
 
 
CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:  
HỖ TRỢ THẤT NGHIỆP TRONG ĐẠI DỊCH (PUA) 
CÁC CÂU HỎI CHUNG VỀ PUA 
 
Tôi đang cố gắng gọi tới đường dây hỗ trợ nhưng tôi không được chờ 
máy mà bị cúp máy. Làm sao để tôi kết nối được?  
Nếu bạn gọi đường dây PUA và nhận được thông báo rằng tất cả các tổng 
đài viên đang bận, đó là vì các đường dây đang bận và số đường dây đang 
đợi đã đầy. Vui lòng đọc qua Các câu hỏi thường gặp để giải quyết các 
câu hỏi trước khi gọi lại 
 
Nếu tôi không đủ điều kiện nộp đơn thất nghiệp thông thường, nhưng 
thông tin của tôi vẫn chưa có trong PUA, điều này có nghĩa là gì? 
Nếu bạn không đủ điều kiện cho đơn thất nghiệp thông thường, đơn của 
bạn đang được Sở xem xét để xác định đơn PUA của bạn có đủ điều kiện 
hay không. Sau khi xác định, bạn sẽ nhận được thông báo từ Sở với quyết 
định đủ điều kiện. Nếu bạn đủ điều kiện, bạn sẽ có thể hoàn thành đơn 
PUA của mình và bắt đầu nộp các chứng nhận yêu cầu hàng tuần. 
 
Khi nào tôi có thể nộp đơn PUA? 
Trước tiên, bạn phải nộp đơn xin trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thông 
thường để xác định xem bạn có đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp 
thường xuyên hay trợ cấp PUA hay không. Nếu bạn chưa từng đăng ký 
thất nghiệp thông thường, hãy truy cập  
https://vermont.force.com/DOLClaim/s/. Tùy thuộc vào việc nộp đơn 
của bạn, bạn có thể được chỉ dẫn hoàn thành đơn yêu cầu PUA. Nếu bạn 
không được chỉ dẫn, bạn sẽ cần đợi Sở lao động xem xét đơn yêu cầu của 
mình. Bạn sẽ được thông báo khi có quyết định về trợ cấp. 

https://vermont.force.com/DOLClaim/s/


 
Tôi vừa hết hạn trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thông thường, 
tôi có nên gửi đơn PUA không hay tôi phải làm gì?  
Nếu bạn đã hết hạn 26 tuần quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp thông 
thường và đang cố gắng bắt đầu sử dụng thêm 13 tuần Hỗ trợ Thất 
nghiệp Khẩn cấp trong Đại dịch (PEUC), bạn không nên thử đăng ký PUA. 
Bạn có thể sẽ nhận được một thông báo lỗi nếu bạn cố gắng nộp đơn vì 
bạn đã có một yêu cầu thất nghiệp được thiết lập. Bạn không cần phải 
làm gì cho đến khi chương trình PEUC được triển khai. 
 
PUA sẽ chi trả cho những tuần nào? 
PUA sẽ chi trả trợ cấp thay thế tiền lương cho các ứng viên đủ yêu cầu 
kể từ ngày 15 tháng Ba năm 2020 khi Sắc Lệnh Thi Hành của thống đốc 
Scott có hiệu lực.  
 
Điều gì xảy ra nếu yêu cầu trợ cấp BHTN thông thường của tôi đã bị từ 
chối và tôi nhận được thông báo lỗi khi tôi cố gắng tiến hành đăng ký 
trợ cấp của PUA? 
Nếu bạn bị từ chối nhận trợ cấp thất nghiệp thông thường, điều đó không 
ảnh hưởng đến việc bạn đủ điều kiện nhận trợ cấp PUA. Đơn của bạn 
đang được xem xét và Sở Lao động sẽ thông báo cho bạn nếu bạn đủ 
điều kiện để đăng ký PUA. 
 
Khi tôi cố gắng hoàn thành đơn xin PUA, có thông báo rằng hồ sơ của 
tôi không tồn tại và tôi cần phải hoàn thành đơn xin thất nghiệp thông 
thường. Và khi tôi cố gắng hoàn thành đơn xin thất nghiệp thông 
thường thì có thông báo rằng hồ sơ của tôi đã được lập. Tôi phải làm 
gì? 
 
