
 

Đừng Phạm Tội Gian Lận Tiền Thất 
Nghiệp Khi Yêu Cầu Tiền Thất Nghiệp!  
Yêu cầu tiền thất nghiệp dựa trên việc cung cấp thông tin gian, sai lệch hoặc không báo cáo cho 

Bộ Lao động Tiểu bang Arkansas được coi là gian lận tiền thất nghiệp. Nếu quý vị cố tình khai 

gian hoặc dấu diếm thông tin để nhận tiền thất nghiệp, quý vị phạm tội gian lận. Hành động như 

vậy sẽ đưa đến việc áp dụng các hình phạt nghiêm trọng như là, nhưng không giới hạn, một 

thời gian phạt lâu dài, giảm hoàn toàn tiền thất nghiệp, trả tiền quá mức, và bị truy tố. 

Nếu quý vị đang làm việc toàn thời gian (ít nhất 40 giờ một tuần cho tất cả các chủ hãng cộng 

lại) quý vị sẽ không được coi là thất nghiệp và phải ngưng nộp đơn yêu cầu tiền thất nghiệp.  

Nếu quý vị rời việc làm trong khi trong khi yêu cầu tiền thất nghiệp, quý vị phải khai việc cách ly 

khi nộp bản yêu cầu hàng tuần. 

Nếu quý vị làm việc và nhận tiền thất nghiệp, quý vị phải báo cáo việc làm và tiền lương của 

mình khi nộp bản yêu cầu hàng tuần. Thông tin theo đây sẽ giúp tránh phạm tội gian lận tiền thất 

nghiệp. Trong khi có một số loại tiền được trả có thể ảnh hưởng đến đơn yêu cầu, những loại 

tiền lương thông thường là:  

Quý vị có biết không? 

Chủ hãng phải báo cáo nhân viên 

mới và nhân viên thuê lại vào Danh 

bạ Người thuê mới của Liên bang và 

Tiểu bang. Quy trình báo cáo này cho 

phép ADWS xác định nhanh chóng 

những người yêu cầu tiền thất 

nghiệp phạm tội gian lận tiền thất 

nghiệp. 

Một khi nhận được công việc toàn 

thời gian, quý vị phải ngưng nộp đơn 

yêu cầu tiền thất nghiệp. 

Làm việc cho một chủ hãng –Nếu quý vị làm việc trong một tuần mà quý vị yêu cầu tiền thất nghiệp, quý vị 
phải báo cáo tổng số giờ làm việc và tiền lương gộp của quý vị—bất kể khi nào quý vị được trả lương. 

Điều nào bao gồm việc làm cho tất cả các chủ hãng dù là toàn thời gian,bán thời gian, hay làm tạm. Điều 

này cũng bao gồm tiền lương gộp dù là dưới hình thức chi phiếu, tiền mặt hay bất cứ hình thức trả tiền nào 

cho công việc đã làm. Nên nhớ—Quý vị phải báo cáo tiền lương gộp của quý vị dù là quý vị chưa nhận 

tiền lương. Nếu quý vị có thắc mắc là tiền lương của quý vị có phải báo cáo hay không, xin tham khảo với 

văn phòng địa phương trước khi nộp đơn yêu cầu cho tuần. 
   

  

GIAN LẬN: Là Một Tội Phạm 

Những ngày nào 
được tính vào 
tuần Yêu cầu 
tiền thất nghiệp?  

Khi nộp đơn yêu cầu tiền 

thất nghiệp cho tuần, báo 

cáo tiền lương gộp cho 

tuần mình yêu cầu tiền 

thất nghiệp. Tuần yêu cầu 

tiền thất nghiệp bắt đầu 

vào Chủ nhật lúc 12:01 và 

chấm dứt vào nửa đêm 

Thứ Bảy.   

VIETNAMESE 

Thí dụ 1:  Quý vị làm 5 giờ vào Chủ nhật, 4 giờ vào thứ Ba và 5 giờ vào thứ Bảy. Quý vị được trả $12 một 
giờ. Khi nộp đơn yêu cầu hàng tuần, quý vị phải báo cáo là quý vị làm 14 giờ và được trả $168.  

