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ĐƠN ĐĂNG KÝ XIN CỨU TRỢ KHẨN CẤP COVID-19 

Cơ quan Lập pháp Oregon đã phê duyệt một chương trình cứu trợ tài chính cho những người dân Oregon gặp 
khó khăn về kinh tế do COVID-19. Quý vị có thể đủ điều kiện nhận khoản cứu trợ khẩn cấp $500 một lần, nếu 
quý vị đáp ứng các tiêu chí được liệt kê trong mỗi phần bên dưới. Nguồn quỹ này có hạn và có thể được coi là 
thu nhập chịu thuế. 

PHẦN MỘT: NẾU QUÝ VỊ TRẢ LỜI "CÓ" CHO TẤT CẢ CÁC CÂU HỎI TRONG PHẦN NÀY, QUÝ VỊ CÓ 
THỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH, TÙY THUỘC VÀO KHẢ NĂNG CỦA QUỸ, VUI 
LÒNG TIẾP TỤC SANG PHẦN HAI. NẾU QUÝ VỊ TRẢ LỜI “KHÔNG” CHO BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO 
TRONG PHẦN NÀY, QUÝ VỊ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHO CHƯƠNG TRÌNH NÀY.  

CÓ KHÔNG 

Trước khi gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng do COVID-19, thu nhập của tôi trước khi khấu
trừ thuế, bảo hiểm hoặc đóng góp hưu trí không vượt quá $4.000,00 mỗi tháng. (Đương đơn
xin vui lòng lưu ý:: nếu thu nhập của quý vị thay đổi do tiền hoa hồng, tiền boa, hoặc do quý vị
tự kinh doanh, thì câu trả lời của quý vị phải dựa trên khoảng thời gian sáu tháng  trước khi
thu nhập của quý vị bị ảnh hưởng bởi COVID-19.)

Tôi ít nhất 18 tuổi và tôi đang nộp đơn xin trợ cấp này cho bản thân tôi. (Đương đơn xin vui
lòng lưu ý: Quý vị chỉ có thể nộp đơn xin trợ cấp này cho bản thân quý vị, và quý vị phải cung
cấp các chứng từ hợp lệ, chẳng hạn như bằng lái xe hoặc thẻ ID của tiểu bang Oregon, hộ
chiếu hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh khác của chính phủ. Xem danh sách các chứng từ ở trang
4-5.)

Nơi thường trú của tôi là ở Oregon. (Đương đơn xin vui lòng lưu ý: nếu chứng từ quý vị sử
dụng cho câu hỏi trên không bao gồm địa chỉ hiện tại của quý vị, vui lòng cung cấp một chứng
từ bổ sung, chẳng hạn như một lá thư có tên và địa chỉ của quý vị. Xem danh sách đầy đủ các
chứng từ được chấp nhận ở bên dưới.)

Tôi đang gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng do đại dịch COVID-19. Nơi làm việc chính của
tôi đã bị đóng cửa do Sắc lệnh 20-07 hay 20-12 của Thống đốc, hoặc thu nhập của tôi đã giảm
đáng kể do Sắc lệnh 20-07 hay 20-12 của Thống đốc. (Đương đơn xin vui lòng lưu  đương đơn:
xem trang 4-5 để biết chi tiết về Sắc lệnh 20-07 hay 20-12.)

CHƯƠNG TRÌNH CỨU TRỢ KHẨN CẤP DO COVID-19 
CỦA TIỂU BANG OREGON 
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Nếu quý vị trả lời có cho câu hỏi ở trên, vui lòng mô tả những điều sau: 

PHẦN HAI: VUI LÒNG THAM KHẢO MỖI CÂU HỎI BÊN DƯỚI ĐỂ XÁC ĐỊNH TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
CỦA QUÝ VỊ.  

CÓ   KHÔNG 

Tôi đã nộp đơn đăng ký bảo hiểm thất nghiệp hoặc chương trình trợ cấp thất nghiệp do đại
dịch (PUA).