Nếu bạn đã làm theo tất cả các bước khi đăng ký PUA (bao gồm việc 
trước tiên điền đơn xin thất nghiệp ban đầu) và đang nhận được thông 
báo lỗi khi cố gắng xác minh thông tin trong PUA, điều này có nghĩa là 
đơn đăng ký BHTN của bạn cần được Sở xem xét thêm. Bạn sẽ không thể 



hoàn thành đăng kí PUA cho đến khi việc xem xét này hoàn tất. Sở sẽ 
thông báo cho bạn về điều kiện hợp lệ của bạn. 
 
 
Yêu cầu của tôi đang được xem xét. Điều đó có nghĩa là gì? 
Nếu yêu cầu của bạn đang được xét, có vấn đề trong yêu cầu của bạn cần 
Sở điều tra thêm. Quy trình này được bắt đầu dựa trên phản hồi của bạn 
trong đơn xin thất nghiệp ban đầu. Đơn yêu cầu của bạn sẽ được xử lý 
theo thứ tự nhận được. 
 
Tôi đi làm lại. Tôi có cần làm gì để thông báo cho Sở Lao động không? 
Nếu bạn đang trở lại làm việc, bạn không cần thông báo cho Sở. Bạn chỉ 
cần ngừng nộp đơn yêu cầu hàng tuần. Nếu bạn nộp đơn trong một 
tuần bạn được tuyển dụng đầy đủ, đó là hoạt động gian lận và bạn sẽ bị 
từ chối nhận trợ cấp. Nếu bạn làm việc trong một tuần mà bạn đang 
nộp đơn xin trợ cấp BHTN, bạn phải báo cáo số giờ làm việc và tiền 
lương kiếm được. 
 
 
 
 
  



ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM GIA PUA 
Làm sao để biết tôi đủ điều kiện tham gia PUA? 
Nếu bạn là nhà thầu độc lập, kinh doanh tự do, đã bị từ chối hoặc không 
đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thông thường hoặc FPEUC 
(chương trình trợ cấp mở rộng), bạn có thể có đủ điều kiện nhận trợ cấp 
PUA. 
 
Trong trường hợp nào tôi không phù hợp tham gia PUA? 
Nếu bạn có thể làm việc từ xa có lương hoặc đang được nghỉ ốm có lương 
hoặc bất kỳ hình thức nghỉ có lương nào khác, bạn sẽ không đủ điều kiện 
nhận trợ cấp PUA. 
 
Tôi cần kiếm bao nhiêu tiền để đủ điều kiện nhận trợ cấp PUA? 
Bạn phải kiếm được ít nhất $2.871 trong quý được trả cao nhất trong giai 
đoạn gốc. Trong ba quý còn lại của giai đoạn gốc, bạn phải kiếm được ít 
nhất 40% số tiền lương trong quý được trả cao nhất. Nếu không, bạn đủ 
điều kiện cho số tiền trợ cấp tối thiểu. 
 
THÔNG TIN THÊM VỀ KINH DOANH TỰ DO 
Làm sao để biết nếu tôi là người kinh doanh tự do?  
Các hướng dẫn của Liên bang về PUA xác định các cá nhân “kinh doanh 
tự do” là những người có thu nhập chính dựa vào các dịch vụ trong hoạt 
động kinh doanh của chính họ. Điều này cũng bao gồm các nhà thầu độc 
lập và những người khác. 
 
Hiện nay tôi kinh doanh tự do, nhưng tôi đã làm việc cho một chủ lao 
động vào năm 2019. Tôi phải nộp đơn ở đâu? 
Nếu bạn có thu nhập hơn $4.025 trong năm dương lịch 2019 từ một 
người sử dụng lao động (hoặc chủ lao động) đã khấu trừ thuế ra khỏi tiền 
lương của bạn, bạn có thể có đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thông 
thường. Bước đầu tiên trong việc xác định đủ điều kiện của bạn là hoàn 



thành đơn xin thất nghiệp ban đầu, điều này sẽ xác định xem bạn có đủ 
điều kiện cho bảo hiểm thất nghiệp thông thường hoặc PUA hay không. 
 
