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Yêu cầu tìm kiếm việc làm  
 

Yêu cầu tìm kiếm việc làm có hiệu lực trở lại.  

Do khủng hoảng đại dịch COVID-19, với sự hỗ trợ từ Cơ Quan Lập Pháp, Thống đốc đã 
tạm dừng các yêu cầu tìm kiếm việc làm khi bắt đầu đại dịch. Khi nền kinh tế đang phục 
hồi, các yêu cầu tìm kiếm việc làm có hiệu lực trở lại. Điều này có nghĩa là bạn phải tìm việc 
làm và ghi lại ít nhất ba hoạt động tìm kiếm việc làm được chấp thuận mỗi tuần để tiếp tục 
đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp.  

Các yêu cầu tìm kiếm việc làm có hiệu lực trở lại khi nào?  

Hãy bắt đầu hoạt động tìm kiếm việc làm vào tuần từ ngày 4 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7.  

Báo cáo những hoạt động này bắt đầu vào tuần ngày 11 tháng 7 và mỗi tuần bạn cần trợ 
cấp sau đó.  

Trên trang này  

• Danh sách hoạt động tìm kiếm việc làm    

• Những câu hỏi thường gặp  

• Nhận trợ giúp tìm việc làm  

Danh sách hoạt động tìm kiếm việc làm 
Thực hiện các hoạt động tìm kiếm việc làm phù hợp với bạn 

Biểu đồ bên dưới có danh sách cập nhật các hoạt động tìm kiếm việc làm được chấp 
thuận. Bạn phải hoàn thành ba hoạt động mỗi tuần nếu bạn đang nhận bảo hiểm thất 
nghiệp thường xuyên hoặc PEUC (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, 
Trợ Cấp Thất Nghiệp Khẩn Cấp Do Đại Dịch) để tiếp tục đủ điều kiện nhận trợ cấp. Bạn 
phải hoàn thành một hoạt động được chấp thuận nếu bạn đang nhận PUA (Pandemic 
Unemployment Assistance, Trợ Cấp Thất Nghiệp Do Đại Dịch), dù vậy, chúng tôi đặc biệt 
khuyến khích bạn nên hoàn thành ba hoạt động. 

Chúng tôi mới mở rộng danh sách này để giúp cho hoạt động tìm kiếm việc làm của bạn 
hiệu quả hơn – và đưa ra nhiều tùy chọn có thể được thực hiện trực tuyến! 

Các chủ sử dụng lao động đang tuyển dụng trên khắp tiểu bang, do đó bất kể bạn có kinh 
nghiệm hay hoạt động trong ngành nghề nào, hãy thực hiện các hoạt động tìm kiếm việc 
làm này sao cho phù hợp với bạn và giúp bạn nhận được công việc mà bạn thực sự muốn. 
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Loại hoạt 
động  

Hoạt động tìm kiếm việc làm được 
chấp thuận  

Gợi ý về tài liệu  Được 
chấp 
thuận 
cho  
Trợ 
Cấp Mở 
Rộng*  

Liên hệ với 
chủ sử dụng 
lao động  

Liên hệ với chủ sử dụng lao động 
(đơn ứng tuyển, phỏng vấn cung cấp 
thông tin, phỏng vấn việc làm, trao đổi 
theo dõi hoặc email)  

Chức danh công việc 
hoặc số tham chiếu, 
tên chủ sử dụng lao 
động hoặc doanh 
nghiệp, thông tin về 
cách bạn thực hiện 
liên hệ (trực tiếp, trực 
tuyến, điện thoại, 
email hoặc hình thức 
khác), thông tin liên 
hệ của chủ sử dụng 
lao động hoặc doanh 
nghiệp  

X  

WorkSource  Lập tài khoản 
trên WorkSourceWA.com  

Ảnh chụp màn hình 
trang tài khoản của 
bạn  

  

WorkSource  Đăng lý lịch nghề nghiệp của bạn 
lên WorkSourceWA.com và đặt trạng 
thái để chủ sử dụng lao động có thể 
tìm kiếm  

Ảnh chụp màn hình 
hoặc bản sao lý lịch 
nghề nghiệp của bạn  

  

WorkSource  Tham gia hội thảo trực tiếp hoặc trực 
tuyến do WorkSource tài trợ  

Tên hội thảo, ngày, 
giờ và địa điểm diễn 
ra  

  

WorkSource  Tham gia hội chợ việc làm hoặc sự 
kiện tuyển dụng trực tiếp hoặc trực 
tuyến do WorkSource tài trợ và liên 
hệ với ít nhất một chủ sử dụng lao 
động  

Tên sự kiện, ngày và 
thông tin về địa điểm 
hoặc cách thức bạn 
tham dự, tên chủ sử 
dụng lao động  

  

WorkSource  Tham gia câu lạc bộ việc làm do 
WorkSource tài trợ  

Tên câu lạc bộ, ngày 
và cách thức hoặc địa 
điểm bạn tham dự  

  

WorkSource  Tham gia buổi hẹn đầu tiên hoặc buổi 
hẹn tiếp theo của chương trình 
RESEA (Reemployment Services and 
Eligibility Assessment, Đánh Giá Tính 

Tên hoạt động, ngày 
và địa điểm hoặc 
cách thức hoàn 
thành  

  

http://www.worksourcewa.com/
http://www.worksourcewa.com/
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Đủ Điều Kiện và Dịch Vụ Tuyển Dụng 
Lại)  

WorkSource  Tham gia câu lạc bộ việc làm chung 
do WorkSource tài trợ  

Tên hoạt động, ngày 
và địa điểm hoặc 
cách thức bạn tham 
dự (trực tuyến hoặc 
trực tiếp)  

  

WorkSource  Gặp gỡ chuyên gia hoặc nhân viên 
hướng dẫn nghề nghiệp của 
WorkSource để tìm hiểu về các dịch 
vụ theo Tiêu đề I  

Tên hoạt động, ngày 
và địa điểm hoặc 
cách thức hoàn 
thành  

  

WorkSource  Ghi danh tham gia chương trình 
WIOA (Workforce Innovation and 
Opportunity Act, Đạo Luật Cải Tiến 
Và Cơ Hội Cho Lực Lượng Lao 
Động)  Tiêu Đề I-B và xây dựng Kế 
Hoạch Việc Làm Cá Nhân  

Tên hoạt động, ngày 
và địa điểm hoặc 
cách thức hoàn 
thành  

  

WorkSource  Ghi danh tham gia chương trình theo 
Tiêu Đề I-B của WIOA và nhận ít nhất 
một dịch vụ nghề nghiệp cơ bản hoặc 
tùy chỉnh theo cá nhân như tham gia 
vào khóa học chuẩn bị cho lực lượng 
lao động, kỹ năng tài chính hoặc đào 
tạo nghề sơ bộ ngắn hạn.  

