Tuyên bố Ý định
Giới thiệu:
Mục đích của Tuyên bố Ý định này để Có được Sự Chấp thuận của một Gói Tương đương (“Tuyên bố Ý định”) là cung
cấp tài liệu về ý định của người sử dụng lao động nhằm cung cấp một gói tương đương đã được phê duyệt với ngày
có hiệu lực là ngày 3 tháng 9 năm 2023.
Một Tuyên bố Ý định đã được phê duyệt sẽ cung cấp quyền miễn trừ khỏi chương trình Nghỉ phép Có lương Oregon
để cung cấp các quyền lợi nghỉ phép có lương theo ORS 657B.340 và miễn thanh toán các khoản đóng góp cho quỹ
chương trình Nghỉ phép có lương trong khoảng thời gian sau khi Tuyên bố Ý định được phê duyệt lên đến không
muộn hơn thời hạn ngày 3 tháng 9 năm 2023 khi một gói tương đương được phê duyệt có hiệu lực.
Nếu người sử dụng lao động không nộp đơn đăng ký gói tương đương đã hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm
2023, tuyên bố ý định sẽ bị hủy bỏ và không còn hiệu lực. Sau đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh
toán tất cả các khoản đóng góp của người sử dụng lao động chưa được trả và nộp tất cả các khoản đóng góp của
nhân viên chưa được trả lương đã được ủy thác cho Tiểu bang Oregon trong các khoảng thời gian bắt đầu từ hoặc
sau ngày 1 tháng 1 năm 2023, và phải chịu hình phạt và tiền lãi. Người sử dụng lao động không được thu tiền đóng
góp của người lao động để trả bất kỳ khoản tiền phạt hoặc tiền lãi nào do người sử dụng lao động không đóng góp
kịp thời.
Bước 1: Nộp Tờ khai Tuyên bố Ý định của bạn cho Bộ
Nếu bạn có một gói tương đương sẵn sàng để phê duyệt, bạn không cần phải hoàn thành Tuyên bố Ý định và bạn
có thể gửi Đơn Đăng ký Gói Tương đương của mình vào thời điểm này. Việc đệ trình Tuyên bố Ý định không cung
cấp phê duyệt trước cho gói tương đương và người sử dụng lao động không có gói tương đương đã được phê
duyệt có hiệu lực vào ngày 3 tháng 9 năm 2023, sẽ chịu trách nhiệm về các khoản đóng góp từ ngày 1 tháng 1 năm
2023 cho đến khi một gói được phê duyệt có hiệu lực. Ngày cuối cùng bạn có thể nộp Tuyên bố Ý định là Ngày 30
Tháng 11 năm 2022.
Bước 2: Hoàn thiện và nộp đơn đăng ký gói tương đương của bạn
Đơn đăng ký Gói Tương đương phải được hoàn thành và nộp cho bộ trước ngày 31 tháng 5 năm 2023 để đáp ứng
thời hạn phê duyệt cho một gói có hiệu lực vào ngày 3 tháng 9 năm 2023.
Hướng dẫn:
• Các trường được đánh dấu * là bắt buộc

• Hoàn thành biểu mẫu này bằng mực đen hoặc xanh lam

• Vui lòng đảm bảo các câu trả lời đều dễ đọc

• Gửi biểu mẫu đã điền và các tài liệu cần thiết qua đường
bưu điện đến địa chỉ ở cuối trang 2

• Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua thư sau
khi đơn đăng ký của bạn được xem xét

MỤC A - THÔNG TIN LIÊN HỆ
Thông tin liên hệ sẽ được nhân viên sử dụng nếu chúng tôi có bất kỳ câu hỏi nào.
*Tên doanh nghiệp:

* Số nhận dạng nhà tuyển dụng liên bang (FEIN):
____ - ___________________

*Số nhận dạng doanh nghiệp (BIN):

__________________ - ____

*Tên:

*Họ:

*Số điện thoại:

*Email:

Địa chỉ thực tế
*Số nhà và tên đường, dòng 1:
Số nhà và tên đường, dòng 2:
Loại căn hộ:
*Tiểu bang:

Số căn hộ:

*Thành phố:
*Zip:

Quận:
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Địa chỉ gửi thư (Nếu khác với địa chỉ thực tế)
* Số nhà và tên đường, dòng 1:
Số nhà và tên đường, dòng 2:
Loại căn hộ:

Số căn hộ:

*Thành phố:

*Tiểu bang:

*Zip:

Quận:

