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VỀ  VIỆC:  THÔNG  BÁO  VỀ  TÌNH  TRẠNG  NGHỈ  VIỆC  TẠM  THỜI  VÀ  CHỜ  

  
Kính  thưa  [Name]:  

Do  những  ảnh  hưởng  đặc  thù  của  đại  dịch  virút  Corona  mới  (COVID-‐19)  đối  với  tình  hình  tài  
chính  và  hoạt  động,  nay  trường  Đại  học  xin  thông  báo  đến  ông/bà  rằng  vị  trí  [position  title]  của  
ông/bà  đã  được  xác  định  nằm  trong  danh  sách  nghỉ  việc  tạm  thời,  có  hiệu  lực  từ  ngày  13  tháng  
09  năm  2020.  Nghỉ  việc  tạm  thời  có  nghĩa  là  tạm  nghỉ  việc  không  lương,  và  vị  trí  của  ông/bà  tại  
thời  điểm  này  không  bị  mất  đi.  

Xin  lưu  ý  là,  kể  từ  ngày  13  tháng  09  năm  2020,  ông/bà  không  cần  trở  lại  làm  việc  hoặc  đến  nơi  
làm  việc  cho  đến  khi  có  thông  báo  tiếp  theo.  Ông/bà  sẽ  được  thông  báo  15  ngày  trước  khi  trở  
lại  làm  việc.  Trong  khoảng  thời  gian  nghỉ  việc  tạm  thời  này,  ông/bà  bị  cấm  làm  bất  kì  công  việc  
nào  cho  Trường  Đại  học;  làm  bất  kì  công  việc  nào,  ngay  cả  việc  nhỏ,  cũng  có  thể  ảnh  hưởng  đến  
khả  năng  nhận  các  khoản  trợ  cấp  thất  nghiệp  của  ông/bà  trong  gian  đoạn  này.  Ông/Bà  sẽ  nhận  
lương  đầy  đủ  lần  cuối  vào  Thứ  sáu,  ngày  18  tháng  09  năm  2020  cho  giai  đoạn  thanh  toán  từ  
ngày  30  tháng  08  năm  2020  đến  ngày  12  tháng  09  năm  2020.    

Ông/Bà  nên  báo  cho  quản  lý  và  phòng  Nhân  sự  về  thông  tin  liên  lạc  cá  nhân  hiện  tại  của  mình  
ngoài  trường  Đại  học  để  tiện  việc  liên  lạc.  Ngoài  ra,  ông/bà  nên  thông  báo  với  chúng  tôi  nếu  bất  
kì  khi  nào  ông/bà  quyết  định  không  quay  trở  lại  vị  trí  của  mình  nữa.    

Nếu  ông/bà  hiện  đang  tham  gia  chương  trình  bảo  hiểm  nhóm  GIC,  có  thể  bao  gồm  bảo  hiểm  
sức  khỏe,  khuyết  tật  lâu  dài  và  nhân  thọ,  thì  bảo  hiểm  của  ông/bà  vẫn  sẽ  có  hiệu  lực  trong  thời  
gian  nghỉ  việc  tạm  thời.  Ông/Bà  vẫn  có  trách  nhiệm  thanh  toán  phí  bảo  hiểm  nhân  viên  đúng  
hạn  để  duy  trì  bảo  hiểm.  Ông/Bà  sẽ  được  liên  hệ  để  chọn  nhận  hóa  đơn  từ  GIC  hoặc  sử  dụng  
thời  gian  tích  lũy  của  ông/bà  –  nghỉ  bù,  nghỉ  phép  cá  nhân,  nghỉ  thường  niên  và  nghỉ  bệnh,  theo  
thứ  tự  đó,  để  trang  trải  phần  chi  phí  của  ông/bà.  Trường  đại  học  sẽ  tiếp  tục  thanh  toán  phần    
phí  phía  nhà  tuyển  dụng  đối  với  bảo  hiểm  sức  khỏe  GIC  của  ông/bà.        

Trong  giai  đoạn  nghỉ  việc  tạm  thời  này,  ông/bà  có  thể  đủ  điều  kiện  nhận  trợ  cấp  thất  nghiệp.  Vì  
tình  hình  dịch  COVID-‐19  đang  tiếp  diễn,  Ban  Hỗ  trợ  thất  nghiệp  (Department  of  Unemployment  
Assistance,  gọi  tắt  là  DUA)  đã  ban  hành  các  quy  định  khẩn  cấp.  Các  quy  định  này  hỗ  trợ  những  
nhân  viên  nghỉ  việc  tạm  thời  nào  thỏa  các  điều  kiện  của  DUA,  và  có  thể  tăng  thêm  các  khoản  trợ  
cấp  sẵn  có.	  Nếu  ông/bà  đang  có  thu  nhập  (làm  việc  bán  thời  gian  hoặc  sử  dụng  thời  gian  ngày  



phép  tích  lũy),  ông/bà  phải  báo  cho  DUA  biết  để  họ  tính  trợ  cấp  thất  nghiệp  được  chính  xác.  Xin  
lưu  ý:    Thông  tin  tổng  quát  về  ảnh  hưởng  của  tình  trạng  nghỉ  việc  tạm  thời  đối  với  các  khoản  
trợ  cấp  được  đính  kèm  với  thư  này  để  ông/bà  tham  khảo.  

  

Nếu  ông/bà  có  thêm  câu  hỏi  gì,  vui  lòng  liên  lạc  với  tôi.    

  

Trân  trọng,  

  

  

  

  

Đồng  gởi:  Hồ  sơ  cá  nhân  

Tài  liệu  đính  kèm:   Ảnh  hưởng  của  tình  trạng  nghỉ  việc  tạm  thời  vào  mùa  Thu  năm  2020  đối  
với  các  khoản  trợ  cấp  

         Cách  nộp  đơn  xin  trợ  cấp  thất  nghiệp    

	  