Tên hoạt động, ngày 
và địa điểm hoặc 
cách thức hoàn 
thành  

  

WorkSource  Tham gia chương trình đào tạo cho 
người lao động đang có việc làm theo 
Tiêu Đề I-B của WIOA  

Tên hoạt động, ngày 
và địa điểm hoặc 
cách thức hoàn 
thành  

  

WorkSource  Tham gia chương trình trải nghiệm 
công việc hoặc thực tập có hoặc 
không trả lương theo Tiêu Đề I-B của 
WIOA  

Tên hoạt động, ngày 
và địa điểm hoặc 
cách thức hoàn 
thành  

  

WorkSource  Tham gia chương trình đào tạo thực 
hành theo Tiêu Đề I-B của WIOA  

Tên hoạt động, ngày 
và địa điểm hoàn 
thành  

  

Khác  Tìm kiếm trên thị trường lao động 
tại esd.wa.gov/labormarketinfo  

Liên kết tới hoặc ảnh 
chụp của màn hình 
thông tin  

  

Khác  Xem video trực tuyến, ví dụ như 
video trên YouTube, về chủ đề tìm 
kiếm việc làm (ví dụ: cách viết thư xin 
việc, viết lý lịch nghề nghiệp hoặc kỹ 
năng phỏng vấn)  

Liên kết đến video 
hoặc ảnh chụp màn 
hình trang phát video  

  

https://esd.wa.gov/labormarketinfo
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Khác  Chuẩn bị một “bài phát biểu ngắn 
gọn” dài 30 giây để sử dụng tại hội 
chợ việc làm hoặc trong một buổi 
phỏng vấn  

Ảnh chụp màn hình 
hoặc tài liệu  

  

Khác  Lập một tài khoản mới hoặc cập nhật 
tài khoản bạn có trên các trang tìm 
kiếm việc làm (Indeed, LinkedIn, 
Glassdoor, CareerBuilder, Monster, 
Google Careers hoặc trang khác) và 
tìm kiếm các cơ hội tuyển dụng  

Liên kết tới hoặc ảnh 
chụp màn hình hồ sơ 
của bạn và các cơ hội 
tuyển dụng  

  

Khác  Lập tài khoản và đăng lý lịch nghề 
nghiệp và thư xin việc của bạn trên 
các ứng dụng tìm kiếm việc làm trực 
tuyến (Job Scan, Bright Move, Hiring 
Solved hoặc ứng dụng khác)  

Liên kết tới hoặc ảnh 
chụp màn hình của 
trang, hiển thị tạo tài 
khoản thành công và 
cơ hội tuyển dụng cụ 
thể  

  

Khác  Đăng ký với một dịch vụ hoặc tư vấn 
nghề nghiệp riêng  

Liên kết tới hoặc ảnh 
chụp màn hình thỏa 
thuận  

  

Khác  Đăng ký với cơ quan bố trí việc làm 
dài hạn, nhà tuyển dụng hoặc dịch vụ 
tìm kiếm nhân viên  

Ảnh chụp màn hình 
ghi lại quá trình đăng 
ký  

  

Khác  Tham gia các buổi hội thảo trên web 
hoặc khóa đào tạo liên quan đến tìm 
kiếm việc làm do cơ quan bố trí việc 
làm tài trợ  

Liên kết tới hoặc ảnh 
chụp màn hình của 
trang ghi lại việc hoàn 
tất  

  

Khác  Tham dự hội chợ việc làm hoặc sự 
kiện tuyển dụng trực tiếp hoặc trực 
tuyến và liên hệ với ít nhất một chủ 
sử dụng lao động  

Thư đăng ký hoặc 
email từ đại diện hội 
chợ việc làm; Tên 
chủ sử dụng lao động 
hoặc doanh nghiệp, 
thông tin về cách bạn 
thực hiện liên hệ (trực 
tiếp, trực tuyến, điện 
thoại, email hoặc hình 
thức khác), thông tin 
liên hệ với chủ sử 
dụng lao động hoặc 
doanh nghiệp  

X  

Khác  Tham gia chương trình dự khán công 
việc trực tuyến hoặc từ xa  

Bản sao thư hoặc 
email từ người bạn 
đã dự khán. Nếu 
chương trình dự khán 
công việc này dành 

X  
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cho một vị trí tuyển 
dụng cụ thể thì có thể 
được tính là liên hệ 
với chủ sử dụng lao 
động để nhận các trợ 
cấp mở rộng.  

Khác  Tham gia câu lạc bộ việc làm của tư 
nhân hoặc cộng đồng  

Thư hoặc email từ 
quản lý câu lạc bộ 
hoặc nhà tài trợ  

  

Khác  Tham gia chương trình đào tạo thực 
hành (on-the-job training, OJT)  

Tên công ty, vị trí, loại 
hoạt động và địa 
điểm hoặc cách thức 
hoàn thành. Nếu 
chương trình dự khán 
công việc này dành 
cho một vị trí tuyển 
dụng cụ thể thì có thể 
được tính là liên hệ 
với chủ sử dụng lao 
động để nhận các trợ 
cấp mở rộng.  

