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ពាក្យស ុំដុំបូងសម្រាប់ជុំនួយភាពគ្មា នការងារធ វ្ ើធោ 

យសារការរកី្រាលោលវរី ស 

ននេះជាពារយស ំដំ្ែូងរែស់អនរសក្ាែ់ជំនួយភាពគ្មា នការងារន វ្ ើនោយសារការររីរាលោលវរី ស (Pandemic Unemployment Assistance, PUA)។ នសចរត ីបណនំអំពីការែំនពញនិងការ 

ោរ់ជូនពិនិត្យពារយស ំអាចររបានតាមវែិសាយចាែ់សត ីពី CARES Act រែស់នយើងតាមវែិសាយ unemployment.oregon.gov. សូមក្បារដ្ថានោរអនរែំនពញសំណ ំបែែែទនពញនលញ។ 

ការខរខានមិនបានែំនពញសំណ ំបែែែទ នឹងែណ្តត លឱ្យានការយឺត្យ៉ា វរន ុងដ្ំនណើរការោរ់ពារយស ំរែស់អនរ។ ោរ់ពារយស ំនោយនក្ែើន ា្ េះែចច ុែបនន នៅរន ុងឯរសារជាមួយSocial Security 

Administration។ ោរ់ជូនពិនិត្យពារយស ំបត្មួយែ៉ា នណ្តណ េះ ពីនក្ពាេះរមា វ ិ្ ីជានក្ចើននឹងពនានពលដំ្នណើរការ។ 

 

ក្ែសិននែើនយើងន ើញថានោរអនរានសិទធិទទួលបានជំនួយ PUA ននេះ ចាែ់សហ្ព័នធរំណត់្ថានោរអនរក្ត្វូផ្តល់ឯរសារបដ្លែងាា ញនយើងនូវលិខិត្ែញ្ជា រ់អំពីការងារឬអនរក្ែរែរិចចការ 

ជំនួញខល នួឯងរែស់អនរ។ នយើងក្ត្វូបត្ទទួលព័ត៌្ានននេះរន ុងរយៈនពល 21 ថ្ងៃថ្នកាលែរនិចេទោរ់ពារយស ំរែស់អនរ។ នដ្ើមបីបសវ ងយល់ែបនែមអំពីអវ ីជាលិខិត្ែញ្ជា រ់អំពីការងារបដ្លអាចទទួលយរ 

បានពីការងារឬអនរក្ែរែរិចចការជំនួញខល នួឯងរែស់អនរ សូមចូលនៅលិខិត្ែញ្ជា រ់ថ្ននសៀវនៅបណនំអំពីការងារ/អនរក្ែរែរិចចការជំនួញខល នួឯង។ ក្ែសិននែើនោរអនរនឹងផ្តល់ជូន 

លិខិត្ែញ្ជា រ់អំពីការងារ/អនរក្ែរែរិចចការជំនួញខល នួឯងជាមួយពារយស ំជំនួយ PUA រែស់អនរ នោរអនរមិនក្ត្ូវការផ្តល់ព័ត្៌ានែបនែមដ្ល់នយើងនទ។ 

 

ចុំណ ចសុំខាន់៖ ម្របសិនធបើធោក្អ្នក្មិនោក្់ជូនពិនិត្យឯក្សាររបស់អ្នក្ក្ន ុងរយៈធពល 21 ថ្ងៃធេ ការទាមទារសុំណងជុំនួយ PUA របស់អ្នក្នឹងម្រត្វូបញ្ឈប ់ធ ើយធោក្អ្នក្នឹងម្រត្វូសងម្រាក្់ធា 

នារា៉ា ប់រងសម្រាប់រាល់សាា  ៍ទាុំងអ្ស់ ដដលធោក្អ្នក្ានេេួលការបង់ម្រាក្់ធោយចាប់ធ ា្ើមពីសាា  ៍ដដលបញ្ច ប់ធៅថ្ងៃេី 2 ដែមក្រា ឆ្ន ុំ 2021។ 

 

នោយសារបត្ត្ក្មូវការទាមទាររបាយការណ៍រែស់សហ្ព័នធនិងការរំណត្់លរខខណឌ ក្ែព័នធ  ានបត្ជនក្មើសែ រសនិងស្តសត ីែ៉ា នណ្តណ េះ បដ្លអាចានននពលែចច ុែបនន ននេះ។ នទាេះយ៉ា ងណ្តរ៏នោយ 

រ៏មិនានការពនានពលដំ្នណើរការែណត ឹងទាមទាររែស់អនរនទ ក្ែសិននែើការនបាេះននន ត្នយនឌ័រមិនក្ត្ូវគ្មន នឹងអវ ីបដ្លាននៅរន ុងឯរសារជាSocial Security Administration។ 

A. ព័ត្៌ានអ្ុំពីអ្នក្ោក្់ពាក្យស ុំ 

ន ា្ េះអនរោរ់ពារយស ំ (នមក្ត្រូល នមខល នួ ន ា្ េះនៅរណ្តា ល) (Social Security Administration) ថ្ងៃបខនន ំរំនណើត្ (បខ ថ្ងៃ នន ំ)  

អាសយោឋ នែ៉ា សត ថ្ក្ែសណីយ៍រែស់អនរោរ់ពារយស ំ៖ (ផ្ល វូ ឬ P.O.) នលខែ័ណណ ធានរា៉ា ែ់រងសងគមរិចច 
នេទ (គូសមួយ)  ក្ែសុ  ក្សី 

ទីក្រងុ រដ្ឋ  ហ្្ុ ីែរូដ្ នត្ើអនរជាជនជាត្ិភាគតិ្ចនអសា៉ា ញឬឡាទីន? 

 បាទ/ចាស ៎  នទ 

អាសយោឋ នអ ីបម៉ាលអនរោរ់ពារយស ំ នលខទូរស័ពទ  ជាត្ិសាសន៍៖ (សូមគូសយរចំណ ចទាងំអស់ 

បដ្លក្ត្ូវអន វត្ត) 

 

 ជនជាត្ិឥណ្តឌ អានមររិឬជនជាត្ិនដ្ើមអាឡាសាា  
 ជនជាត្ិអាស ី 
 ជនជាត្ិនដ្ើមហាថ្វ៉ា 
ឬអនរនកាេះបា៉ា ស ីហ្វ ិរនផ្្ងនទៀត្ 

 

 ជនជាតិ្បសបរស 

 អានមររិបសបរនមា  
ឬអានមររិអាស្តហ្វ ិរ 

 នផ្្ងៗ 

វវ ិ្ ីទំនរ់ទំនងបដ្លនពញចិត្ត  ទូរស័ពទ អ ីបម៉ាល 

នយើងនផ្ទៀងផ្ទទ ត្់នលខែ័ណណ ធានរា៉ា ែ់រងសងគមរិចចទាងំអស់តាមរយៈភាពសមក្សែរ ំពយូ ទ័រSocial Security Administration។ ការោរ់ពារយស ំនិងការែង់ក្បារ់ជំនួយភាពគ្មា នការ ងារន វ្ ើរែស់អនរ 

