
Thông Tin Về Thất Nghiệp Cho Cư Dân 

Massachusetts 
 

Tiếp cận bảo hiểm thất nghiệp là rất quan trọng trong thời gian của dịch bệnh COVID-19 và hậu 

quả kinh tế. Nhà lập pháp của chính phủ tiểu bang và liên bang đã nhận ra sự cần thiết và đã thực 

hiện các bước để giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn trong thời gian này. 

 

Hiện nay, quỹ trợ cấp thất nghiệp đã có sẵn cho các loại công nhân khác nhau như những người 

bị mất nghiệp, bị giảm giờ, tiền lương bị cắt giảm hoặc mức thu nhập của họ bị hạn chế đáng kể 

vì dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, còn có quỹ trợ cấp thất nghiệp giúp đỡ cho những người tự 

kinh doanh riêng hoặc công nhân làm công việc bán thời gian. 

 

Số lương căn bản của trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của họ là khoảng 50% thu nhập trước đây 

của họ đến mức tối đa $823, cộng thêm $600 mỗi tuần từ Federal Pandemic Unemployment 

Compensation (FPUC). Họ có thể nhận được trợ cấp thất nghiệp đến 39 tuần. Thông thường thời 

gian chờ đợi khoảng một tuần sau khi nộp đơn. Nhưng điều này đã được miễn do khẩn cấp. 

 

Nếu bạn làm việc ở một công ty (bạn đã nhận W-2) và mất việc, đã bị giảm giờ hoặc tiền 

lương bị cắt giảm: 

• Nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp: Đây 

• Thông tin về Thất Nghiệp Cho Cư Dân Massachusetts: Đây 

• Trợ cấp thất nghiệp được tính như thế nào: Đây 

 

Nếu bạn tự làm chủ, nhà thầu độc lập, hoặc làm công việc bán thời gian (bạn đã nhận 1099) 

và thu nhập của bạn giảm đi rất nhiều, bạn có thể đủ điều kiện cho Pandemic Unemployment 
Assistance (PUA): 

• Xem bạn có đủ điều kiện không? Đây 

• Nộp đơn cho PUA: Đây 

• Thông tin về PUA: Đây 

 

Nếu có thắc mắc về mọi vấn đề sau khi nộp đơn xin hỗ trợ thất nghiệp với Massachusetts 

Department of Unemployment Assistance (DUA), liên hệ với văn phòng của State Senator Jason 

Lewis. Gửi email tại Jason.Lewis@masenate.gov hoặc gọi (617) 722-1206. Chúng tôi sẽ làm 

mọi thứ có thể để giúp bạn nhận được trợ cấp thất nghiệp 

 

HÃY CHIA SẺ ĐIỀU NÀY VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÁC. 

https://www.mass.gov/how-to/apply-for-unemployment-benefits
https://www.mass.gov/guides/what-to-do-if-youve-become-unemployed-in-massachusetts#-check-your-potential-eligibility-for-unemployment-benefits-
https://www.mass.gov/info-details/how-your-unemployment-benefits-are-determined
https://www.mass.gov/info-details/update-massachusetts-department-of-unemployment-assistance-announces-guidance-on-cares
https://www.mass.gov/how-to/apply-for-pandemic-unemployment-assistance
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