X  

Khác  Hoàn thành bảng kê mối quan tâm 
trực tuyến (ví dụ: Strong, My Next 
Move, Myers/Briggs)  

Liên kết tới hoặc ảnh 
chụp màn hình kết 
quả của bạn  

  

Khác  Hoàn thành đánh giá ACT WorkKeys  Liên kết tới hoặc ảnh 
chụp màn hình kết 
quả của bạn  

  

Khác  Có được Chứng Chỉ Sẵn Sàng Làm 
Việc Quốc Gia  

Ảnh chụp màn hình 
hoặc bản sao quét 
chứng chỉ  

  

Khác  Tham gia khóa đào tạo kỹ năng nghề 
nghiệp và tin học  

Ảnh chụp màn hình 
hoặc bản sao biên 
nhận đăng ký của 
bạn  

  

Khác  Tham gia khóa đào tạo hoặc lớp học 
về trình độ tin học  

Ảnh chụp màn hình 
hoặc bản sao biên 
nhận đăng ký của 
bạn  

  

Khác  Tham gia khóa đào tạo hoặc lớp học 
Tiếng Anh như Ngôn Ngữ Thứ Hai 
(English as a Second Language, 
ESL)  

Tên, ngày và địa 
điểm, ảnh chụp màn 
hình hoặc bản quét 
biên nhận đăng ký  
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Khác  Tham gia các khóa học được 
LinkedIn Learning chứng nhận hoặc 
các khóa học trên nền tảng học tập 
trực tuyến tương tự cấp chứng chỉ 
hoàn thành.  

Liên kết tới hoặc ảnh 
chụp màn hình của 
trang hoàn thành 
khóa học  

  

Khác  Tham gia chương trình trải nghiệm 
công việc hoặc thực tập có hoặc 
không trả lương trong khu vực tư 
nhân  

Thư hoặc email từ 
chủ sử dụng lao 
động  

  

CHỈ DÀNH 
CHO người 
tự doanh 
và/hoặc chủ 
doanh 
nghiệp   

Quảng bá doanh nghiệp của bạn cho 
khách hàng mới và khách hàng tiềm 
năng.    

Liên kết hoặc ảnh 
chụp màn hình mục 
quảng cáo (kỹ thuật 
số, báo chí, mạng xã 
hội, v.v.)   

  

CHỈ DÀNH 
CHO người 
tự doanh 
và/hoặc chủ 
doanh 
nghiệp   

Đấu thầu công việc.    Bản sao hoặc hình 
ảnh đề xuuất đấu 
thầu đã nộp.   

  

CHỈ DÀNH 
CHO người 
tự doanh 
và/hoặc chủ 
doanh 
nghiệp   

Liên hệ với khách hàng cũ hoặc 
khách hàng tiềm năng.   

Tên, ngày liên hệ và 
thông tin liên lạc 
(email hoặc số điện 
thoại) của khách 
hàng đã được liên 
hệ.    

  

CHỈ DÀNH 
CHO người 
tự doanh 
và/hoặc chủ 
doanh 
nghiệp   

Tham dự buổi hội thảo trên web hoặc 
hội thảo để phát triển các kỹ năng liên 
quan đến kinh doanh hoặc học một 
nghề mới.    

Thư hoặc email đăng 
ký xác nhận tham dự 
hoặc chứng chỉ hoàn 
thành hội thảo hoặc 
hội thảo trên web.   

  

CHỈ DÀNH 
CHO người 
tự doanh 
và/hoặc chủ 
doanh 
nghiệp   

Sử dụng các dịch vụ dành cho doanh 
nghiệp nhỏ hoặc tham khảo ý kiến 
các chuyên gia của Trung Tâm Phát 
Triển Doanh Nghiệp Nhỏ 
(Small Business Development 
Center, SBDC). (Ví dụ: sử dụng dịch 
vụ trên các trang web 
như www.business.wa.gov hoặc  
www.sba.gov.)   

Ảnh chụp màn hình 
hiển thị bằng chứng 
truy cập và tương tác 
với trang web của 
dịch vụ cho doanh 
nghiệp nhỏ.   

Tên và thông tin liên 
lạc của chuyên gia 
SBDC.    

  

  

http://www.business.wa.gov/
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CHỈ DÀNH 
CHO người 
tự doanh 
và/hoặc chủ 
doanh 
nghiệp   

Các hoạt động khác để chứng minh 
nỗ lực tích cực và liên tục nhằm xây 
dựng doanh nghiệp của bạn.    

Ảnh chụp màn hình 
hoặc hình ảnh gia 
hạn giấy phép chuyên 
môn của bạn với Cơ 
Quan Cấp Phép 
(Department of 
Licensing) hoặc giấy 
phép kinh doanh với 
Sở Thuế Vụ 
(Department of 
Revenue).   

Tên và thông tin liên 
lạc của cán bộ cho 
vay đối với khoản vay 
kinh doanh của bạn.    

Ảnh chụp màn hình 
với nhãn thời gian về 
thông tin cập nhật 
trên trang web cho 
trang web doanh 
nghiệp của bạn.   

Ảnh chụp màn hình 
một sự kiện xây dựng 
mạng lưới quan hệ 
mà bạn đã tham dự 
hoặc tổ chức.   

  

* Chương trình Trợ Cấp Mở Rộng (Extended Benefits, EB) cho phép hưởng trợ cấp thêm 
lên tới 20 tuần nhưng đi kèm theo các yêu cầu tìm kiếm việc làm nghiêm ngặt hơn. Các 
hoạt động được đánh dấu X trong bảng là các hoạt động sẽ đáp ứng các yêu cầu tìm 
kiếm việc làm nghiêm ngặt hơn cho chương trình EB. Chương trình EB hiện không được 
triển khai tại tiểu bang Washington.  

 

FAQ về tìm kiếm việc làm 
Tôi đang nhận Trợ Cấp Thất Nghiệp Do Đại Dịch (PUA). Tôi có cần tìm việc làm 
không? 

