
 

Có các dịch vụ thông dịch theo yêu cầu. 

Trợ cấp thất nghiệp  
Có thể có trợ cấp hàng tuần cho những người 
lao động bị mất việc mà không phải do lỗi của 
họ. Bạn có thể nộp đơn xin bảo hiểm thất 

nghiệp qua mạng trực tuyến 24/7. Không có văn phòng 
trợ cấp thất nghiệp thực tế để đến tận nơi. Bạn có thể 
tìm hướng dẫn về cách gửi đơn xin trợ cấp đầu tiên 
hoặc chứng nhận hàng tuần và đăng nhập vào 
ReEmployME tại www.maine.gov/unemployment. Nếu 
bạn có thắc mắc liên quan đến đơn xin trợ cấp thất 
nghiệp bạn đã nộp, vui lòng gọi 1-800-593-7660. Đối với 
những thắc mắc thông thường về thất nghiệp, bạn cũng 
có thể liên lạc với Trung tâm Hướng nghiệp tại địa 
phương. 

Trợ giúp tìm việc làm 
Nhận dịch vụ tìm việc làm trên Maine JobLink (kết hợp 
các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn với các cơ hội việc 
làm hiện có). Để hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thất 
nghiệp, bạn phải đăng ký trên Maine JobLink tại 
joblink.maine.gov. Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến 
Maine JobLink, vui lòng gọi 1207-623-7967. Người dùng 
TTY gọi Dịch vụ tiếp âm 711 Tiểu bang Maine. 

Các dịch vụ qua Trung tâm CareerCenter  
Bao gồm các chương trình hội thảo huấn luyện về các 
nguyên tắc căn bản để tìm việc làm thành công và trợ 
giúp huấn nghệ. Có 12 trung tâm CareerCenters trên 
khắp Maine với thông tin và các nguồn trợ giúp trực tuyến 
tại www.mainecareercenter.gov. Có thể có thêm các dịch 
vụ khác cho cựu chiến binh và người khuyết tật. 

Chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm sức khỏe  
Consumers for Affordable Health Care là tổ chức hoạt động 
của Chương trình hỗ trợ người tiêu dùng của Maine. Tổ 
chức này có thể cung cấp cho bạn thông tin kín đáo về 
những chương trình bảo hiểm sức khỏe chi phí thấp, gồm 
cả MaineCare, qua "Đường dây trợ giúp" tại số điện thoại 
miễn phí của họ   

miễn phí của họ  tại số 1-800-965-7476 hoặc vào 
enroll207.com or www.coverme.gov. 

Trợ giúp huấn nghệ  
Các tổ chức hợp tác huấn nghệ của CareerCenter trợ giúp 
tài chánh cho người đủ điều kiện.  

Quận nơi cư ngụ Các nguồn trợ giúp 

Androscoggin | Franklin  
Hancock | Kennebec   
Oxford | Penobscot  
Piscataquis | Somerset  
Washington 

Eastern Maine   
Development Corporation 
www.emdc.org/workforce/  
education-training   
207-991-0147 

Aroostook Aroostook County Action 
Program www.acap-me.org 207-
764-3721 

Cumberland | Knox  
Lincoln | Sagadahoc  
Waldo | York 

Workforce Solutions  
www.workforcesolutionsme.org 
207-930-7047 

Huấn nghệ cho người lớn 

Trung tâm Maine Education Opportunity Center 
meoc.maine.edu | 1-800-281-3703  

Tổ chức Maine Spark  
mainespark.me/adult-promise/adult-promise-hub 

Để biết thêm thông tin về các nguồn trợ giúp trong khu vực 
địa phương của bạn, xin gọi số “211.” 

Để có cẩm nang hướng dẫn nguồn trợ giúp đầy đủ:  
https://www.mainecareercenter.gov/docs/2022/ 
transitions_guide_2022.pdf 

https://www.mainecareercenter.gov/docs/2021/ 

JobSeekerGuide.pdf 

Các nguồn trợ giúp cho 
người lao động bị sa thải 

Bộ Lao động Maine cung cấp cơ hội bình đẳng trong việc làm và các chương trình.   
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Nếu bạn có thắc mắc về các dịch vụ  

hiện có, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại   

RapidResponse.DOL@maine.gov. 
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