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TRỢ CẤP DO MẤT THU NHẬP 

Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) đã chấp thuận việc tài trợ cho Sở Dịch Vụ Việc Làm (DOES) của Đặc Khu Columbia, để 

cung cấp $300 mỗi tuần trong khuôn khổ chương trình Trợ Cấp Do Mất Thu Nhập (LWA) cho người lao động đủ điều kiện ở Đặc Khu 

Columbia trong một số tuần nhất định. 

LWA không phải là một chương trình bảo hiểm thất nghiệp; đây là một chương trình của FEMA cung cấp một khoản trợ cấp phụ 

ngoài trợ cấp thất nghiệp mà một người yêu cầu đủ điều kiện có thể nhận được từ Đặc Khu. 

TRỢ CẤP DO MẤT THU NHẬP (LWA) LÀ GÌ? 

Trợ Cấp Do Mất Thu Nhập (LWA) là một chương trình của FEMA liên bang giúp cung cấp một khoản trợ cấp phụ ngoài trợ cấp thất 

nghiệp hằng tuần cho những người đủ điều kiện. Để nhận LWA, số tiền trợ cấp thất nghiệp hằng tuần của quý vị phải ít nhất là $100 

một tuần, đồng thời quý vị phải thất nghiệp hoặc mất một phần thu nhập do đại dịch COVID-19 gây gián đoạn công việc. 

NHỮNG AI ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN TRỢ CẤP DO MẤT THU NHẬP? 

Để nhận được khoản Trợ Cấp Do Mất Thu Nhập $300 hằng tuần, quý vị cần phải: 

• Đủ điều kiện nhận số tiền trợ cấp hằng tuần ít nhất là $100 đối với một trong các chương trình trợ cấp thất nghiệp sau:

• Bảo Hiểm Thất Nghiệp Đặc Khu Columbia (UI)

• Trợ Cấp Thất Nghiệp Khẩn Cấp Trong Đại Dịch (PEUC)

• Phúc Lợi Bổ Sung (EB)

• Trợ Cấp Thất Nghiệp Trong Đại Dịch (PUA)

• Chia Sẻ Công Việc (Trợ Cấp Ngắn Hạn)

• Tự xác nhận rằng quý vị đang thất nghiệp hoặc mất một phần thu nhập do đại dịch COVID-19 gây gián đoạn công việc.

Lưu ý: Nếu quý vị không nhận được khoản trợ cấp thất nghiệp cho một tuần trợ cấp vì quý vị đã kiếm được thu nhập vượt quá 

mức yêu cầu, quý vị sẽ không đủ điều kiện để nhận LWA cho tuần đó. 

TÔI CẦN LÀM GÌ ĐỂ XIN TRỢ CẤP DO MẤT THU NHẬP? 

Quý vị không cần nộp đơn yêu cầu trợ cấp riêng hoặc đơn xin nhận Trợ Cấp Do Mất Thu Nhập. Tuy nhiên, quý vị phải tự xác nhận 

xem quý vị có đang thất nghiệp hay mất một phần thu nhập do đại dịch COVID-19 gây gián đoạn công việc cho DOES để được xác 

định xem quý vị có đủ điều kiện tham gia chương trình LWA hay không. 

BA CÁCH ĐỂ TỰ CHỨNG NHẬN: 

1. Kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2020, khi quý vị đăng nhập lần đầu vào cổng thông tin Dịch Vụ Cho Người Yêu Cầu Bồi Thường của

mình trên trang www.dcnetworks.org, quý vị sẽ thấy một câu hỏi tự chứng nhận có liên quan đến LWA. Bản tự xác nhận chỉ có

thể được hoàn thành một lần, vì vậy vui lòng xem xét và trả lời cẩn thận. Nếu quý vị hoàn thành quy trình tự xác nhận không

chính xác, quý vị sẽ không thể sửa nếu không có sự hỗ trợ của nhân viên đại lý.

2. Nếu quý vị không thể truy cập vào cổng thông tin Dịch Vụ Cho Người Yêu Cầu Bồi Thường, vui lòng gọi tới số (202) 724-7000 và

người đại diện hướng dẫn khách hàng sẽ hỗ trợ quý vị hoàn thành quy trình tự chứng nhận.

3. Quý vị cũng có thể tự chứng nhận trực tiếp qua mẫu đơn bản cứng tại quầy lễ tân ở trụ sở chính của chúng tôi tại 4058

Minnesota Avenue, NE, Washington, DC 20019.



KHI NÀO TÔI SẼ ĐƯỢC NHẬN TRỢ CẤP DO MẤT THU NHẬP? 

Sau khi xác nhận rằng quý vị đã thất nghiệp hoặc mất một phần thu nhập do đại dịch COVID-19 gây gián đoạn công việc, quý vị sẽ 

nhận được khoản trợ cấp một lần có hiệu lực từ ngày đủ điều kiện tham gia chương trình LWA sớm nhất. 

TÔI SẼ ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP DO MẤT THU NHẬP TRONG BAO LÂU? 

Thời gian trợ cấp của chương trình sẽ tùy thuộc vào thời gian quỹ FEMA có thể trợ cấp. Tại thời điểm này, FEMA cho biết rằng các 

khoản trợ cấp sẽ chỉ được cung cấp trong các tuần kết thúc từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 đến ngày 5 tháng 9 năm 2020. Tính đến 

ngày 21 tháng 9, Đặc Khu đã được chấp thuận cho bốn (4) trong tổng số sáu (6) tuần trợ cấp. Bắt đầu từ ngày 6 tháng 10, Đặc Khu đã 

tiến hành phân phát tiền trợ cấp cho tuần thứ 5 và thứ 6. 


