
ពាក្យស ុំទាមទារសុំណងដុំបូង 
 

ទនិ្នន័្យទាមទារសុំណងដុំបូង 
ព័ត៌មាន្ដដលលោក្អ្នក្ផ្តល់ជូន្នឹ្ងត្តូវលត្បើលដើមបើក្ុំណត់ភាពមាន្សិទធិត្សបច្បាប់របស់អ្នក្សត្មាប់អ្តថត្បលោជន្៍ធានារ៉ា ប់រងភាពគ្មា ន្ការងារល វ្ើ។ វាមាន្ 
សារៈសុំខាន្ណ់ាសដ់ដលពត័ម៌ាន្របសអ់្នក្ ត្តឹមត្តូវនិ្ងលពញលលញសត្មាបស់ុំណួរទាុំងអ្សដ់ដលបាន្សរួ។ ច្បាបល់ន្េះ ក្ុំណតក់ារពិន្យ័ជាត្បាក្ច់្បុំលពាេះការមិន្ 
ត្ពមផ្តលជូ់ន្ពត័ម៌ាន្ឬការល វ្ើរបាយការណ៍មិន្ពិត លដើមបើទទួលបាន្ការធានារ៉ាបរ់ង។ 

សូមល ល្ើយសុំណួរខាងលត្កាម៖ (* បងាា ញច្បុំណ ច្បដដលត្តូវការ) 
* 1. ក្ន ងរយៈលពល 12 ដែច្ប ងលត្កាយលន្េះ លតើលោក្អ្នក្បាន្ដាក្ព់ាក្យបណតឹ ងទាមទារសុំណងសត្មាបក់ារធានារ៉ាបរ់ងច្បុំលពាេះ 
       រដឋណាមយួលត្ៅពើរដឋ Oregon ឬលទ? 

  បាទ/ចាស ៎  លទ 

* 2. សូមបញ្ចូ លរដឋដដលលោក្អ្នក្មាន្សថិតលៅជាក្ដ់សតងនាលពលបច្បច បបន្នលៅ៖ 
ក្ន ងរយៈលពល 18 ដែច្ប ងលត្កាយ លតើអ្នក្លោក្បាន្៖ 
* 3. ល វ្ើការលៅរដឋ Oregon?    បាទ/ចាស ៎  លទ * 4. ល វ្ើការលត្ៅរដឋ Oregon?  បាទ/ចាស ៎  លទ 
* 5. អ្ន្ វតតការចូ្បលបលត្មើសក្មាភាពលោធាសក្មាណាមយួដដលមាន្រយៈលពល 90 ថ្ងៃឬលលើសពើលន្េះ លត្ៅពើការហ្វកឹ្ហាត់

ជាមយួ ា្ការពារជាតិឬអ្ងគភាពបត្មុងឬលទ? 
 បាទ/ចាស ៎  លទ

* 6. ល វ្ើការជាក្មាក្រសម ត្ទដផ្នក្ជុំន្ួញលក្ដូ់រ?  បាទ/ចាស ៎  លទ 

ការក្ុំណត់អ្តតសញ្ញា ណ (សូមបញ្ចូ លព័ត៌មាន្ខាងលត្កាម លដើមបើជួយលយើងែ្ ុំក្ុំណត់អ្តតសញ្ញា ណលោក្អ្នក្ឱ្យបាន្ត្តឹមត្តូវ) 
* លលែបណ័ណធានារ៉ាបរ់ងសងគមកិ្ច្បច៖ 
លយើងែ្ ុំលផ្ទៀងផ្ទទ តល់លែបណ័ណធានារ៉ាបរ់ងសងគមកិ្ច្បចទាុំងអ្សត់ាមរយៈការពិនិ្តយលមើលតាមក្ ុំពយូទរ័ជាមយួដផ្នក្រដឋបាលធានារ៉ាបរ់ងសងគមកិ្ច្បច។ ពាក្យស ុំធានារ៉ាបរ់ង
ភាពគ្មា ន្ការងារល វ្ើរបសអ់្នក្ មិន្អាច្បបញ្ចបប់ាន្លទ ត្បសិន្លបើការពិនិ្តយលមើលលន្េះ មិន្ទទួលបាន្លជាគជយ័។ 

 

លលែកូ្ដត្បាក្ច់្បុំណូលថ្ផ្ទក្ន ងនិ្ងវធិាន្រដឋបាលរដឋអូ្រ ើលហាគ ន្ Oregon ក្ុំណតថ់ាលោក្អ្នក្ត្តូវបងាា ញលលែប័ណណធានារ៉ាបរ់ងសងគមកិ្ច្បចរបសអ់្នក្លៅលពលទាមទារ
សុំណងភាពគ្មា ន្ការងារល វ្ើ។ លលែឧបតថមភសងគមរបសអ់្នក្នឹ្ងត្តូវលត្បើត្បាសល់ដើមបើរយការណ៍អ្ុំពើអ្តថត្បលោជន្ភ៍ាពគ្មា ន្ការងាររបសអ់្នក្លៅលសវាក្មាត្បាក្ច់្បុំណូល
ថ្ផ្ទក្ន ងនិ្ងនាយក្ដាឋ ន្ត្បាក្ច់្បុំណូលរដឋអូ្រ ើលហាគ ន្ Oregon លដាយសារត្បាក្ច់្បុំណូលដដលអាច្បយក្ពន្ធ។ លលែលន្េះនឹ្ងត្តូវបញ្ជូ ន្លៅដផ្នក្រដឋបាលធានារ៉ាបរ់ងសងគម
កិ្ច្បចសត្មាបក់ារលផ្ទៀងផ្ទទ ត់អ្តតសញ្ញា ណ។ លលែលន្េះ នឹ្ងត្តូវលត្បើជាក្ុំណតត់្តាមយួសត្មាបដ់ុំលណើ រការទាមទារសុំណងរបសអ់្នក្ សត្មាបល់គ្មលបុំណងសថិតិ លដើមបើច្ប េះ
បញ្ជ ើល ា្ េះលោក្អ្នក្លៅក្ន ងត្បព័ន្ធលផ្ទៀងផ្ទទ តក់ារងារលអ្ឡចិ្បត្តូនិ្ច្ប (iMatchSkills) របសល់យើង លហ្ើយនឹ្ងត្តូវដច្បក្រ ុំដលក្ជាមយួក្មាវ ិ្ ើ WorkSource Partners 
សត្មាបល់សវាក្មាផ្គតផ់្គងល់សវាតាមតត្មូវការអ្តិងិជន្ (One-Stop services)។ លលែលន្េះអាច្បត្តូវលត្បើសត្មាបស់ក្មាភាពត្បមូលបុំណ លរបស់ទើភាន ក្ង់ាររដឋ លហ្ើយ
អាច្បត្តូវបញ្ជូ ន្លៅ្នាគ្មរសហ្រដឋអាលមរកិ្ លដើមបើលច្បញកាតវ ើសា ReliaCard VISA ដលល់ោក្អ្នក្ដដលក្ន ងលនាេះ លោក្អ្នក្នឹ្ងទទលួបាន្អ្តថត្បលោជន្ប៍ងត់្បាក្់។ 
ការច្ប េះបញ្ជ ើល ា្ េះអ្នក្លត្បើត្បាស ់
* នាមែលួន្៖ * នាមត្តកូ្ល៖ អ្ក្សរលដើមដុំបូងថ្ន្ល ា្ េះក្ណាត ល 
ត្បសិន្លបើនិ្លោជក្របសអ់្នក្ សាគ លល់ោក្អ្នក្តាមល ា្ េះលផ្សងលទៀត សូមបញ្ចូ លល ា្ េះ៖ 
* ថ្ងៃដែឆ្ន ុំក្ុំលណើ ត៖ * លេទ៖  ត្បុស  ត្សើ 
* លតើលោក្អ្នក្ជាពលរដឋអាលមរកិ្?  បាទ/ចាស ៎  លទ លលែបណ័ណលបើក្បរោន្យន្ត៖ 
បណ័ណលបើក្បរោន្យន្តរដឋ៖ អាសយដាឋ ន្អ្ ើដម៉ាល៖ 
ត្ក្សងួការងាររដឋអូ្រ ើលហាគ ន្ (Oregon Employment Department) មិន្លផ្្ើឬលសនើស ុំពត័ម៌ាន្ដដលទាក្់ទងនឹ្ងការទាមទារសុំណងតាមរយៈអ្ ើដម៉ាលលទ។ អ្ ើដម៉ាលនឹ្ង
ត្តូវលត្បើត្បាសល់ដើមបើត្បាត្សយ័ទាក្ទ់ងនឹ្ងបញ្ញា នានាអ្ុំពើការលត្បើត្បាស់និ្ងភាពអាច្បមាន្ថ្ន្លគហ្ទុំពរ័របសល់យើងជូន្ដល់អ្តិងិជន្ និ្ងលដើមបើផ្តលជូ់ន្ពត័ម៌ាន្ទូលៅអ្ុំពើ
ក្មាវ ិ្ ើធានារ៉ាបរ់ងភាពគ្មា ន្ការងារល វ្ើដតប៉ា លណាណ េះ។ 
ពត័ម៌ាន្ទាក្ទ់ង 
* អាសយដាឋ ន្ប៉ា សតថ្ត្បសណើ យ៖៍ ទើត្កុ្ង៖ 
រដឋ៖ ហ្ស ើបកូ្ដ៖ 
        សូមគូសឬ ើ្ក្លៅទើលន្េះ ត្បសិន្លបើអាសយដាឋ ន្ផ្លូវរបស់អ្នក្ដូច្បគ្មន នឹ្ងអាសយដាឋ ន្ប៉ា សតថ្ត្បសណើ យរ៍បស់អ្នក្៖ 
* អាសយដាឋ ន្ផ្លូវ៖ ទើត្កុ្ង៖ 
រដឋ៖ ហ្ស ើបកូ្ដ៖ 
លតើអ្នក្ជាជន្ជាតិភាគតិច្បលអ្សា៉ាញឬឡាទើន្?  បាទ/ចាស ៎  លទ ជាតិសាសន្៖៍ (សូមលត្ជើសលរ ើសច្បុំណ ច្បទាុំងអ្ស ់ដដលត្តូវអ្ន្ វតតពើខាងលត្កាម) 
  ជន្ជាតិឥណាា អាលមរកិ្ ឬជន្ជាតិលដើមអាឡាសាា     ជន្ជាតិលដើមហាថ្វ ៉ា ឬអ្នក្លកាេះបា៉ា ស ើហ្វកិ្លផ្សងលទៀត    ជន្ជាតិអាស ើ   ជន្ជាតិដសបក្ស 
 អាលមរកិ្ដសបក្លមា  ឬអាលមរកិ្អាហ្វហ្វកិ្                   លផ្សងលទៀត 
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លតើលោក្អ្នក្ត្តូវការពត័ម៌ាន្ជាភាសាមយួលត្ៅពើអ្ងល់គលស លដើមបើដសវងយលអ់្ុំពើលសវាក្មាត្ក្សួងការងារឬលទ?  បាទ/ចាស ៎  លទ 
លបើល ល្ើយថា “បាទ/ចាស”៎ សូមរយបញ្ជ ើភាសាក្ុំលណើ ត៖ * ថាន ក្ែ់ពស់បុំផ្ តលៅសាោដដលបាន្បញ្ចប៖់ 
* លតើលោក្អ្នក្ក្ុំព ងទទួលបាន្ ឬលោក្អ្នក្នឹ្ងទទលួបាន្ការបងត់្បាក្់ចូ្បលនិ្វតតន្ ៍(លត្ៅពើការធានារ៉ាបរ់ងសងគមកិ្ច្បច) ក្ន ងរយៈ
លពល 12 ដែបនាទ បល់ទៀតឬលទ? 