នោយសារការររីរាលោលវរី ស នឹងក្ត្ូវចំណ្តយនពលយូរនដ្ើមបីដ្ំនណើរការ ក្ែសិននែើភាពសមក្សែននេះ មិននជាគជ័យ។ 

 

នលខរូដ្ក្បារ់ចំណូលថ្ផ្ទរន ុងនិងវធិានរដ្ឋបាលថ្នរដ្ឋអូរហី្គ នូ (Oregon Administrative Rules) ត្ក្មូវឱ្យអនរែងាា ញនលខែ័ណណ ធានរា៉ា ែ់រងសងគមរិចចរែស់អនររន ុងររណីានែណត ឹងទាមទារ 

សំណងពីភាពគ្មា នការងារន វ្ ើ។ នលខែ័ណណ ធានរា៉ា ែ់រងសងគមរិចចរែស់អនរនឹងក្ត្វូបាននក្ែើក្បាស់ នដ្ើមបីរាយការណ៍អំពីការធានរា៉ា ែ់រងភាពគ្មា នការងារន វ្ ើរែស់អនរនៅនសវាInternal Revenue Service 

ងនិងក្រសួងក្បារ់ចំណូលរដ្ឋអូរហី្គ នូ (Oregon Department of Revenue) ជាក្បារ់ចំណូលបដ្លអាចយរពនធ។ នលខននេះនឹងក្ត្ូវែញ្ជ នូនៅផ្្Social Security Administration នដ្ើមបីនផ្ទៀងផ្ទទ ត្់អត្តសញ្ជា ណ។ 

នលខននេះអាចក្ត្ូវបាននក្ែើក្បាស់សក្ាែ់សរមាភាពក្ែមូលែំណ លរែស់ទីភាន រ់ងាររដ្ឋ  នហ្ើយអាចក្ត្ូវែញ្ជ នូនៅសហ្រដ្ឋអានមររិ។ ្នគ្មរក្ត្វូនចញជូននោរអនរជាវសីាកាត្ ReliaCard VISA  

បដ្លនោរអនរនឹងទទួលបានការែង់ក្បារ់ធានរា៉ា ែ់រង។ 

http://www.oregon.gov/Employ
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B. ការងារអ្នក្ោក្់ពាក្យស ុំ 

នដ្ើមបីែំនពញចំនួនទឹរក្បារ់ថ្នការផ្តល់សិទធិទទួលបានក្ែចាំសបាត ហ៍្រែស់ខំុ្ចំនពាេះជំនួយភាពគ្មា នការងារន វ្ ើនោយសារការររីរាលោលវរី ស ខំុ្សូមែញ្ជា រ់ថាខំុ្ានការងារ និង/ឬ ការងារន វ្ ើ 

ជាាច ស់នោយខល នួឯងរន ុងរយៈនពល 18 បខច ងនក្កាយ។ ក្ែសិននែើនោរអនរនក្ជើសនរសីមិនរំណត្់អត្តសញ្ជា ណការងារណ្តមួយឬការងារន វ្ ើជាាច ស់នោយខល នួឯង ការណ៍ននេះអាចានផ្លែ៉ាេះ 

ពាល់ដ្ល់ភាពានសិទធិទទួលបានរែស់អនរចំនពាេះជំនួយភាពគ្មា នការងារន វ្ ើនោយសារការររីរាលោលវរី ស។ 

ន ា្ េះនិនយជរ (ឬអនរក្ែរែរិចចការជំនួញខល នួឯង) អាសយោឋ ននិនយជរ នលខទូរស័ពទ  
រយៈនពលន វ្ ើការ 

ពី 

 
ដ្ល់ 

     

     

     

     

របាយការណ៍សបងចំនពាេះក្បារ់ចំណូល 

 

នដ្ើមបីានសិទធិទទួលបានការធានរា៉ា ែ់រងនក្ចើនជាងអែបែរា $205 ដ្ ោា ររន ុងមួយសបាត ហ៍្ នក្កាមជំនួយភាពគ្មា នការងារន វ្ ើនោយសារការររីរាលោលវរី ស (PUA) នោរអនរក្ត្វូបត្ផ្តល់ជូន 

លិខិត្ែញ្ជា រ់ក្បារ់ចំណូលសក្ាែ់នន ំ 2019។ ក្ែសិននែើនោរអនរជាអនរក្ែរែរិចចការជំនួញខល នួឯង នោរអនរនឹងក្ត្ូវការផ្តល់ជូនលិខិត្ក្ែកាសពនធនន ំ 2019 រែស់អនរនោយានការរំណត្់ 

នពលនវោែង់ពនធអនរក្ែរែរិចចការជំនួញខល នួឯងរែស់អនរ។ ក្ែសិននែើនោរអនរក្ត្ូវបានជួលឱ្យែនក្មើការងារនោយសាែ ែ័នជំនួញនផ្្ងនទៀត្បដ្លមិនបានែង់ពនធភាពគ្មា នការងារន វ្ ើ 

សូមផ្តល់ជូន W-2 រែស់អនរពីនិនយជរទាងំននេះនៅរន ុងបផ្នរផ្ទ ុរឯរសារថ្នពារយស ំជំនួយ PUA រែស់អនរ។ 

 

ក្ែសិននែើនោរអនរមិនានឯរសារពនធរែស់អនរននពលឥឡូវននេះនទ នោរអនរអាចផ្តល់ជូននៅនពលនក្កាយនិងផ្តល់ជូនរបាយការណ៍សបងអំពីក្បារ់ចំណូលរែស់អនរឥឡូវននេះ 

តាមរយៈពារយស ំននេះ។ ក្ែសិននែើនោរអនរផ្តល់ជូនរបាយការណ៍សបងអំពីក្បារ់ចំណូលរែស់អនររន ុងនន ំ 2019 ចំនួនទឹរក្បារ់អត្ែក្ែនយជន៍រែស់អនរនឹងបផ្ែរនលើព័ត្៌ានននេះ។ នោរអនរាននពល 

21 ថ្ងៃពីការោរ់ជូនពិនិត្យសំណ ំបែែែទននេះ នដ្ើមបីផ្តល់ជូនលិខិត្ែញ្ជា រ់ក្បារ់ចំណូលរែស់អនរ។ ក្ែសិននែើនោរអនរមិនផ្តល់ជូនព័ត៌្ានបដ្លក្ត្វូការរន ុងរយៈនពល 21 ថ្ងៃនទ 

នោរអនរអាចទទួលបានការែង់ក្បារ់ធានរា៉ា ែ់រងនលើសរំណត្់ នហ្ើយអាចក្ត្វូសងមរវញិនូវចំនួនក្បារ់ធានរា៉ា ែ់រងែបនែមបដ្លនោរអនរបានទទួល។ 

 

 ខំុ្យល់ក្ពម 

 

របាយការណ៍សបងចំនពាេះក្បារ់ចំណូល ម ននន ំ (ការងារ) 

 

ន ា្ េះនិនយជរ 

ក្ែនេទការងារ 

(នពញនា៉ា ង នក្ៅនា៉ា ង រថ្ក្មនជើងសារ 

តាមរដូ្វកាល ែនណ្តត េះអាសនន ) 

នត្ើនោរអនរបាន

ទទួល W-2 ឬនទ? 