Nếu tôi sống ở Vermont và kinh doanh tự do ở một tiểu bang khác, tôi 
nên nộp đơn xin trợ cấp PUA ở đâu? 
Bạn phải nộp đơn cho tiểu bang nơi bạn đang làm việc tại thời điểm thất 
nghiệp, thất nghiệp một phần hoặc không thể làm việc vì lý do liên quan 
đến COVID-19 được liệt kê trong phần 2102 (a) (3) (A) (ii) (I) của Đạo luật 
CARES. Nếu bạn đã làm việc ở nhiều hơn một tiểu bang trong thời gian 
này, bạn có thể nộp đơn ở một trong bất kỳ các tiểu bang này. 
 
Tôi kiếm được phần lớn thu nhập của mình thông qua công việc toàn 
thời gian, nhưng tôi cũng sở hữu công việc kinh doanh riêng. Tôi có 
được coi là kinh doanh tự do để nhận trợ cấp PUA không? 
Không. Các hướng dẫn của Liên bang về PUA định nghĩa một cá nhân kinh 
doanh tự do khi thu nhập chính đến từ các dịch vụ trong hoạt động kinh 
doanh tự do của cá nhân đó. 
 
CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỦ ĐIỀU KIỆN  
Tôi có đủ điều kiện nhận PUA nếu tôi chưa từng có việc làm hay đã lâu 
rồi kể từ khi tôi chưa đi làm? 
Bạn có thể có đủ điều kiện tham gia PUA nếu: 

• Bạn đã có lịch bắt đầu làm việc và hiện tại không có việc làm hoặc 
không thể bắt đầu công việc đó do hậu quả trực tiếp của COVID-19 

• Hợp đồng mời làm việc của bạn đã bị hủy bỏ vì COVID-19 
• Bạn vừa trở thành trụ cột gia đình hoặc người hỗ trợ chính trong 

gia đình vì chủ hộ đã chết do hậu quả trực tiếp của COVID-19 
 
Tôi là một nông dân chăn nuôi bò sữa. Tôi có đủ điều kiện tham gia PUA 
không? 
Có, nông dân có thể có đủ điều kiện tham gia PUA và phải bắt đầu bằng 
cách nộp đơn xin thất nghiệp ban đầu. 



Tôi có đủ điều kiện nhận PUA không nếu công việc của tôi cho phép tôi 
làm việc từ xa để được trả lương? 
Không. Nếu bạn có thể làm việc từ xa và được chủ lao động trả lương, 
bạn không đủ điều kiện cho PUA. 
 
Tôi có đủ điều kiện nhận trợ cấp PUA nếu tôi không làm việc nhưng tôi 
đang được nghỉ ốm hoặc một hình thức nghỉ phép có lương khác từ 
chủ lao động của tôi? 
Bạn có thể có. Nếu bạn nhận một phần tiền lương vì nghỉ ốm, bạn có thể 
đủ điều kiện được giảm số tiền trợ cấp hàng tuần (WBA). Nếu số tiền 
nghỉ phép của bạn lớn hơn WBA của bạn, bạn sẽ không đủ điều kiện. 
 
Tôi có thể nhận trợ cấp PUA không nếu tôi đang làm việc nhưng số giờ 
làm bị giảm? 
Nếu bạn đang làm việc ít giờ hơn do COVID-19 và bị mất thu nhập, bạn 
nên nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp. Khả năng đủ điều kiện của bạn 
được nhận thất nghiệp thông thường hoặc PUA sẽ được xác định sau khi 
bạn nộp đơn. 
 
Tôi làm việc toàn thời gian và đã bị cho nghỉ việc. Nhưng tôi có kinh 
doanh phụ và cũng bị đóng cửa do COVID-19, tôi có đủ điều kiện nhận 
PUA không? 
Nếu bạn bị nghỉ việc từ công việc toàn thời gian, bạn có khả năng đủ điều 
kiện để xin thất nghiệp thông thường. Nếu bạn đã nhận tiền thất nghiệp 
thông thường, bạn không thể nộp đơn xin hoặc nhận trợ cấp PUA nữa. 
 
