết .

Quý vị phải điền hết tất cả các trường.



Quý vị có thể kích hoạt hiệu lực của PEUC có hiệu lực vào bất kỳ tuần nào kể từ
ngày 29 tháng 3 năm 2020, trước tuần hiện tại mà quý vị không được chi trả quyền 

lợi theo yêu cầu bồi thường Bảo Hiểm Thất Nghiệp thông thường. Quý vị phải nêu 

đúng các ngày từ Chủ Nhật đến Thứ Bảy, nếu không quá trình xử lý đơn PEUC của 

quý vị sẽ bị trì hoãn. 

"Công việc" bao gồm bất kỳ công việc 1099 (nhà thầu độc lập) hay công việc tạm 

thời nào.

Quý vị phải điền hết tất cả các trường. 



Cung cấp tất cả các 

thông tin chi tiết được 

yêu cầu ở mỗi trường. 

Thông tin trong mục này chỉ liên 

quan đến việc làm kể từ khi lần 

gần nhất quý vị gửi yêu cầu bồi 

thường, làm việc ngoài phạm vi 

tiểu bang hoặc được chính phủ 

liên bang hay quân đội tuyển dụng 

trong vòng 18 tháng qua. 

Quý vị phải điền hết tất cả 

các trường.



Chứng Nhận 
Hằng Tuần

Hoàn thành mục Chứng Nhận Hằng Tuần nếu quý vị chưa yêu cầu bồi thường quyền 

lợi cho tuần mà quý vị đã chọn trong mục Ngày Nộp Đơn PEUC. 

Không hoàn thành chứng nhận hằng tuần nếu quý vị đã nộp yêu cầu bồi thường cho 

tuần hiệu lực đầu tiên xin gia hạn PEUC thông qua hệ thống yêu cầu bồi thường theo 

tuần hoặc đường dây điện thoại yêu cầu bồi thường theo tuần. 

Quý vị phải điền ngày của Thứ Bảy của tuần mà quý vị muốn yêu cầu bồi thường. Nếu 

quý vị nhập sai ngày, quy trình xử lý quyền lợi một tuần của quý vị sẽ bị chậm trễ. 

Hãy xem video này trên YouTube để 

biết cách nộp đơn yêu cầu nhận quyền 

lợi theo tuần. 

Video này sẽ giải thích những gì mà 

hiện tại quý vị sẽ nhận được cho đến 

khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên 

quan đến dịch COVID-19 của tiểu bang 

và địa phương không còn hiệu lực.

https://www.youtube.com/watch?v=E82E6ApKiko&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E82E6ApKiko&feature=youtu.be


Quý vị có thể tìm thấy mẫu đơn theo tuần trên trang mạng của 

chúng tôi là unemployment.oregon.gov. 

Tải biểu mẫu xuống và lưu vào thiết bị.

https://unemployment.oregon.gov/


Chứng Nhận 
Hằng Tuần

Quý vị có thể hoàn thành yêu cầu bồi 

thường theo tuần bổ sung cho bất kỳ tuần 

nào khác muốn yêu cầu bồi thường, sau tuần 

có hiệu lực. 

Tải xuống Yêu Cầu Bồi Thường Theo Tuần 

PEUC trên trang PEUC. 

Quý vị PHẢI hoàn thành một mẫu cho từng 

tuần muốn yêu cầu bồi thường 

*Tuần theo lịch – Chủ Nhật đến hết Thứ Bảy. Ví dụ: Ngày 3 tháng 5 năm 2020 –

Ngày 9 tháng 5 năm 2020

Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

https://govstatus.egov.com/ui-benefits/CARES


Quý vị có từ chối chấp nhận lời đề nghị làm việc nào vào tuần trước không? 

Chúng tôi muốn hỏi liệu có phải quý vị được mời làm một công việc nhưng lại từ chối 

nhận công việc đó không. 

Có, nếu quý vị đã từ chối công việc.
Không, nếu quý vị đã không từ 

chối công việc. 

