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Chương trình nghỉ phép có lương tại tiểu bang Oregon cho phép nhân viên ở Oregon 
được nghỉ phép có lương để nghỉ phép vì lý do gia đình, y tế và an toàn. 

Những ngày quan trọng cần lưu ý 
Ngày 1 tháng 1 năm 2023 Những người tự kinh doanh hoặc các nhà thầu độc lập có 

thể bắt đầu chọn chương trình bảo hiểm Nghỉ phép có 
lương 

Ngày 3 tháng 9 năm 2023 Phúc lợi bắt đầu 

Nếu bạn tự làm chủ kinh doanh hoặc là một nhà thầu độc lập thì bạn sẽ không tự động 
được vào chương trình bảo hiểm nghỉ phép có lương của tiểu bang Oregon. 
Bạn có thể chọn bảo hiểm nếu: 

 Cơ quan của bạn hiện trụ tại tiểu bang Oregon; và 
 Bạn đã kiếm được ít nhất $1,000 khoản lợi nhuận trong thu nhập ròng từ tiểu 

bang Oregon từ việc tự kinh doanh (thu nhập sau khi trừ chi phí của bạn) trong 
năm tính thuế trước đó trước khi bạn nộp đơn. 

Tôi có phải là người tự kinh doanh hay nhà thầu độc lập hay 
không? 
Dưới đây là cách thức chương trình nghỉ phép có lương Oregon thường định nghĩa 
thế nào là tự làm chủ kinh doanh: 

 Nếu bạn làm việc cho doanh nghiệp của mình thay vì làm việc cho một chủ lao 
động cụ thể; và 

 Bạn báo cáo lợi nhuận từ công việc kinh doanh cá nhân của mình dưới dạng thu 
nhập tự làm chủ trên mức thuế của bạn. 

 

Bản Danh Mục Kiểm Tra 
cho các Cá Nhân Kinh 
Doanh hoặc các Nhà 
Thầu Độc Lập 

Sử dụng bản danh mục kiểm tra này để chuẩn bị 
cho việc lựa chọn bảo hiểm với tư cách là người 
tự kinh doanh hoặc cho các Nhà Thầu Độc Lập 
với chương trình Nghỉ phép có lương tại Oregon. 
Tìm hiểu thêm thông tin: paidleave.oregon.gov 

https://paidleave.oregon.gov/Pages/default.aspx
https://paidleave.oregon.gov/Pages/default.aspx
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Chuẩn bị sẵn sàng 

Bạn có thể chọn cho mình chương trình bảo hiểm nghỉ phép có lương của Oregon bắt 
đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Bạn sẽ bắt đầu bằng cách tạo một tài khoản trên 
Frances Online. Dưới đây là một số điều cần lưu ý: 

 Bạn sẽ tạo một tài khoản trên Frances Online với tư cách là Người tự kinh 
doanh. 

 Nếu bạn chọn chương trình bảo hiểm nghỉ phép có lương của Oregon, bạn sẽ 
cần phải đồng ý đóng góp trong ít nhất ba năm. 

 Bạn sẽ cần một bản sao tờ khai thuế thu nhập cá nhân của Oregon và liên bang 
cho năm trước. 

Cách chọn cho mình chương trình nghỉ phép có lương tại 
Oregon 
Bước 1: Thu thập tài liệu của bạn 

Bạn sẽ cần chuẩn bị sẵn các tài liệu như sau trước khi đăng ký: 

 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân của liên bang và của tiểu bang Oregon của năm 
trước (nếu không có bản sao, bạn có thể yêu cầu Cục Doanh Thu Oregon cung 
cấp một bản sao). 

 Thu nhập ròng, lợi nhuận từ việc tự kinh doanh (thu nhập sau khi trừ chi phí) từ 
năm tính thuế trước. 

Bước 2: Đăng ký bảo hiểm theo dạn tự kinh doanh 
Sử dụng Frances Online để đăng ký chương trình bảo hiểm nghỉ phép có lương. 

Bước 3: Thanh toán các khoản đóng góp hàng quý 
Sau khi đơn đăng ký của bạn đã được chấp thuận, Bộ việc làm Oregon 
sẽ gửi cho bạn phiếu thanh toán cho số tiền đóng góp đến hạn trong quý 
(Các cá nhân tự kinh doanh hoặc các nhà thầu độc lập sẽ trả phần cho nhân viên, 
60% của 1% thu nhập ròng từ việc tự kinh doanh chia thành bốn lần thanh toán hàng 
quý). 
Thanh toán số tiền trên Doanh thu trực tuyến. 

Bước 4: Xác minh thu nhập hàng năm 
Trước ngày 30 tháng 4 hàng năm (hoặc trước ngày 30 tháng 10 nếu bạn trong tình 
trạng khai thuế theo diện gia hạn), bạn phải cung cấp một bản sao của bản khai thuế 
thu nhập cá nhân của tiểu bang Oregon và liên bang của bạn cho Sở Việc làm Oregon 
bằng cách sử dụng Frances Online. 

https://paidleave.oregon.gov/Pages/default.aspx
https://frances.oregon.gov/Employer/_/
https://frances.oregon.gov/Employer/_/
https://revenueonline.dor.oregon.gov/tap/_/
https://www.oregon.gov/employ/modernization/Pages/Frances-Online.aspx

