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CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ 
BẢO HIỂM Y TẾ 

Bản công bố này bao gồm thông tin và hướng dẫn cập nhật đến ngày 19 tháng 3 năm 2020. 
 
 
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 
 
Những ai đủ điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp do công ty đóng cửa? 
 

Một nhân viên bị sa thải hoặc giảm số giờ làm việc sẽ đủ điều kiện để nộp đơn xin hưởng bảo hiểm 
thất nghiệp từ Tiểu bang, bất kể chủ sử dụng lao động có ý định mở cửa hoạt động trở lại trong tương 
lai hay không. 
 

Một nhà thầu độc lập có đủ điều kiện nhận quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp không? 
 

Không. Một nhà thầu độc lập không đủ điều kiện nhận quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp. Nói chung, 
người lao động là một nhà thầu độc lập nếu người trả lương cho họ chỉ có quyền kiểm soát hoặc chỉ 
đạo kết quả công việc (chứ không phải cách thức thực hiện công việc).  
 
Việc một người lao động là “nhà thầu độc lập” hay “nhân viên” tùy thuộc vào thực tế của từng trường 
hợp. Nếu bạn tin rằng bạn đã được phân loại không chính xác là một nhà thầu độc lập trong khi bạn 
đáng lẽ phải được phân loại là một nhân viên, bạn nên tham khảo ý kiến luật sư. Bạn cũng có thể nộp 
đơn xin hưởng quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp và Tiểu bang sẽ xác định xem bạn có đủ điều kiện 
hưởng hay không. 
 

Mỗi cá nhân cần thực hiện những bước gì để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp? 
 

Để nhận được bảo hiểm thất nghiệp, cá nhân phải nộp đơn cho Sở Lao động Bang New York. Có hai 
cách để nộp đơn: 
 

Nộp đơn trực tuyến tại ny.gov/services/get-unemployment-assistance trong khung giờ sau đây: 
 

 Thứ Hai – thứ Bảy: từ 7:30 giờ sáng – 7:30 giờ tối. 
 Thứ Sáu: từ 7:30 giờ sáng – 5 giờ chiều. 
 Thứ Bảy: Bất cứ giờ nào 
 Chủ nhật: Đến 7 giờ tối. 
 

Nộp đơn qua điện thoại theo số 1-888-209-8124 trong giờ làm việc kéo dài sau đây: 
 

 Thứ Hai đến thứ Năm: từ 8:00 giờ sáng đến 7:30 giờ tối. 
 Thứ Sáu: 8:00 giờ sáng – 6:00 giờ chiều 
 Thứ Bảy: 7:30 giờ sáng – 8:00 giờ tối 
 

Cá nhân cần nộp yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp khi nào? 
 

Các cá nhân có thể nộp đơn yêu cầu ngay khi họ bị sa thải hoặc số giờ làm việc của họ bị giảm đi. Do 
số lượng đơn nhận được rất lớn, Sở Lao động đã triển khai một hệ thống ứng dụng mới dựa trên chữ 
cái đầu tiên trong tên của người nộp đơn: 
 

 A – F : Thứ Hai 
 G – N : Thứ Ba 
 O – Z : Thứ Tư 
 Nếu bỏ lỡ ngày nộp đơn quy định như trên: thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy 

 

Tất cả các yêu cầu bảo hiểm sẽ có hiệu lực kể từ thứ Hai trong tuần mà yêu cầu được nộp. Đơn được 
nộp vào ngày nào trong tuần sẽ không trì hoãn bất kỳ khoản thanh toán bảo hiểm thất nghiệp nào. 
 

 

http://www.ny.gov/services/get-unemployment-assistance
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Cá nhân đủ điều kiện sẽ bắt đầu được nhận bảo hiểm thất nghiệp kể từ khi nào? 
 

Các cá nhân sẽ được chi trả từ tuần thất nghiệp đầu tiên, tối đa tới 26 tuần trong khoảng thời gian một 
năm. Trong một số trường hợp nhất định, Tiểu bang có thể gia hạn thanh toán trợ cấp thất nghiệp sau 
26 tuần. 
 
Một nhân viên cũ phải xuất trình những gì để chứng minh đủ điều kiện nhận quyền lợi bảo hiểm 
thất nghiệp? 
 

