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Bộ phận Bảo hiểm Thất nghiệp 
 
 

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

Đạo luật Hỗ trợ vi rút Corona, Cứu trợ và An ninh Kinh tế 
(Đạo luật CARES) Điều khoản về Trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp 

HIỆN TẠI HỆ THỐNG CNTT CỦA CHÚNG TÔI CHƯA ĐƯỢC THIẾT LẬP ĐỂ XỬ LÝ YÊU 
CẦU TRỢ CẤP THEO ĐẠO LUẬT CARES. CHÚNG TÔI ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH TẠO 

CÁC QUY TRÌNH CNTT MỚI, SỬA ĐỔI HỆ THỐNG KỸ THUẬT HIỆN TẠI, ĐÀO TẠO NHÂN 
VIÊN VÀ TIẾN HÀNH THỬ NGHIỆM TRƯỚC KHI ÁP DỤNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỚI 

TẠO ĐÁP ỨNG THEO ĐẠO LUẬT CARES 

VUI LÒNG KHÔNG NỘP YÊU CẦU TRỢ CẤP NẾU QUÝ VỊ ĐANG TỰ LÀM CHỦ, 
LÀ NHÀ THẦU ĐỘC LẬP, LAO ĐỘNG TỰ DO THEO DỊCH VỤ (GIG) HOẶC CÓ 

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

BỘ PHẬN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CỦA MARYLAND SẼ THÔNG BÁO RỘNG RÃI VỀ 
KHẢ NĂNG SẴN SÀNG XỬ LÝ ĐƠN XIN THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỚI NÀY 

1) Những người nào được áp dụng theo luật mới này? 
 

a) Đạo luật CARES tạo lập ba chương trình bảo hiểm thất nghiệp (UI) mới. Các chương 
trình này áp dụng cho những người: 

(1) không đủ điều kiện nhận trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp truyền thống, bao 
gồm người tự làm chủ, nhà thầu độc lập và lao động tự do theo dịch vụ 
(gig); 

(2) hiện đang nhận trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp thường xuyên; và, 

(3) hiện đã hết trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp thường xuyên của họ. 
 

2) Tôi sẽ đủ điều kiện được nhận bao nhiêu? 
 

a) Số tiền trợ cấp sẽ được tính dựa trên thu nhập mà quý vị đã nhận được trong 18 
tháng trước đó. Những người nhận trợ cấp cũng sẽ được nhận thêm $600 mỗi tuần. 

 
3) Hóa đơn có bao gồm người lao động tự do theo dịch vụ (gig), làm nghề tự do 

và nhà thầu độc lập không? 

a) Có. Có một chương trình đặc biệt cung cấp trợ cấp cho những người không có đủ 
điều kiện được bảo hiểm thất nghiệp truyền thống, bao gồm lao động tự do theo 
dịch vụ (Uber, Lyft, chủ cho thuê AirBnB, v.v.), làm nghề tự do và nhà thầu độc lập. 
Chương trình đặc biệt này sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. 
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4) Tôi Tự làm chủ, nhưng công việc kinh doanh của tôi không còn mang lại thu 
nhập cho tôi nữa. Tôi có đủ điều kiện được nhận trợ cấp không? Nếu có, thì 
khi nào tôi nên nộp đơn xin trợ cấp? 

a) Có, những người tự làm chủ sẽ đủ điều kiện được trợ cấp theo luật mới này. Người lao 
động tự làm chủ cũng đủ điều kiện được nhận thêm $600 hàng tuần. 

5) Nếu tôi là lao động bán thời gian bị mất việc vì dịch vi rút corona thì sẽ ra sao? 
Tôi có còn đủ điều kiện không? 

a) Có. Người lao động bán thời gian sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp một phần, được tính 
theo mức lương gần đây của quý vị. Quý vị cũng sẽ đủ điều kiện được nhận thêm 
$600 hàng tuần. 

6) Nếu tôi bị nhiễm Covid-19 hoặc cần phải chăm sóc cho một thành viên 
gia đình bị nhiễm Covid-19 thì sao? 

 
a) Nếu quý vị đã được chẩn đoán, đang có các triệu chứng hoặc đang tìm xét nghiệm 

chẩn đoán - và đang thất nghiệp, thất nghiệp một phần hoặc không thể làm việc vì lý 
do đó - thì quý vị đủ điều kiện được nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Nếu quý vị 
phải chăm sóc cho một thành viên trong gia đình hoặc hộ gia đình quý vị đã được chẩn 
đoán, thì quý vị vẫn đủ điều kiện được nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. 

7) Nếu trường hoặc nhà giữ trẻ của con tôi học đóng cửa thì sao? 
 

a) Nếu quý vị phụ thuộc vào trường học, nhà giữ trẻ hoặc cơ sở khác, cha mẹ già hoặc 
thành viên khác trong gia đình chăm sóc cho con mình để quý vị có thể làm việc - và cơ 
sở đó đã ngừng hoạt động vì vi rút corona - thì quý vị đủ điều kiện được nhận trợ cấp 
bảo hiểm thất nghiệp. 

8) Nếu một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chỉ định tôi phải tự cách ly 
vì phơi nhiễm với vi rút corona thì sao? Và còn sắc lệnh ở yên tại nhà đang 
được áp dụng rộng rãi thì sao? 

a) Nếu phải tự cách ly do có thể đã phơi nhiễm với vi rút corona, Đạo luật CARES cho 
phép quý vị nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp mà theo truyền thống quý vị sẽ không 
được nhận. 