 បាទ/ចាស ៎  លទ 

* លតើលោក្អ្នក្ជាសមាជិក្សហ្ជើពដដលអ្ន្ ញ្ញា តឱ្យលោក្អ្នក្ដសវងរក្ការងារតាមរយៈសាលជលួសហ្ជើពរបសអ់្នក្ដតប៉ា លណាណ េះ ឬ
ដដលក្ុំណតល់ក្ខែណា លោក្អ្នក្ឱ្យដសវងរក្ការងារដតជាមយួនិ្លោជក្សហ្ជើពប៉ា លណាណ េះ? 

 បាទ/ចាស ៎  លទ 

ម ែរបរសុំខាន្ ់
* លតើអ្វើជាម ែរបរសុំខាន្រ់បសអ់្នក្៖ 
* លតើឥឡូវលន្េះ លោក្អ្នក្ក្ុំព ងដតដសវងរក្និ្ងមាន្បុំណងទទួលយក្ការងារត្បលេទលន្េះឬលទ?  បាទ/ចាស ៎  លទ 
លបើល ល្ើយថា “លទ” សូមពន្យលព់ើមូលលហ្ត និ្ងបញ្ចូ លត្បលេទការងារជាក្់ោក្ដ់ដលលោក្អ្នក្ក្ុំព ងដសវងរក្ឥឡូវលន្េះ (សូមបញ្ចូ លម ែ
របរជាក្ោ់ក្ម់យួ។ មិន្ត្តូវរយបញ្ជ ើ “ណាមយួ”។ )៖ 

សុំណួរអ្ុំពើភាពមាន្សិទធិត្សបច្បាប ់
សមាគ ល៖់ ភាពមាន្សិទធិទទលួបាន្ការធានារ៉ាបរ់ងក្ុំណតថ់ាលោក្អ្នក្មាន្បុំណងទទលួយក្ការងារនិ្ងអាច្បបលត្មើការងារទាុំងការងារលពញលមា៉ា ងនិ្ងលត្ៅលមា៉ា ង។ 
* លតើលោក្អ្នក្មាន្មាន្បុំណងល វ្ើការលពញលមា៉ា ងនិ្ងលត្ៅលមា៉ា ងឬលទ?  បាទ/ចាស ៎  លទ 
លបើល ល្ើយថា “លទ” សូមពន្យល៖់ 

សមាគ ល៖់ ភាពមាន្សិទធិទទលួបាន្ការធានារ៉ាបរ់ងក្ុំណតថ់ាលោក្អ្នក្មាន្បុំណងល វ្ើការនិ្ងអាច្បបលត្មើការងារលៅអ្ុំឡ ងលពលថ្ងៃនិ្ងលមា៉ា ងល វ្ើការ្មាតាសត្មាប់
ត្បលេទការងារដដលលោក្អ្នក្ក្ុំព ងដសវងរក្។ 

* លតើលោក្អ្នក្មាន្បុំណងល វ្ើការលពញមយួលៅអ្ុំឡ ងលពលថ្ងៃទាុំងអ្ស ់និ្ងលមា៉ា ងល វ្ើការ្មាតាសត្មាបត់្បលេទការងារលនាេះឬលទ?  បាទ/ចាស ៎  លទ 
លបើល ល្ើយថា “លទ” សូមពន្យល៖់ 

* លតើត្បាក្ដ់ែ/ត្បាក្ឈ់្នួលត្បចាុំសបាត ហ៍្របសអ់្នក្ប៉ា នាា ន្ លៅលពលល វ្ើការច្ប ងលត្កាយក្ន ងម ែរបរសុំខាន្រ់បសអ់្នក្? $  ក្ន ងមយួ   
* លតើលោក្អ្នក្មាន្បុំណងទទួលយក្អ្ត្តាបងត់្បាក្ដូ់ច្បសត្មាបក់ារងារនាលពលអ្នាគតឬលទ?  បាទ/ចាស ៎  លទ 

លបើល ល្ើយថា “លទ” សូមពន្យលព់ើមូលលហ្ត និ្ងបញ្ចូ លអ្ត្តាបងត់្បាក្ទ់ាបបុំផ្ តដដលលោក្អ្នក្មាន្បុំណងទទួលយក្៖ 

* លតើលមា៉ា ងឥឡូវលន្េះ មាន្លហ្ត ផ្លណាមយួឬលទ ដដលលោក្អ្នក្មិន្អាច្បចាបល់ផ្តើមការងារលពញ? 
(ឧទាហ្រណ៍៖ ការត្បក្បម ែរបរជាមាច សែ់លួន្ឯង ការរងរបួស ជុំងឺ ការលមើលដងទាុំកូ្ន្ មល្ោបាយល វ្ើដុំលណើ រ ជាលដើម) 

 បាទ/ចាស ៎  លទ 

លបើល ល្ើយថា “បាទ/ចាស”៎ សូមពន្យល់៖ 

* លតើលោក្អ្នក្បាន្បដិលស្ការងារណាមយួចាបត់ាុំងពើលោក្អ្នក្បាន្ល វ្ើការកាលពើម ន្ឬលទ?  បាទ/ចាស ៎  លទ 

លបើល ល្ើយថា “បាទ/ចាស”៎ សូមពន្យល់៖ 

*លតើលោក្អ្នក្ចូ្បលលរៀន្លៅសាោលទ?  លទ  លពញលមា៉ា ង  លត្ៅលមា៉ា ង 
* ក្ន ងរយៈលពល 18 ដែច្ប ងលត្កាយ លតើលោក្អ្នក្បាន្ល វ្ើការឱ្យនិ្លោជក្លត្ច្បើន្ជាងមយួនាក្់ឬលទ?  បាទ/ចាស ៎  លទ 
* លតើលោក្អ្នក្ត្បក្បម ែរបជាមាច សល់ដាយែលួន្ឯង?  បាទ/ចាស ៎  លទ 

* លតើលោក្អ្នក្បាន្ល វ្ើការជាអ្តតពលិក្អាជើពលៅអ្ុំឡ ងលពល 18 ដែច្ប ងលត្កាយលន្េះឬលទ?  បាទ/ចាស ៎  លទ 

លតើបច្បច បបន្នលោក្អ្នក្មាន្ការងារល វ្ើឬលទ?  បាទ/ចាស ៎  លទ 
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លតើលោក្អ្នក្មិន្អាច្បបុំលពញការងារណាមយួ លដាយសារមាន្ជុំងឺឬការរងរបសួលៅអ្ុំឡ ងលពលត្តើមាសត្បតិទិន្ណាមយួដដលជាដផ្នក្
មយួោ៉ា ង ុ្ំ លៅក្ន ងរយៈលពល 18 ដែច្ប ងលត្កាយលន្េះឬលទ? 

 បាទ/ចាស ៎  លទ 

លតើមាន្ត្បាក្ច់្បុំណូលដដលរក្បាន្របសអ់្នក្ដដលមាន្ោ៉ា ងលហាច្បណាស់ពាក្ក់្ណាត លក្ន ងរយៈលពល 12 ដែច្ប ងលត្កាយលន្េះ ដដលទទលួ
បាន្ពើការងារក្សិក្មា ច្បុំការដផ្លលឈ្ើ ច្បុំការ វាលលមា ចិ្បញ្ច ឹមសតវ ថាន លបណត េះកូ្ន្លឈ្ើ និ្ង/ឬ ការងារត្បមូលផ្លលដើមលឈ្ើណូដអ្លឬលទ? 

 បាទ/ចាស ៎  លទ 

លតើមាន្ត្បាក្ច់្បុំណូលដដលរក្បាន្របសអ់្នក្ដដលមាន្ោ៉ា ងលហាច្បណាស់ពាក្ក់្ណាត លក្ន ងរយៈលពល 12 ដែច្ប ងលត្កាយលន្េះ ដដលទទលួ
បាន្ពើការដក្ថ្ច្បនសាច្ប ់ការដក្ថ្ច្បនសាច្ប់បស បក្សើ ដផ្លលឈ្ើ ទឹក្ដផ្លលឈ្ើ ឬការដាក្ក់្ុំប៉ា ងបដន្ល ការបងាក្ ការល វ្ើត្ជក្់ ការត្បឡាក្អ់្ុំបិល និ្ង/ឬ 
ការល វ្ើដុំណាប ់ចាហួ្យ ឬការល វ្ើឱ្យទ ក្បាន្យូរឬលទ? 