Nếu tôi được nghỉ phép y tế không lương từ chủ lao động và tôi không 
đủ điều kiện thuộc diện thất nghiệp của tiểu bang vì tôi không thể hoặc 
chưa sẵn sàng làm việc, tôi có đủ điều kiện nhận PUA không? 
Điều này còn tùy thuộc. Nếu nghỉ phép y tế dựa trên một trong những lý 
do liên quan đến COVID-19 được liệt kê trong phần 2102 (a) (3) (A) (ii) (I) 
của Đạo luật CARES, bạn có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp PUA. Nếu tình 
huống của bạn không nằm trong một trong những lý do liên quan đến 



COVID-19 và không thể làm việc hoặc sẵn sàng cho công việc, bạn không 
đủ điều kiện tham gia PUA. 
 
 
KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
Tôi đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp thông thường và yêu cầu của 
tôi đang được xem xét và tôi chưa có phản hồi. Tôi cũng có thể nộp 
đơn xin PUA không? 
Không. Bạn không thể nộp đơn xin PUA nếu hiện tại bạn có đơn yêu cầu 
trợ cấp thất nghiệp thông thường đang được xem xét. Nếu bạn bị từ chối 
quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp thông thường, bạn có thể đủ điều kiện 
nhận PUA nhưng không thể đăng ký PUA cho đến khi quyết định đó được 
đưa ra. 
 
Nếu tôi từ chối trở lại làm việc khi được chủ lao động liên hệ vì tôi 
muốn nhận trợ cấp thất nghiệp, tôi có đủ điều kiện nhận PUA không? 
Nếu bạn từ chối công việc phù hợp để nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, 
bạn sẽ không đủ điều kiện nhận PUA. Để biết thêm thông tin, truy cập 
https://labor.vermont.gov/unemployment-insurance/refusal-return-
work-covid-19  
 
Tôi đủ điều kiện để nhận thất nghiệp thông thường nhưng không nhận 
khoản thanh toán do khoản bù 100%. Tôi có đủ điều kiện nhận PUA 
không? 
Không. Trong trường hợp này, bạn có thể có đủ điều kiện nhận trợ cấp 
thất nghiệp thông thường và được coi là nhận thanh toán ngay cả khi 
chúng được sử dụng để giảm khoản thanh toán vượt mức hiện có. Bạn 
có thể không đủ điều kiện nhận tham gia hỗ trợ thất nghiệp thông 
thường và PUA. 
 
Đơn yêu cầu của tôi thể hiện khoản thanh toán vượt mức và tôi không 
nhận được khoản trợ cấp $600 của liên bang? 

https://labor.vermont.gov/unemployment-insurance/refusal-return-work-covid-19
https://labor.vermont.gov/unemployment-insurance/refusal-return-work-covid-19


Nếu yêu cầu của bạn vượt mức thanh toán, Sở cần cập nhật thủ công yêu 
cầu của bạn để bạn có thể nhận được trợ cấp liên bang $600. Chúng tôi 
đang tích cực giải quyết các đơn yêu cầu này. Bạn nên tiếp tục gửi đơn 
yêu cầu hàng tuần và ngay khi yêu cầu của bạn được cập nhật, thanh 
toán sẽ bắt đầu được thức hiện. Xin lưu ý, số tiền trợ cấp hàng tuần của 
bạn sẽ vẫn được giữ lại để bù vào số dư thanh toán vượt mức của bạn. 
 
CÁC CÂU HỎI VỀ NỘP ĐƠN PUA 
Điều gì xảy ra nếu tôi hoàn thành đơn đăng ký ban đầu của mình để 
nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp và nhận được quyết định với số tiền 
là $0? Tôi có cần phải gửi đơn lại cho PUA? 
Nếu bạn không đủ điều kiện tài chính để nhận thất nghiệp thông thường, 
bạn có thể có đủ điều kiện cho PUA. Sau khi hoàn tất việc đánh giá hồ sơ 
của bạn, Sở sẽ thông báo cho bạn nếu bạn có thể hoàn tất hồ sơ tham 
gia PUA. 
 
Tôi có thể dừng và tiếp tục khi đang nộp đơn đăng kí PUA không?   
Có. Nếu bạn không biết cách trả lời một câu hỏi hoặc cần dừng lại và lấy 
thêm thông tin, bạn có thể tạm dừng và quay lại sau. 
 