  
Thí dụ 2:  Quý vị làm 5 giờ vào Chủ nhật, 4 giờ vào thứ Ba và 5 giờ vào thứ Bảy cho Chủ hãng A.  Quý vị 
được trả $12 một giờ.  Quý vị làm 8 giờ vào Thứ hai và 10 giờ vào thứ Sáu cho Chủ hãng B.  Quý vị được 
trả $10 một giờ.  Khi nộp đơn yêu cầu hàng tuần, quý vị phải báo cáo là quý vị làm 32 giờ cho các Chủ hãng 
A và B và được trả $348 từ Chủ hãng A và B. 
 
Thí dụ 3: Quý vị làm 5 giờ vào Chủ nhật, 5 ½ giờ vào thứ Bảy. Quý vị được trả $9.50 một giờ. Khi nộp đơn 
yêu cầu hàng tuần, quý vị phải báo cáo là quý vị làm 10 giờ và được trả $99.75. Vì ArkNet và ArkLine chỉ 
chấp nhận số nguyên giờ làm việc, quý vị chỉ báo cáo 10 giờ làm việc nhưng tiền lương của quý vị phải 
phản ảnh tiền lương gộp của quý vị cho số giờ thật sự làm việc (10 ½ giờ nhân với $9.50 một giờ). 
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Tự làm chủ – Nếu quý vị tự làm chủ trong một tuần mà quý vị yêu cầu tiền thất nghiệp, quý vị phải báo cáo 

tổng số giờ làm việc và tiền lương của quý vị sau khi khấu trừ các chi phí kinh doanh "hợp lý". Chi phí hợp lý 

được định nghĩa là chi phí cần thiết cho các sinh hoạt tự làm chủ như vật liệu, điện nước, vv Nếu quý vị không 

chắc chắn về cách báo cáo tiến lương từ việc tự làm chủ hoặc không biết số tiền lương, xin liên lạc với văn 

phòng địa phương để chỉ thị rõ ràng trước khi yêu cần tiền thất nghiệp cho tuần đóThí dụ:   

Quý vị tự làm chủ trong nghề sửa ống nước. Quý vị làm việc 2 giờ vào thứ ba, 2 giờ vào Thứ Tư, 4 giờ vào 

Thứ Sáu và 4 giờ vào Thứ Bảy với chi phí vật liệu là $50. Khách hàng của quý vị đã trả cho quý vị tổng cộng là 

$400. Khi nộp đơn yêu cầu hàng tuần của quý vị, quý vị sẽ báo cáo là quý vị đã làm việc 12 tiếng và tiền lương 

của quý vị là $350 (tiền lương sau khi khấu trừ hợp lý).  

 

Gian lận tiền thất nghiệp cũng xảy ra khi quý vị không báo cáo một vấn đề có khả năng ảnh hưởng 

đến việc quý vị tiếp tục được hưởng tiền thất nghiệp. Có một số sinh hoạt có thể xảy ra trong một 

tuần mà quý vị phải báo cáo khi nộp đơn yêu cầu hàng tuần. Một số các sinh hoạt đó là gì? 

Xử Dụng JobLink của Arkansas để  Duy Trì sự Đủ Điều Kiện Hưởng Tiền Thất Nghiệp và Tìm Việc Làm!!! 

Một trương mục JobLink của Arkansas đã được tạo ra cho quý vị khi quý vị nộp đơn yêu cầu tiền thất nghiệp. Nếu quý vị phải tìm kiếm việc làm hàng tuần, AJL 

giúp truy cập vào tất cả các dịch vụ có sẵn từ ADWS để quý vị có thể tiến hành tìm kiếm việc làm, thiết kế và đăng sơ yếu lý lịch trực tuyến, tìm hiểu thông tin nghề 

nghiệp và nhận thông báo qua email về việc làm mới mở. 

Để duy trì sự đủ điều kiện hưởng tiền thất nghiệp, tất cả các người yêu cầu phải đáp ứng được các điều kiện ghi danh làm việc của Tiểu bang Arkansas. Ngoài 

việc đáp ứng các điều kiện ghi danh, việc duy trì ghi danh làm việc tích cực qua AJL cho thêm cơ hội tìm kiếm việc làm. Người tìm việc nên truy cập AJL tại 

www.arjoblink.gov để cập nhật và duy trì sự ghi danh làm việc cũng như tiếp cận các dịch vụ. 