 
 បាទ/ចាស ៎  លទ 

លតើលោក្អ្នក្បាន្ល វ្ើដុំលណើ រ (លលើសពើច្បមាៃ យល វ្ើដុំលណើ រលៅមក្្មាតាពើលុំលៅដាឋ ន្អ្ចិ្បថ្ហ្វន្តយរ៍បស់អ្នក្) លដើមបើដសវងរក្ឬទទលួយក្
ការងារណាមយួដដលមាន្បញ្ជ ើលៅក្ន ងសុំណួរពើរកាលពើម ន្ក្ន ងរយៈលពល 12 ដែច្ប ងលត្កាយឬលទ? 

q បាទ/ចាស ៎q លទ 

លតើលោក្អ្នក្មាន្បញ្ញា រងកាយឬផ្លូវចិ្បតត ដដលបងាជាឧបសគគោ៉ា ងសុំខាន្ច់្បុំលពាេះការងារឬលទ?  បាទ/ចាស ៎  លទ 

លតើអ្នក្ជាបតើឬត្បពន្ធរបសអ់្តើតយ ទធជន្ដដលមាន្ពិការភាព 100% ភាគរយ ដដលពាក្ព់ន័្ធនឹ្ងការបលត្មើក្ងទ័ព ដដលបាន្សាល បល់ដាយសារ
ពិការភាពដដលពាក្ព់័ន្ធនឹ្ងការបលត្មើក្ងទព័ ឬអ្នក្ដដលក្ុំព ងបាត់ែលួន្ក្ន ងសក្មាភាព (MIA) ឬអ្នក្លទាសសហ្វងាគ ម (POW) ឬលទ? 

 
 បាទ/ចាស ៎  លទ 

លតើលោក្អ្នក្ធាល បប់លត្មើការលៅក្ន ងក្ងក្មាល ុំងត្បដាបអ់ាវ ្សហ្រដឋអាលមរកិ្ឬលទ?  បាទ/ចាស ៎  លទ 
ពត័ម៌ាន្អ្ុំពើនិ្លោជក្ 
លដើមបើរយបញ្ជ ើនិ្លោជក្បដន្ថមលទៀត សូមលត្បើសុំណ ុំ ដបបបទនិ្លោជក្បដន្ថម លហ្ើយភាជ បស់ុំណ ុំ ដបបបទលៅនឹ្ងពាក្យស ុំលន្េះ។ ព័តម៌ាន្លន្េះ នឹ្ងត្តូវលផ្ទៀងផ្ទទ ត់
ជាមយួនិ្លោជក្របស់អ្នក្។ 

 
លយើងែ្ ុំនឹ្ងជូន្ដុំណឹងដល់និ្លោជក្ទាុំងអ្ស ់ដដលលោក្អ្នក្បាន្បលត្មើការងារលៅក្ន ងរយៈលពល 18 ដែច្ប ងលត្កាយ។ 

 
សមាគ ល៖់ ត្បសិន្លបើលោក្អ្នក្មាន្ត្បក្បម ែរបរជាមាច សែ់លួន្ឯង សូមរយបញ្ជ ើល ា្ េះនិ្លោជក្របសអ់្នក្ដដលជា “អ្នក្មាន្ត្បក្បម ែរបរជាមាច សែ់លួន្ឯង”។ 
និ្លោជក្ #1: *ល ា្ េះនិ្លោជក្ងាើបុំផ្ ត៖ 
*កាលបរលិច្បេទចាបល់ផ្តើមការងារ៖ *ថ្ងៃការងារច្ប ងលត្កាយ 
*ត្បាក្ច់្បុំណូលដ លសរ បសត្មាបរ់យៈលពលលន្េះ (ឬការបា៉ា ន្ស់ាា ន្លអបុំផ្ ត រយៈលពល 12 ដែច្ប ងលត្កាយ)៖ 
* លតើលោក្អ្នក្បាន្ល វ្ើការឱ្យនិ្លោជិក្លន្េះ លៅក្ន ងរដឋមយួលត្ៅពើរដឋអូ្រ ើលហាគ ន្ Oregon ក្ន ងរយៈលពលពើរឆ្ន ុំច្ប ងលត្កាយលន្េះឬលទ?  បាទ/ចាស ៎  លទ 
* លតើនិ្លោជក្លន្េះ ជាទើភាន ក្់ងាររដាឋ េិបាលសហ្ពន័្ធឬលទ?  បាទ/ចាស ៎  លទ 
អាសយដាឋ ន្ប៉ា សតិ៍ថ្ត្បសណើ យនិ៍្លោជក្៖ * អាសយដាឋ ន្ផ្លូវ បនាទ ត ់Line 1៖ 

អាសយដាឋ ន្ផ្លូវ បនាទ ត ់Line 2៖ 
*ទើត្កុ្ង៖ *រដឋ៖ *ហ្ស ើបកូ្ដ៖ 

 សូមគូសឬ ើ្ក្លៅទើលន្េះ លបើអាសយដាឋ ន្ប៉ា សតិ៍ថ្ត្បសណើ យដូ៍ច្បគ្មន នឹ្ងអាសយដាឋ ន្ដដលលោក្អ្នក្បាន្ល វ្ើការ៖ 
អាសយដាឋ ន្ដដលលោក្អ្នក្បាន្ល វ្ើការ៖ * អាសយដាឋ ន្ផ្លូវ៖ 
*ទើត្កុ្ង៖ *រដឋ៖ *ហ្ស ើបកូ្ដ៖ 
*លលែទូរសព័ទនិ្លោជក្៖ *ល ា្ េះការងារ៖ 
*កាតពវកិ្ច្បចការងារ៖ 
*អ្ត្តាបងត់្បាក្់ច្ប ងលត្កាយ៖ $  ក្ន ងមយួ    
លតើលោក្អ្នក្បាន្បុំដបក្ពើនិ្លោជក្របសអ់្នក្លហ្ើយឬលៅ?  បាទ/ចាស ៎  លទ  
លបើល ល្ើយថា “បាទ/ចាស”៎  លហ្ត អ្វើបាន្ជាលោក្អ្នក្ដលងល វ្ើការឱ្យនិ្លោជក្លន្េះ? 
 បញ្ឈប/់បលណត ញលច្បញ/បញ្ចបក់ារងារ    ចាក្លច្បញ qលដាយសាត័្គចិ្បតត/ស ុំោដលងការងារ  បញ្ឈបប់លណាត េះអាសន្នលដាយសារក្ងវេះការងារអ្ចិ្បថ្ហ្វន្តយ ៍
 ផ្ទអ ក្ការងារ  ស ុំច្បាបឈ់្បស់ត្មាក្ពើការងារ  លៅដតល វ្ើការ/ច្បុំន្នួ្លមា៉ា ងបាន្កាត់បន្ថយ     គ្មា ន្ការងារល វ្ើបលណាត េះអាសន្ន 
ត្បសិន្លបើលោក្អ្នក្គ្មា ន្ការងារល វ្ើបលណាត េះអាសន្ន សូមបញ្ចូ លកាលបរលិច្បេទលៅទើលន្េះ ដដលលោក្អ្នក្រ ុំពឹងទ ក្ថាវលិត្តឡបម់ក្ល វ្ើការវញិ៖ 
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និ្លោជក្ #2: *ល ា្ េះនិ្លោជក្៖ 
*កាលបរលិច្បេទចាបល់ផ្តើមការងារ៖ *ថ្ងៃការងារច្ប ងលត្កាយ 
*ត្បាក្ច់្បុំណូលដ លសរ បសត្មាបរ់យៈលពលលន្េះ (ឬការបា៉ា ន្ស់ាា ន្លអបុំផ្ ត រយៈលពល 12 ដែច្ប ងលត្កាយ)៖ 
* លតើលោក្អ្នក្បាន្ល វ្ើការឱ្យនិ្លោជិក្លន្េះ លៅក្ន ងរដឋមយួលត្ៅពើរដឋអូ្រ ើលហាគ ន្ Oregon ក្ន ងរយៈលពលពើរឆ្ន ុំច្ប ងលត្កាយលន្េះឬលទ?  បាទ/ចាស ៎  លទ 
* លតើនិ្លោជក្លន្េះ ជាទើភាន ក្់ងាររដាឋ េិបាលសហ្ពន័្ធឬលទ?  បាទ/ចាស ៎  លទ 
អាសយដាឋ ន្ប៉ា សតិ៍ថ្ត្បសណើ យនិ៍្លោជក្៖ * អាសយដាឋ ន្ផ្លូវ បនាទ ត ់Line 1៖ 

អាសយដាឋ ន្ផ្លូវ បនាទ ត ់Line 2៖ 
*ទើត្កុ្ង៖ *រដឋ៖ *ហ្ស ើបកូ្ដ៖ 

 សូមគូសឬ ើ្ក្លៅទើលន្េះ លបើអាសយដាឋ ន្ប៉ា សតិ៍ថ្ត្បសណើ យដូ៍ច្បគ្មន នឹ្ងអាសយដាឋ ន្ដដលលោក្អ្នក្បាន្ល វ្ើការ៖ 
អាសយដាឋ ន្ដដលលោក្អ្នក្បាន្ល វ្ើការ៖ * អាសយដាឋ ន្ផ្លូវ៖ 
*ទើត្កុ្ង៖ *រដឋ៖ *ហ្ស ើបកូ្ដ៖ 
*លលែទូរសព័ទនិ្លោជក្៖ *ល ា្ េះការងារ៖ 
*កាតពវកិ្ច្បចការងារ៖ 
*អ្ត្តាបងត់្បាក្់ច្ប ងលត្កាយ៖ $  ក្ន ងមយួ    
លតើលោក្អ្នក្បាន្បុំដបក្ពើនិ្លោជក្របសអ់្នក្លហ្ើយឬលៅ?  បាទ/ចាស ៎  លទ  
លបើល ល្ើយថា “បាទ/ចាស”៎  លហ្ត អ្វើបាន្ជាលោក្អ្នក្ដលងល វ្ើការឱ្យនិ្លោជក្លន្េះ? 
 បញ្ឈប/់បលណត ញលច្បញ/បញ្ចបក់ារងារ       ចាក្លច្បញ លដាយសាត័្គចិ្បតត/ស ុំោដលងការងារ  បញ្ឈបប់លណាត េះអាសន្នលដាយសារក្ងវេះការងារអ្ចិ្បថ្ហ្វន្តយ ៍
 ផ្ទអ ក្ការងារ  ស ុំច្បាបឈ់្បស់ត្មាក្ពើការងារ  លៅដតល វ្ើការ/ច្បុំន្នួ្លមា៉ា ងបាន្កាត់បន្ថយ  គ្មា ន្ការងារល វ្ើបលណាត េះអាសន្ន 
ត្បសិន្លបើលោក្អ្នក្គ្មា ន្ការងារល វ្ើបលណាត េះអាសន្ន សូមបញ្ចូ លកាលបរលិច្បេទលៅទើលន្េះ ដដលលោក្អ្នក្រ ុំពឹងទ ក្ថាវលិត្តឡបម់ក្ល វ្ើការវញិ៖ 