Làm cách nào để sửa đơn đăng ký hoặc chứng nhận yêu cầu hàng tuần 
nếu tôi vô tình trả lời một câu hỏi hoặc nhập sai thông tin? 
Bạn có thể thay đổi số điện thoại, địa chỉ gửi thư và phương thức thanh 
toán, cũng như đăng tải các tài liệu thuế khi hoàn thành chứng nhận yêu 
cầu hàng tuần của bạn. Bạn không thể thay đổi câu trả lời trên ứng dụng 
của bạn tại thời điểm này. Một số câu trả lời cho các câu hỏi sẽ cần hồ sơ 
phải qua quy trình xem xét. 
 
Ứng dụng cho biết số tài khoản ngân hàng của tôi không hợp lệ. Tôi 
phải làm gì? 
Nếu số tài khoản ngân hàng của bạn bắt đầu hoặc kết thúc bằng 0, có 
một trục trặc trong hệ thống sẽ không chấp nhận các số tài khoản đó. 



Mặc dù chúng tôi cố gắng khắc phục sự cố này, bạn có thể chọn chế độ 
séc được gửi qua thư cho bạn. Khi điều này được khắc phục, bạn có thể 
cập nhật thông tin thanh toán vào lần tiếp theo bạn hoàn thành chứng 
nhận đơn yêu cầu hàng tuần. 
 
Tôi đã thử đăng nhập để hoàn thiện hồ sơ PUA của mình và tôi cần cài 
đặt lại mật khẩu, nhưng tôi chưa nhận được email để cài đặt lại? 
Nếu bạn gặp phải lỗi này, vui lòng thử đặt lại lần nữa vì sự cố đã được 
giải quyết kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2020. Nếu bạn đang cố gắng đăng 
nhập để gửi yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần bằng mã PIN của 
mình, bạn không thể đăng nhập vì đó là một cổng thông tin riêng. 
 
Điều gì xảy ra nếu tôi cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm để 
được nhận trợ cấp PUA? 
Cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm để có được lợi ích là gian 
lận. Nếu bạn bị phát hiện có hành vi gian lận, bạn có thể bị phạt và / hoặc 
truy tố hình sự. 
 
Tôi đã làm theo hướng dẫn để hoàn thành đơn yêu cầu PUA của mình. 
Tôi nhận được "Yêu cầu Không đủ điều kiện. Yêu cầu Hỗ trợ Thất 
nghiệp trong Đại dịch của bạn đã được xác định là không đủ điều kiện 
nhận bất kỳ trợ cấp nào trong tương lai. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, 
vui lòng liên hệ với Sở Lao động Vermont theo số (877) 660-7782”. Tôi 
phải làm gì? 
Nếu bạn nhận được email này, đó là vì dựa trên câu trả lời của bạn cho 
các câu hỏi được hỏi, bạn đã được xác định là không đủ điều kiện nhận 
PUA. 
 
Tôi đã hoàn thành đơn yêu cầu PUA của mình và nhập sai thông tin tài 
khoản ngân hàng. Tôi có thể sửa như thế nào? 
Nếu bạn cần cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của mình, bạn có 
thể thay đổi phương thức thanh toán khi nộp chứng nhận yêu cầu hàng 
tuần. 



 
Tôi được coi là không đủ điều kiện và tôi muốn kháng cáo quyết định. 
Tôi phải làm gì? 
Nếu bạn nhận được một quyết định không đủ điều kiện, bạn không đủ 
điều kiện cho PUA. Nếu bạn cảm thấy điều này không chính xác, bạn có 
thể nộp đơn kháng cáo bằng cách gửi fax tới Bộ phận Khiếu nại theo số 
802-828-4289 hoặc gửi thư kháng cáo của bạn đến Sở Lao động tại P.O. 
Hộp 488, Montpelier, VT 05601-0488. Trong đơn kháng cáo, vui lòng ghi: 
tên của bạn, tên công ty và tên và ngày của văn bản được kháng cáo. Khi 
yêu cầu kháng cáo của bạn đã được xử lý, bạn sẽ được thông báo bằng 
văn bản về ngày và thời gian của phiên điều trần đã được đặt lịch. 
 
