
Các Câu hỏi Thường Gặp Miễn Yêu cầu Tìm kiếm Việc làm Hàng tuần 
- Bảo hiểm Thất nghiệp 

(Tài liệu này được dịch ngày 27 tháng 3 năm 2020. Có thể sẽ có thông tin cập nhật sau ngày này. 
Sẽ hết sức cố gắng để cập nhật kịp thời tất cả các thông tin quan trọng cho bản dịch này.) 

1. Tôi có bắt buộc phải tìm kiếm việc làm trong tình trạng khẩn cấp này không? 
Bộ trưởng Lao động Tiểu bang Maryland đã ra sắc lệnh, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 3 năm 2020, 
miễn mười (10) tuần đối với yêu cầu mà người nộp đơn yêu cầu phải chủ động tìm kiếm việc làm 
mỗi tuần để đủ điều kiện được nhận trợ cấp. Bộ Lao động đang tạm thời miễn trừ các yêu cầu tìm 
kiếm việc làm cho tất cả những người mới và hiện đang nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Quy 
định miễn trừ này sẽ áp dụng đối với các cá nhân đủ điều kiện nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 
không quá ba mươi (30) ngày sau khi chấm dứt tình trạng khẩn cấp. 
 
Người nộp đơn yêu cầu được chọn tham gia hội thảo giới thiệu việc làm theo yêu cầu của liên bang 
trong giai đoạn này sẽ được yêu cầu hoàn thành phỏng vấn trực tiếp qua điện thoại với điều phối 
viên RESEA để lập kế hoạch việc làm cá nhân (IRP).  Người nộp đơn yêu cầu sẽ không phải hoàn 
thành các yêu cầu được nêu chi tiết trong IRP của họ cho đến khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ. 

2. Tôi bắt đầu được nhận trợ cấp trước khi ban hành lệnh miễn yêu cầu tìm kiếm việc làm. 
Tôi có phải tìm kiếm việc làm hàng tuần không? 
Nếu hiện đang nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, quý vị sẽ được miễn yêu cầu tìm kiếm việc làm 
hàng tuần trong mười (10) tuần, bắt đầu từ ngày 20 tháng 3 năm 2020. 

3. Tôi đã được chọn tham gia hội thảo giới thiệu việc làm. Tôi có được miễn tham gia hội 
thảo trong tình trạng khẩn cấp không? 
Nếu được chọn tham gia hội thảo giới thiệu việc làm trong thời gian tình trạng khẩn cấp, quý vị sẽ 
được sắp xếp để hoàn thành phỏng vấn trực tiếp qua điện thoại với điều phối viên Dịch vụ Việc làm 
và Đánh giá Đủ điều kiện (RESEA). Trong phiên phỏng vấn trực tiếp qua điện thoại, quý vị sẽ làm 
việc với điều phối viên RESEA để lập kế hoạch việc làm cá nhân (IRP). Tuy nhiên, quý vị sẽ không 
phải hoàn thành các hoạt động được nêu chi tiết trong IRP của mình cho đến khi tình trạng khẩn 
cấp được dỡ bỏ. 

4. Mặc dù tôi không bắt buộc phải tìm kiếm việc làm trong tình trạng khẩn cấp, nhưng tôi có 
phải thực hiện những bước nào để tăng khả năng được giới thiệu lại việc làm khi thị trường 
lao động tốt lên không? 
Có! Bộ phận Bảo hiểm Thất nghiệp khuyến khích quý vị hoàn thành bất kỳ hoạt động nào có thể 
thực hiện trực tuyến được liệt kê dưới đây tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm Maryland. Bằng cách 
hoàn thành các hoạt động này, quý vị có thể duy trì và nâng cao các kỹ năng, tập huấn và định vị 
bản thân để được tuyển dụng nhanh chóng khi thị trường lao động ổn định và các chủ sử dụng lao 
động sẽ tuyển dụng trở lại. 

Quý vị có thể thực hiện các Hoạt động Tự Giới thiệu Việc làm như thực tế trong MWE-REX: 

1. Nghiên cứu Thị trường Lao động Tự Giới thiệu Việc làm 
2. Tự Đánh giá Kỹ năng 
3. Giới thiệu Việc làm qua Liên kết Trang web Bên ngoài (ví dụ: Career Builder, Indeed, 

LinkedIn) 
4. Kết nối Sự kiện được thực hiện trong REX 
5. Hoàn thành các Khóa Đào tạo trong ALISON-REX 

https://mwejobs.maryland.gov/
https://mwejobs.maryland.gov/


6. Tham dự một Sự kiện theo Lịch được đăng trong MWE-REX 
7. Nhà tuyển dụng Trực tuyến 
8. Đăng ký Việc làm với Cơ quan Tuyển dụng Tư nhân hoặc Cơ sở Bố trí Việc làm của các 

Trường, Cao đẳng hoặc Đại học 
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