ក្ែសិននែើលនោរអនរមិនបា

នទទួល W-2 នត្ើនោរអនរ 

ានលិខិត្ែញ្ជា រ់នផ្្ងនទៀត្

អំពីក្បារ់ចំណូលននេះឬនទ? 

 

នលខរំណត់្អត្តសញ្ជា ណនិនយជរស

ហ្ព័នធ  (អាចររបាននៅរន ុងឯរសារពនធ ) 

 

ក្បារ់ចំណូលដ្ លសរ ែ

សក្ាែ់នន ំ 2019 

  
 បាទ/ចាស៎  នទ 

   

  
 បាទ/ចាស៎  នទ 

   

  
 បាទ/ចាស៎  នទ 

   

  
 បាទ/ចាស៎  នទ 

   

  
 បាទ/ចាស៎  នទ 
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របាយការណ៍សបង ចំនពាេះក្បារ់ចំណូល ម ននន ំ (អនរក្ែរែរិចចការជំនួញខល នួឯង) 

 

ន ា្ េះអាជីវរមា  

ក្ែនេទអាជីវរមារែស់អនរក្ែរែរិចចការ

ជំនួញខល នួឯង 

(ភាពជាថ្ដ្គូ, LLC, ាច ស់រមាសទិធិបត្ាន រឯ់ង 

អនរន ៉ា ការឯររាជយ មិនអាចអន វត្តបាននទ) 

ក្ែនេទលិខិត្ក្ែកាសពនធបដ្លបានោរ់ឯរសារ 

(សំណ ំបែែែទ 1040 ឬ 1040-SR, សណំ ំបែែែទ 1120, 

សំណ ំបែែែទ 1120-S, សំណ បំែែែទ 1065, ជានដ្ើម) 

ក្បារ់ចំណូលស ទធសរ ែសក្ាែ់

នន ំ 2019 

(ែនទ ែ់ពីការចំណ្តយទាងំអស់) 

    

    

    

    

ខំុ្ែញ្ជា រ់ថាព័ត៌្ានបដ្លខំុ្ផ្តល់ជូនខាងនលើពិត្ជាក្តឹ្មក្ត្វូចំនពាេះចំនណេះដឹ្ងរែស់ខំុ្ដ៏្លែ ែំផ្ ត្។ ខំុ្យល់ថា នែើខំុ្ខរខានមិនបានផ្តល់ជូនឯរសារពនធបដ្លក្ត្វូការរន ុងរយៈនពល 21 ថ្ងៃនទៀត្ នទ 

ខំុ្អាចទទួលបានការែង់ក្បារ់នលើសរំណត់្។ ខំុ្យល់ថានែើខំុ្ផ្តល់ព័ត្៌ានមិនពិត្នោយនចត្ន ខំុ្អាចក្ែឈមនឹងការពិន័យជាក្បារ់និងរមួទាងំការកាត្់នទាសក្ពហ្ាទណឌ ផ្ងបដ្រ។ 

 
 ខំុ្យល់ក្ពម 

C. សុំណួរអ្ុំពីភាពានសិេធ ិេេួលាន  

1. ខំុ្ក្ត្វូបាននគរំណត្់នពលនវោចាែ់នផ្តើមការងារ នហ្ើយមិនានការងារន វ្ ើ ឬខំុ្មិនអាចទទួលបានការងារនោយសារលទធផ្លនោយផ្ទទ ល់ថ្នក្គ្មអាស 

ននបផ្នរស ខភាពសាធារណៈ COVID-19។ 

 
1a. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ សូមែញ្ច លូកាលែរនិចេទបដ្លនោរអនររំពឹងថានឹងចាែ់នផ្តើមន វ្ ើការ។                                                                                

1b. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ សូមែញ្ច លូកាលែរនិចេទបដ្លការងារងាីរែស់អនរបានែិទ។    

1c. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ សូមែញ្ច លូន ា្ េះសាែ ែ័នជំនួញ។    

 

 បាទ/ចាស៎ 

 

 នទ 

 

ធត្ើធោក្អ្នក្ានោក្់ពាក្យស ុំ េេួលាន ធត្ើធោក្អ្នក្ានសិេធ ិេេួលានម្របសិនធបើធោក្អ្នក្ធាា ប់ោក្់ពាក្យស ុំ៖ 

 
2a. សំណងភាពគ្មា នការងារន វ្ ើនក្កាមចាែ់រដ្ឋឬសហ្ព័នធណ្តមួយ? 

2a. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ នត្ើនោរអនរបានោរ់ពារយស ំនៅនពលណ្ត?    

2b. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ នត្ើនោរអនរបានោរ់ពារយស ំនៅរដ្ឋណ្ត?    

2c. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ នត្ើនោរអនរបានទួលការយល់ក្ពមចំនពាេះការែង់ក្បារ់ឬនទ? 

 

2b. ជំនួយភាពគ្មា នការងារន វ្ ើនោយសារការររីរាលោលវរី ស នក្កាមចាែ់រដ្ឋឬសហ្ព័នធណ្តមួយ? 

2a. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ នត្ើនោរអនរបានោរ់ពារយស ំនៅនពលណ្ត?                                                                                                             

2b. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ នត្ើនោរអនរបានោរ់ពារយស ំនៅរដ្ឋណ្ត?     

2c. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ នត្ើនោរអនរបានទួលការយល់ក្ពមចំនពាេះការែង់ក្បារ់ឬនទ? 

 

 

 បាទ/ចាស៎ 

 

 

 បាទ/ចាស៎ 

 

 បាទ/ចាស៎ 

 

 

 បាទ/ចាស៎ 

 

 

 នទ 

 

 

 នទ 

 

 នទ 

 

 

 នទ 
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3. ចំនួនក្បារ់ណ្តមួយសក្ាែ់ការបាត់្ែង់ក្បារ់ឈន លួនោយសារជំងឺឬពិការភាព?  

3a. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ នត្ើនោរអនរក្ត្វូបានយល់ក្ពមចំនពាេះការទទួលបានការែង់ក្បារ់ឬនទ? 

3aa. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ នត្ើកាលែរនិចេទបដ្លនោរអនរនឹងទទួលបានការទូទាត់្ក្បារ់នៅនពលណ្ត?      

 
4. ក្ែនេទថ្នការធានរា៉ា ែ់រងការពារក្បារ់ចំណូលឯរជនណ្តមួយ? 

4a. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ នត្ើនោរអនរក្ត្វូបានយល់ក្ពមចំនពាេះការទទួលបានការែង់ក្បារ់ឬនទ? 

4aa. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ នត្ើកាលែរនិចេទបដ្លនោរអនរនឹងទទួលបានការទូទាត់្ក្បារ់នៅនពលណ្ត?      

 
5. ចំនួនក្បារ់ណ្តមួយបដ្លជាការធានរា៉ា ែ់រងភាពគ្មា នការងារន វ្ ើែបនែម (Supplemental Unemployment Benefit, SUB)? 

5a. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស ៎នត្ើអនរណ្តជាអនរក្គែ់ក្គងការធានរា៉ា ែ់រង?      

5b. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ នត្ើនោរអនរក្ត្វូបានយល់ក្ពមចំនពាេះការទទួលបានការែង់ក្បារ់ឬនទ? 