Dựa trên ví dụ ở trang trước, ghi rõ ngày của Thứ Bảy của tuần mà quý vị muốn yêu cầu bồi 

thường.

Quý vị có xin nghỉ việc vào 

tuần trước không? 

Chúng tôi muốn hỏi liệu có phải quý vị đã tự nguyện nghỉ việc vào tuần trước không. 

Có, nếu quý vị nghỉ việc. 

Không, nếu quý vị không nghỉ việc hoặc không có việc để nghỉ. 

Quý vị có bị sa thải hoặc bị đình chỉ công việc vào tuần trước không? 

Chúng tôi muốn hỏi liệu có phải quý vị bị đình chỉ hay có phải hãng sở đã sa thải quý vị không.

Có, nếu quý vị bị sa thải hoặc bị đình chỉ.

Không, nếu quý vị không bị sa thải hay bị đình chỉ. 

*Lưu ý: Việc tạm thời giảm nhân công do ít việc không được xem là sa thải.



Quý vị có rời khỏi nơi thường trú của quý vị quá 3 ngày vào tuần trước không?

Chúng tôi muốn biết có phải quý vị ở bên ngoài thành phố quá ba ngày trong tuần mà quý vị yêu cầu 

bồi thường quyền lợi không. 

Có, nếu quý vị đã đi vắng quá ba ngày.

Không, nếu quý vị không đi đâu cả hoặc vắng mặt ít hơn ba ngày trong tuần yêu cầu bồi thường.

Quý vị có đủ năng lực về tinh thần và thể chất để thực hiện công việc quý vị đã tìm kiếm vào 

tuần trước không? 

Chúng tôi muốn hỏi liệu quý vị có đủ khả năng làm việc vào tuần mà quý vị đang yêu cầu bồi thường 

không. 

Quý vị được xem là "đủ khả năng" làm việc nếu đủ năng lực về cả thể chất và tâm thần để làm việc. 

Nếu quý vị bị cách ly nhưng không phát bệnh, quý vị được xem là "đủ khả năng" làm việc. 

Theo các quy định tạm thời hiện hành, nếu quý vị ở nhà vào phần lớn thời gian trong tuần 

(trên 3 ½ ngày) do mắc COVID-19 hoặc có các triệu chứng khác giống cúm, khiến quý vị không thể 

làm việc, quý vị được xem là "đủ khả năng" làm việc nếu không nhập viện vào bất cứ thời điểm nào 

trong tuần. 

Nếu từng nhập viện trong tuần này, quý vị không được xem là "đủ khả năng" làm việc tuần này.



Quý vị có sẵn sàng làm việc và có khả năng chấp nhận và báo cáo cho công việc toàn 

thời gian, bán thời gian và tạm thời vào mỗi ngày tuần trước không? 

Chúng tôi muốn hỏi liệu quý vị có sẵn sàng đi làm nếu việc cách ly không có hiệu lực hay có sẵn 

sàng tìm việc hoặc đi làm trở lại khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên quan đến COVID-19 của 

tiểu bang và địa phương không còn hiệu lực không.

Quý vị có chủ động tìm việc làm vào tuần trước không? 

Chúng tôi muốn biết có phải quý vị đang tìm việc trong tuần mà quý vị yêu cầu bồi thường 

không.

Quý vị đang tích cực tìm việc làm nếu quý vị sẽ quay trở lại với người sử dụng lao động 
của mình hoặc sẵn sàng tìm việc khi các tuyên bố khẩn cấp 

của tiểu bang và địa phương liên quan đến COVID-19 

không còn hiệu lực. 

*Lưu ý: Xem video trên YouTube để nắm được quy định và yêu 

cầu hiện tại trong tình trạng khẩn cấp 

https://www.youtube.com/watch?v=E82E6ApKiko&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E82E6ApKiko&feature=youtu.be


Quý vị có làm việc vào tuần trước, hoặc, quý vị có nhận được hoặc sẽ nhận được trợ cấp kỳ nghỉ 

hoặc nghỉ lễ cho tuần đó không? 