និ្លោជក្ #3: *ល ា្ េះនិ្លោជក្៖ 
*កាលបរលិច្បេទចាបល់ផ្តើមការងារ៖ *ថ្ងៃការងារច្ប ងលត្កាយ 
*ត្បាក្ច់្បុំណូលដ លសរ បសត្មាបរ់យៈលពលលន្េះ (ឬការបា៉ា ន្ស់ាា ន្លអបុំផ្ ត រយៈលពល 12 ដែច្ប ងលត្កាយ)៖ 
* លតើលោក្អ្នក្បាន្ល វ្ើការឱ្យនិ្លោជិក្លន្េះ លៅក្ន ងរដឋមយួលត្ៅពើរដឋអូ្រ ើលហាគ ន្ Oregon ក្ន ងរយៈលពលពើរឆ្ន ុំច្ប ងលត្កាយលន្េះឬលទ?  បាទ/ចាស ៎  លទ 
* លតើនិ្លោជក្លន្េះ ជាទើភាន ក្់ងាររដាឋ េិបាលសហ្ពន័្ធឬលទ?  បាទ/ចាស ៎  លទ 
អាសយដាឋ ន្ប៉ា សតិ៍ថ្ត្បសណើ យនិ៍្លោជក្៖ * អាសយដាឋ ន្ផ្លូវ បនាទ ត ់Line 1៖ 

អាសយដាឋ ន្ផ្លូវ បនាទ ត ់Line 2៖ 
*ទើត្កុ្ង៖ *រដឋ៖ *ហ្ស ើបកូ្ដ៖ 

 សូមគូសឬ ើ្ក្លៅទើលន្េះ លបើអាសយដាឋ ន្ប៉ា សតិ៍ថ្ត្បសណើ យដូ៍ច្បគ្មន នឹ្ងអាសយដាឋ ន្ដដលលោក្អ្នក្បាន្ល វ្ើការ៖ 
អាសយដាឋ ន្ដដលលោក្អ្នក្បាន្ល វ្ើការ៖ * អាសយដាឋ ន្ផ្លូវ៖ 
*ទើត្កុ្ង៖ *រដឋ៖ *ហ្ស ើបកូ្ដ៖ 
*លលែទូរសព័ទនិ្លោជក្៖ *ល ា្ េះការងារ៖ 
*កាតពវកិ្ច្បចការងារ៖ 
*អ្ត្តាបងត់្បាក្់ច្ប ងលត្កាយ៖ $  ក្ន ងមយួ    
លតើលោក្អ្នក្បាន្បុំដបក្ពើនិ្លោជក្របសអ់្នក្លហ្ើយឬលៅ?  បាទ/ចាស ៎  លទ  
លបើល ល្ើយថា “បាទ/ចាស”៎  លហ្ត អ្វើបាន្ជាលោក្អ្នក្ដលងល វ្ើការឱ្យនិ្លោជក្លន្េះ? 
 បញ្ឈប/់បលណត ញលច្បញ/បញ្ចបក់ារងារ        ចាក្លច្បញ លដាយសាត័្គចិ្បតត/ស ុំោដលងការងារ  បញ្ឈបប់លណាត េះអាសន្នលដាយសារក្ងវេះការងារអ្ចិ្បថ្ហ្វន្តយ ៍
 ផ្ទអ ក្ការងារ  ស ុំច្បាបឈ់្បស់ត្មាក្ពើការងារ     លៅដតល វ្ើការ/ច្បុំន្នួ្លមា៉ា ងបាន្កាតប់ន្ថយ       គ្មា ន្ការងារល វ្ើបលណាត េះអាសន្ន 
ត្បសិន្លបើលោក្អ្នក្គ្មា ន្ការងារល វ្ើបលណាត េះអាសន្ន សូមបញ្ចូ លកាលបរលិច្បេទលៅទើលន្េះ ដដលលោក្អ្នក្រ ុំពឹងទ ក្ថាវលិត្តឡបម់ក្ល វ្ើការវញិ៖ 
ត្ក្សងួការងាររដឋអូ្រ ើលហាគ ន្ (Oregon Employment Department) | www.Oregon.gov/Employ | សុំណ ុំ ដបបបទ Form 115 (0520) ទុំពរ័ 4 ថ្ន្ 8 
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ការកាតយ់ក្ពន្ធ 
ការផ្តលសិ់ទធិអ្ន្ ញ្ញា តច្បុំលពាេះការកាត់យក្ពន្ធ 
អ្តថត្បលោជន្ធ៍ានារ៉ាបរ់ងភាពគ្មា ន្ការងារល វ្ើណាមយួដដលលោក្អ្នក្ទទលួបាន្ គឺជាត្បាក្់ច្បុំណូលដដលអាច្បយក្ពន្ធោ៉ា ងលពញលលញ ត្បសិន្លបើលោក្អ្នក្
តត្មូវឱ្យដាក្លិ់ែិតត្បកាសពន្ធ។ លោក្អ្នក្អាច្បត្តូវការលរៀបច្បុំបងព់ន្ធបា៉ា ន្ស់ាា ន្។ សត្មាបព់ត័ម៌ាន្បដន្ថមអ្ុំពើការបងព់ន្ធបា៉ា ន្ស់ាា ន្ សូមទាក្ទ់ងលសវាក្មាត្បាក្់
ច្បុំណូលថ្ផ្ទក្ន ង។ សត្មាបព់ត័ម៌ាន្អ្ុំពើពន្ធរដឋ សូមទាក្ទ់ងនាយក្ដាឋ ន្ត្បាក្ច់្បុំណូលរដឋអូ្រ ើលហាគ ន្ (Oregon Department of Revenue)។ 
លោក្អ្នក្អាច្បលត្ជើសលរ ើសឱ្យមាន្ការកាតយ់ក្ការធានារ៉ាបរ់ងរបសអ់្នក្ 10% ភាគរយសត្មាបព់ន្ធសហ្ពន័្ធ និ្ង/ឬ ពន្ធរដឋ 6% ។ 
* លតើលោក្អ្នក្លត្ជើសលរ ើសឱ្យមាន្ការកាតយ់ក្ការធានារ៉ាបរ់ងភាពគ្មា ន្ការងារល វ្ើរបសអ់្នក្ 10% ភាគរយសត្មាបព់ន្ធត្បាក្ច់្បុំណូលសហ្ពន័្ធឬលទ? 
  បាទ/ចាស ៎  លទ 

* លតើលោក្អ្នក្លត្ជើសលរ ើសឱ្យមាន្ការកាតយ់ក្ការធានារ៉ាបរ់ងភាពគ្មា ន្ការងារល វ្ើរបសអ់្នក្ 6% ភាគរយសត្មាបព់ន្ធត្បាក្ច់្បុំណូលសហ្ពន័្ធឬលទ?   
 បាទ/ចាស ៎  លទ 

ការផ្តលសិ់ទធិអ្ន្ ញ្ញា តលន្េះ លៅដតមាន្ត្បសិទធភាពសត្មាបព់ាក្យបណតឹ ងទាមទារលន្េះរហូ្តដលន់ាយក្ដាឋ ន្ការងាររដឋអូ្រ ើលហាគ ន្ (Oregon Employment 
Department) បាន្ទទលួលិែិតជូន្ដុំណឹងជាោយលក្ខណ៍អ្ក្សរពើលោក្អ្នក្អ្ុំពើការបញ្ចបក់ារងាររបស់ែលួន្។ 
 