CÁC CÂU HỎI TỪ PUA VỀ HỒ SƠ THUẾ VÀ LƯƠNG 
 
Tôi phải đăng tải các tài liệu thuế của mình trong vòng 21 ngày. Thời 
hạn 21 ngày đó bắt đầu từ khi nào? 
Thời hạn 21 ngày bắt đầu khi bạn hoàn thành đơn xin PUA, chứ không 
phải khi bạn nộp đơn xin thất nghiệp ban đầu. 
 
Khi báo cáo tiền lương trên ứng dụng PUA, tôi khai số lương tổng hay 
lương ròng? 
Các cá nhân kinh doanh tự do phải khai số tiền lương NET (RÒNG) của 
họ. Những người khác không kinh doanh tự do phải báo cáo tiền lương 
GROSS (TỔNG). 
 
Nếu tôi được trả lương dựa trên một khoản hoa hồng hoặc doanh số 
cơ bản, không phải là tiền lương hoặc tiền công theo hàng giờ? 
Nếu bạn được trả bằng doanh số hoặc hoa hồng, bạn có thể nhập tiền 
lương của mình vào mục tiền lương hoặc theo giờ, miễn là chúng bằng 
với tổng tiền lương kiếm được trong quý. 
 
 



 
Những tài liệu thuế nào được chấp nhận được đăng tải? 
Biểu thuế C, Biểu thuế E, Biểu thuế F: nếu bạn là chủ sở hữu cá nhân hoặc 
chủ sở hữu duy nhất nộp Biểu thuế C, Biểu thuế E hoặc Biểu thuế F, với 
thuế thu nhập của bạn. 

• 1040: Nếu bạn đang sử dụng tờ khai thuế thu nhập 1040, hãy báo 
cáo tiền lương dòng 1 từ tờ khai thuế thu nhập của bạn (không bao 
gồm bất kỳ khoản lương hưu hoặc thu nhập an sinh xã hội nào) 

• W2: nếu bạn đang sử dụng tài liệu thuế W2 để báo cáo tiền lương, 
hãy báo cáo tiền lương có trong ô 1 trên bảng sao kê w2 

• Nếu tôi chưa khai thuế 2019 thì sao? 
 
Nếu bạn khai nộp thuế 2019, bạn có 21 ngày để làm điều đó. Tuy nhiên, 
cho đến khi bạn đăng tải tài liệu hỗ trợ, nhiều người chỉ nhận được số 
tiền trợ cấp tối thiểu. 
 
Tại sao tôi cần đăng tải các tài liệu thuế năm 2019 nếu thời hạn nộp 
thuế chưa đến ngày 15 tháng 7? 
Tài liệu thuế cho năm 2019 là bắt buộc vì số tiền trợ cấp của bạn dựa trên 
tiền lương trong 4 quý gần nhất. Cung cấp tiền lương năm 2019 sẽ xác 
định số tiền trợ cấp hàng tuần chính xác nhất. Nếu bạn được xác định là 
đủ điều kiện nhận trợ cấp và không cung cấp tài liệu trong vòng 21 ngày, 
bạn sẽ chỉ nhận được số tiền trợ cấp tối thiểu cho đến khi bạn tải lên các 
tài liệu đó. Bạn có 21 ngày kể từ khi hoàn thành hồ sơ yêu cầu PUA ban 
đầu của mình để đăng tải các tài liệu này. 
 
  



CÂU HỎI VỀ THANH TOÁN TRỢ CẤP PUA 
 
Có thời gian chờ đợi trước khi tôi nhận được séc trợ cấp đầu tiên 
không? 
Không, không có thời gian chờ tối thiểu. Tuy nhiên, tùy thuộc vào chứng 
nhận yêu cầu hàng tuần của bạn, có thể mất thời gian để xem xét hoặc 
duyệt yêu cầu của bạn. 
 
Tôi kinh doanh tự do, nhưng tôi cũng có một công việc bán thời gian 
làm việc cho một chủ lao động. Số tiền trợ cấp hàng tuần của tôi sẽ là 
bao nhiêu? 
Nếu bạn tạo hồ sơ yêu cầu PUA với tư cách là một cá nhân kinh doanh 
tự do, thì tiền lương từ công việc của bạn sẽ chỉ được tính vào số tiền trợ 
cấp hàng tuần của bạn. Nếu bạn tiếp tục làm việc bán thời gian, bạn phải 
báo cáo tiền lương và số giờ làm việc trong mỗi chứng nhận yêu cầu hàng 
tuần. 
 