Chúng tôi muốn biết liệu tuần này quý vị có làm việc hay có nhận bất kỳ khoản thanh toán nào cho tuần đó 

không. 

Hãy báo cáo tổng thu nhập nếu quý vị có làm việc trong tuần hoặc đã nhận được trợ cấp nghỉ lễ hoặc kỳ nghỉ 

hay nếu quý vị dự định quay lại làm việc cho hãng sở của mình. Vui lòng không báo cáo trợ cấp nghỉ lễ hoặc 

kỳ nghỉ nếu quý vị đã chấm dứt quan hệ lao động vĩnh viễn với hãng sở.

Nhập tổng số giờ

Trường này yêu cầu quý vị nhập số giờ mà quý vị đã làm việc trong tuần. Nếu quý vị không làm việc mà nhận 

trợ cấp nghỉ lễ hoặc kỳ nghỉ, hãy nhập ít nhất 1 giờ.

Tổng thu nhập (trước khấu trừ)

Trường này yêu cầu quý vị nhập tổng thu nhập của tuần đang yêu cầu bồi thường, ngay cả khi quý vị chưa 

được chi trả khoản đó. Nếu đã nhận trợ cấp nghỉ lễ hoặc kỳ nghỉ hay bất kỳ loại hình nghỉ phép nào khác (và 

sẽ quay lại làm việc cho hãng sở), quý vị phải nhập số tiền đã nhận trong trường này.

Ví dụ 1: Quý vị có thu nhập $14/giờ và đã làm việc 

5 giờ trong tuần đang yêu cầu bồi thường nhưng 

phải đến tuần sau mới được thanh toán. 

$14  X  5 giờ = 70 Quý vị đã kiếm được 

70 đô-la trong tuần 

Ví dụ 2: Quý vị có thu nhập $14/giờ và không làm 

việc trong tuần đang yêu cầu bồi thường, nhưng lại 

nhận 5 giờ trợ cấp nghỉ lễ và 5 giờ trợ cấp kỳ nghỉ. 

$14  X  10 giờ = 140 Quý vị đã kiếm được 

140 đô-la trong tuần



Nếu quý vị không liệt kê thông tin liên hệ trực tiếp của ít nhất hai hãng 

sở và ba hoạt động tìm việc, hãy nhớ trả lời "Có" ở ô giảm nhân công 

tạm thời (temporarily laid off, TLO) hiển thị ở trên. Việc quý vị đánh dấu 

vào ô này chứng nhận rằng quý vị đang "tích cực tìm việc" như đã kể 

đến ở trên theo các quy định tạm thời hiện hành. 

Quý vị có thể bỏ qua ô này nếu: 

• Quý vị chứng nhận rằng mình 

đang "tích cực tìm việc" qua 

việc dự định sẽ quay lại với 

hãng sở trước khi lại có việc; 

hoặc 

• Quý vị sẵn sàng tìm việc khi 

tuyên bố tình trạng khẩn cấp 

của tiểu bang và địa phương 

không còn hiệu lực. 

Chọn ô này nếu 

quý vị là một 

thành viên có tư 

cách tốt trong một 

công đoàn kín. 

Hoạt Động Tìm Kiếm Việc Làm



Quý vị phải đánh dấu đồng ý, nếu không đơn của quý vị không thể được xử lý.

Trả lời các câu hỏi về tiền lương cho quý vị. Các khoản thanh toán sẽ được thực 

hiện giống như phương thức trước đây. Việc xác nhận thông tin này là rất quan 

trọng. 

Quý vị có thể truy cập trang mạng COVID-19 của chúng tôi để hoàn thành các 

yêu cầu bồi thường theo tuần bổ sung cho bất kỳ tuần nào chưa yêu cầu bồi 

thường tính đến tuần trước. 



Đọc thông tin và chứng nhận rằng thông tin được cung cấp

trong mẫu này là chính xác theo mức độ hiểu biết của quý vị. 

Quý vị phải ký tên và đề ngày ký tài liệu này. 

Để tải lên an toàn, chúng tôi chấp nhận việc nhập tên vào và 

xem đó là chữ ký.