Có. Bạn cần hoàn thành ít nhất một hoạt động tìm kiếm việc làm được chấp thuận, ngay cả 
khi bạn đang được hưởng PUA. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn nên hoàn thành ít 
nhất ba hoạt động vì: 

• Dự kiến trợ cấp PUA sẽ kết thúc vào đầu tháng 9 năm 2021. Tích cực tìm việc 
làm trước thời gian đó sẽ giúp bạn nắm thế chủ động trước khi trợ cấp của bạn kết 
thúc. 
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• Điều đó có thể tránh được các vấn đề có thể có trong tương lai. Nếu chúng tôi 
cần đánh giá lại yêu cầu nhận trợ cấp của bạn và nhận thấy những tuần trước của 
bạn đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thường xuyên thay vì PUA, thì việc hoàn 
thành ba lần tìm kiếm việc làm sẽ đáp ứng yêu cầu để nhận trợ cấp thất nghiệp 
thường xuyên và có thể tránh được các vấn đề hoặc thanh toán quá mức vào 
những tuần trước. Bạn có thể tìm hiểu thêm về lý do chúng tôi đánh giá lại yêu cầu 
nhận trợ cấp của bạn trên trang Potential new claim alert (Cảnh báo yêu cầu xin trợ 
cấp mới tiềm năng) trên trang web của chúng tôi (bằng Tiếng Anh). 

 

Tôi không thể làm việc vì tôi có nguy cơ cao mắc COVID-19. Tôi có vẫn cần hoàn 
thành các hoạt động tìm kiếm việc làm không?  

Có. Nếu bạn thất nghiệp, pháp luật yêu cầu bạn phải hoàn thành các hoạt động tìm kiếm 
việc làm được yêu cầu để tiếp tục đủ điều kiện nhận trợ cấp. 

• Hãy nhớ rằng có nhiều hoạt động có thể được thực hiện trực tuyến. 
• Bạn cũng có thể tiếp tục tìm kiếm công việc phù hợp có thể làm tại nhà. 

 

Tôi đang nhận được Trợ Cấp Thất Nghiệp Khẩn Cấp Do Đại Dịch (PEUC). Các yêu 
cầu tìm kiếm việc làm có khác biệt gì không? 

Không. Yêu cầu tìm kiếm việc làm của bạn vẫn tương tự như các yêu cầu để hưởng trợ 
cấp thất nghiệp thường xuyên. Bạn phải hoàn thành ít nhất ba hoạt động tìm kiếm việc làm 
được chấp thuận mỗi tuần để tiếp tục đủ điều kiện nhận trợ cấp. 

 

Tôi tự kinh doanh và/hoặc sở hữu một doanh nghiệp. Tôi có vẫn cần hoàn thành các 
hoạt động tìm kiếm việc làm không?  

Có. Theo luật, bạn cần hoàn thành các hoạt động tìm kiếm việc làm để tiếp tục đủ điều kiện 
nhận trợ cấp. Nếu đang nhận PUA, bạn cần hoàn thành ít nhất một hoạt động. Nếu đang 
nhận trợ cấp thất nghiệp thường xuyên, bạn cần hoàn thành ít nhất ba hoạt động. 

Ba điều cần biết: 

1. Hầu hết các hoạt động đều không bao gồm hoạt động xin việc làm tại các chủ sử 
dụng lao động khác. 

2. Chúng tôi đã bổ sung các hoạt động được chấp thuận cụ thể dành cho người tự 
doanh và chủ doanh nghiệp để yêu cầu này phù hợp hơn cho bạn. 

3. Bạn có thể hoàn thành bất kỳ hoạt động được chấp thuận nào để đáp ứng yêu cầu. 
Bạn không phải giới hạn trong những yêu cầu được chấp thuận dành cho người tự 
doanh và/hoặc chủ doanh nghiệp. 

 

Tôi đang làm việc bán thời gian vì đại dịch. Tôi có vẫn cần tìm việc để nhận trợ cấp 
thất nghiệp không? 

Có. Bạn cần tìm việc làm chính thức phù hợp, ngay cả khi bạn đã làm việc bán thời gian. 

https://esd.wa.gov/unemployment/potential-new-claim
https://esd.wa.gov/unemployment/potential-new-claim
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Tôi đang chăm sóc người khác và không thể làm việc. Tôi có vẫn cần tìm việc để 
nhận trợ cấp thất nghiệp không? 

Có. Bạn phải tiếp tục đáp ứng yêu cầu tìm kiếm việc làm để tiếp tục đủ điều kiện nhận trợ 
cấp thất nghiệp, ngay cả khi bạn đang chăm sóc người khác. Bao gồm chăm sóc trẻ em 
phải nghỉ học hoặc dịch vụ chăm sóc ban ngày do đại dịch. 

Bạn có đang nhận trợ cấp Nghỉ Phép Vì Lý Do Y Tế và Gia Đình Có Hưởng Lương không? 
Chương trình này khác với Bảo Hiểm Thất Nghiệp và có các yêu cầu khác nhau. Nếu bạn 
đang nhận trợ cấp Nghỉ Phép Vì Lý Do Y Tế và Gia Đình Có Hưởng Lương vì đang nghỉ 
việc tạm thời và chăm sóc thành viên gia đình bị ốm hoặc chấn thương, bạn sẽ không cần 
áp dụng yêu cầu tìm kiếm việc làm. Truy cập paidleave.wa.gov (bằng Tiếng Anh) để biết 
thêm thông tin về chương trình đó. Bạn không thể nhận đồng thời cả bảo hiểm thất nghiệp 
và trợ cấp Nghỉ Phép Vì Lý Do Y Tế và Gia Đình Có Hưởng Lương. 

 

Tôi có lời mời làm việc nhưng chưa thể bắt đầu làm việc khi yêu cầu tìm kiếm việc 
làm chưa có hiệu lực trở lại. Tôi có vẫn cần tìm việc để nhận được trợ cấp thất 
nghiệp trước khi bắt đầu công việc mới của mình không?  

Không, nhưng bạn vẫn cần xin vào danh sách chờ. Danh sách chờ cho phép bạn tiếp tục 
nhận trợ cấp mà không cần tìm việc làm, miễn là bạn có lý do được chấp thuận. Hãy tìm 
hiểu thêm về danh sách chờ trên trang Temporary layoffs, standby and furloughs (Tạm thời 
sa thải, danh sách chờ và nghỉ phép) trên trang web của chúng tôi (bằng Tiếng Anh).  

 

Tôi đã xin vào danh sách chờ từ đầu năm nay hoặc từ trước trong đại dịch khi các 
yêu cầu tìm kiếm việc làm bị bãi bỏ. Tôi có cần nộp đơn xin mới để vào danh sách 
chờ khi yêu cầu này có hiệu lực trở lại không? 