9) Tôi đã chuẩn bị bắt đầu một công việc mới và bây giờ không thể đến đó vì 
bùng phát dịch bệnh. 

a) Theo Đạo luật CARES, bây giờ quý vị đủ điều kiện được nhận trợ cấp bảo hiểm thất 
nghiệp. Quý vị cũng đủ điều kiện nếu bị sa thải tức thời khỏi một công việc mới và 
không có đủ quá trình làm việc để được trợ cấp trong các trường hợp truyền thống. 

10) Tôi đã phải nghỉ việc do hậu quả trực tiếp từ vi rút corona. Tôi có đủ điều 
kiện để nộp đơn xin trợ cấp không? 
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a) Đó còn phụ thuộc vào lý do mà quý vị phải nghỉ việc. Nếu phải nghỉ việc vì cách ly 
theo đề nghị của viên chức chính phủ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe, hoặc vì nhà giữ trẻ của con quý vị đóng cửa và quý vị là người chăm sóc 
chính, thì lý do nghỉ việc sẽ được chấp nhận. 
Nhưng nếu quý vị nghỉ việc (hoặc muốn bỏ việc) vì sợ tiếp tục làm việc sẽ khiến cho 
quý vị có nguy cơ bị nhiễm vi rút corona, thì nỗi sợ đó phải hợp lý và dựa trên tình 
trạng sức khỏe cá nhân của quý vị hoặc sức khỏe của người mà quý vị sống cùng. 

11) Chủ sử dụng lao động đóng cửa nơi làm việc của tôi vì vi rút corona. Tôi có đủ 
điều kiện không? 

a)  Nếu quý vị bị thất nghiệp, thất nghiệp một phần hoặc không thể làm việc vì chủ sử 
dụng lao động đóng cửa, thì quý vị đủ điều kiện được nhận trợ cấp bảo hiểm thất 
nghiệp theo Đạo luật CARES. 

12) Ai chắc chắn không được nhận hỗ trợ theo luật này? 
 

a)  Những người lao động có thể thực hiện công việc qua làm việc từ xa có hưởng lương 
và những người được nghỉ ốm hoặc nghỉ phép vì việc gia đình được hưởng lương là 
không đủ điều kiện. 

13) Các khoản tiền trợ cấp của tôi sẽ kéo dài bao lâu? 
 

a) Maryland sẽ trợ cấp cho 26 tuần. Đạo luật CARES trợ cấp cho tất cả người lao động 
đủ điều kiện thêm 13 tuần nữa. Người nộp đơn yêu cầu đủ điều kiện ở Maryland có 
thể nhận được tối đa 39 tuần trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. 

14) Tôi chưa kiếm được đủ thu nhập để đủ điều kiện được trợ cấp bảo hiểm thất 
nghiệp thường xuyên. Theo Đạo luật CARES thì có điều khoản nào mà tôi có 
được hỗ trợ không? 

a) Những người không có đủ quá trình làm việc sẽ được áp dụng theo luật này. Ngay 
khi có thể, chúng tôi sẽ thông báo rộng rãi là có thể chấp nhận đơn yêu cầu và cách 
nộp đơn xin nhận trợ cấp này. Cho đến lúc đó, quý vị hãy kiên nhẫn chờ đợi và 
không nộp đơn yêu cầu. Đơn yêu cầu chương trình Trợ giúp Thất nghiệp vì Đại dịch 
nộp ngay lúc này sẽ không được chi trả và quý vị sẽ phải nộp lại. 

15) Hiện tôi đang nhận được trợ cấp thất nghiệp. Tôi có được nhận bất kỳ 
trợ giúp nào theo luật này không? 

a)  Kể cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp vì những lý do không liên quan đến 
vi rút corona, thì trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp Maryland của quý vị sẽ được gia hạn 
thêm 13 tuần. Quý vị cũng sẽ đủ điều kiện được nhận thêm trợ cấp $600 hàng tuần. 

16) Tôi đã hết trợ cấp của mình từ vài tuần/tháng trước rồi. Tôi có được nhận 13 
tuần trợ cấp mở rộng không? Nếu có, thì tôi cũng sẽ nhận được thêm $600/tuần 
phải không? 
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a) Nếu quý vị đã sử dụng hết trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp thường xuyên của mình, thì 
Đạo luật CARES có những điều khoản sẽ cung cấp cho quý vị thêm 13 tuần trợ cấp. 
Hãy nộp đơn khi có công bố quy trình nộp đơn xin trợ cấp theo Đạo luật CARES. Quý 
vị cũng sẽ đủ điều kiện được nhận thêm số tiền trợ cấp $600 hàng tuần. 

17) Trợ cấp này sẽ làm cho tôi không còn đủ tiêu chuẩn cho bất kỳ chương trình nào 
khác phải không? 

 
a) Trợ cấp theo chương trình mới này có thể ảnh hưởng đến sự hội đủ điều kiện của quý 

vị cho các chương trình khác. Ví dụ: khoản trợ cấp bổ sung $600 được tính là thu 
nhập khi xác định sự hội đủ điều kiện cho các chương trình hỗ trợ có thẩm tra khả 
năng tài chính, ngoại trừ Medicaid và  
Chương trình Bảo hiểm Y tế dành cho Trẻ em, còn gọi là CHIP. 

18) Sẽ phải đợi bao lâu thì tôi mới nhận được trợ cấp? 
 

a) Maryland không có tuần chờ đợi, không giống như nhiều tiểu bang khác, vì vậy quý vị 
đủ điều kiện nộp đơn vào ngày ngay sau khi quý vị bị rời khỏi công việc. Do lượng yêu 
cầu hiện tại và dự kiến, Bộ phận Bảo hiểm Thất nghiệp không thể bảo đảm chính xác 
thời gian cung cấp trợ cấp. Chúng tôi rất cảm kích sự kiên nhẫn của quý vị trong thời 
gian đại dịch này. 
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