Để giữ trương mục AJL của quý vị được mở, đăng nhập vào AJL, ít nhất là hàng tuần, và tìm việc làm thích hợp. Nếu quý vị không còn nhớ ID người dùng hoặc 

mật khẩu AJL của mình, xin theo các liên kết trên trang web AJL để lấy ID người dùng AJL của quý vị và đặt lại mật khẩu cho trương mục của quý vị. 

Hãy Giúp Ngăn chặn Gian lận 
Tiền thất nghiệp bởi Người 
yêu cầu và Chủ hãng! 

Nếu quý vị nghĩ là có người đang làm việc và không 
báo cáo tiền lương của họ trong khi yêu cầu tiền thất 
nghiệp thì hãy giúp ngăn chặn gian lận tiền thất 
nghiệp bằng cách báo cáo hành động này. Quý vị có 
thể báo cáo sự nghi ngờ gian lận tiền thất nghiệp tại 
www.dws.arkansas.gov bằng cách nhấp vào tab 
Unemployment (Thất nghiệp) và chọn “Report UI 
Fraud (Báo cáo Gian lận Tiền thất nghiệp".) 

Chủ hãng cũng phạm tội gian lận tiền thất nghiệp khi 
họ không trả thuế thất nghiệp đối với tiền lương trả 
cho nhân viên của họ bằng cách phân loại nhân viên 
thành nhà thầu độc lập. Có thể báo cáo nghi ngờ 
gian lận bởi Chủ hãng tại www.dws.arkansas.gov 
bằng cách nhấp vào tab Unemployment (Thất 
nghiệp), chọn “Report UI Fraud (Báo cáo Gian lận 
tiền thất nghiệp)."và “Reporting Employer Unemploy-
ment Insurance Fraud (Báo cáo gian lận bảo hiểm 
thất nghiệp bởi chủ hãng)."  • Một trong những điều kiện căn bản để nhận tiền thất nghiệp là quý vị phải có khả năng và 

sẵn sàng làm việc mỗi ngày trong tuần. Cố ý báo cáo là mình có khả năng và sẵn sàng làm 

việc trong khi quý vị không có khả năng và sẵng sàng làm việc là phạm tội gian lận tiền thất 

nghiệp. Thí dụ, đi ra khỏi thành phố vì lý do cá nhân, nghỉ mát, không có người trông trẻ, ở 

tù, trong bệnh viện, vv. 

• Gian lận tiền thất nghiệp bao gồm quý vị xác nhận quý vị đã thực hiện số liên lạc công việc 

đòi hỏi trong khi trên thực tế quý vị không làm điều đó. 

• Gian lận tiền thất nghiệp bao gồm không báo cáo là đã cách ly với việc làm bán thời gian. 

• Gian lận tiền thất nghiệp bao gồm từ chối một công việc được đề xường và không báo cáo 

việc từ chối này. 

• Nếu quý vị không chắc chắn có nên báo cáo một sinh hoạt hay không, xin liên lạc với văn 

phòng địa phương của quý vị trước khi yêu cấu tiền thất nghiệp cho tuần đó. 

GIAN LẬN LÀ MỘT TỘI PHẠM bị trừng phạt bằng tiền phạt và có thể bị 

án tù. Xin hãy nghiêm chỉnh!! CHÚNG TÔI RẤT NGHIÊM CHỈNH!!  

Xin đọc thêm về Tiền lương Ảnh 

hưởng thế nào đến Tiền thất nghiệp 

của Quý vị!! 

Các trang 11-16 của Sổ tay Tiền thất nghiệp cung cấp 

các chi tiết chỉ dẫn cách báo cáo tiền lương, kể cả 

các loại tiền lương khác và tiền lương sẽ ảnh hưởng 

thế nào đến tiền thất nghiệp. Các trang 29-35 là nhật 

ký tiền lương mà quý vị có thể sử dụng để giúp xác 

định tiền lương gộp mà quý vị phải báo cáo mỗi tuần. 

Một phiên bản điện tử của Sổ tay Tiền thất nghiệp có 

thể được truy cập tại: 

www.dws.arkansas.gov  

VIETNAMESE 

http://www.dws.arkansas.gov