Nếu quý vị trả lời “KHÔNG” cho câu hỏi này, quý vị vẫn đủ điều kiện cho chương trình tùy thuộc vào khả năng 
của quỹ, vui lòng tiếp tục đến phần ba. 

Tên của Công ty hoặc Nơi Quý vị Làm việc: 

Thể loại Công việc (nhà hàng, dịch vụ cá nhân, dịch vụ vận chuyển cho thuê, v.v.): 

Mô tả Tác động về mặt Tài chính (ngày đóng cửa, mô tả các hoạt động bị cắt giảm và tác động đến việc làm 
của quý vị, hoặc COVID-19 đã ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập của quý vị như thế nào): 

Lưu ý: các khoản trợ cấp thất nghiệp tiểu bang của quý vị được coi là được thanh toán đúng thời hạn nếu quý vị đã được thanh 
toán tất cả các tuần mà quý vị đã yêu cầu, hoặc tất cả các tuần mà quý vị đã yêu cầu ngoại trừ tuần gần đây nhất. Ví dụ: nếu quý 
vị đã yêu cầu các tuần từ 27/03/2020 đến 02/08/2020, quý vị sẽ được coi là được thanh toán đúng thời hạn nếu quý vị đã nhận 
được tất cả các khoản thanh toán ngoại trừ khoản thanh toán của tuần 02/08/2020.  

Xin lưu ý; Đối với mục đích của mẫu đơn này, vui lòng trả lời câu hỏi về tình trạng thất nghiệp của quý vị dựa theo trợ cấp cơ bản 
của tiểu bang của quý vị (không tính các khoản trợ cấp bổ sung từ chính phủ liên bang). 
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Nếu quý vị trả lời “CÓ” cho câu hỏi này, vui lòng trả lời câu hỏi bên dưới. 

CÓ       KHÔNG 

Tôi đang được thanh toán đúng thời hạn các khoản bảo hiểm thất nghiệp hay trợ cấp thất
nghiệp do đại dịch.

Nếu quý vị trả lời “KHÔNG” cho câu hỏi này, quý vị  đủ điều kiện cho chương trình tùy thuộc vào khả năng của 
quỹ, vui lòng tiếp tục đến phần ba. Nếu quý vị trả lời “CÓ” cho câu hỏi này, thì quý vị không đủ điều kiện cho 
chương trình này. 

PHẦN BA: TẤT CẢ ĐƯƠNG ĐƠN PHẢI ĐIỀN PHẦN NÀY. 

CÓ   KHÔNG 

Tôi hiểu rằng việc cung cấp thông tin không chính xác sẽ được coi là khai man và có thể khiến
tôi phải hoàn trả đầy đủ bất kỳ khoản quỹ nào được phân phối thông qua chương trình này.

KHÔNG BẮT BUỘC:  CHỦNG TỘC HAY SẮC TỘC CỦA QUÝ VỊ LÀ GÌ? ĐÁNH DẤU VÀO CÁC Ô THÍCH 
HỢP 

☐ Châu Phi ☐ Mỹ Bản địa hoặc Thổ dân Alaska

☐ Châu Á ☐ Thổ dân Hawaii hoặc Dân Đảo Thái Bình Dương

☐ Da Đen/Mỹ Gốc Phi ☐ Slav

☐ La-tinh/Tây Ban Nha ☐ Da trắng

☐ Trung Đông ☐ Từ chối trả lời.

PHẦN BỐN: TẤT CẢ ĐƯƠNG ĐƠN PHẢI ĐIỀN PHẦN NÀY. 

_____________________________________________  __________________________________ 

Tên Đương đơn (Tên/Họ/Chữ cái đầu tên đệm) Ngày 

_____________________________________________    __________________________________ 
Chữ ký Đương đơn (có thể dùng chữ ký điện tử)         Ngày tháng sinh 

  __________________________________ 
 Số điện thoại (không bắt buộc)  
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__________________________________________________________________________________________ 
Địa chỉ nhà 

__________________________________________________________________________________________ 

Địa chỉ nhận thư (nếu khác nhau) 

PHẦN NĂM: PHẢI ĐƯỢC ĐIỀN BỞI TỔ CHỨC TÀI CHÍNH.  