សមាគ ល៖់ ការទូទាតត់្បាក្ធ់ានារ៉ាបរ់ងលលើក្ដុំបូង ត្តូវបាន្ល វ្ើលឡើងតាមដសក្។ ការទូទាតត់្បាក្ល់ពលលត្កាយលទៀត ត្តូវបញ្ជូ ន្តាមលអ្ឡចិ្បត្តូនិ្ច្បតាមវ ើសាកាត 
ReliaCard VISA ឬការដាក្ត់្បាក្ល់ដាយផ្ទទ ល។់ លៅលពលការទូទាតត់្បាក្ល់លើក្ដុំបូងរបសអ់្នក្ ត្តូវបាន្អ្ន្ ម័តលនាេះ កាតឥណពន្ធវ ើសា ReliaCard VISA នឹ្ងត្តូវ
លផ្្ើជូន្លោក្អ្នក្។ លោក្អ្នក្មាន្ជលត្មើសដាក្ព់ាក្យស ុំដាក្ត់្បាក្ល់ដាយផ្ទទ ល ់ប៉ា ដន្តលទាេះជាោ៉ា ងណាក្ោលដាយ ក្ោការទូទាតត់្បាក្នឹ់្ងត្តូវបញ្ជូ ន្តាមកាត ReliaCard 
រហូ្តដលទ់ទលួបាន្ពាក្យស ុំដាក្ត់្បាក្ល់ដាយផ្ទទ លផ់្ងដដរ។ 
ឆ្ន ុំលគ្មលដដលអាច្បមាន្ជលត្មើស (BASE YEAR) 
លដើមបើមាន្លក្ខណៈត្គបត់្គ្មន្ស់ត្មាបក់ារទាមទារសុំណងធានារ៉ាបរ់ងភាពគ្មា ន្ការងារល វ្ើ លោក្អ្នក្ត្តូវដតមាន្ត្បាក្ឈ់្នួលត្បចាុំសបាត ហ៍្/ច្បុំន្នួ្លមា៉ា ងត្គបត់្គ្មន្ល់ៅ
ក្ន ងឆ្ន ុំលគ្មល (Base Year)។ ឆ្ន ុំលគ្មល្មាតាគឺជាត្តើមាសត្បតិទិន្បនួ្ដុំបូងថ្ន្ត្បាុំច្ប ងលត្កាយ ដដលបញ្ចបល់ៅកាលបរលិច្បេទដដលលោក្អ្នក្ដាក្់ពាក្យបណតឹ ង
ទាមទារសុំណងរបសអ់្នក្។ ត្បសិន្លបើលោក្អ្នក្មិន្មាន្លក្ខណៈសមបតតិត្គបត់្គ្មន្ស់ត្មាបប់ណតឹ ងទាមទារសុំណងឆ្ន ុំលគ្មល្មាតា (Regular Base Year) លៅ
រដឋអូ្រ ើលហាគ ន្ Oregon ឬទុំទាសនឹ់្ងរដឋលផ្សងលទៀត ដដលលោក្អ្នក្បាន្ល វ្ើការលៅអ្ុំឡ ងលពលឆ្ន ុំលគ្មលលន្េះ ការទាមទារសុំណងរបសអ់្នក្នឹ្ងត្តូវក្ុំណតល់ឡើងវញិ 
លដាយលត្បើត្បាក្ឈ់្នួលត្បចាុំសបាត ហ៍្នាលពលងាើៗបដន្ថមលទៀត លហ្ើយលយើងែ្ ុំនឹ្ងដាក្ប់ណតឹ ងទាមទារសុំណងឆ្ន ុំលគ្មលដដលអាច្បមាន្ជលត្មើសលៅរដឋអូ្រ ើលហាគ ន្ 
(Oregon Alternate Base Year (ABY))។ 
បណតឹ ងទាមទារសុំណងឆ្ន ុំលគ្មល ABY លត្បើត្បាក្ឈ់្នួលត្បចាុំសបាត ហ៍្/ច្បុំន្ួន្លមា៉ា ងលៅក្ន ងត្តើមាសត្បតិទិន្បួន្ច្ប ងលត្កាយ ដដលបញ្ចបត់ាមកាលបរលិច្បេទដដលលោក្
អ្នក្ដាក្ព់ាក្យបណតឹ ងទាមទារសុំណងរបសអ់្នក្។ 
ពត័ម៌ាន្អ្ុំពើពាក្យបណតឹ ងទាមទារសុំណងឆ្ន ុំលគ្មល ABY  ABY៖ 

1. លោក្អ្នក្មិន្មាន្សិទធិទទលួបាន្ការទាមទារសុំណង ABY លទ ត្បសិន្លបើលោក្អ្នក្មាន្លក្ខណៈសមបតតិត្គបត់្គ្មន្ល់ដាយលត្បើឆ្ន ុំលគ្មល្មាតា (regular 
Base Year)។ លយើងែ្ ុំនឹ្ងដសវងរក្ត្បាក្ឈ់្នួលត្បចាុំសបាត ហ៍្ដដលបាត ់ដដលអាច្បលក្ើតមាន្ណាមយួ។ ត្បសិន្លបើលៅលពលលត្កាយមក្លយើងែ្ ុំរក្ល ើញ
ត្បាក្ឈ់្នួលត្បចាុំសបាត ហ៍្/ច្បុំន្ួន្លមា៉ា ងបដន្ថមលទៀតលៅក្ន ងឆ្ន ុំលគ្មល្មាតា (regular Base Year) លនាេះ លយើងែ្ ុំនឹ្ងផ្ទល សប់តូរការទាមទារសុំណង ABY 
របសអ់្នក្លៅជាឆ្ន ុំលគ្មល្មាតា (regular Base Year)។  ការណ៍លន្េះអាច្បផ្ទល សប់តូរច្បុំន្ួន្ទឹក្ត្បាក្ធ់ានារ៉ាបរ់ងរបសអ់្នក្។ 

2. សត្មាបប់ណតឹ ងទាមទារសុំណង ABY លយើងែ្ ុំលបាេះបងល់ចាលត្បាក្ឈ់្នួលត្បចាុំសបាត ហ៍្/ច្បុំន្នួ្លមា៉ា ងដដលជាត្តើមាសចាសជ់ាងលគពើការទាមទារសុំណង
របសអ់្នក្លហ្ើយបដន្ថមត្បាក្ឈ់្នួលត្បចាុំសបាត ហ៍្/ច្បុំន្នួ្លមា៉ា ងដដលជាត្តើមាសដដលបាន្បញ្ចបង់ាើៗលន្េះ។ 

ត្បសិន្លបើលោក្អ្នក្ដាក្ព់ាក្យបណតឹ ងទាមទារសុំណង ABY ឥឡូវលន្េះ លោក្អ្នក្មិន្អាច្បលត្បើត្បាសល់ឡើងវញិនូ្វត្បាក្ឈ់្នួលត្បចាុំសបាត ហ៍្ដដលជាត្តើមាសងាើជាង
លន្េះ។ ការទាមទារសុំណងលៅលពលលត្កាយ អាច្បដផ្អក្លលើត្បាក្ឈ់្នួលត្បចាុំសបាត ហ៍្/ច្បុំន្នួ្លមា៉ា ងថ្ន្ត្តើមាសត្បតិទិន្បើដតប៉ា លណាណ េះ។ 
ការផ្សពវផ្ាយកាត្នាគ្មរ RELIACARD 
U.S. Bank ReliaCard ® Pre-Acquisition Disclosure | ល ា្ េះក្មាវ ិ្ ើ៖ កាធានារ៉ាបរ់ងភាពគ្មា ន្ការងារល វ្ើលៅរដឋអូ្រ ើលហាគ ន្ Oregon 
កាលបរលិច្បេទឯក្សារលោង៖ មិង នា 2017 

លោក្អ្នក្មាន្ជលត្មើសអ្ុំពើរលបៀបដដលលោក្អ្នក្ទទួលបាន្ការទូទាតត់្បាក្រ់បសអ់្នក្ ដដលរមួ
មាន្ការដាក្ត់្បាក្ល់ដាយផ្ទទ លល់ៅគណន្ើ្នាគ្មររបសអ់្នក្ឬកាតបងត់្បាក្ជ់ាម ន្លន្េះ។ 

សូមសាក្សរួទើភាន ក្ង់ាររបសអ់្នក្អ្ុំពើជលត្មើសដដលអាច្បមាន្ លហ្ើយលត្ជើសលរ ើសជលត្មើសរបសអ់្នក្។ 
ថ្ងលលសវាត្បចាុំដែ៖ $0 ទិញមយួដង៖ $0 ការដក្ត្បាក្ត់ាម ATM: $0 ក្ន ងត្បពន័្ធ 

$2.00* លត្ៅត្បពន័្ធ 
បញ្ចូ លសាច្បត់្បាក្ល់ឡើងវញិ៖ 
មិន្អាច្បដុំលណើ រការ 

លយើងែ្ ុំគិតថ្ងលលសវា 3 ត្បលេទលផ្សងលទៀត។ * ថ្ងលលសវាលន្េះ អាច្បមាន្ទាបជាងលន្េះ អាត្សយ័លលើរលបៀបនិ្ងក្ដន្លងដដលកាតលន្េះ ត្តូវបាន្លត្បើត្បាស។់ 
សូមលមើលតារងតថ្មលលសវាដដលមាន្ភាជ បម់ក្ជាមយួសត្មាបវ់ ិ្ ើឥតគិតថ្ងល លដើមបើទទលួបាន្ពត័ម៌ាន្អ្ុំពើទឹក្ត្បាក្និ់្ងសមត លយរបសអ់្នក្។ 

•គ្មា ន្លក្ខណៈពិលសសលលើការដក្ត្បាក្ហួ់្សច្បុំន្នួ្ត្បាក្ម់ាន្ក្ន ងគណន្ើ/ឥណទាន្លទ •មូលនិ្្ិរបសអ់្នក្មាន្សិទធិទទលួបាន្ការធានារ៉ាបរ់ង FDIC សត្មាប់
ពត័ម៌ាន្ទូលៅអ្ុំពើគណន្ើបងត់្បាក្ជ់ាម ន្ សូមចូ្បលលមើលវបិសាយ cfpb.gov/prepaid. 

សូមដសវងរក្ពត័៌មាន្លមអិតនិ្ងលក្ខែណា ថ្ងលលសវានិ្ងលសវាក្មាទាុំងអ្សដ់ដលមាន្លៅក្ន ងក្ញ្ចបក់ាត ឬលៅទូរសព័ទលលែ 
1-855-279-1270 ឬចូ្បលលមើលវបិសាយ usbankreliacard.com. 
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U.S. Bank ReliaCard ® Fee Schedule | ល ា្ េះក្មាវ ិ្ ើ៖ កាធានារ៉ាបរ់ងភាពគ្មា ន្ការងារល វ្ើលៅរដឋអូ្រ ើលហាគ ន្ Oregon | កាលបរលិច្បេទឯក្សារលោង៖ ឧសភា 2018 
ថ្ងលលសវាទាុំងអ្ស ់ ច្បុំន្នួ្ទឹក្ត្បាក្ ់ ពត័ម៌ាន្លមអតិ 
ទទលួសាច្បត់្បាក្ ់
ការដក្ត្បាក្ត់ាម ATM 
(ក្ន ងត្បពន័្ធ) 

$0 លហ្ើយលន្េះគឺជាថ្ងលលសវារបសល់យើងក្ន ងការដក្ត្បាក្ម់យួដង។ “ក្ន ងត្បពន័្ធ” សុំលៅច្បុំលពាេះត្បពន័្ធ្នាគ្មរអាលមរកិ្ 
U.S. Bank ឬត្បពន័្ធ MoneyPass® ATM networks។ ទើតាុំងអាច្បរក្បាន្តាមវបិសាយ 
usbank.com/locations ឬ moneypass.com/atm-locator. 