Các yêu cầu xin vào danh sách chờ từ trước trong đại dịch không còn hiệu lực. Bạn hoặc 
chủ sử dụng lao động của bạn sẽ cần yêu cầu lại để được vào danh sách chờ khi sắc lệnh 
bãi bỏ yêu cầu tìm kiếm việc làm đã được dỡ bỏ từ ngày 4 tháng 7 năm 2021. Hãy tìm hiểu 
thêm về cách thực hiện việc này trêntrang Temporary layoffs, standby and furloughs (Tạm 
thời sa thải, danh sách chờ và nghỉ phép) trên trang web của chúng tôi (bằng Tiếng Anh). 

 

Các yêu cầu cơ bản để yêu cầu xin trợ cấp thất nghiệp là gì? 

Khi yêu cầu nhận trợ cấp thất nghiệp, bạn phải: 

• Có khả năng làm việc. 
• Sẵn sàng làm việc. 
• Tích cực tìm kiếm công việc phù hợp, trừ khi chúng tôi có yêu cầu khác đối với bạn. 
• Đã đăng ký làm việc với một trung tâm việc làm của WorkSource hoặc trung tâm 

việc làm ở địa phương (nếu sống bên ngoài Washington). 

Khi nhận trợ cấp thất nghiệp, bạn thường phải tìm kiếm công việc phù hợp và lưu giữ hồ 
sơ tìm kiếm việc làm của mình để tiếp tục đủ điều kiện nhận trợ cấp. Bạn cần ghi lại tổng 

http://www.paidleave.wa.gov/
https://esd.wa.gov/unemployment/temporary-layoffs
https://esd.wa.gov/unemployment/temporary-layoffs
https://esd.wa.gov/unemployment/temporary-layoffs
https://esd.wa.gov/unemployment/temporary-layoffs
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số ba hoạt động tìm kiếm việc làm được chấp thuận mỗi tuần. Bạn có thể ghi lại thông tin 
này trực tuyến khi gửi yêu cầu nhận trợ cấp hàng tuần hoặc bạn có thể sử dụng nhật ký tìm 
kiếm việc làm bản giấy của chúng tôi (bằng Tiếng Anh), nếu bạn gửi yêu cầu qua điện 
thoại. WorkSource có các chương trình và dịch vụ có thể giúp bạn trở lại làm việc nhanh 
hơn 

Một điều rất quan trọng là bạn phải hiểu rõ trách nhiệm của mình khi tiến hành và ghi lại 
các hoạt động tìm kiếm việc làm để tránh các lỗi có thể dẫn đến việc bạn phải trả lại các 
khoản trợ cấp nhận được.  

 

Tôi có thể thực hiện cùng một hoạt động nhiều lần và được tính là nhiều hoạt động 
tìm kiếm việc làm không?  

Không. Bạn không thể thực hiện cùng một hoạt động nhiều lần và được tính là nhiều hoạt 
động. Ví dụ: 

• Bạn không thể xem cùng một video nhiều lần hoặc ứng tuyển cùng một công việc 
nhiều lần và được tính là nhiều hoạt động tìm kiếm việc làm. 

• Bạn có thể xem các video khác nhau có liên quan đến hoạt động tìm kiếm việc làm 
trong cùng một tuần (ví dụ: một video về các thông lệ tốt nhất khi phỏng vấn và một 
video về viết lý lịch nghề nghiệp) hoặc ứng tuyển các công việc khác nhau trong 
cùng một công ty và mỗi lần ứng tuyển sẽ được tính là một hoạt động tìm kiếm việc 
làm. 

 

Bạn có cần đăng ký với văn phòng của WorkSource tại địa phương hoặc Trung Tâm 
Việc Làm Hoa Kỳ (American Job Center) không? 

Nếu bạn sống tại Washington, bạn sẽ nghiễm nhiên được đăng ký làm việc thông qua văn 
phòng của WorkSource tại tiểu bang Washington sau khi bạn gửi yêu cầu nhận trợ cấp thất 
nghiệp. Công việc được phân công theo mã zip của bạn. Nếu bạn sống bên ngoài 
Washington, bạn phải đăng ký với Trung Tâm Việc Làm Hoa Kỳ tại địa phương trong vòng 
một tuần kể từ ngày bạn nhận được khoản thanh toán trợ cấp thất nghiệp đầu tiên. Nếu 
bạn nộp hồ sơ nhận cấp trợ cấp thất nghiệp lần đầu từ Washington, sau đó di chuyển trong 
phạm vi Hoa Kỳ hoặc đến Canada và tiếp tục đáp ứng tất cả các yêu cầu đủ điều kiện, thì 
bạn sẽ tiếp tục đủ điều kiện nhận trợ cấp. Bạn phải tìm việc làm và đăng ký làm việc tại nơi 
bạn sống. Truy cập WorkSourceWa.com (bằng Tiếng Anh) để tìm vị trí văn phòng của 
WorkSource gần bạn nhất. 

 

Tôi nên làm gì nếu tôi đang ở ngoài tiểu bang? 

Nếu bạn sống tại một tiểu bang khác hoặc chuyển đến một khu vực mới, bạn phải đăng ký 
làm việc với Trung Tâm Việc Làm Hoa Kỳ trong vòng một tuần kể từ ngày khoản thanh toán 
đầu tiên của bạn được cấp theo yêu cầu nhận trợ cấp mới hoặc được mở lại của bạn. Bạn 
có thể xác định vị trí Trung Tâm Việc Làm Hoa Kỳ trên trang web tại servicelocator.org 
(bằng Tiếng Anh). Trong nhiều trường hợp, bạn có thể đăng ký trực tuyến. Liên hệ với văn 
phòng tại địa phương của bạn để tìm hiểu cách hoàn thành quy trình đăng ký. 

https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/ESD-job-search-log.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/ESD-job-search-log.pdf
https://www.worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://www.careeronestop.org/LocalHelp/service-locator.aspx
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Nếu bạn không đăng ký làm việc, bạn sẽ bị từ chối hưởng trợ cấp cho mỗi tuần bạn không 
đăng ký. 

 

Tôi nên làm gì nếu tôi đang ở nước ngoài? 
 
