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KUMUHA NG TULONG UKOL 
SA BATAS 
 
TAWAGAN KAMI NGAYON DIN 
 
PINOPROTEKTAHAN NANG 
HIGIT SA 30 TAON ANG MGA 
KARAPATAN NG MGA 
MANGGAGAWA NA 
MAKATANGGAP NG MGA 
BENEPISYONG 
UNEMPLOYMENT. 

Tungkol sa Amin:  

Ang Unemployment Law Project (ULP) ay 
isang tanggapan ng mga abogado na ang 
mga kasong hinahawakan ay mga ukol sa 
unemployment. Magmula 1984, ang ULP ay 
tumutulong sa libu-libong mga tao na 
matanggap ang kanilang mga benepisyong 
unemployment. 
 
Mangyaring tawagan kami kung may mga 
katanungan kayo tungkol sa inyong mga 
benepisyong unemployment. Ang aming 
mga abogado, mga kinatawan, at mga 
boluntaryo ay nakatalagang tulungan kayong 
makuha ang mga benepisyong  nararapat 
para sa inyo. 
 
Sa Anong mga Bahagi Ako 
Matutulungan ng ULP?  
 

Ang ULP ay naghahandog ng tulong sa mga 
sumusunod na bahagi ng unemployment:  
 

 Pagkapagtiwalag sa trabaho/ 
Pagkakapagwakas ng trabaho 
 

 Kusang-loob na pag-alis sa trabaho 
 

 Pagkakaroon ng/ Kinakailangang 
mga Credit Hour 

  
 Mga Inaprobahan ng 

Komisyonadong Pagsasanay at mga 
Benepisyong para sa Pagsasanay 

  
 Mga Pagkakapagbayad ng Sobrang 

Halaga 
 

  
 Mga Pag-apela 

 

Kailan Ko Dapat Tawagan ang 
ULP?  

  
Maaari namin kayong tulungan kung ang 
inyong mga benepisyo ay hinahamon o 
pinagkait. Tumutulong kami sa mga 
sumusunod na paraan: 
 

 Representasyon sa inyong pagdinig 
 

 Pagpayuhan kayo sa kung paano 
ninyo irepresenta ang inyong sarili sa 
inyong pagdinig 

 
 Pagpayuhan kayo kung pinag-iisipan 

ninyong umalis sa trabaho 

 
 Sagutin ang inyong mga tanong 

tungkol sa pagfa-file para sa mga 
benepisyo 
 

 Tulungan kayo sa Pag-apela 
 
Nakatulong nang malaki ang ULP na 
ipaalam sa akin kung ano ang aking 
maaasahan, kung anong klaseng mga taong 
ang itatanong sa akin ng hukom, at anong 
klaseng mga sagot ang naaangkop. Ginawa 
ng aking kinatawan na simple at madaling 
maintindihan ang proseso. 
 
 -Cristen K.  
 
Tanggapan sa Seattle  
 
Tanggapan sa Spokane  
 
Mayroong mga tagasalin sa halos lahat ng 
wika na wala kayong babayaran.  
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matanggap ang kanilang mga benepisyong 
unemployment. 
 
Mangyaring tawagan kami kung may mga 
katanungan kayo tungkol sa inyong mga 
benepisyong unemployment. Ang aming 
mga abogado, mga kinatawan, at mga 
boluntaryo ay nakatalagang tulungan kayong 
makuha ang mga benepisyong  nararapat 
para sa inyo. 
 
Sa Anong mga Bahagi Ako 
Matutulungan ng ULP?  
 

Ang ULP ay naghahandog ng tulong sa mga 
sumusunod na bahagi ng unemployment:  
 

 Pagkapagtiwalag sa trabaho/ 
Pagkakapagwakas ng trabaho 
 

 Kusang-loob na pag-alis sa trabaho 
 

 Pagkakaroon ng/ Kinakailangang 
mga Credit Hour 

  
 Mga Inaprobahan ng 

Komisyonadong Pagsasanay at mga 
Benepisyong para sa Pagsasanay 

  
 Mga Pagkakapagbayad ng Sobrang 

Halaga 
 

  
 Mga Pag-apela 

 

Kailan Ko Dapat Tawagan ang 
ULP?  

  
Maaari namin kayong tulungan kung ang 
inyong mga benepisyo ay hinahamon o 
pinagkait. Tumutulong kami sa mga 
sumusunod na paraan: 
 

 Representasyon sa inyong pagdinig 
 

 Pagpayuhan kayo sa kung paano 
ninyo irepresenta ang inyong sarili sa 
inyong pagdinig 

 
 Pagpayuhan kayo kung pinag-iisipan 

ninyong umalis sa trabaho 

 
 Sagutin ang inyong mga tanong 

tungkol sa pagfa-file para sa mga 
benepisyo 
 

 Tulungan kayo sa Pag-apela 
 
Nakatulong nang malaki ang ULP na 
ipaalam sa akin kung ano ang aking 
maaasahan, kung anong klaseng mga taong 
ang itatanong sa akin ng hukom, at anong 
klaseng mga sagot ang naaangkop. Ginawa 
ng aking kinatawan na simple at madaling 
maintindihan ang proseso. 
 
 -Cristen K.  
 
Tanggapan sa Seattle  
 
Tanggapan sa Spokane  
 
Mayroong mga tagasalin sa halos lahat ng 
wika na wala kayong babayaran.  
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