Bạn bị đuổi việc, tạm nghỉ hoặc cắt giảm giờ làm?
Bạn tự làm chủ, công việc bị giảm do dịch bệnh siêu vi corona?
Bạn là người làm việc theo hợp đồng, bị ít việc do dịch bệnh siêu vi corona? (như lái xe cho Uber, Lyft
hoặc giao hàng)?
Bạn không thể làm việc vì bạn phải ở để trông con do trường đóng cửa?
Bạn không thể làm việc do dịch bệnh siêu vi corona?
Nếu bạn trả lời có cho bất kỳ câu hỏi nào trên đây, bạn có thể đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp
theo đạo luật mới, đạo luật “Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act”.
Luật này đã gia tăng số người có thể nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, tăng khoản trợ cấp mà người dân
có thể nhận và làm cho việc nộp đơn xin trợ cấp dễ dàng hơn trước.
3 cách để nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp:
1. Vào trang NEworks.nebraska.gov
Đăng ký một tài khoản cá nhân (tùy chọn 3).
2. Nộp đơn bằng cách tải app NEworks vào điện thoại (loại smart phone) của bạn.
3. Gọi số 855-995-8863 để được trợ giúp điền đơn từ Bộ Lao Động của bang Nebraska.
Trung Tâm Việc Làm The American Job Center tại 1111 O Street, Suite 205 (Southeast Community
College) cũng trợ giúp liên quan đến thất nghiệp và tìm việc làm (402-413-9336).
Lưu Ý: Thành phố Lincoln không trợ cấp thất nghiệp và tài liệu này chỉ nhằm cung cấp thông tin. Bộ Lao
Động Bang Nebraska chịu trách nhiệm về trợ cấp thất nghiệp.
Câu hỏi?
Để được phản hồi nhanh nhất, hãy gởi câu hỏi chi tiết câu hỏi đến NDOL.NICHelp@nebraska.gov
Bạn sẽ cần danh sách các công việc đã làm, ID và các thông tin khác để nộp đơn.
Bạn cũng có thể nộp đơn xin công việc mới nhất bằng cách vào trang NEworks.nebraska.gov. Trang này
cập nhật các công việc mới mỗi ngày.