5ba. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ នត្ើកាលែរនិចេទបដ្លនោរអនរនឹងទទួលបានការទូទាត់្ក្បារ់នៅនពលណ្ត?      

 បាទ/ចាស៎ 

 

 បាទ/ចាស៎ 

 

 បាទ/ចាស៎ 

 បាទ/ចាស៎ 

 

 

 បាទ/ចាស៎ 

 

 បាទ/ចាស៎ 

 នទ 

 

 នទ 

 

 នទ 

 នទ 

 

 

 នទ 

 

 នទ 

6.    នត្ើនោរអនររំព ងទទួលឬនោរអនរនឹងទទួលបានការែង់ក្បារ់ចូលនិវត្តន៍ (នក្ៅពីសនត ិស ខសងគម) រន ុងរយៈនពល 12 បខនទៀត្ឬនទ? 

6a. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ សូមក្បាែ់ន ា្ េះនិនយជរបដ្លបានររាឬចូលរមួចំបណររន ុងបផ្នការចូលនិវត្តន៍ននេះ?    

 បាទ/ចាស៎  នទ 

7.   ខំុ្ក្ត្ូវបាននគន វ្ ើវភិាគនរាគវនិិចេ ័យថាានរូវតី្ COVID-19 ឬខំុ្រំព ងាននរាគសញ្ជា រូវតី្ COVID-19 នហ្ើយរំព ងបសវ ងររការន វ្ ើវភិាគនរាគវនិិចេ ័យខាងនវជាសាស្តសត ។ 

7a. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ សូមែញ្ច លូកាលែរនិចេទបដ្លនោរអនរបានន វ្ ើវភិាគនរាគវនិិចេ ័យឬនៅនពលលនោរអនរបានចាែ់នផ្តើមាន 

      នរាគសញ្ជា នន។     

 បាទ/ចាស៎  នទ 

8.   សាជិរក្គួសារខំុ្ាន រ់ក្ត្ូវបាននគន វ្ ើវភិាគនរាគវនិិចេ ័យថាានរូវតី្ COVID-19។ 

8a. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ សូមែញ្ច លូកាលែរនិចេទបដ្លសាជិរក្គួសារបានន វ្ ើ វភិាគនរាគវនិិចេ ័យ។      

 បាទ/ចាស៎  នទ 

9.   ខំុ្នឹងផ្តល់ជូនការបងទាសំាជិរក្គួសារឬសាជិរក្គួសាររែស់ខំុ្ បដ្លក្ត្ូវបានន វ្ ើវភិាគនរាគវនិិចេ ័យថាានរូវតី្ COVID-19។ 

9a. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ សូមែញ្ច លូកាលែរនិចេទបដ្លសាជិរក្គួសារបានន វ្ ើ វភិាគនរាគវនិិចេ ័យ។       

 បាទ/ចាស៎  នទ 

10a.  រ ារឬមន ស្នផ្្ងនទៀត្នៅរន ុងក្គួសាររែស់ខំុ្បដ្លខំុ្ជាអនរនមើលបងទាែំឋម 

មិនអាចចូលនរៀននៅសាោបាននទនោយសារានលទធផ្លផ្ទទ ល់ថ្នក្គ្មអាសននបផ្នរស ខភាពសាធារណៈ COVID-19 នហ្ើយសាោបែែននេះ 
ត្ក្មូវឱ្យខំុ្ន វ្ ើការ។ 

10aa. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ សូមែញ្ច លូន ា្ េះសាោបដ្លែិទ។                                                                                                                      

10ab. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ កាលែរនិចេទថ្នការែិទ។     

 

10b. រ ារឬមន ស្នផ្្ងនទៀត្នៅរន ុងក្គួសាររែស់ខំុ្បដ្លខំុ្ជាអនរនមើលបងទាែំឋម 

មិនអាចចូលមនទ ីរបងទាសំ ខភាពបដ្លែិទបាននទនោយសារានលទធផ្លផ្ទទ ល់ថ្នក្គ្មអាសននបផ្នរស ខភាពសាធារណៈ COVID-19 

នហ្ើយមនទ ីរបងទាសំ ខភាពបែែននេះ ត្ក្មូវឱ្យខំុ្ន វ្ ើការ។ 

10ba. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ សូមែញ្ច លូន ា្ េះមនទ ីរបងទាសំ ខភាពបដ្លែិទ។    

10bb. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ កាលែរនិចេទថ្នការែិទ។     

 បាទ/ចាស៎ 

 

 

 

 

 បាទ/ចាស៎ 

 នទ 

 

 

 

 

 នទ 

11.  ខំុ្បានកាា យជាអនរររស ីចិញ្ច ឹមក្គួសារឬនមក្គួសារឬអនរជួយគ្មំក្ទសំខាន់សក្ាែ់ក្គួសាររែស់ខំុ្ពីនក្ពាេះនមក្គួសារបានទទួលមរណភាពនោយសារលទធផ្ល 

 ផ្ទទ ល់ថ្នរូវតី្ COVID-19។ 

11a. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ សូមែញ្ច លូកាលែរនិចេទបដ្លនោរអនរបានកាា យជាអនរផ្តល់នសវារមាសក្ាែ់ក្គួសារ។       

 បាទ/ចាស៎  នទ 
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12. របនាងន វ្ ើការរែស់ខំុ្ក្ត្ូវបានែិទនោយសារលទធផ្លផ្ទទ ល់ថ្នក្គ្មអាសននបផ្នរស ខភាពសាធារណៈ COVID-19។ 

12a. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ សូមែញ្ច លូកាលែរនិចេទន ា្ េះសាែ ែ័នជំនួញ                                                                                                                                

12b. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ សូមែញ្ច លូកាលែរនិចេទបដ្លរបនាងន វ្ ើការរែស់អនរបានែិទជាអចិថ្ស្តនតយ៍ឬែនណ្តត េះអាសនន។    

12c. នត្ើនិនយជររែស់អនរ បាននៅនោរអនរឱ្យនៅន វ្ ើការវញិឬនទ? 

12d. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ នត្ើនោរអនរបានវលិក្ត្ឡែ់នៅន វ្ ើការវញិឬនទ?       