ការដក្ត្បាក្ត់ាម ATM 
(លត្ៅត្បពន័្ធ) 

$2.00 លហ្ើយលន្េះគឺជាថ្ងលលសវារបសល់យើងក្ន ងការដក្ត្បាក្ម់យួដង។ ថ្ងលលសវាលន្េះត្តូវបាន្លលើក្ដលងច្បុំលពាេះការដក្
ត្បាក្ល់អ្ ើ្លអ្ម ATM ច្បុំន្នួ្ 2 លលើក្ដុំបូងរបសអ់្នក្ក្ន ងមយួដែ ដដលរមួមាន្ការដក្ត្បាក្ល់អ្ ើ្លអ្ម ATM 
(លត្ៅត្បពន័្ធ) និ្ងការដក្ត្បាក្ល់អ្ ើ្លអ្ម ATM លៅបរលទស។ “លត្ៅត្បពន័្ធ” សុំលៅច្បុំលពាេះលអ្ ើ្លអ្ម ATMs 
លៅលត្ៅ្នាគ្មរអាលមរកិ្ U.S. Bank ឬត្បពន័្ធ MoneyPass ATM networks។ លោក្អ្នក្អាច្បត្តូវបាន្លគ
គិតថ្ងលលដាយត្បតិបតតិក្រលអ្ ើ្លអ្ម ATM ផ្ងដដរ លទាេះបើជាលោក្អ្នក្មិន្បាន្បញ្ចបត់្បតិបតតិការក្ោលដាយ។ 

ការដក្សាច្បត់្បាក្ព់ើមា៉ា ស ើន្ Teller 
Cash 

$0 លហ្ើយលន្េះជាថ្ងលលសវារបសល់យើងលៅលពលលោក្អ្នក្ដក្ត្បាក្ល់ច្បញពើកាតរបសអ់្នក្ពើមា៉ា ស ើន្ teller លៅ
្នាគ្មរឬសហ្ជើពឥណទាន្ដដលទទលួយក្វ ើសា (Visa®. 

ពត័ម៌ាន្ 
ការសាក្សរួសមត លយ ATM 
(ក្ន ងត្បពន័្ធ) 

$0 លហ្ើយលន្េះគឺជាថ្ងលលសវារបសល់យើងក្ន ងការសរួសុំណួរមយួដង។ “ក្ន ងត្បព័ន្ធ” សុំលៅច្បុំលពាេះ
ត្បពន័្ធ្នាគ្មរអាលមរកិ្ U.S. Bank ឬត្បពន័្ធ MoneyPass® ATM networks។ ទើតាុំងអាច្ប
រក្បាន្តាមវបិសាយ usbank.com/locations ឬ moneypass.com/atm-locator. 

ការសាក្សរួសមត លយ ATM 
(លត្ៅត្បពន័្ធ) 

$0 លហ្ើយលន្េះគឺជាថ្ងលលសវារបសល់យើងក្ន ងការសរួសុំណួរមយួដង។ “លត្ៅត្បពន័្ធ” សុំលៅច្បុំលពាេះលអ្ ើ្លអ្ម ATMs 
លៅលត្ៅ្នាគ្មរអាលមរកិ្ U.S. Bank ឬត្បពន័្ធ MoneyPass ATM networks។ លោក្អ្នក្អាច្បត្តូវបាន្លគ
គិតថ្ងលលដាយត្បតិបតតិក្រលអ្ ើ្លអ្ម ATM ផ្ងដដរ។ 

ការលត្បើកាតរបសអ់្នក្លៅខាងលត្ៅសហ្រដឋអាលមរកិ្ 
ត្បតិបតតិការអ្ន្តរជាតិ 3% លហ្ើយលន្េះជាតថ្មលលសវារបសល់យើងលៅលពលលោក្អ្នក្លត្បើកាតរបសអ់្នក្សត្មាបក់ារទិញទុំនិ្ញពើពាណិជជក្រ

បរលទសនិ្ងសត្មាបក់ារដក្សាច្បត់្បាក្ព់ើលអ្ ើ្លអ្ម ATMs លៅបរលទស លហ្ើយជាភាគរយថ្ន្ច្បុំន្នួ្ទឹក្ត្បាក្់
ដ ោល រត្បតិបតតិការ បនាទ បព់ើការបតូររូបិយបណ័ណ។ ត្បតិបតតិការរបសព់ាណិជជក្រនិ្ងលអ្ ើ្លអ្ម ATM មយួច្បុំន្នួ្  
សូមបើដតលោក្អ្នក្ និ្ង/ឬ ពាណិជជក្រនិ្ងលអ្ ើ្លអ្ម ATM មាន្ទើតាុំងលៅសហ្រដឋអាលមរកិ្ក្ោលដាយ ក្ោត្តូវបាន្លគ
ចាតទ់ ក្ថាជាត្បតិបតតិការបរលទសលត្កាមច្បាបស់តើពើបណាត ញដដលអាច្បអ្ន្ វតតបាន្ផ្ងដដរ លហ្ើយលយើងែ្ ុំមិន្
ត្តួតពិនិ្តយពើរលបៀបដដលពាណិជជក្រ លអ្ ើ្លអ្ម ATM និ្ងត្បតិបតតិការទាុំងលន្េះ ត្តូវបាន្ចាតថ់ាន ក្ស់ត្មាបល់គ្មល
បុំណងលន្េះលទ។ 

ការដក្ត្បាក្ត់ាម ATM លៅ
បរលទស៖ 

$2.00 លហ្ើយលន្េះគឺជាថ្ងលលសវារបសល់យើងក្ន ងការដក្ត្បាក្ម់យួដង។ ថ្ងលលសវាលន្េះត្តូវបាន្លលើក្ដលងច្បុំលពាេះការដក្
ត្បាក្ល់អ្ ើ្លអ្ម ATM ច្បុំន្នួ្ 2 លលើក្ដុំបូងរបសអ់្នក្ក្ន ងមយួដែ ដដលរមួមាន្ការដក្ត្បាក្ល់អ្ ើ្លអ្ម ATM (លត្ៅ
ត្បពន័្ធ) និ្ងការដក្ត្បាក្ល់អ្ ើ្លអ្ម ATM លៅបរលទស។ លោក្អ្នក្អាច្បត្តូវបាន្លគគិតថ្ងលលដាយត្បតិបតតិក្រលអ្ ើ្
លអ្ម ATM ផ្ងដដរ លទាេះបើជាលោក្អ្នក្មិន្បាន្បញ្ចបត់្បតិបតតិការក្ោលដាយ។ 

លផ្សងៗ 
ការបតូរកាតងាើ $0 លហ្ើយលន្េះគឺជាតថ្មលលសវារបសល់យើងក្ន ងការបតូរកាតងាើមយួដង ដដលបញ្ជូ ន្លៅលោក្អ្នក្តាមប៉ា សតថ្ត្បសណើ យ៍

លដាយមាន្ការត្បគលជូ់ន្តាមសតង់ដារ (រហូ្តដល ់10 ថ្ងៃថ្ន្ថ្ងៃល វ្ើការ)។ 
ការត្បគលជូ់ន្ឆ្បរ់ហ័្ស
សត្មាបក់ារបតូរកាតងាើ 

$15.00 លហ្ើយលន្េះគឺជាថ្ងលលសវារបសល់យើងសត្មាបក់ារត្បគលជូ់ន្ឆ្បរ់ហ័្ស (រហូ្តដល ់3 ថ្ងៃថ្ន្ថ្ងៃល វ្ើការ) 
លដាយគិតថ្ងលបដន្ថមលលើថ្ងលលសវាបតូរកាតងាើណាមយួ។ 

មិន្ដុំលណើ រការ $2.00 លហ្ើយលន្េះជាថ្ងលលសវារបសល់យើងដដលគិតថ្ងលរលដ់ែ បនាទ ប់ពើលោក្អ្នក្មិន្បាន្បុំលពញត្បតិបតតិការលដាយលត្បើ
កាតរបសអ់្នក្រយៈលពល 365 ថ្ងៃជាប់ៗគ្មន ។ 

ងវកិារបសអ់្នក្មាន្សិទធិត្សបច្បាបច់្បុំលពាេះការធានារ៉ាបរ់ង FDIC ។ ងវកិារបសអ់្នក្នឹ្ងត្តូវរក្ាទ ក្លៅសមាគមជាតិថ្ន្្នាគ្មរសហ្រដឋអាលមរកិ្ (U.S. Bank 
National Association), ដដលជាសាថ បន័្ធានារ៉ាបរ់ង FDIC លហ្ើយត្តូវបាន្ធានារ៉ាបរ់ងរហូ្តដល ់$250,000 លដាយ FDIC លៅក្ន ងក្រណើ ្នាគ្មរអាលមរកិ្ U.S. 
Bank ែក្ខាន្។ 
សត្មាបព់ត័ម៌ាន្លមអិត សូមលមើលវបិសាយ fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html  
គ្មា ន្លក្ខណៈពិលសសលលើការដក្ត្បាក្ហួ់្សច្បុំន្នួ្ត្បាក្ម់ាន្ក្ន ងគណន្ើ/ឥណទាន្លទ។ 
សូមទាក្ទ់ងលសវាក្មាអ្នក្កាន្ក់ាត លដាយលៅទូរសព័ទលលែ 1-855-279-1270, តាមប៉ា សតថ្ត្បសណើ យ ៍P.O. Box 551617, Jacksonville, FL 32255 ឬចូ្បល
លមើលវបិសាយ usbankreliacard.com. 
សត្មាបព់ត័ម៌ាន្ទូលៅអ្ុំពើគណន្ើបង់ត្បាក្ជ់ាម ន្ សូមចូ្បលលមើលវបិសាយ cfpb.gov/prepaid. ត្បសិន្លបើលោក្អ្នក្មាន្បណតឹ ងតវា៉ាអ្ុំពើគណន្ើបងត់្បាក្ជ់ាម ន្ 
សូមលៅទូរសព័ទលៅការោិលយ័ការពារហ្រិញ្ាវតថ អ្នក្លត្បើត្បាសត់ាមលលែ 1-855-411-2372  ឬចូ្បលលមើលវបិសាយ cfpb.gov/complaint. 
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លែិតិបញ្ញជ ក់្ 
សូមអាន្លិែិតបញ្ញជ ក្ខ់ាងលត្កាម ម ន្លពលដាក្ជូ់ន្ពិនិ្តយពាក្យស ុំរបសអ់្នក្សត្មាបក់ារធានារ៉ាបរ់ង។ 
1. ែ្ ុំសូមបញ្ញជ ក្ថ់ាលត្កាមលទាសបញ្ាតតិសតើពើការសបងបុំពាន្ឬេូតក្ ហ្ក្ត ោការថាែ្ ុំជាពលរដឋអាលមរកិ្ឬមាន្សិទធិអ្ន្ ញ្ញា តតាមច្បាបល់ វ្ើការលៅសហ្រដឋអាលមរកិ្។ 
2. ែ្ ុំយលព់ើសុំណួរដដលបាន្សរួែ្ ុំ។ ច្បលមលើយរបសែ្់ ុំគឺជាការពិតច្បុំលពាេះច្បុំលណេះដឹងលអបុំផ្ តរបសែ្់ ុំ។ 
3. ែ្ ុំយលថ់ាច្បាបល់ន្េះ ក្ុំណតក់ារពិន្័យច្បុំលពាេះការល វ្ើរបាយការណ៍មិន្ពិត លដើមបើទទលួបាន្អ្តថត្បលោជន្ធ៍ានារ៉ាបរ់ងភាពគ្មា ន្ការងារល វ្ើ។ 
4. ក្ន ងក្រណើ មាន្ការទាមទារសុំណងអ្តថត្បលោជន្ធ៍ានារ៉ាបរ់ងភាពគ្មា ន្ការងារល វ្ើតាមអ្ន្ឡាញ ឬតាមទូរសព័ទលលើត  ែ្ ុំទទលួយក្ការទទលួែ សត្តូវច្បុំលពាេះ