____________________________________________  _____________________________________ 

Loại ID và Số ID do Đương đơn cung cấp       Số Đương đơn: (từ cổng truy vấn: XX, XXX)

__________________________________________________________________________________________ 

Tên người lao động / Tên tổ chức tài chính tham gia / ID của Chi nhánh  

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP: LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT THU NHẬP CỦA TÔI CÓ BỊ TÁC ĐỘNG BỞI 
COVID-19 HAY KHÔNG? 

Thống đốc đã ban hành các sắc lệnh 20-07 và 20-12 để giảm sự lây lan của COVID-19 ở Oregon và giữ an toàn 
cho mọi người. Nếu thu nhập cá nhân của quý vị bị ảnh hưởng đáng kể bởi các lệnh này, quý vị có thể đủ điều 
kiện nhận trợ cấp. Xin lưu ý: Nguồn quỹ dành cho chương trình này có hạn. Nếu quý vị không bị ảnh hưởng 
đáng kể bởi COVID-19, vui lòng xem xét tìm kiếm các chương trình cứu trợ tài chính khác và cho phép những 
người có nhu cầu cao nhất tiếp cận chương trình này. 

Sắc lệnh 20-12 của Thống đốc yêu cầu đóng cửa “Các công viên giải trí; thủy cung; trung tâm trò chơi;  phòng 
trưng bày nghệ thuật (trong trường hợp mở cửa tiếp khách mà không hẹn trước); tiệm cắt tóc và tiệm làm 
tóc; sân chơi bowling; cửa hàng mỹ phẩm; phòng tập khiêu vũ; cơ sở thẩm mỹ; cơ sở của tổ chức huynh đệ; 
cửa hàng nội thất; phòng tập thể dục và thể hình (bao gồm cả phòng tập leo núi); quán bar hút shisha; trung 
tâm mua sắm trong nhà và ngoài trời (nghĩa là tất cả các phần của khu phức hợp bán lẻ có các cửa hàng và nhà 
hàng trong cùng một khu vực); nơi tổ chức tiệc trong nhà (bao gồm cả phòng tập nhảy và phòng bắn súng 
laser); cửa hàng và cửa hiệu trang sức (trừ khi họ chỉ cung cấp hàng hóa thông qua dịch vụ nhận hàng hoặc 
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giao hàng); spa y tế, spa chăm sóc da mặt, spa ban ngày và dịch vụ mát xa trị liệu phi y tế; viện bảo tàng; tiệm 
làm móng và nhuộm da; phòng đánh bài hợp pháp; sân trượt băng nghệ thuật; trung tâm hoạt động của người 
cao tuổi; khu trượt tuyết; câu lạc bộ xã hội và tư nhấn; tiệm xăm/xỏ khuyên; câu lạc bộ quần vợt; rạp hát; 
phòng tập yoga; và câu lạc bộ thanh thiếu niên." 

Sắc lệnh 20-07 của Thống đốc yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh như “nhà hàng, quán bar, quán 
bia rượu, quán cà phê, khu ăn uống, câu lạc bộ hoặc các cơ sở tương tự khác mà bị cấm cung cấp đồ ăn hoặc 
thức uống tại chỗ" hoặc giảm đáng kể giờ hoạt động của họ. Các dịch vụ bổ sung như dịch vụ ngang hàng dựa 
trên ứng dụng, dịch vụ vận chuyển như công ty taxi và các loại hình việc làm khác có thể đã bị ảnh hưởng gián 
tiếp bởi lệnh của Thống đốc. Nếu hình thức hoặc nơi làm việc của quý vị không được liệt kê ở trên, vui lòng mô 
tả tác động thu nhập liên quan đến COVID-19 của quý vị trong mẫu đơn đính kèm. Việc mô tả COVID-19 đã 
làm giảm thu nhập của quý vị nghiêm trọng đến mức nào sẽ đáp ứng yêu cầu này. 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP: NHỮNG CHỨNG TỪ  N ÀO ĐƯỢC CHẤP NHẬN? 