 បាទ/ចាស៎ 

 

 

 បាទ/ចាស៎ 

 នទ 

 

 

 នទ 

13. ខំុ្ជាអនរក្ែរែរិចចការជំនួញខល នួឯង (រមួទាងំជាអនរន ៉ា ការឯររាជយនិងែ គគលិរានរិចចសនាផ្ងបដ្រ ) 

និងានែទពិនសា្ន៍ការកាត្់ែនែយនសវារមាទំននៀមទាា ែ់ឬ្មាតារែស់ខំុ្យ៉ា ងខាា ំង នោយសារក្គ្មអាសននបផ្នរស ខភាពសាធារណៈ  COVID-19។ 

13a. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ សូមែញ្ច លូន ា្ េះសាែ ែ័នជំនួញ   

13b. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ សូមែញ្ច លូកាលែរនិចេទបដ្លសាែ ែ័នរែស់អនរានែញ្ជា ការធាា រ់ច េះខាា ំង។    

 

 បាទ/ចាស៎ 

 

 នទ 

14. ខំុ្ោឈែ់ពីការងារបដ្លជាលទធផ្លផ្ទទ ល់ថ្នរូវតី្ COVID-19 

14a. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ សូមែញ្ច លូកាលែរនិចេទបដ្លនោរអនរោឈែ់ពីការងារ។          

14b. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ សូមែញ្ច លូន ា្ េះសាែ ែ័នជំនួញ។     

14c. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ សូមែញ្ច លូមូលនហ្ត្ បដ្លនោរអនរបានចារនចញពីការងារនោយសា ័ក្គចិត្ត។     

 បាទ/ចាស៎  នទ 

15. ខំុ្មិនអាចនៅដ្ល់របនាងន វ្ ើការរែស់ខំុ្បាននទ  ពីនក្ពាេះខំុ្បានទទួលការបណនំនោយអនរផ្តល់នសវាបងទាសំ ខភាពឱ្យន វ្ ើចតាត ឡីស័រនោយខល នួឯងនោយ  

 សារបត្ការក្ពួយបារមភទារ់ទងនឹងរូវតី្ COVID-19។ 

15a. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ សូមែញ្ច លូមូលនហ្ត្ ថានហ្ត្ អវ ីនោរអនរមិនអាចនៅដ្ល់របនាងន វ្ ើការរែស់អនរ។    

15b. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ សូមែញ្ច លូកាលែរនិចេទបដ្លមិនអាចនៅដ្ល់របនាងន វ្ ើការ បានចាែ់នផ្តើមននេះ។        

 

 បាទ/ចាស៎ 

 

 នទ 

16. ខំុ្មិនអាចនៅដ្ល់របនាងន វ្ ើការនោយសារការរំណត្់ន វ្ ើចតាត ឡីស័រនោយលទធផ្លផ្ទទ ល់ថ្នក្គ្មអាសននបផ្នរស ខភាពសាធារណៈ COVID-19។ 16a. នែើន ា្ ើយថា 

“បាទ/ចាស”៎ សូមែញ្ច លូមូលនហ្ត្ ថានហ្ត្ អវ ីនោរអនរមិនអាចនៅដ្ល់របនាងន វ្ ើការរែស់អនរ។                                                                            

16b. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ សូមែញ្ច លូកាលែរនិចេទបដ្លមិនអាចនៅដ្ល់របនាងន វ្ ើការ បានចាែ់នផ្តើមននេះ។    

 បាទ/ចាស៎  នទ 

17.  នត្ើនោរអនរានសមត្ែភាពែនតទទួលបានការែង់ក្បារ់ពីនិនយជររែស់អនរនៅនពលន វ្ ើការពីផ្ទេះឬនទ?  

17a. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ នត្ើនោរអនរទទួលបានការអន ញ្ជា ត្ឱ្យន វ្ ើការបដ្លានចំនួននា៉ា ងដូ្ចគ្មន នឹងនោរអនរានម ននពលន វ្ ើការនៅផ្ទេះឬនទ? 

17aa. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ នត្ើអក្តាក្បារ់ឈន លួរែស់អនរដូ្ចគ្មន នឹងនោរអនរររក្បារ់ពីម នឬនទ? 17aaa. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ 

នត្ើអក្តាក្បារ់ឈន លួងាីែ៉ា នា ន?    

17ab. នែើន ា្ ើយថា “នទ” នត្ើនោរអនរទទួលបានការអន ញ្ជា ត្ឱ្យន វ្ ើការែ៉ា នា ននា៉ា ង?      

17b. នហ្ត្ អវ ីបានជានោរអនរមិនន វ្ ើការពីផ្ទេះ?    

 បាទ/ចាស៎ 

 បាទ/ចាស៎ 

 បាទ/ចាស៎ 

 នទ 

 នទ 

 នទ 

18. នត្ើនោរអនរនឹងទទួលបានការឈែ់សក្ារឈឺបដ្លានែង់ក្បារ់ឬការធានរា៉ា ែ់រងឈែ់សក្ារបដ្លានែង់ក្បារ់នផ្្ងនទៀត្ឬនទ? 

18a. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស ៎នត្ើអនរណ្តនឹងផ្តល់ការធានរា៉ា ែ់រងឈែ់សក្ារបដ្លានែង់ក្បារ់?        

18b. នត្ើនោរអនរនឹងទទួលបានការឈែ់សក្ារបដ្លានែង់ក្បារ់នៅថ្ងៃណ្ត?         

18c. នត្ើនោរអនរនឹងទទួលបានការឈែ់សក្ារបដ្លានែង់ក្បារ់ចំនួនែ៉ា នា ន?       

18d. នត្ើនោរអនរនឹងទទួលបានការឈែ់សក្ារបដ្លានែង់ក្បារ់ចំនួនែ៉ា នា ននា៉ា ង?        

 បាទ/ចាស៎  នទ 
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19.  ខំុ្ក្ត្វូបាននគែដ្ិនស្ចំនពាេះការធានរា៉ា ែ់រងភាពគ្មា នការងារន វ្ ើជាែនត  ពីនក្ពាេះខំុ្បានែដិ្នស្មិនវលិក្ត្ឡែ់ចូលន វ្ ើការវញិឬទទួលយរការផ្តល់ជូនការ 

ងារនៅរបនាងន វ្ ើការបដ្លមិននគ្មរពតាមែទោឋ នស ខភាពនិងស វត្ែ ិភាពថាន រ់មូលោឋ ន រដ្ឋ ឬជាតិ្បដ្លទារ់ទងនោយផ្ទទ ល់នៅនឹងរូវតី្ COVID-19។ 

ការណ៍ននេះរមួែញ្ច លូ ែ៉ា បនតមិនបានរំណត្់ចំនពាេះអនរបដ្លទារ់ទងនឹងការពារ់ា៉ា ស់ការពារម ខ វវធិានការក្គែ់ក្គងការ ា្ងវរី សនោយនៅាា ត្នៃ យពីគ្មន  

ឬការផ្តល់ជូនឧែររណ៍ការពារផ្ទទ ល់ខល នួក្សែតាមនគ្មលការណ៍បណនំអំពីស ខភាពសាធារណៈ។ 

19a. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ ន ា្ េះនិនយជរ    

19b. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ កាលែរនិចេទបដ្លនោរអនរបានែដិ្នស្ចំនពាេះការងារឬការវលិក្ត្ឡែ់នៅន វ្ ើការវញិ       

19c. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ កាលែរនិចេទនោរអនរក្ត្ូវបាននគែដ្ិនស្ថាគ្មា នការងារន វ្ ើ    

 បាទ/ចាស៎  នទ 

20.  ខំុ្ផ្តល់ជូននសវារមាដ្ល់សាែ ែ័នអែ់រំឬទីភាន រ់ងារនសវារមាអែ់រំ នហ្ើយខំុ្គ្មា នការងារន វ្ ើឬអត់្ានការងារន វ្ ើខា េះ នោយសារការផ្ទា ស់ែត រូកាលវភិាគការ 

ងារបដ្លែណ្តត លមរពីក្គ្មអាសននបផ្នរស ខភាពសាធារណៈ COVID-19 នោយផ្ទទ ល់។ ការណ៍ននេះរមួែញ្ច លូ ែ៉ា បនតមិនបានរំណត្់ចំនពាេះការផ្ទា ស់ែត រូ 

កាលវភិាគការងារនិងការែិទបផ្នរខាេះ។ 

20a. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ ន ា្ េះនិនយជរបដ្លនោរអនរផ្តល់នសវារមា        

20b. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ នត្ើការងារក្ែនេទអវ ី បដ្លនោរអនរែនក្មើការងារឱ្យសាែ ែ័នអែ់រំឬទីភាន រ់ងារនសវារមាអែ់រំ?    