Cựu nhân viên phải (1) chứng minh lịch sử công việc gần đây, (2) thất nghiệp không phải do lỗi của họ, 

(3) sẵn sàng và có thể làm việc, và (4) đang tích cực tìm kiếm việc làm.  
 

 Lưu ý: Mặc dù cuộc khủng hoảng COVID-19 có thể ngăn cản một cựu nhân viên “tích cực tìm 
kiếm việc làm”, nhưng kể từ ngày 13/3/2020, Tiểu bang vẫn chưa nới lỏng yêu cầu này. 

 

Một cựu nhân viên có thể nhận được khoản thanh toán cho bất kỳ ngày nghỉ ốm hoặc nghỉ lễ 
chưa sử dụng được cộng dồn hay không nếu họ bị sa thải vì nguyên nhân không phải lỗi của 
họ? 
 

Nhân viên nên kiểm tra chính sách của chủ lao động cũ để xác định xem công ty có phải trả tiền nghỉ 
phép hay không. Nếu một nhân viên được hưởng ngày nghỉ lễ từ chủ lao động cũ và không nhận được 
khoản thanh toán cho những ngày nghỉ đó sau khi bị sa thải, họ có thể nộp đơn khiếu nại lên Sở Lao 
động NYS. Tại thành phố New York, chủ lao động không có nghĩa vụ pháp lý phải trả tiền cho cựu 
nhân viên cho những ngày nghỉ ốm chưa sử dụng; nhưng một số chủ lao động có thể có chính sách để 
thực hiện điều đó. 
 

Người lao động nhập cư có quyền hưởng bảo hiểm thất nghiệp không? 
 

Có, nhưng người lao động thường phải được cấp phép để làm việc tại thời điểm có thu nhập trước đó 
và cả khi nộp đơn xin trợ cấp. 
 

Một cá nhân sẽ được hưởng bao nhiêu tiền trợ cấp thấp nghiệp? 
 

Một cá nhân sẽ nhận được $104 đến $504 mỗi tuần tùy thuộc vào thu nhập trước đó của họ. 
 

Thành phố có phải là cơ quan quyết định xem cựu nhân viên có được hưởng bảo hiểm thất 
nghiệp không? 
 

Không. Quyết định này được đưa ra bởi Sở Lao động NYS, không phải Thành phố hoặc chủ lao động. 

 
BẢO HIỂM Y TẾ DÀNH CHO NGƯỜI THẤT NGHIỆP 

 
Một cựu nhân viên phải làm gì để tiếp tục nhận được bảo hiểm y tế? 
 

Cựu nhân viên có thể: 
 

1. Truy cập trang web của Sở Y tế NY tại (https://nystateofhealth.ny.gov/) để mua bảo hiểm chăm sóc 

sức khỏe trên thị trường giao dịch của Tiểu bang; hoặc 
 

2. Liên hệ với công ty cũ của họ để mua tiếp bảo hiểm y tế theo COBRA để tiếp tục bảo hiểm y tế 

theo việc làm của họ nếu Tiểu bang thấy nhân viên đủ điều kiện và chương trình bảo hiểm y tế của 

công ty đáp ứng tiêu chuẩn. 
 

Sẽ thế nào nếu cựu nhân viên không đủ điều kiện hoặc không đủ khả năng chi trả cho các tùy 
chọn bảo hiểm y tế trên? 

 

Cựu nhân viên có thể nộp đơn ghi danh vào NYC Care để nhận các dịch vụ mà NYC Health + Bệnh 
viện cung cấp. 

 

 Lưu ý: NYC Care KHÔNG phải là một chương trình bảo hiểm nhưng đảm bảo các dịch vụ được 
cung cấp bởi NYC Health + Bệnh viện với mức giảm giá tùy thuộc vào thu nhập và quy mô gia 
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đình. 
 

CÁC NGUỒN TRỢ GIÚP KHÁC 
 

Người lao động có thể liên hệ với các đơn vị dịch vụ pháp lý miễn phí nào khác để được trợ giúp 
thêm? 
 

 Legal Aid Society: (888) 663-6880 
 Legal Services NYC: (917) 661-4500 
 New York Legal Assistance Group: (212) 613-5000 
 Unemployment Action Center: (212) 998-6568 