Nếu bạn đang ở ngoài Hoa Kỳ, Puerto Rico hoặc Quần Đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, bạn phải 
tìm việc làm từ xa hoặc trực tiếp mà bạn được pháp luật cho phép thực hiện tại quốc gia 
bạn đang sinh sống.  

Nếu bạn không thể trở về Hoa Kỳ, Puerto Rico hoặc Quần Đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ ngay 
để tiếp tục làm việc vì bạn đã được mời làm việc, bạn cũng có thể tìm kiếm việc làm tại các 
địa điểm này. 

 

Có trường hợp ngoại lệ về yêu cầu tìm kiếm việc làm không? 

Có, nhưng chỉ trong những trường hợp giới hạn. Gần như tất cả mọi người – bao gồm cả 
những người nhận PUA – đều phải tìm việc làm phù hợp. Các trường hợp ngoại lệ bao 
gồm: 

• Chúng tôi chấp thuận cho bạn tham gia chương trình đào tạo, như Đào Tạo Được 
Ủy Viên Phê Duyệt (Commissioner Approved Training) hoặc Trợ Cấp Đào 
Tạo (Training Benefits). 

• Chúng tôi chấp thuận cho bạn tham gia SharedWork. 

• Chúng tôi chấp thuận cho bạn vào danh sách chờ. 

• Chúng tôi chấp thuận cho bạn tham gia Chương Trình Trợ Cấp Tự Doanh (Self-
Employment Assistance Program, SEAP). 

• Bạn được điều động thông qua một hiệp hội phụ trách toàn bộ việc giới thiệu. 

• Bạn bị thất nghiệp một phần (và được sở chấp thuận). 

• Bạn là người học nghề điện đã đăng ký đang hoạt động trong một chương trình học 
nghề điện đã được phê duyệt. 

• Bạn được chấp thuận tham gia lớp học của khóa đào tạo học việc bắt buộc. 

• Bạn tham gia đình công hoặc bế xưởng. 

Bạn chỉ cần hoàn thành một hoạt động tìm kiếm việc làm nếu bạn:  

• Đang nhận PUA. Tuy nhiên, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên hoàn thành ba hoạt 
động tìm kiếm việc làm được chấp thuận nếu bạn đang nhận PUA. Xem câu hỏi về 
PUA trên trang này để tìm hiểu thêm. 

• Phải bỏ việc vì bạo hành gia đình hoặc bị theo dõi. Nếu sở đã xác định được bạn 
phải bỏ việc vì nguyên nhân chính đáng do là nạn nhân của bạo hành gia đình hoặc 
bị theo dõi, bạn chỉ cần hoàn thành một hoạt động được chấp thuận mỗi tuần để tiếp 
tục đủ điều kiện nhận trợ cấp. 

Tất cả những người yêu cầu nhận trợ cấp khác phải hoàn thành ít nhất ba hoạt động tìm 
kiếm việc làm được chấp thuận. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các yêu cầu tìm kiếm 
việc làm khi bạn nộp yêu cầu nhận trợ cấp thất nghiệp. 
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Lưu ý: Nếu bạn là thành viên của hiệp hội phụ trách toàn bộ việc giới thiệu, bạn phải tìm 
việc làm bằng cách đáp ứng các yêu cầu điều động của hiệp hội đó. Hiệp hội phụ trách 
toàn bộ việc giới thiệu nghĩa là hiệp hội giới thiệu các thành viên của mình cho công việc 
theo giấy giới thiệu hoặc điều động. 

 

Làm sao tôi biết được các hoạt động tìm kiếm việc làm của tôi có được từ bỏ không? 

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản thông qua phương thức phản hồi ưu 
tiên do bạn lựa chọn. Bạn phải tìm kiếm việc làm trừ khi bạn đã được sở thông báo rằng 
bạn không cần tìm việc. Nếu bạn cần tìm việc làm, bạn phải đáp ứng các yêu cầu tìm kiếm 
việc làm của tiểu bang Washington mỗi tuần bạn yêu cầu nhận trợ cấp (trừ khi chúng tôi có 
thông báo khác cho bạn). 

 

Liên hệ với chủ sử dụng lao động là gì? 

Khi có câu hỏi về vị trí, bạn phải tiến hành tất cả các bước cần thiết để ứng tuyển vào vị trí 
đó để việc liên hệ đó được tính là một hoạt động tìm kiếm việc làm. Bạn thực hiện liên hệ 
với chủ sử dụng lao động khi bạn muốn hỏi về công việc hoặc ứng tuyển. Nếu bạn đã ứng 
tuyển hoặc có câu hỏi về công việc và phát hiện ra chủ sử dụng lao động không tuyển dụng 
hoặc chấp nhận đơn xin việc, bạn vẫn có thể tính việc đặt câu hỏi của mình là một lần liên 
hệ với chủ sử dụng lao động nếu bạn không biết rằng chủ sử dụng lao động không tuyển 
dụng hoặc chấp nhận đơn xin việc. Bạn cần ghi thông tin đó vào nhật ký tìm kiếm việc làm. 
Bạn có thể liên hệ với nhà tuyển dụng qua: 

• Email 

• Fax 

• Internet 

• Thư 

• Điện thoại 

• Gặp trực tiếp 

• Gặp trực tuyến bằng cách sử dụng các dịch vụ hội nghị truyền hình như Skype, 
Zoom, v.v. 

• Gian hàng tự phục vụ của chủ sử dụng lao động 

 

Tôi ghi lại hoạt động tìm kiếm việc làm như thế nào? 

Nếu bạn sử dụng eServices để nộp yêu cầu nhận trợ cấp hàng tuần, bạn sẽ cần nhập các 
hoạt động tìm kiếm việc làm vào eServices để đủ điều kiện nhận trợ cấp. Chỉ cần làm theo 
hướng dẫn trong eServices. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn xuất trình bằng chứng về hoạt 
động tìm kiếm việc làm, ngay cả khi bạn đã gửi thông tin tìm kiếm việc làm kèm theo yêu 
cầu nhận trợ cấp hàng tuần trực tuyến thông qua eServices, do đó bạn sẽ cần lưu giữ tài 
liệu về hoạt động tìm kiếm của mình. Bạn không cần cung cấp cho chúng tôi bằng chứng 
về các hoạt động của mình trừ khi chúng tôi yêu cầu.  

