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PALATAKDAAN
NG SERTIPIKASYON NG PUA
Mag-apply para sa mga benepisyo
Upang mag-apply para sa PUA, kinakailangan na hindi ka karapat-dapat para sa
regular na Unemployment Insurance (UI). At, kinakailangan na ikaw ay nawalan ng
trabaho dahil sa isang dahilan na may kaugnayan sa pandemya na pinapayagan ng
batas pederal.
Sa loob ng 7-10 na araw na pag-file para sa regular na UI, makakatanggap ka ng
HAKBANG
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sulat sa Paghahanap ng UI. Kung ang sulat na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay
hindi karapat-dapat para sa regular na UI, maaari kang mag-apply para sa PUA.
Mag-apply para sa PUA sa pamamagitan ng aming online portal. Mangyaring
planuhin na patotohanan ang iyong email address, social security number, at ang
iyong tax return ng 2019 ay magagamit sa pag-file.
10 na araw na may trabaho pagkatapos mag-file ng PUA, makakatanggap ka ng
PUA Finding letter na nagpapatunay na ikaw ay karapat-dapat, at nagdidirekta sa
iyo na magpatunay.

TANDAAN: Kapag nag-apply ka para sa regular na mga benepisyo, maliban kung nag-sign up ka para sa direktang
deposito, makakatanggap ka ng isang walang laman na debit card ng KeyBank. Maaari kang mag-sign up ng
direktang deposito kaagad pagkatapos ipasa ang iyong kahilingan o anumang oras pagkatapos.

Magpatotoo sa online o sa pamamagitan ng telepono
Ang sertipikasyon ay kung paano ka binabayaran sa mga
benepisyo.
Pagkatapos mong maideklara na karapat-dapat sa pamamagitan ng
HAKBANG
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iyong sulat sa Paghahanap ng PUA, pumunta online at sagutin ang mga
tanong para sa sertipikasyon tungkol sa iyong nakaraang linggo ng
kawalan ng trabaho.
Kailangan mong ulitin ang prosesong ito ng lingguhan. Hindi ka bibigyan
ng isang tukoy na araw ng pagpapatunay, at maaaring magpapatunay sa
araw ng linggo na pinakamahusay na gumagana para sa iyo.
Maghanda na iulat kung nagtrabaho ka at ang halaga ng kabuuang
sahod na nakuha sa huling linggo.

TANDAAN: Kapag ikaw ay walang trabaho o walang sapat na trabaho dahil sa COVID-19, kailangan mong
magbigay ng rason na may kinalaman sa pandemya bawat linggo na pinatunayan mo, Tingnan ang aming online
FAQs para sa karagdagang impormasyon.

Tumanggap ng kabayaran
Pagkalipas ng 2-3 na araw pagkatapos patunayan ang iyong
mga benepisyo, ibibigay ang kabayaran sa iyong debit card o
sa pamamagitan ng direktang deposito.
HAKBANG
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Kailangan mong ipagpatuloy na magpatunay kada linggo
upang magpatuloy kang makatanggap ng mga benepisyo.
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TANDAAN: Maaari kang magpatunay sa mga katapusan ng linggo at mga

magpatunay sa bawat oras.

bakasyon, (ang mga benepisyo ay maaaring maantala ng isang araw o higit
pa kapag nagpatunay sa isang bakasyon).

MAG-FILE NG KAHILINGAN
(FILE A CLAIM)

MAGPATUNAY (CERTIFY)

SERBISYO PARA SA
PAROKYANO
800-244-5631