20c. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ នត្ើនោរអនរានរិចចសនាឬរិចចក្ពមនក្ពៀងជាមួយនិនយជរឬនទ? 

20d. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ កាលែរនិចេទបដ្លនោរអនរក្ត្វូបានែញ្ឈែ់ឬផ្ទែ រការងារែនណ្តត េះអាសនន  ឬកាត្់ែនែយចំនួននា៉ា ងន វ្ ើការ 

        រែស់អនរ។    

 បាទ/ចាស៎ 

 

 

 

 

 បាទ/ចាស៎ 

 នទ 

 

 

 

 

 នទ 

21. ខំុ្ជានិនយជិត្ នហ្ើយចំនួននា៉ា ងរែស់ខំុ្ក្ត្វូបានកាត្់ែនែយឬខំុ្ក្ត្វូបានែញ្ឈែ់ឬផ្ទែ រការងារែនណ្តត េះអាសនននោយលទធផ្លផ្ទទ ល់ថ្នក្គ្មអាសននបផ្នរស ខ 

ភាពសាធារណៈ COVID-19។ 21a. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ ន ា្ េះនិនយជរ     

21b. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ កាលែរនិចេទបដ្លនោរអនរក្ត្វូបានែញ្ឈែ់ឬផ្ទែ រការងារែនណ្តត េះអាសនន  ឬកាត្់ែនែយចំនួននា៉ា ងន វ្ ើការ 

រែស់អនរ។     

21c. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ នត្ើនោរអនររំព ងន វ្ ើការតាមចំនួននា៉ា ងបដ្លអាចានទាងំអស់ បដ្លនិនយជរានសក្ាែ់នោរអនរឬនទ? 

បាទ/ចាស៎ 

 

 

 បាទ/ចាស៎ 

 នទ 

 

 

 នទ 

22. មិនានចំណ ចខាងនលើណ្តមួយ អន វត្តចំនពាេះខំុ្នទ។ 

22a. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ សូមផ្តល់ជូនព័ត្៌ានអំពីមូលនហ្ត្ បដ្លនោរអនរគ្មា នការងារន វ្ ើននពលែចច ុែបនន។    

 បាទ/ចាស៎  នទ 

23. នត្ើែចច ុែបនន នោរអនរជាអនរក្ែរែរិចចការជំនួញខល នួឯងឬនទ? 

នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស៎” នោរអនរក្ត្ូវន ា្ ើយសំណួរនននៅបផ្នរ D។ 

 បាទ/ចាស៎  នទ 

http://www.oregon.gov/Employ


ទំព័រ | 7 ក្រសួងការងាររដ្ឋអូរហី្គ នូ (Oregon Employment Department) | www.Oregon.gov/Employ | សំណ បំែែែទ 116 (0621) 
 

D. ព័ត្៌ានអ្ុំពីអ្នក្ម្របក្បក្ិចចការជុំនួញែល នួឯង 

1. នៅនពលានការររីរាលោលវរី ស នត្ើការក្ែរែរិចចការជំនួញខល នួឯងគឺជាម ខរែរចមបងនិងជារែរចិញ្ច ឹមជីវតិ្ចមបងរែស់អនរឬនទ? 

1a. នែើន ា្ ើយថា “នទ” សូមពនយល់។    
 

 

បាទ/ចាស៎  

 

នទ 

2. នត្ើនោរអនរបានន វ្ ើនសវារមាអវ ី?    
  

3. នត្ើនោរអនរានន ា្ េះសាែ ែ័នជំនួញឬនទ? 

3a. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស៎” សូមែញ្ច លូន ា្ េះសាែ ែ័នជំនួញនិងនលខទូរស័ពទសាែ ែ័នជំនួញ។ 

ន ា្ េះសាែ ែ័នជំនួញ    ទូរស័ពទ        

 

 

 

បាទ/ចាស៎ 

 

 

 

នទ 

4. នត្ើនោរអនរោរ់ែណត ឹងការវលិក្ត្ឡែ់នៅសាែ ែ័នជំនួញវញិឬនទ? (ឧទាហ្រណ៍៖ ការរំណត្់នពលនវោ C, 1120 ឬ 1065) 

4a. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស៎” នត្ើនោរអនរោរ់ែណត ឹងតាមសំណ ំបែែែទអវ ី?     
 

 

បាទ/ចាស៎  

 

នទ 

5. នត្ើនោរអនររំណត់្ថានត្ើការងារននេះ ក្ត្ូវអន វត្តយ៉ា ងដូ្ចនមតច?  បាទ/ចាស៎  នទ 

6. នត្ើនោរអនរានសិទធិជួលនរណ្តាន រ់មរជួយនោរអនររន ុងការែំនពញនសវារមារែស់អនរឬនទ?  

6a. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស៎” នត្ើនោរអនរអាចទូទាត់្ែំណ លពួរនគបានឬនទ? 

 

 

បាទ/ចាស៎ 

បាទ/ចាស៎ 

 

 

នទ 

នទ 

7. នត្ើនោរអនររំណត់្ថានត្ើការងារននេះ ក្ត្ូវអន វត្តឬនទ?  បាទ/ចាស៎  នទ 

8. នត្ើនោរអនររំណត់្អក្តាសំណងរែស់អនរឬនទ?  បាទ/ចាស៎  នទ 

9. នត្ើនោរអនរានការវនិិនយគនលើឧែររណ៍ នក្គឿងែរកិាខ រ ជានដ្ើម? 

9a. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស៎” នត្ើែ៉ា នា ន?     
 

 

បាទ/ចាស៎  

 

នទ 

10. នត្ើក្រមុហ្  នបដ្លនោរអនរផ្តល់នសវារមាអាចែញ្ចែ់នោរអនរបានឬនទ?  បាទ/ចាស៎  នទ 

11. នត្ើនោរអនរានអតិ្ងិជននក្ចើនជាងមួយឬនទ? 

11a. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស”៎ នត្ើនោរអនរអត្ិងិជនែ៉ា នា ននរ់?       
 

