
	
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Người làm ở DC có thể xin trợ cấp thất nghiệp tại www.dcnetworks.org. 

Để xin trợ cấp thất nghiệp, quí vị cần phải có các thông tin sau: 
 

• Số an ninh xã hội 
• Tên, địa chỉ, số điện thoại của chủ sử dụng lao động trong 30 ngày trước đây và thời gian làm việc  
• Số Đăng Ký Ngoại Kiều, nếu quí vị không phải là công dân Hoa Kỳ 
• Giấy DD214, nếu quí vị đã phục vụ trong quân ngũ 
• Đơn 8 hoặc Đơn Chuẩn 50, nếu quí vị đã làm cho chính phủ liên bang 
• Thông tin về tiền bồi thường mất việc (chỉ có khi quí vị đã hoặc sẽ được nhận bồi thường mất việc) 
• Thông tin về tiền hưu (chỉ có nếu quí vị đang nhận tiền hưu) 
• Bằng chứng bị ảnh hưởng bởi tình trạng khẩn cấp y tế công cộng (nếu liên quan tới tình trạng khẩn 

cấp y tế công cộng do vi rút Corona (COVID-19). Giấy tờ có thể gồm: 
v Một lá thư từ nhân viên y tế hoặc văn phòng y tế địa phương yêu cầu cách ly tự nguyện 

hoặc bắt buộc 
v Giấy của bác sỹ hoặc văn phòng bác sỹ khuyên nên cách ly 
v Quí vị tự thấy quí vị cần phải cách ly theo hướng dẫn của Sở Y Tế 

 
Điều Kiện Đủ  
Để được nhận trợ cấp thất nghiệp, một cá nhân phải có đủ các điều kiện sau: 

1. Thất nghiệp không do lỗi của bản thân 
2. Có khả năng làm việc 
3. Có thể làm việc nhưng phải ở nhà vì phải cách ly xã hội do vi rút Corona (COVID-19) 
4. Tích cực tìm việc, trừ khi thất nghiệp là vì liên quan tới tình trạng khẩn cấp do vi rút Corona (COVID-19) 

Khai Trực Tuyến 
1. Đăng nhập trang  www.dcnetworks.org và ấn vào mục “Claim Unemployment Benefits” (“Xin Trợ Cấp 

Thất Nghiệp”) 
2. Trên trang Unemployment Insurance Service Center for Claimants (Trung Tâm Dịch Vụ Trợ Cấp 

Thất Nghiệp cho Người Xin Thất Nghiệp), ấn vào mục ghi “File for Benefits” (“Xin Thất Nghiệp”) 
3. Đi xuống cuối trang và ấn vào mục ghi “File Your Claim On-Line” (“Xin Thất Nghiệp Trực Tuyến”) 
4. Tiếp tục trả lời các câu hỏi với thông tin chính xác để hoàn thành thủ tục xin trợ cấp thất nghiệp. 

 
 

Trung Tâm Trợ Giúp Khách Hàng 
Người xin thất nghiệp nên khai trực tuyến tại  www.dcnetworks.org . Nếu quí vị gặp trở ngại khi khai trực tuyến, 
hãy gọi số 202-724-7000 để liên kết với Trung Tâm Trợ Giúp Khách Hàng của DOES. 