CHỨNG TỪ VỀ DANH TÍNH - PHẢI BAO GỒM ẢNH VÀ KHÔNG HẾT HẠN TRƯỚC NGÀY 01/03/2020 

▪ Bằng lái xe được cấp bởi tiểu bang Oregon  
▪ Thẻ ID được cấp bởi tiểu bang Oregon 
▪ Hộ chiếu Hoa Kỳ, thẻ hộ chiếu Hoa Kỳ hoặc hộ chiếu Lãnh thổ Hoa Kỳ 
▪ Thẻ ID quân nhân  
▪ Thẻ thường trú nhân 
▪ Thẻ ID cho người thổ dân được cấp bởi các cơ quan sau đây: 

o Liên minh Các bộ lạc Khu bảo tồn Warm Springs của Oregon 
o Thẻ ID cho Người thổ dân của Liên minh Các bộ lạc Indian Siletz 
o Liên minh Các bộ lạc Umatilla Indian  
o Khu bảo tồn Burns Paiute  
o Cow Creek Band của Umpqua Indians 
o ID cho Người thổ dân chính thức của Bộ lạc Klamath 
o Liên minh Các bộ lạc Grand Ronde của Oregon 
o Liên minh Các bộ lạc Coos, Lower Umpqua và Siuslaw Indians 
o Thẻ ID ghi danh của Bộ lạc Coquille Indian  

CHỨNG TỪ THƯỜNG TRÚ TẠI TIỂU BANG (NẾU CHỨNG TỪ DÙNG ĐỂ CHỨNG MINH DANH TÍNH 
KHÔNG BAO GỒM ĐỊA CHỈ HIỆN TẠI HOẶC ĐÃ HẾT HẠN):  

▪ Giấy đăng ký hoặc giấy chủ quyền xe của Oregon hiện tại 
▪ Đơn đặt hàng tiện ích hoặc hóa đơn tiện ích do nhà cung cấp dịch vụ phát hành * 
▪ Bất kỳ tài liệu nào được cấp bởi một tổ chức tài chính mà bao gồm địa chỉ cư trú của quý vị * 
▪ Bất kỳ thư từ hoặc tài liệu từ một tổ chức chính phủ tiểu bang, địa phương hoặc liên bang 
▪ Bất kỳ tài liệu nào do công ty hoặc đại lý bảo hiểm phát hành * 
▪ Bất kỳ tài liệu nào được cấp bởi một cơ sở giáo dục * 
▪ Hợp đồng Thuê/Cho thuê hiện tại bao gồm chữ ký gốc của người cho thuê hoặc chủ nhà 
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▪ Phiếu lương, phiếu chi, biểu mẫu thuế W-2 hoặc 1099 *

*Tài liệu phải là hiện hành được chứng minh bởi ngày gửi (trong vòng 45 ngày kể từ ngày nộp đơn) 

NẾU TÊN HỢP PHÁP CỦA QUÝ VỊ KHÁC VỚI BẰNG CHỨNG DANH TÍNH CHÍNH CỦA QUÝ VỊ: 

▪ Giấy chứng nhận/giấy phép kết hôn do chính phủ cấp
▪ Giấy tờ về Quan hệ Bạn đời do Cơ quan Thống kê Dân số Oregon cấp
▪ Giấy tờ về Quan hệ Bạn đời do một chính phủ ngoài tiểu bang cấp
▪ Án lệnh ly hôn, phán quyết hủy bỏ hôn nhân, án lệnh hủy bỏ hôn nhân, phán quyết hủy bỏ quan

hệ bạn đời hay hủy bỏ quan hệ bạn đời do một toà án thành phố, quận hoặc tiểu bang của Hoa
Kỳ cấp

▪ Giấy chứng tử của người phối ngẫu do chính phủ cấp mà có liên quan đến tên pháp lý đầy đủ
hiện tại của quý vị

▪ Án lệnh nhận con nuôi hoặc án lệnh, sắc lệnh hay phán quyết của tòa án thay đổi tên của
đương đơn một cách hợp pháp
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