Tôi có đủ điều kiện nhận trợ cấp liên bang $600/tuần mà những người 
yêu cầu BHTN khác đang nhận không? 
Có. Nếu bạn đủ điều kiện cho PUA, bạn cũng đủ điều kiện nhận trợ cấp 
$600/tuần. Bạn không cần phải làm gì thêm, khoản này sẽ tự động được 
bao gồm trong khoản thanh toán trợ cấp hàng tuần của bạn 
 
Khoản trợ cấp $600/tuần sẽ được thanh toán riêng hay chung? 
Khoản trợ cấp liên bang $600 bổ sung sẽ được gửi trong cùng tài khoản 
tiền gửi hoặc séc trực tiếp như trợ cấp hàng tuần của bạn. Trợ cấp liên 
bang phải chịu cả thuế tiểu bang và liên bang. Nếu bạn đã chọn để khấu 
trừ thuế, khoản đó sẽ được hiện trong số tiền trợ cấp của bạn. Nếu bạn 
không làm như vậy, bạn sẽ được yêu cầu khai báo cáo thuế thu nhập năm 
2020. 
 
 



 
Tại sao tôi không được nhận đủ khoản trợ cấp $600? 
Khi bạn hoàn thành đơn yêu cầu ban đầu của mình, nếu bạn chọn bị 
khấu trừ thuế từ số tiền trợ cấp hàng tuần của mình, thuế cũng sẽ được 
khấu trừ từ khoản trợ cấp $600 của liên bang. Tất cả các trợ cấp phải 
chịu thuế tiểu bang và liên bang. 
 
Tôi có cần tiếp tục nộp đơn để nhận thanh toán hàng tuần không? 
Có. Bạn cần nộp mỗi tuần nếu bạn muốn nhận trợ cấp PUA. 
 

• Bạn nộp đơn yêu cầu hàng tuần cho tuần trước. (ví dụ: Nếu bạn 
nộp đơn yêu cầu hàng tuần vào ngày 12 tháng 4, bạn đang nộp đơn 
trợ cấp từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 4.) Khi bạn làm điều này, bạn 
sẽ xác nhận rằng bạn đã thất nghiệp hoặc thất nghiệp một phần 
trong tuần đó. 
• Bạn phải nộp đơn yêu cầu hàng tuần không muộn hơn Thứ Sáu 
lúc 4:00 chiều. (ví dụ: Nếu bạn thất nghiệp trong tuần từ ngày 5 đến 
11 tháng 4, bạn có thể nộp đơn yêu cầu bắt đầu từ ngày 12 tháng 
4, nhưng không muộn hơn ngày 17 tháng 4 lúc 4 giờ chiều). 
• Bạn PHẢI báo cáo số giờ làm việc và tiền lương ĐÃ NHẬN (bất kể 
khi nào bạn sẽ được trả) nếu bạn làm việc trong một tuần mà bạn 
đang nộp đơn xin trợ cấp. Nếu bạn không thực hiện, yêu cầu của 
bạn sẽ có vấn đề, thanh toán bị trì hoãn hoặc có khả năng bạn 
không đủ điều kiện nhận trợ cấp. 

 
Tôi có phải trả thuế liên bang và tiểu bang cho các trợ cấp tôi nhận được 
không? 
Có. Khi nộp đơn, bạn có tùy chọn có khấu trừ thuế hay không, nhưng tất 
cả các trợ cấp đều phải chịu thuế tiểu bang và liên bang. 
 
Khi nào tôi sẽ được thanh toán? 
Sau khi bạn hoàn thành đơn xin thất nghiệp ban đầu, đơn xin PUA và đã 
nộp chứng nhận yêu cầu hàng tuần đầu tiên, khoản thanh toán của bạn 



sẽ được xử lý trong vòng 3 ngày làm việc. Bạn có thể chọn phương thức 
thanh toán tiền gửi trực tiếp hoặc séc giấy (gửi tiền trực tiếp là phương 
thức nhanh hơn). 