ស វតថិភាពលលែអ្តតសញ្ញា ណផ្ទទ លែ់លួន្របសែ្់ ុំ (PIN)។ ែ្ ុំនឹ្ងជូន្ដុំណឹងដលត់្ក្សងួការងារឱ្យផ្ទល ស់បតូរលលែសមាៃ ត ់PIN របស់ែ្ ុំ ត្បសិន្លបើែ្ ុំលេលច្បលលែ
សមាៃ ត ់PIN របស់ែ្ ុំ ឬត្បសិន្លបើមាន្ន្រណាមាន ក្ដឹ់ងវា។ 

5. តាមរយៈការដាក្ជូ់ន្ពិនិ្តយពាក្យស ុំលន្េះ តាមន្យ័លន្េះ ែ្ ុំសូមច្ប េះល ា្ េះសត្មាបក់ារងារ លហ្ើយលសនើស ុំការសលត្មច្បច្ប ងលត្កាយលលើក្ដុំបូងថ្ន្ការធានារ៉ាបរ់ងជា
សកាត ន្ ពលដដលអាច្បបងត់្បាក្ជូ់ន្ែ្ ុំ។ ែ្ ុំផ្តលសិ់ទធិអ្ន្ ញ្ញា តឱ្យត្ក្សងួការងារទទលួបាន្និ្ងលត្បើត្បាសព់ត័ម៌ាន្ពើត្បេពណាមយួ ដដលែ្ ុំផ្តលជូ់ន្សត្មាបក់ារ
ត្គបត់្គងការធានារ៉ាបរ់ងភាពគ្មា ន្ការងារល វ្ើនិ្ងសក្មាភាពលសវាក្មាការងារ។ 

6. លិែិតជូន្ដុំណឹងអ្ុំពើភាពមាន្សិទធិត្សបច្បាប៖់ លៅអ្ុំឡ ងលពលវ ើរ ស COVID-19 អាច្បល វ្ើការងារបាន្ អាច្បមាន្ការងារ និ្ងការដសវងរក្ការផ្ទល សប់តូរតាមតត្មវូការ
ទាមទារោ៉ា ងសក្មា ដដលមាន្ត្បសិទធភាពចាបព់ើថ្ងៃទើ 8 ដែមើនា ឆ្ន ុំ 2020 
ត្ក្សងួការងាររដឋអូ្រ ើលហាគ ន្ (Oregon Employment Department) ផ្តលជូ់ន្អ្តថត្បលោជន្ធ៍ានារ៉ាបរ់ងភាពគ្មា ន្ការងារល វ្ើ (UI) ដលក់្មាក្រភាគលត្ច្បើន្ដដល
ឈ្បល់ វ្ើការលដាយគ្មា ន្ក្ុំហ្ សផ្ទទ លែ់លួន្របសព់កួ្លគ។ លដើមបើទទួលបាន្ការធានារ៉ាបរ់ង ក្មាក្រត្តូវដតបុំលពញតាមតត្មូវការមយួច្បុំន្នួ្។ ជាទូលៅលដើមបើទទលួបាន្
អ្តថត្បលោជន្៍ UI ក្ន ងរយៈលពលមួយសបាត ហ៍្ លោក្អ្នក្ត្តូវដតមាន្លទធភាពល វ្ើការ អាច្បល វ្ើការងារ និ្ងដសវងរក្ការងារដដលលោក្អ្នក្អាច្បល វ្ើបាន្។ វ ើរ ស 
COVID-19 ដដល ល្ងរ ើក្រលដាល បាន្ផ្ទល សប់តូរតត្មូវការទាមទាមមយួច្បុំន្នួ្ទាុំងលន្េះ។ 
លៅអ្ុំឡ ងលពលត្បកាសអាសន្នលន្េះ លោក្អ្នក្ត្តវូបាន្លគគិតថាអាច្បល វ្ើការងារបាន្ ត្បសិន្លបើ៖ 

• លោក្អ្នក្មិន្ឈ្លឺទ ប៉ា ដន្តត្តូវបាន្ដាក្ឱ់្យលៅដាច្បព់ើលគ ឬការល វ្ើតាមបញ្ញជ របសម់ហ្វន្តើរដឋឱ្យសថិតលៅផ្ទេះ ឬ 
• លោក្អ្នក្ឈ្លឺដាយមាន្លរគសញ្ញា ទាក្ទ់ងនឹ្ងជុំងឺផ្ទត សាយ ឬវ ើរ ស COVID-19 ប៉ា ដន្តមិន្បាន្ចូ្បលមន្ទើរលពទយលទ។ 

លៅអ្ុំឡ ងលពលត្បកាសអាសន្នលន្េះ លោក្អ្នក្ត្តវូបាន្លគគិតថាអាច្បមាន្ការងារ ត្បសិន្លបើ៖ 
• លោក្អ្នក្បាន្សថិតលៅផ្ទេះឬត្តូវបាន្ដាក្ឱ់្យលៅដាច្បព់ើលគ លដាយសារវ ើរ ស COVID-19 លទាេះបើជានិ្លោជក្របសអ់្នក្អាច្បមាន្ការងារល វ្ើក្ោលដាយ។ 
ការណ៍លន្េះ ត្តូវរបប់ញ្ចូ ល ត្បសិន្លបើលោក្អ្នក្លៅផ្ទេះ លដើមបើលមើលដងទាុំកូ្ន្របសអ់្នក្លដាយសារដតការបិទសាោលរៀន្ឬការលមើលដងទាុំលពលថ្ងៃ។ 

• តាម្មាតាលោក្អ្នក្ល វ្ើការតិច្បជាងការងារលពញលមា៉ា ង លហ្ើយអាច្បមាន្ការងារតិច្បជាងការងារលពញលមា៉ា ងដតប៉ា លណាណ េះ។ 
លៅអ្ុំឡ ងលពលត្បកាសអាសន្នលន្េះ លោក្អ្នក្ត្តវូបាន្លគគិតថាមាន្ការដសវងរក្ការងារោ៉ា ងសក្មា ត្បសិន្លបើ៖ 

• លោក្អ្នក្មាន្បុំណងដសវងរក្ការងារលៅក្ន ងក្រណើ មាន្ការត្បកាសអាសន្នរដឋនិ្ងសហ្ពន័្ធដដលពាក្់ពន័្ធនឹ្ងវ ើរ សកូ្រូណាលន្េះ ច្បបល់ហ្ើយ ឬតាមរលបៀប
លផ្សងលទៀត មិន្អ្ន្ វតតលទៀតលទ។ 

សូមល ល្ើយតបនឹ្ងសុំណួរលៅលលើបនាទ តប់ណតឹ ងទាមទារសុំណងត្បចាុំសបាត ហ៍្លដាយលត្បើត្បាសព់ត័ម៌ាន្លន្េះ។ លោក្អ្នក្អាច្បរ ុំលងលចាលការបញ្ចូ លការដសវងរក្
ការងារដដលត្តូវការលៅអ្ុំឡ ងលពលដុំលណើ រការទាមទារសុំណងត្បចាុំសបាត ហ៍្សត្មាបស់បាត ហ៍្ទាុំងលន្េះ លដាយលត្ជើសលរ ើសជលត្មើសដដលលោក្អ្នក្ក្ុំព ងឈ្ប់
ល វ្ើការងារបលណាត េះអាសន្នជាមយួនិ្លោជក្្មាតារបស់អ្នក្។ 
ការដណនាុំជាជុំហាន្ៗសត្មាបក់ារដាក្ព់ាក្យបណតឹ ងទាមទារសុំណងតាមអ្ន្ឡាញសត្មាបស់ាថ ន្ភាពវ ើរ ស COVID-19 អាច្បរក្បាន្តាមលគហ្ទុំពរ័ 
https://govstatus.egov.com/ORUnemployment_COVID19. 