Truy cập cổng thông tin tải lên an toàn trên Hệ Thống Yêu 

Cầu Bồi Thường Trực Tuyến.

Chọn tùy chọn Pandemic Emergency Unemployment 

Compensation (PEUC) (Trợ Cấp Thất Nghiệp Khẩn Cấp do 

Đại Dịch (PEUC)). 

Hướng Dẫn Tải Lên An Toàn

LƯU đơn trước khi 

tải lên.

QUAN TRỌNG



Nhập số An Sinh Xã Hội (SSN) và số PIN của quý vị

Lưu ý: Số PIN trùng với số mà quý vị đã sử dụng để gửi yêu 

cầu bồi thường và yêu cầu bồi thường theo tuần

Nhấp vào Continue (Tiếp Tục)

Hướng Dẫn Tải Lên An Toàn

LƯU đơn trước khi 

tải lên.

Quý vị có thể bỏ qua bước nhập số PIN khi tải đơn lên; tuy nhiên, quý vị vẫn cần có 

số PIN để nộp yêu cầu bồi thường theo tuần khi đơn PEUC của quý vị đã được xử lý. 

QUAN TRỌNG



Chứng nhận quý vị đồng ý với tuyên bố về lừa đảo bằng cách nhập tên họ đầy 

đủ của mình. 

Nhấp vào Continue (Tiếp Tục)

Hướng Dẫn Tải Lên An Toàn
LƯU đơn trước khi 

tải lên.

Tên và Họ

QUAN TRỌNG



Hướng Dẫn Tải Lên An Toàn
LƯU đơn trước khi 

tải lên.

Nhập số điện thoại dễ 

liên hệ để chúng tôi có 

thể liên hệ với quý vị 

theo số đó.

Nhập địa chỉ email dễ 

liên hệ để qua đó chúng 

tôi có thể thông báo cho 

quý vị biết đơn của quý 

vị đã được xử lý.

Chọn loại giấy tờ mà quý vị sẽ tải lên: 

Nếu là Đơn PEUC, chọn PEUC Self Certification/Intake (Đơn Tự Chứng Nhận/Tiếp Nhận PEUC)

Nếu là Yêu Cầu Bồi Thường Theo Tuần, chọn Weekly Claim Certification (Chứng Nhận Yêu Cầu Bồi 

Thường Theo Tuần)

Quý vị có thể tải lên tài liệu ở các định dạng sau: PDF, PNG, GIF, TIF, BMP, JPG hoặc JPEG.

QUAN TRỌNG



Hướng Dẫn Tải Lên An Toàn
LƯU đơn trước khi 

tải lên.

Sau khi chọn tệp, nhấp vào "Upload" ("Tải lên").

Chọn nút 

"Browse" 

("Duyệt") để 

tìm tài liệu mà 

quý vị muốn 

tải lên.

QUAN TRỌNG



Hướng Dẫn Tải Lên An Toàn
LƯU đơn trước khi 

tải lên.

Nếu quý vị đã tải xong tệp tin lên, nhấp vào "Complete My Submission" ("Hoàn 

Thành Hồ Sơ Nộp của Tôi").

Quý vị có thể tải 

thêm tệp tin lên.

Chọn nút "Browse" 

("Duyệt") để tìm tài 

liệu mà quý vị muốn 

tải lên.

QUAN TRỌNG



Hướng Dẫn Tải Lên An Toàn
LƯU đơn trước khi 

tải lên.

Trang này sẽ cho biết tài liệu quý vị đã được tải lên thành công chưa. 

Quý vị sẽ nhận được số xác nhận và hướng dẫn về các bước tiếp theo. Hãy lưu 

lại số này.

QUAN TRỌNG



QUAN TRỌNG: Hãy nhớ yêu cầu bồi thường quyền 

lợi cho mỗi tuần mà quý vị muốn được chi trả.

Tìm thêm thông tin về Trợ Cấp Thất Nghiệp trong Trường 

Hợp Khẩn Cấp do Đại Dịch (PEUC) của chúng tôi tại:

unemployment.oregon.gov