LOẠI KẾ HOẠCH DỰ ĐỊNH (Đánh dấu chọn một ô)

q Gói tương đương được bảo hiểm đầy đủ

Gói tương đương được bảo hiểm đầy đủ có nghĩa là một gói tương đương trong đó người sử dụng lao động
mua hợp đồng bảo hiểm từ một công ty bảo hiểm được Bộ phận Quy định Tài chính của Bộ Dịch vụ Người
tiêu dùng và Kinh doanh Oregon (DCBS) phê duyệt để bán các sản phẩm nghỉ phép có lương và Bộ phận Quy
định Tài chính của Bộ Dịch vụ Doanh nghiệp và Người tiêu dùng Oregon (DCBS) và các quyền lợi liên quan
đến chương trình được quản lý thông qua hợp đồng bảo hiểm.

q Gói tương đương do chủ lao động quản lý

Gói do người sử dụng lao động quản lý có nghĩa là một gói tương đương trong đó người sử dụng lao động
cung cấp một gói riêng trong đó người sử dụng lao động chịu mọi rủi ro tài chính liên quan đến lợi ích và
quản lý gói tương đương, cho dù nó được quản lý bởi người sử dụng lao động hay quản trị viên bên thứ ba.
CHỨNG NHẬN VÀ TUYÊN BỐ

q Tôi xác nhận, bằng cách gửi Tuyên bố Ý định này, rằng tôi dự định cung cấp một đơn xin phê duyệt gói tương
đương với ngày có hiệu lực là ngày 3 tháng 9 năm 2023 và tôi sẽ nộp đơn đăng ký gói tương đương đã hoàn
thành cho chương trình Oregon Nghỉ phép có lương vào hoặc trước ngày 31 tháng 5 năm 2023 để đáp ứng
yêu cầu này.

q Tôi xác nhận, bằng cách gửi Tuyên bố Ý định này, rằng tôi thừa nhận và hiểu rằng nếu đơn đăng ký gói tương

đương của tôi không được chấp thuận và có hiệu lực vào ngày 31 tháng 9 năm 2023, hoặc, nếu tôi không nộp
đơn đăng ký gói tương đương trước ngày 31 tháng 5 năm 2023, tôi, người sử dụng lao động, sẽ chịu trách
nhiệm về tất cả các khoản đóng góp bắt buộc (bao gồm các khoản đóng góp quá hạn, tiền phạt và tiền lãi) theo
ORS 657B.150 (các khoản đóng góp của gói nghỉ phép có lương của tiểu bang cho người sử dụng lao động và
người lao động), có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 và tôi không được thu các khoản đóng góp hồi tố từ
nhân viên để đáp ứng yêu cầu này.

q Tôi thừa nhận rằng nếu tôi có ý định cung cấp một gói do nhà tuyển dụng quản lý, tôi phải cung cấp đầy đủ
bằng chứng về khả năng thanh toán với đơn đăng ký gói tương đương, theo yêu cầu.

q Tôi đã đọc và thừa nhận các luật được quy định trong ORS chương 657B và trong OAR 471-070-2205 và sẽ
tuân theo tất cả các yêu cầu hiện tại và tương lai trong quy chế, quy tắc hành chính và chính sách của cơ
quan đối với người sử dụng lao động cung cấp các gói tương đương đã được phê duyệt.

q Tôi tuyên bố theo hình phạt khai man rằng những điều đã nói ở trên là đúng và chính xác.
Đã thực thi ngày thứ

của tháng

Tên (Đã in):

tháng

,

năm

tại

thành phố

,

tiểu bang

.

Chức danh:

Chữ ký:
Vui lòng gửi lại biểu mẫu này và
các tệp đính kèm cần thiết cho:

Bộ Việc làm Oregon
Đơn Đăng ký Gói Tương đương Nghỉ phép Có lương Oregon
875 Union St NE, Salem, HOẶC 97311
CẦN GIÚP ĐỠ?

Bộ Việc làm Oregon (OED) là một cơ quan có cơ hội bình đẳng. Mọi người đều có quyền sử dụng các chương trình
và dịch vụ OED. OED cung cấp trợ giúp miễn phí. Một số ví dụ là ngôn ngữ ký hiệu và thông dịch viên ngôn ngữ
nói, tài liệu viết bằng các ngôn ngữ khác, chữ nổi braille, chữ in lớn, âm thanh và các định dạng khác. Nếu bạn
cần trợ giúp, vui lòng gọi 833-854-0166 (số điện thoại miễn phí). Người dùng TTY gọi 711. Bạn cũng có thể yêu
cầu trợ giúp tại paidleave@oregon.gov.
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