 ែ្ ុំយលត់្ពម 
ព័ត៌មាន្សុំខាន់្សត្មាប់លោក្អ្នក្យល់ដងឹ 
លៅលពលមាន្ការទាមទារសុំណងរបសអ់្នក្ត្តូវបាន្ដុំលណើ រការលនាេះ ត្បព័ន្ធបណតឹ ងទាមទារសុំណងតាមអ្ន្ឡាញ គឺជាមល្ោបាយលលឿន្បុំផ្ ត លដើមបើបុំលពញម ែ
ងារទាមទារសុំណងជាលត្ច្បើន្ ដដលរមួមាន្ការដាក្ប់ណតឹ ងទាមទារសុំណងត្បចាុំសបាត ហ៍្ ការចាបល់ផ្តើមទាមទារសុំណងលឡើងវញិបនាទ បព់ើការឈ្បរ់យការណ៍ ការ
ពិនិ្តយលមើលលមើលសាថ ន្ភាពបណតឹ ងទាមទារសុំណង ការផ្ទល សប់តូរអាសយដាឋ ន្របសអ់្នក្ និ្ងច្ប េះល ា្ េះដាក្ត់្បាក្ត់ាមលអ្ឡចិ្បត្តូនិ្ក្។ 
 
ក្ុំណតត់្តាការទាមទារសុំណងភាពគ្មា ន្ការងារល វ្ើគឺជាការសមាៃ ត។់ លយើងែ្ ុំនឹ្ងមិន្ផ្តលព់័តម៌ាន្អ្ុំពើបណតឹ ងទាមទារសុំណងរបសអ់្នក្លៅន្រណាមាន ក្ដ់ដលលៅ
ទូរសព័ទលទ លលើក្ដលងដតលោក្អ្នក្ផ្តលជូ់ន្លយើងែ្ ុំរចួ្បលហ្ើយនូ្វការលច្បញផ្ាយពត័ម៌ាន្ដដលបាន្ច្ប េះហ្តថលលខា ដដលផ្តលសិ់ទធិអ្ន្ ញ្ញា តឱ្យប គគលលនាេះល វ្ើការ
សាក្សរួពត័ម៌ាន្ក្ន ងនាមជាលោក្អ្នក្។ 
ត្ក្សងួការងាររដឋអូ្រ ើលហាគ ន្ (Oregon Employment Department) | www.Oregon.gov/Employ | សុំណ ុំ ដបបបទ Form 115 (0520) ទុំពរ័ 7 ថ្ន្ 8 

http://www.oregon.gov/Employ


លតើមាន្អ្វើលក្ើតលឡើងបនាទ បល់ទៀតឬលទ? 
លហ្ើយលន្េះ ជាអ្វើដដលលោក្អ្នក្ត្តវូល វ្ើ។ 
ការធានារ៉ាបរ់ងតាមការទាមទារសុំណងសត្មាបរ់លស់បាត ហ៍្ដដលលោក្អ្នក្គ្មា ន្ការងារល វ្ើ។ សបាត ហ៍្លន្េះ ចាបល់ផ្តើមលៅថ្ងៃអាទិតយ លហ្ើយបញ្ចប់លៅថ្ងៃលមរ។៍ 
សបាត ហ៍្ទើមយួដដលលោក្អ្នក្ដាក្់ពាក្យបណតឹ ង ត្តូវបាន្លគលៅថា “សបាត ហ៍្រងច់ាុំ”។ លោក្អ្នក្នឹ្ងមិន្ទទួលបាន្ការធានារ៉ាបរ់ងសត្មាបស់បាត ហ៍្លន្េះលទ ប៉ា ដន្ត
លោក្អ្នក្ត្តូវដតទាមទារវា លដើមបើទទួលបាន្ការទូទាតត់្បាក្ន់ាលពលអ្នាគត។ ការដាក្ព់ាក្យបណតឹ ងទាមទារសុំណងដុំបូងដតមាន ក្់ឯង មិន្បលងាើតឱ្យមាន្លត្ក្ឌើត
សបាត ហ៍្រងច់ាុំលទ។ សបាត ហ៍្រងច់ាុំលន្េះ ត្តូវដតទាមទារសុំណង ដូច្បសបាត ហ៍្លផ្សងលទៀតផ្ងដដរ។ 
 
លោក្អ្នក្អាច្បល វ្ើការទាមទារសុំណងត្បចាុំសបាត ហ៍្របសអ់្នក្តាមអ្ន្ឡាញ លដាយចូ្បលលៅត្បពន័្ធបណតឹ ងទាមទារសុំណងតាមអ្ន្ឡាញរបសល់យើង។ វាជា
មល្ោបាយលលឿន្បុំផ្ ត លដើមបើដាក្ឯ់ក្សារទាមទារសុំណង។ ត្បព័ន្ធលន្េះ  អាច្បលត្បើតាមម ែងារបណតឹ ងទាមទារនិ្ងសុំណួរជាលត្ច្បើន្អ្ុំពើការទាមទារសុំណង 
របសអ់្នក្។ លោក្អ្នក្អាច្បទាមទារសុំណងលដាយលត្បើទូរសព័ទផ្ងដដរ។ លសៀវលៅដណនាុំសត្មាបអ់្នក្ទាមទារសុំណង នឹ្ងពន្យលអ់្ុំពើវ ិ្ ើល វ្ើកិ្ច្បចការលន្េះ។ 
 
លោក្អ្នក្ត្តូវបាន្លគទាមទារឱ្យច្ប េះល ា្ េះលៅក្ន ង iMatchSkills និ្ងមាន្ការត្តួតពិនិ្តយជាលក្ខណៈប គគលជាមួយប គគលិក្មជឈមណា ល WorkSource Center។ 
iMatchSkills គឺជាវ ិ្ ើសាហ្វសតរបសត់្ក្សងួការងារដដលភាជ បល់ោក្អ្នក្ជាមយួនិ្លោជក្ដដលជួលបលត្មើការងារ។ លោក្អ្នក្នឹ្ងទទលួបាន្លិែិតមួយច្បាបក់្ន ង 
រយៈលពលពើរបើថ្ងៃ ដដលជូន្ដុំណឹងដលល់ោក្អ្នក្ពើរលបៀបច្ប េះល ា្ េះនិ្ងបុំលពញការពិនិ្តយលឡើងវញិរបស់អ្នក្។ ការែក្ខាន្មិន្បុំលពញការច្ប េះល ា្ េះរបសអ់្នក្ និ្ង
ការពិនិ្តយលឡើងវញិជាលក្ខណៈប គគល នឹ្ងបណាត លឱ្យមាន្ការបដិលស្ច្បុំលពាេះការធានារ៉ាបរ់ង។ 

 
លហ្ើយលន្េះ ជាអ្វើដដលលយើងែ្ ុំនឹ្ងត្តវូល វ្ើ។ 
ប គគលិក្បណតឹ ងទាមទារសុំណងរបសល់យើង នឹ្ងពិនិ្តយលឡើងវញិនូ្វព័ត៌មាន្ដដលលោក្អ្នក្បាន្ដាក្ជូ់ន្ពិនិ្តយ ម ន្ការលរៀបច្បុំពាក្យបណតឹ ងទាមទារសុំណង
ភាពគ្មា ន្ការងារល វ្ើរបសអ់្នក្។ ដុំលណើ រការលន្េះ អាច្បច្បុំណាយលពលពើរបើថ្ងៃ។ លយើងែ្ ុំនឹ្ងទាក្ទ់ងលោក្អ្នក្ ត្បសិន្លបើលយើងែ្ ុំត្តូវការព័តម៌ាន្បដន្ថមលទៀត។ 
 
លយើងែ្ ុំនឹ្ងលផ្្ើជូន្របាយការណ៍តាមប៉ា សតថ្ត្បសណើ យ ៍ដដលបងាា ញពើច្បុំន្ួន្ទឹក្ត្បាក្ធ់ានារ៉ាបរ់ងត្បចាុំសបាត ហ៍្របសអ់្នក្។ ការបងាា ញលន្េះ នឹ្ងរយបញ្ជ ើត្បាក្ឈ់្នួល
ត្បចាុំសបាត ហ៍្ដដលលត្បើត្បាសក់្ន ងការក្ុំណតក់ារធានារ៉ាបរ់ងរបសអ់្នក្។ លយើងែ្ ុំនឹ្ងលសនើស ុំត្បាក្ឈ់្នួលត្បចាុំសបាត ហ៍្ពើទើភាន ក្ង់ារលៅរដឋនិ្ងសហ្ពន័្ធលផ្សងលទៀត 
ដដលអ្នក្អាច្បមាន្។ លយើងែ្ ុំនឹ្ងបដន្ថមសុំលណើ លៅនឹ្ងពាក្យបណតឹ ងទាមទារសុំណងរបសអ់្នក្លៅលពលបាន្ទទួលលដាយទើភាន ក្ង់ាររបសល់យើង។ 
 
ការទូទាតត់្បាក្ធ់ានារ៉ាបរ់ងលលើក្ដុំបូងរបសអ់្នក្គឺតាមដសក្ លដាយមាន្ការទូទាតត់្បាក្ជ់ាបន្តបនាទ បដ់ដលបញ្ជូ ន្តាមលអ្ឡចិ្បត្តូនិ្ច្បលដាយតាមវ ើសាកាត ReliaCard 
VISA ឬការដាក្ត់្បាក្ល់ដាយផ្ទទ ល។់ ពត័ម៌ាន្លមអិតបដន្ថមអ្ុំពើការទូទាតត់្បាក្ ់នឹ្ងអាច្បមាន្បនាទ បព់ើលោក្អ្នក្ទាមទារសុំណង ត្តូវបាន្ដុំលណើ រការ។ 

 

 
ត្ក្សងួការងាររដឋអូ្រ ើលហាគ ន្ (Oregon Employment Department) 

គឺជាក្មាវ ិ្ ើ/និ្លោជក្ដដលមាន្ឱ្កាសលសាើគ្មន ។ ជុំន្យួនិ្ងលសវាក្មាបនាទ ប់បន្សុំ អាច្បរក្បាន្តាមការលសនើស ុំច្បុំលពាេះប គគលដដលមាន្
ពិការភាព។ ជុំន្ួយដផ្នក្ភាសាអាច្បមាន្លដាយមិន្គិតថ្ងល សត្មាបអ់្នក្ដដលមាន្សមតថភាពភាសាអ្ងល់គលសមាន្ក្ុំណត។់ 

 
El Departamento de Empleo de Oregon es un empleador/programa que respeta la igualdad de oportunidades. 

Disponemos de servicios o ayudas auxiliares, formatos alternos y asistencia de idiomas para personas 
con discapacidades o conocimiento limitado del inglés, a pedido y sin costo. 

ហ្តថលលខា៖ កាលបរលិច្បេទ៖ 

សូមបញ្ជូ ន្ពាក្យស ុំរបសអ់្នក្ដដលបាន្បុំលពញតាម៖ 
ប៉ា សតថ្ត្បសណើ យ៖៍ Oregon Employment Department | 875 Union St. NE | Room 201 | Salem, Oregon 97311 
ទូរសារ៖ (503) 947-1668 
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