
TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP 

ĐIỀU KIỆN NHẬN TRỢ CẤP PHỤ  
DO MẤT THU NHẬP (LWA) CỦA LIÊN BANG 

Để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho những người đang gặp khó khăn vì mất thu nhập do đại dịch COVID-19, Cơ Quan Quản 

Lý Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) đã được uỷ quyền để mở rộng ngân sách từ Quỹ Cứu Trợ Thiên Tai của mình cho các khoản 

trợ cấp phụ do mất thu nhập. Chương trình Trợ Cấp Do Mất Thu Nhập (LWA) cung cấp một khoản trợ cấp phụ của liên 

bang là $300 hằng tuần để giúp thay thế cho khoản tiền lương bị mất đối với những người xin trợ cấp: 

• đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp hằng tuần từ $100 trở lên theo chương trình bảo hiểm thất nghiệp đủ

điều kiện của Đặc Khu hoặc Liên Bang, và

• thực hiện quy trình tự xác nhận một lần rằng họ đang thất nghiệp hoặc mất một phần thu nhập do đại dịch

COVID-19 gây gián đoạn công việc.

Vui lòng trả lời câu hỏi số 1 và số 2 dưới đây. 

1. Vui lòng cung cấp thông tin liên lạc của quý vị:

Họ Tên: Số An Sinh Xã Hội: 

Địa Chỉ: 

Số Điện Thoại: Email: 

2. Vui lòng đánh dấu vào CÓ hoặc KHÔNG đối với các mục chứng nhận sau:

TÔI XÁC NHẬN rằng vào thời điểm trong hoặc sau tuần lễ kết thúc vào ngày 1 tháng 8 năm 2020, tôi đã thất nghiệp 

hoặc mất một phần thu nhập do đại dịch COVID-19 gây gián đoạn công việc.   CÓ  KHÔNG 

THÔNG BÁO: Việc cố ý gửi yêu cầu hoặc chứng nhận cho các quyền lợi một cách sai trái hoặc gây hiểu lầm có thể bị 

coi là hành vi gian lận và bị truy tố theo luật của Đặc Khu và/hoặc Liên Bang. 

Khoản trợ cấp LWA sẽ được trích từ quỹ liên bang cấp cho Đặc Khu Columbia trong những tuần bị thất nghiệp kể từ tuần 

kết thúc vào ngày 1 tháng 8 năm 2020 đến tuần kết thúc vào ngày 5 tháng 9 năm 2020, như FEMA đã quy định. Khoản 

trợ cấp LWA được coi là khoản thu nhập chịu thuế đối với các mục đích của nghĩa vụ thuế thu nhập liên bang và tiểu 

bang. 

Nếu quý vị đủ điều kiện, quý vị sẽ tự động nhận được khoản trợ cấp LWA (tức là không cần đơn đăng ký riêng). Mặc dù 

quý vị chỉ cần xác nhận một lần để được nhận khoản trợ cấp LWA, nhưng để nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hằng 

tuần thông thường, quý vị phải tiếp tục nộp đơn xác nhận yêu cầu bồi thường cho mỗi tuần mà quý vị cần trợ cấp. 

Vui lòng gửi lại mẫu đơn này vào hòm thư tại quầy lễ tân của Trụ Sở Sở Dịch Vụ Việc Làm, 4058 Minnesota Avenue, 

NE, Washington, DC 20019. 
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