Nếu bạn gửi yêu cầu nhận trợ cấp hàng tuần qua điện thoại, bạn sẽ cần lưu nhật ký bằng 
văn bản về hoạt động tìm kiếm việc làm của mình. Chúng tôi khuyến khích bạn sử 



  

Cập nhật: Ngày 12 tháng 07 năm 2021   13 
 

dụng  mẫu nhật ký tìm kiếm việc làm (bằng Tiếng Anh) mà chúng tôi cung cấp nhưng bạn 
cũng có thể ghi lại hoạt động tìm kiếm việc làm của mình trên bất kỳ tài liệu nào mà bạn 
chọn. Nếu bạn tự chọn, thì tài liệu đó phải có những thông tin cần thiết để chứng minh 
được rằng bạn tích cực tìm kiếm công việc phù hợp. Bạn sẽ cần cho chúng tôi xem nhật ký 
này nếu chúng tôi yêu cầu. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể liên hệ với bạn để yêu cầu bằng 
chứng về hoạt động tìm kiếm việc làm ngay cả sau khi bạn đã dừng yêu cầu nhận trợ cấp 
mỗi tuần. 

Sử dụng nhật ký tìm kiếm việc làm (bằng Tiếng Anh) mà chúng tôi cung cấp để tránh ghi 
thiếu thông tin. Vui lòng sử dụng mực đen và viết rõ ràng. 

 

Tôi có cần nộp nhật ký tìm kiếm việc làm không? 

Không, nhưng chúng tôi có thể yêu cầu xem nhật ký đó bất kỳ lúc nào. Bạn phải lưu 
nhật ký đó trong ít nhất 30 ngày sau khi kết thúc năm nhận trợ cấp hoặc 30 ngày sau khi 
bạn dừng nhận trợ cấp, tùy thuộc vào thời gian nào muộn hơn. Bạn không cần gửi nhật ký 
cho chúng tôi trừ khi chúng tôi yêu cầu. 

Chúng tôi tiến hành các đánh giá hoạt động tìm kiếm việc làm ngẫu nhiên để đảm bảo bạn 
đang tìm kiếm công việc phù hợp. Nếu bạn được chọn để đánh giá hoặc chúng tôi có câu 
hỏi về hoạt động tìm kiếm việc làm của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu bản sao (các) nhật ký tìm 
kiếm việc làm của bạn và bạn phải cung cấp theo hướng dẫn. 

Chúng tôi có thể gửi cho bạn thư để đặt lịch đánh giá hoạt động tìm kiếm việc làm để đảm 
bảo bạn đang tìm kiếm công việc phù hợp, đánh giá tính đủ điều kiện nhận trợ cấp của bạn 
và cung cấp thông tin phản hồi để cải thiện hoạt động tìm kiếm việc làm của bạn nếu phù 
hợp. Đọc kỹ thư để xem buổi phỏng vấn của bạn là qua điện thoại hay trực tiếp. Chuẩn bị 
sẵn (các) nhật ký tìm kiếm của bạn. Nếu nhật ký của bạn bị thiếu hoặc không đầy đủ hoặc 
bạn không thực sự cố gắng để tìm kiếm công việc phù hợp, chúng tôi có thể từ chối cấp trợ 
cấp. Khi đó, bạn sẽ phải trả lại khoản trợ cấp cho tất cả các tuần bạn không đáp ứng yêu 
cầu tìm kiếm việc làm. 

Ngay cả khi bạn có thể cho thấy bạn đã tuân thủ các yêu cầu tìm kiếm việc làm, chúng tôi 
vẫn có thể đề xuất cách điều chỉnh nỗ lực tìm kiếm việc làm của bạn hoặc cải thiện tài liệu 
của bạn. Chúng tôi cũng có thể đặt lịch hẹn thêm với bạn để xác nhận việc bạn đáp ứng 
yêu cầu. 

Nếu bạn không thể chứng minh đã thực sự cố gắng tìm kiếm công việc phù hợp, chúng tôi 
có thể từ chối cấp trợ cấp cho bạn. Nếu chúng tôi từ chối cấp trợ cấp cho bạn, bạn phải trả 
lại khoản trợ cấp mà bạn đã nhận được cho các tuần bạn không đáp ứng yêu cầu tìm kiếm 
việc làm. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đặt lịch đánh giá hoạt động tìm kiếm việc làm của bạn cho 
tất cả các tuần bạn đã yêu cầu nhận trợ cấp. 

Bạn phải chấp nhận đề nghị làm việc phù hợp dựa trên kỹ năng, khả năng và các yếu tố 
khác cho nghề nghiệp của bạn trong thị trường lao động của bạn. Nếu có ít công việc trong 
nghề nghiệp hoặc khu vực địa lý của bạn, bạn phải mở rộng hoạt động tìm kiếm việc làm 
của mình. Ví dụ: bạn có thể phải cân nhắc tìm kiếm việc làm trực tuyến hoặc trong một lĩnh 
vực hoặc địa điểm khác. 

Bạn không thể giới hạn hoạt động tìm kiếm của mình chỉ trong phạm vi những công việc sẽ 
bắt đầu trong tương lai. Ví dụ: nếu bạn là lái xe buýt đưa đón học sinh đang nghỉ hè, bạn 

https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/ESD-job-search-log.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/ESD-job-search-log.pdf
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không thể giới hạn hoạt động tìm kiếm việc làm của mình chỉ trong phạm vi những công 
việc sẽ bắt đầu vào mùa thu hoặc công việc sẽ kết thúc khi năm học bắt đầu. Hãy tìm hiểu 
thêm trên trang Refusal of work (Từ chối làm việc) (bằng Tiếng Anh) trên trang web của 
chúng tôi. 

 

WorkSource có thể giúp tôi như thế nào với hoạt động tìm kiếm việc làm của mình? 

