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NẾU CẦN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ  
HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI 
NGAY. 
 
CHÚNG TÔI TỪNG BẢO VỆ 
QUYỀN ĐƯỢC HƯỞNG PHÚC 
LỢI THẤT NGHIỆP CỦA CÔNG 
NHÂN TỪ HƠN 30 NĂM NAY. 

Giới thiệu về chúng tôi:  

Unemployment Law Project (ULP) là 
văn phòng luật phi lợi nhuận tập trung 
giải quyết các vụ thất nghiệp. Từ năm 
1984, ULP đã giúp hàng ngàn người 
nhận được phúc lợi thất nghiệp của 
họ.  
 
Vui lòng gọi điện đến chúng tôi nếu 
bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phúc lợi 
thất nghiệp của mình. Nhóm các luật 
sư, đại diện pháp lý, và tình nguyện 
viên của chúng tôi sẽ hết lòng giúp 
bạn có được phúc lợi mà bạn đáng 
được hưởng. 
 
 
ULP có thể giúp tôi trong những 
phạm vi nào?  
 
ULP hỗ trợ trong các phạm vi thất 
nghiệp sau đây:  
 

• Sa thải/Chấm dứt 

 
• Tự nguyện bỏ việc 

 
• Điều kiện liên hệ đến giờ giấc 

có thể làm việc hoặc số giờ đã 
làm trước đây 
 

• Đào tạo và phúc lợi đào tạo 
được ủy viên hội đồng chấp 
thuận 

  
• Thanh toán dư 

  
• Kháng cáo 

 

Khi nào tôi nên gọi đến ULP?  
  

Nếu phúc lợi của bạn không được 
thừa nhận hoặc bị từ chối, chúng tôi 
có thể giúp bạn. Chúng tôi hỗ trợ theo 
những cách sau đây:  
 

• Đại diện tại buổi điều trần của 
bạn 
 

• Tư vấn về cách bạn tự bảo vệ 
tại buổi điều trần 

 
• Tư vấn nếu bạn đang nghĩ đến 

việc bỏ việc  
 

• Trả lời các câu hỏi của bạn về 
việc nộp đơn xin hưởng phúc 
lợi 
 

• Giúp bạn trong quá trình kháng 
cáo 

 
 
 “ULP cũng giúp tôi hiểu được những 
gì tôi cần biết trước, câu hỏi nào mà 
thẩm phán sẽ hỏi, và câu trả lời nào là 
thích hợp. Người đại diện của tôi giúp 
quy trình trở nên đơn giản và dễ 
hiểu.” 
 

- Cristen K.  
 
Văn phòng Seattle  
 
Văn phòng Spokane  
 
Chúng tôi có cung cấp dịch vụ thông 
dịch viên miễn phí cho hầu hết các 
ngôn ngữ.  
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• Kháng cáo 

 

Khi nào tôi nên gọi đến ULP?  
  

Nếu phúc lợi của bạn không được 
thừa nhận hoặc bị từ chối, chúng tôi 
có thể giúp bạn. Chúng tôi hỗ trợ theo 
những cách sau đây:  
 

• Đại diện tại buổi điều trần của 
bạn 
 

• Tư vấn về cách bạn tự bảo vệ 
tại buổi điều trần 

 
• Tư vấn nếu bạn đang nghĩ đến 

việc bỏ việc  
 

• Trả lời các câu hỏi của bạn về 
việc nộp đơn xin hưởng phúc 
lợi 
 

• Giúp bạn trong quá trình kháng 
cáo 

 
 
 “ULP cũng giúp tôi hiểu được những 
gì tôi cần biết trước, câu hỏi nào mà 
thẩm phán sẽ hỏi, và câu trả lời nào là 
thích hợp. Người đại diện của tôi giúp 
quy trình trở nên đơn giản và dễ 
hiểu.” 
 

- Cristen K.  
 
Văn phòng Seattle  
 
Văn phòng Spokane  
 
Chúng tôi có cung cấp dịch vụ thông 
dịch viên miễn phí cho hầu hết các 
ngôn ngữ.  

NẾU CẦN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ  
HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI 
NGAY. 
 
CHÚNG TÔI TỪNG BẢO VỆ 
QUYỀN ĐƯỢC HƯỞNG PHÚC 
LỢI THẤT NGHIỆP CỦA CÔNG 
NHÂN TỪ HƠN 30 NĂM NAY. 

Giới thiệu về chúng tôi:  

Unemployment Law Project (ULP) là 
văn phòng luật phi lợi nhuận tập trung 
giải quyết các vụ thất nghiệp. Từ năm 
1984, ULP đã giúp hàng ngàn người 
nhận được phúc lợi thất nghiệp của 
họ.  
 
Vui lòng gọi điện đến chúng tôi nếu 
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thất nghiệp của mình. Nhóm các luật 
sư, đại diện pháp lý, và tình nguyện 
viên của chúng tôi sẽ hết lòng giúp 
bạn có được phúc lợi mà bạn đáng 
được hưởng. 
 
 
ULP có thể giúp tôi trong những 
phạm vi nào?  
 
ULP hỗ trợ trong các phạm vi thất 
nghiệp sau đây:  
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