 

បាទ/ចាស៎  

 

នទ 

E. ការ ា្ល់សិេធ ិអ្ន ញ្ញា ត្ចុំធពាោះការកាត្់យក្ពនធ  

អត្ែក្ែនយជន៍ថ្នការធានរា៉ា ែ់រងភាពគ្មា នការងារន វ្ ើណ្តមួយបដ្លនោរអនរទទួលបាន គឺជាក្បារ់ចំណូលបដ្លក្ត្ូវែង់ពនធនពញនលញ ក្ែសិននែើនោរអន  

រត្ក្មូវឱ្យោរ់លិខិត្ក្ែកាសពនធ។ នោរអនរក្ែបហ្លជាក្ត្ូវន វ្ ើការែង់ពនធបដ្លបា៉ា ន់សាា ន។ ែ់ព័ត្៌ានែបនែការែង់ពនធបដ្លបា៉ា ន់សាា ន សូមទារ់ទងនស Internal 

Revenue Service។ សក្ាែ់ព័ត្៌ានអំពីពនធ រដ្ឋ  សូមទារ់ទងក្រសួងក្បារ់ចំណូលរដ្ឋអូរហី្គ នូ (Oregon Department of Revenue)។ 

 

ធោក្អ្នក្អាចធម្រជើសធរសីឱ្យានការធានារា៉ា ប់រងរបស់អ្នក្ 10% កាត្់យក្ពនធស ព័នធ  និង/ឬ 6% សម្រាប់ពនធរដឋ។ 

• នត្ើនោរអនរនក្ជើសនរសីយរការធានរា៉ា ែ់រងភាពគ្មា នការងារន វ្ ើរែស់អនរ 10% កាត្់យរពនធ ក្បារ់ចំណូលសហ្ព័នធឬនទ? 

• នត្ើនោរអនរនក្ជើសនរសីយរការធានរា៉ា ែ់រងភាពគ្មា នការងារន វ្ ើរែស់អនរ 6% កាត្់យរពនធ ក្បារ់ចំណូលរដ្ឋឬនទ? 

 

ការផ្តល់សិទធិអន ញ្ជា ត្ននេះនឹងនៅបត្ានក្ែសិទធភាពសក្ាែ់ពារយែណត ឹងននេះ រហូ្ត្ដ្ល់ក្រសួងការងាររដ្ឋអូរហី្គ នូ (Oregon Employment Department) បានទទួលនសច 

រត ីជូនដំ្ណឹងជាោយលរខណ៍អរ្រពីនោរអនរអំពីការែញ្ចែ់ការងាររែស់ខល នួ។ 

 

 

 

 

 

 បាទ/ចាស៎ 

 បាទ/ចាស៎ 

 

 

 

 

 

 នទ 

 នទ 
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F. ការោក្់បណា ឹងានម្របសិេធភាពចាប់ពីកាលបរធិចេេពីម ន 

សូមនរៀែរាែ់សបាត ហ៍្ទាងំអស់ខាងនក្កាម ែនទ ែ់ពីកាលែរនិចេទថ្នការររីរាលោលវរី សបដ្លនោរអនរគ្មា នការងារន វ្ ើទាងំក្សងុឬនោយបផ្នរខាេះ នោយសារបត្ការររីរាលោលវរី ស នហ្ើយបដ្ល 

នោរអនររំព ងោរ់ែណត ឹងទាមទារជំនួយ PUA។ រាយការណ៍អំពីក្បារ់ចំណូលដ្ លពីការងារនិងក្បារ់ចំណូលដ្ លពីការងារក្ែរែរិចចការជំនួញខល នួឯង។ 

សបាត ហ៍្ែញ្ច ែ់ 
ចំនួននា៉ា ងបាន 

ន វ្ ើការ 
ក្បារ់ចំណូលដ្ ល ក្ែនេទក្បារ់ចំណូល សបាត ហ៍្ែញ្ច ែ់ 

ចំនួននា៉ា ងបាន 

ន វ្ ើការ 
ក្បារ់ចំណូលដ្ ល ក្ែនេទក្បារ់ចំណូល 

        

        

        

សក្ាែ់សបាត ហ៍្បដ្លបានោរ់ែណត ឹងទាមទារសំណងខាងនលើ សូមន ា្ ើយសំណួរខាងនក្កាម នោយ្ីរឬគូសក្ែអែ់បដ្លសមក្សែ និងផ្តល់ព័ត៌្ានែបនែមបដ្លបាននសន ើស ំ។ 

1. ធត្ើធោក្អ្នក្ានោក្់ពាក្យស ុំ ឬានេេួលាន៖ 

a. ការែង់ក្បារ់ធានរា៉ា ែ់រងណ្តមួយចំនពាេះការបាត់្ែង់ក្បារ់ឈន លួនោយសារជំងឺឬពិការភាពឬនទ? 

នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស៎” ក្ែនេទថ្នការែង់ក្បារ់៖  រយៈនពលនចញថ្ងា៖ ពី៖ ដ្ល់    

  

 

 

បាទ/ចាស៎ 

 

 

 

នទ 

b. ការែង់ក្បារ់ណ្តមួយពីការធានរា៉ា ែ់រងការពារក្បារ់ចំណូលឯរជនឬនទ? 

នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស៎” ក្ែនេទថ្នការែង់ក្បារ់៖  រយៈនពលនចញថ្ងា៖ ពី៖ ដ្ល់    

 
 បាទ/ចាស៎  នទ 

c. ការទូទាត់្ក្តារ់ណ្តមួយថ្នការធានរា៉ា ែ់រងភាពគ្មា នការងារន វ្ ើែបនែម? 

នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស៎” ក្ែនេទថ្នការែង់ក្បារ់៖  រយៈនពលនចញថ្ងា៖ ពី៖ ដ្ល់    

 

 បាទ/ចាស៎  នទ 

d. នត្ើចំនួនទឹរក្បារ់បដ្លក្ត្វូែង់ជូននោរអនរពីក្បារ់ចូលនិវត្តន៍ ក្បារ់នសា្ននិវត្តន៍ 

ឬការទូទាត់្ក្បារ់បដ្លក្ត្វូែង់ក្ែចាំនន ំពីបផ្នការផ្តល់វភិាគទានឬបានររានោយនិនយជរបដ្លនោរអនរបានទទួលការែង់ក្បារ់ពីនន ំ 2019 ឬនទ? 

នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស៎” ក្ែនេទថ្នការែង់ក្បារ់៖  រយៈនពលនចញថ្ងា៖ ពី៖ ដ្ល់    

  

 

 

 

 

បាទ/ចាស៎ 

 

 

 

 

 

នទ 

2. ត ើតោកអ្នកអាច មាន និងបានកំពុងត តវែងរកការងារយ៉ា ងវកម្មកន ុងអ្ំឡុងវបាា ហ៍តនេះ តោយតអែកត ើ ម្ម្ូវការននរដ្ឋរបវ់តយើងតដ្រឬតេ?  

 ម្បវិនតបើតោកអ្នកម្ិនតវែ ងរកការងារតាម្ ម្ម្ូវការតេត េះ ឬតោកអ្នកម្ិនអាចអា ់ជូន ិខិ បញ្ជា ក់ពីវកម្មភាពតវែងរកការងាររបវ់តោកអ្នកតៅតព ម្ ូវបានតវន ើវុំតេត េះ 

ការទាម្ទារវំណងរបវ់តោកអ្នកនឹងម្ ូវបានបដ្ិតវធ តហើយអ្ ថម្បតយជន៍  របវ់តោកអ្នកនឹងម្ ូវបញ្ឈប់។ 

  បាទ/ចាស៎  នទ 

3. នត្ើែចច ុែបនន នោរអនររំព ងរងទទួលរងផ្លែ៉ាេះពាល់នោយក្គ្មអាសននបផ្នរស ខភាពសាធារណៈ COVID-19 ឬនទ? 

