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1. Gửi tiền Trực tiếp là gì? 

Gửi tiền Trực tiếp là việc chuyển khoản điện tử thanh toán Bảo hiểm Thất nghiệp (UI) 

đến ngân hàng của quý vị. Gửi tiền Trực Tiếp là một cách an toàn, nhanh chóng và dễ 

dàng để nhận các phúc lợi bảo hiểm thất nghiệp (UI) của quý vị. Cách này loại bỏ nguy 

cơ chậm trễ khi gửi qua thư, nguy cơ séc bị mất hoặc bị đánh cắp, và tiết kiệm thời gian 

để quý vị nhận tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản số tiền trên séc của mình. Khi quý vị 

đăng ký dịch vụ, quý vị đang ủy quyền cho Sở Dịch vụ Việc làm gửi tiền vào tài khoản 

ngân hàng của quý vị mỗi khi quý vị nộp đơn và quý vị được phép nhận các phúc lợi. 

2. Tôi cần thông tin gì để đăng ký? 

• Tên ngân hàng của quý vị 

• Số routing (9 chữ số) của ngân hàng của quý vị, số này thường nằm giữa ký hiệu  

trên séc của quý vị 

• Số tài khoản của quý vị (Tối đa 17 chữ số), thường nằm trước biểu tượng  trên séc 

của quý vị 

• Loại tài khoản. Quý vị có thể chọn gửi tiền vào tài khoản checking hoặc tài khoản tiết 

kiệm 

 

3. Làm cách nào để đăng ký? 

Cách dễ nhất để đăng ký là hoàn thành mẫu đơn đăng ký được hiển thị khi quý vị nhấp 

vào nút Đăng ký ngay trên trang web này. 

4. Mất bao lâu để các dịch vụ bắt đầu? 

Sau khi ngân hàng xác minh thông tin tài khoản của quý vị và quý vị nộp đơn yêu cầu 

tiếp tục, khoản thanh toán sẽ được chuyển đến ngân hàng mà quý vị chỉ định, miễn là 

quý vị đủ điều kiện nhận phúc lợi. 

Nếu có vấn đề với thông tin tài khoản quý vị đã cung cấp, chúng tôi sẽ thông báo cho 

quý vị ngay lập tức và tiến hành thanh toán bằng séc giấy và gửi đến địa chỉ trong hồ sơ 

lưu của quý vị. 

5. Khi nào khoản thanh toán được gửi vào tài khoản của tôi? 
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Khoản thanh toán thường sẽ được báo có sau hai ngày làm việc sau khi chúng tôi xử lý 

đơn yêu cầu tiếp tục của quý vị. Ví dụ: nếu chúng tôi xử lý đơn yêu cầu của quý vị vào 

Thứ Hai và quý vị đủ điều kiện nhận phúc lợi, khoản thanh toán sẽ được gửi vào tài 

khoản của quý vị vào Thứ Tư! 

6. Tôi sẽ nhận được bằng chứng nào về Khoản tiền gửi Bảo hiểm thất nghiệp (UI) của 

mình? 

Quý vị sẽ nhận được thông báo qua đường bưu điện rằng chúng tôi đã thực hiện thanh 

toán trực tiếp vào tài khoản của quý vị. Ngân hàng của quý vị cũng sẽ cung cấp thông tin 

về các khoản tiền bảo hiểm thất nghiệp (UI) được gửi vào tài khoản của quý vị trên bảng 

sao kê hàng tháng. Trang Lịch sử Thanh toán trên trang web này cũng sẽ ghi lại việc Tiền 

gửi Trực tiếp đã hoàn tất. 

7. Tôi có thể tham gia Gửi tiền Trực tiếp nếu tôi có một tài khoản chung không? 

Có. Tuy nhiên Sở Dịch Vụ Việc Làm KHÔNG thể tiết lộ thông tin thanh toán Bảo hiểm 

thất nghiệp (UI) cho những chủ sở hữu khác trên tài khoản. Sở SẼ KHÔNG liên quan 

trong các tranh chấp đến việc sử dụng tiền gửi vào một tài khoản chung. Sở SẼ KHÔNG 

CHẤP NHẬN bất kỳ khoản tiền gửi thanh toán phúc lợi nào vào tài khoản của Bên thứ ba 

(tài khoản mà người yêu cầu bồi thường không phải là chủ sở hữu/người ký hợp pháp). 

8. Ngân hàng của tôi có cần phải được đặt tại DC không? 

Không. Chúng tôi có thể gửi tiền vào hầu hết bất kỳ ngân hàng nào ở Hoa Kỳ. Trước khi 

đăng ký, quý vị nên xác nhận rằng ngân hàng của quý vị chấp nhận Gửi tiền Trực tiếp. 

9. Tôi có thể chỉ gửi một phần tiền trợ cấp của mình vào tài khoản không? 

Không. Nếu quý vị chọn đăng ký dịch vụ Gửi tiền Trực tiếp, toàn bộ số tiền thanh toán sẽ 

được chuyển cho một tài khoản duy nhất mà quý vị lựa chọn. 

10. Tôi vẫn có thể bị khấu trừ thuế Liên bang và DC khi sử dụng Gửi tiền Trực tiếp không? 

Có. Nếu quý vị yêu cầu được khấu trừ thuế Liên bang và DC khỏi các khoản trợ cấp hàng 

tuần của quý vị khi quý vị nộp Yêu cầu ban đầu, điều này sẽ tiếp tục được thực hiện 

trong suốt năm phúc lợi của quý vị, trừ khi có yêu cầu khác. 


