Cargill Cares
Quỹ cứu trợ nhân viên trong thảm họa

Giá trị của chúng tôi
•
•
•

Bước 3: Nhấp vào “Start New Application” (Bắt đầu tạo đơn mới)

Yếu Tố Con Người Là Quan Trọng Nhất
Làm Điều Đúng Đắn
Vươn Cao Hơn Nữa

Cargill đã ra mắt Quỹ cứu trợ nhân viên trong thảm họa (EDRF) để hỗ trợ nhân viên
trên toàn thế giới trong thời kỳ thảm họa, thiên tai hoặc khủng hoảng cá nhân, kể
cả đại dịch COVID-19 hiện tại.

Bước 4: Bạn cần tạo một tài khoản. Nhấp vào “Sign up now” (Đăng ký ngay)

Quỹ này do tổ chức phi lợi nhuận E4E Relief quản lý. Tổ chức này sẽ đánh giá từng
đơn xin cứu trợ. Mục đích của quỹ hỗ trợ tài chính này là nhằm giải quyết các nhu
cầu cơ bản như: chi phí thuê nhà, thực phẩm, đi lại, tiện ích cơ bản, chăm sóc trẻ
em, chi phí mai táng hoặc chôn cất hợp lý.
Nhân viên toàn thời gian đang làm việc cho công ty có thể tham gia nếu đáp ứng các
yêu cầu liên quan. Quỹ sẽ cấp khoản hỗ trợ cho một nhân viên trong mỗi gia đình.
Nhân viên có thể nộp đơn qua cổng thông tin trực tuyến do E4E Relief quản lý.

CÁC BƯỚC NỘP ĐƠN
Bước 1: Tạo một tài khoản e-mail (có thể là yahoo hoặc gmail). Nếu đã có tài
khoản, bạn không cần phải tạo một tài khoản mới.
Bước 2: Đăng nhập vào: cargillcaresrelieffund.e4erelief.org
Bước 2b: Nhấp vào “Apply” (Nộp đơn)

Bước 5: Nhập địa chỉ email của bạn. Bạn có thể sử dụng tài khoản mình đã tạo ở
Bước 1. Nhấp vào “Send verification code” (Gửi mã xác minh). Bạn sẽ nhận được
một mã trong tài khoản e-mail của mình. Bạn cần nhập mã này vào ô
“Verification code” (Mã xác minh) rồi nhấp vào “Verify code” (Xác minh mã).

Bước 6: Sau khi e-mail của bạn được xác minh, hãy nhập Mật khẩu mới rồi xác
nhận mật khẩu trong ô thứ hai “Confirm New Password” (Xác nhận mật khẩu
mới). Nhập họ tên của bạn. Sau đó, nhấp vào “Create” (Tạo).

Bước 7: Sau đó, nhập số điện thoại di động của bạn vào “Phone Number” (Số
điện thoại). Nhấp vào “Send Code” (Gửi mã). Mã sẽ được gửi đến số điện thoại di
động mà bạn đã nhập.

Bước 8: Nhập mã mà bạn nhận được từ điện thoại di động rồi nhấp vào “Enter”
(Nhập) trong điện thoại di động hoặc máy tính. Không nhấp vào “Cancel” (Hủy) vì
nếu làm vậy, bạn sẽ không thể thực hiện bước tiếp theo.

Bước 9: Đơn chính – đây là đơn bắt đầu. Nhập dữ liệu theo yêu cầu.
Hướng dẫn về câu hỏi đã dịch:
• Bạn đang nộp đơn cho chính mình hay cho người khác?
• Chọn trạng thái công việc của bạn.
• Ngày tuyển dụng bạn là ngày nào?
• Bạn cư trú ở quốc gia nào?
• Vui lòng chọn biến cố đã tác động đến bạn. (Chọn tùy chọn cuối cùng: “Sự
bùng phát của bệnh truyền nhiễm (Dịch bệnh/Đại dịch)”.
• Tên đại dịch: Covid-19.
• Biến cố của bạn xảy ra vào hay sau ngày 1/1/2020?
• Bạn có sử dụng hết tất cả các khoản hỗ trợ mà công ty và chính phủ có thể
cấp cho bạn, đồng thời không thể chi trả cho các nhu cầu cơ bản như thực
phẩm, quần áo, nhà ở hoặc đi lại không?
• Bạn có sống chung nhà với một thành viên gia đình ruột thịt đã nhận sự trợ
giúp từ chính quỹ cứu trợ này không?
• Tên.
• Chữ đầu tiên của tên đệm.
• Họ.
• Ngày sinh (định dạng: tháng/ngày/năm).
• ID nhân viên DSID. Nếu không có ID, bạn có thể yêu cầu ID từ người giám sát
trực tiếp hoặc bộ phận Nhân sự.
• Đính kèm phiếu thanh toán mới nhất của bạn. (Bạn có thể chụp ảnh rồi đính
kèm vào đơn).
• Tên vị trí của bạn.
• Địa chỉ của bạn.
• Thành phố của bạn.
• Tiểu bang/tỉnh – Hãy chọn một.
• Mã bưu chính.
• Đây có phải là địa chỉ nhà chính của bạn không?
• Bạn có phải là chủ sở hữu ngôi nhà không?
• Tình trạng hôn nhân.
• Phương thức liên lạc ưu tiên.
• Số điện thoại.
• Địa chỉ e-mail của người nộp đơn.
• Giải ngân quốc tế (nhập địa chỉ email).

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Ai chịu tác động của biến cố này?
Vui lòng nhập nội dung mô tả ngắn gọn về những gì xảy ra để làm rõ hoàn
cảnh của bạn. (Viết bằng tiếng Tây Ban Nha).
Bạn hoặc người nào đó ở nhà đã được chẩn đoán là mắc Covid-19 phải
không?
Tôi cần trợ giúp ngay lập tức (ví dụ: tiền thuê nhà, thực phẩm, đi lại).
Cung cấp thông tin chi tiết hơn về tình huống Covid-19 của bạn (ví dụ: bạn
hay bạn đời hoặc người phụ thuộc có thể đã nhận được kết quả xét nghiệm
dương tính hoặc chưa được xét nghiệm).
Vui lòng đính kèm giấy tờ chứng minh rằng yêu cầu hỗ trợ của bạn là chính
đáng. Ví dụ: thư chấm dứt hợp đồng lao động của người bạn đời, chỉ dẫn
nghỉ ngơi của bác sĩ theo lệnh phong tỏa, các biên lai thanh toán hóa đơn
tiện ích hoặc tiền thuê nhà.
Nếu nhận được khoản hỗ trợ, bạn có sẵn lòng cho phép đại diện của công ty
liên hệ với bạn và chia sẻ câu chuyện/trải nghiệm của bạn không?
Đồng ý – hãy chọn “yes” (có) trong cả hai mục.
Chữ ký – nhập tên và họ của bạn.
Ô chấp nhận.
Chính sách chấp nhận trợ giúp – nhập tên và họ của bạn.
Ô chấp nhận.

Bạn đã hoàn thành đơn của mình. Thông tin sẽ được gửi đến e-mail của bạn. Bạn
nên kiểm tra e-mail thường xuyên.
Nếu bạn có thắc mắc, hãy gọi đến số 001(980)276-3827 hoặc gửi email đến
cargillcaresrelieffund@e4erelief.org (từ 8:00 sáng đến 8:00 tối, thứ Hai đến thứ
Sáu, theo Giờ chuẩn miền Đông). Các thông dịch viên của E4E sẵn sàng trả lời các
câu hỏi của bạn.