Các văn phòng của WorkSource tại tiểu bang Washington và các chi nhánh tại các tiểu 
bang khác là các đối tác trong mạng lưới Trung Tâm Việc Làm Hoa Kỳ. Họ cung cấp các 
dịch vụ việc làm và đào tạo cho những người tìm kiếm việc làm và chủ sử dụng lao 
động. Hầu hết các dịch vụ đều được miễn phí. Để tìm văn phòng của WorkSource gần bạn 
nhất, hãy truy cập WorkSourceWA.com (bằng Tiếng Anh). 

Nếu bạn sống bên ngoài Washington, hãy tìm Trung Tâm Việc Làm Hoa Kỳ gần nhất 
tại careeronestop.org (bằng Tiếng Anh) hoặc gọi số 877-872-5627. Các văn phòng của 
WorkSource cung cấp các lớp học, các buổi hội thảo có giá trị và các dịch vụ khác có thể 
giúp đáp ứng các yêu cầu tìm kiếm việc làm hàng tuần của bạn. 

Bên dưới là danh sách các dịch vụ trực tuyến và trực tiếp do WorkSource cung cấp: 

• Đánh giá các kỹ năng và hướng dẫn nghề nghiệp. 

• Các chiến lược để tìm việc làm. 

• Thông tin về mức lương của công việc và những công việc nào đang cần người. 

• Thư giới thiệu đến các cơ hội tuyển dụng, các sự kiện tuyển dụng trực tuyến và trực 
tiếp. 

• Thư giới thiệu và các lịch hẹn nhận dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm việc làm. 

• Hỗ trợ chuẩn bị lý lịch nghề nghiệp của bạn và sẵn sàng cho buổi phỏng vấn xin 
việc. 

• Chia sẻ các chiến lược tìm kiếm việc làm với những người tìm việc khác. 

• Thư giới thiệu tham gia các chương trình đào tạo chính thức cũng như truy cập 
chương trình đào tạo trực tuyến miễn phí. 

• Thư giới thiệu đến các ngân hàng thực phẩm, tư vấn tín dụng miễn phí, trợ cấp 
chăm sóc sức khỏe, nhà ở, tiện ích và nhiều nguồn lực khác từ cộng đồng để giúp 
bạn đối phó với tình trạng thất nghiệp. Bạn cũng có thể gọi 211 để biết thêm các 
nguồn lực. 

Tôi đang nhận Trợ Cấp Mở Rộng. Các yêu cầu tìm kiếm việc làm có tương tự cho 
chương trình này không? (Lưu ý: Chương trình Trợ Cấp Mở Rộng hiện không được triển 
khai tại tiểu bang Washington. Hãy truy cập trang Benefit extensions (Mở rộng trợ cấp) để 
tìm hiểu thêm.) (Bằng Tiếng Anh) 

Nếu bạn đã sử dụng hết 26 tuần nhận trợ cấp thất nghiệp thường xuyên và PEUC 
liên bang của mình, bạn có thể đủ điều kiện nhận Trợ Cấp Mở Rộng, cho phép bạn 
nhận trợ cấp thêm lên tới 13 tuần. Chương trình này có các yêu cầu tìm kiếm việc làm 
nghiêm ngặt, khác với các yêu cầu tìm kiếm việc làm của chương trình trợ cấp thất nghiệp 
thường xuyên. Việc không đáp ứng các yêu cầu tìm kiếm việc làm này sẽ có hậu quả 
nghiêm trọng. Nếu bạn đăng ký và đủ điều kiện nhận Trợ Cấp Mở Rộng, chúng tôi sẽ gửi 
cho bạn hướng dẫn để tiến hành tìm kiếm việc làm. Hãy tìm hiểu thêm về Trợ Cấp Mở 
Rộng và cách đăng ký trên trang Benefit extensions (Mở rộng trợ cấp) (bằng Tiếng Anh). 

https://esd.wa.gov/unemployment/work/refuse
https://www.worksourcewa.com/
http://www.careeronestop.org/
https://esd.wa.gov/unemployment/benefit-extensions
https://esd.wa.gov/unemployment/benefit-extensions
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Nhận trợ giúp tìm việc làm 
Bạn có muốn kết nối với một chuyên gia tận tâm để giúp bạn tìm việc làm không? 
WorkSource sẵn sàng giúp bạn! 

Nhân viên của WorkSource có thể kết nối bạn với các chủ sử dụng lao động hiện đang 
tuyển dụng trong cộng đồng của bạn, xác định các cơ hội đào tạo hoặc giúp bạn hoàn thiện 
các kỹ năng xin việc và phỏng vấn. 

Dưới đây là những việc cần làm: 

• Cách tốt nhất để kết nối với thành viên nhóm WorkSource là trực tuyến. 

• Nếu cách này không hiệu quả với bạn, một số văn phòng của WorkSource sẽ mở 
cửa trở lại để cung cấp dịch vụ trực tiếp. Dịch vụ trực tiếp có thể chỉ được cung cấp 
khi hẹn trước. 

• Vui lòng truy cập trang tìm kiếm văn phòng của WorkSource (bằng Tiếng Anh) để 
tìm các tùy chọn hiện có cho các dịch vụ trực tuyến và trực tiếp trong khu vực của 
bạn. 

• Chúng tôi dự kiến sẽ nhận được nhiều yêu cầu đối với các dịch vụ của WorkSource 
khi yêu cầu này có hiệu lực trở lại. Vui lòng truy cập trang tìm kiếm văn phòng trên 
WorkSourceWA.com (bằng Tiếng Anh) để tìm ra cách tốt nhất kết nối với một 
chuyên gia của WorkSource trong cộng đồng của bạn. 

Tìm văn phòng của WorkSource hoặc Trung Tâm Việc Làm Hoa Kỳ tại địa phương của bạn: 
 
Washington: WorkSourceWA.com 

Bên ngoài Washington: careeronestop.org hoặc 877-872-5627 

 

Sở An Ninh Việc Làm (Employment Security Department) là một chủ sử dụng lao động/chương trình cung 
cấp cơ hội công bằng. Các dịch vụ và phương tiện hỗ trợ được cung cấp theo yêu cầu cho các cá nhân 
khuyết tật. Dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ cho các cá nhân không thông thạo Tiếng Anh được cung cấp miễn 
phí. Dịch Vụ Tiếp Âm của Washington: 711 

 

 

https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://www.careeronestop.org/