3a. នែើន ា្ ើយថា “បាទ/ចាស៎” សូមពនយល ់  

  បាទ/ចាស៎  នទ 

4. នត្ើនោរអនរបានែដិ្នស្ការងារណ្តមួយរន ុងសបាត ហ៍្ណ្តមួយបដ្លបានោរ់ែណត ឹងទាមទារសំណងខាងនលើឬនទ?   បាទ/ចាស៎  នទ 
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G. ការធចញកាត្ RELIACARD 

U.S. Bank ReliaCard ® Pre-Acquisition Disclosure | ន ា្ េះរមា វ ិ្ ី៖ ការធានរា៉ា ែ់រងភាពគ្មា នការងារន វ្ ើនៅរដ្ឋអូរហី្គ នូ Oregon | កាលែរនិចេទឯរសារនយង៖ មិង ន 2017 

ធោក្អ្នក្ានជធម្រមើសអ្ុំពីរធបៀបដដលធោក្អ្នក្េេួលានការេូទាត្់ម្រាក្់របស់អ្នក្ រមួទាុំងការោក្់ម្រាក្់ត្មកលធ់ោយផ្ទា ល ់
ធៅគណនី្ នាគ្មររបស់អ្នក្ ឬកាត្បង់ដដលម្រាក្ជ់ាម នធនោះ។ 

សាក្សួរេភីាន ក្់ងាររបស់អ្នក្សម្រាប់ជធម្រមើសដដលអាចាន ធ ើយធម្រជើសធរសីជធម្រមើសរបស់អ្នក្។ 

ថ្ងានសវាក្ែចាំបខ សក្ាែ់ការទិញ 

 មួយដ្ង 

$0 $0 

 ការដ្រក្បារ់ ATM 

$0 រន ុងក្ែព័នធ  

$2.00* នក្ៅក្ែព័នធ  

ការផ្ទ ុរសាច់ក្បារ់នឡើងវញិ 

មិនអាចម្របម្រពឹត្ាធៅាន 

ការសារសួរអំពីត្ លយភាពទឹរក្បារ់ ATM (រន ុងក្ែព័នធ  

ឬនក្ៅក្ែព័នធ ) 

 $0  

នសវារមាអតិ្ងិជន (ភាន រ់ងារសវ ័យក្ែវត្ត ិឬផ្ាយផ្ទទ ល់)  $0 ដ្ ោា ររន ុងការនៅមួយដ្ង  

មិនានសរមាភាព (ែនទ ែ់ពី 365 ថ្ងៃ 

នោយគ្មា នក្ែតិ្ែត្ត ិការនផ្ទរក្បារ់) 

 $2.00 ដ្ ោា ររន ុងមួយបខ  

ធយើងគិត្ថ្ងាធសវា 3 ម្របធេេធ្េងធេៀត្។ 

* ថ្ងានសវាននេះ អាចានទាែជាងននេះ អាក្ស័យនលើរនែៀែនិងរបនាងបដ្លនក្ែើកាត្ននេះ។ 

សូមនមើលតារាងត្ថ្មាបដ្លភាា ែ់មរជាមួយសក្ាែ់វ ិ្ ីឥត្គិត្ថ្ងា នដ្ើមបីទទួលបានងវកិានិងព័ត៌្ានត្ លយភាពទឹរក្បារ់រែស់អនរ។ គ្មា នលរខណៈពិនសសនលើចំនួនក្បារ់ដ្រនលើស/ឥណទាន។ 

ងវកិារែស់អនរានសិទធិទទួលបានការធានរា៉ា ែ់រង (Federal Deposit Insurance Corporation) FDIC។ 

សក្ាែ់ព័ត្៌ានទូនៅអំពីគណនីបដ្លែង់ក្បារ់ជាម ន សូមចូលនមើលវែិសាយ cfpb.gov/prepaid. 

បសវ ងររព័ត្៌ានលមែ ិត្និងលរខខណឌ សក្ាែ់ថ្ងានសវានិងនសវារមាទាងំអស់ បដ្លាននៅរន ុងរញ្ចែ់កាត្ ឬនៅទូរស័ពទនលខ 1-855-279-1270 ឬចូលនៅវែិសាយ usbankreliacard.com. 

U.S. Bank ReliaCard ® Fee Schedule | ន ា្ េះរមា វ ិ្ ី៖ ការធានរា៉ា ែ់រងភាពគ្មា នការងារន វ្ ើនៅរដ្ឋអូរហី្គ នូ Oregon | កាលែរនិចេទចាែ់នផ្តើមានក្ែសិទធភាព ឧសភា 2018 

ថ្ងាធសវាទាុំងអ្ស ់ ចុំនួនម្រាក្់ ព័ត្៌ានលមអ ិត្ 
  

េេួលសាច់ម្រាក្់ 

ការដ្រក្បារ់ ATM (រន ុងក្ែព័នធ ) $0 
ននេះជាថ្ងានសវារែស់នយើងរន ុងការដ្រក្បារ់មួយដ្ង។ “រន ុងក្ែព័នធ ” សំនៅនៅនលើ្នគ្មរសហ្រដ្ឋអានមររិ (U.S. Bank) ឬែណ្តត ញ 

MoneyPass® ATM networks. ទីតាំងអាចររបាននៅ usbank.com/locations ឬ moneypass.com/atm-locator. 

 
ការដ្រក្បារ់ ATM (នក្ៅក្ែព័នធ ) 

 
2.00$ 

ននេះជាថ្ងានសវារែស់នយើងរន ុងការដ្រក្បារ់មួយដ្ង។ ថ្ងានសវាននេះ ក្ត្វូបាននលើរបលងសក្ាែ់ការដ្រក្បារ់ ATM ចំនួន 2 

នលើរដ្ំែូងរន ុងមួយបខ បដ្លរមួានទាងំការដ្រក្បារ់ ATM (នក្ៅក្ែព័នធ ) និងការដ្រក្បារ់ ATM អនតរជាត្ិ។ “នក្ៅក្ែព័នធ ” 

សំនៅនៅនលើា៉ា ស ីន ATM ទាងំអស់នៅខាងនក្ៅ្នគ្មរសហ្រដ្ឋអានមររិ (U.S. Bank) ឬែណ្តត ញ MoneyPass ATM networks. 

នោរអនររ៏អាចក្ត្ូវបានគិត្ថ្ងាឈន លួនោយក្ែត្ិែត្ត ិររ ATM នទាេះែីជានោរអនរមិនែញ្ចែ់ក្ែត្ិែត្ត ិការនផ្ទរក្បារ់រ៏នោយ។ 

ការដ្រក្បារ់ា៉ា ស ីន Teller Cash $0 ននេះជាថ្ងានសវារែស់នយើងនៅនពលនោរអនរដ្រសាច់ក្បារ់នចញពីកាត្រែស់អនរពីា៉ា ស ីនបងលល័រនៅ្នគ្មរឬសហ្ជីពឥណទានបដ្ល

ទទួលយរ (Visa®. 

ព័ត្៌ាន 

ការសារសួរអំពីត្ លយភាពទឹរក្បារ់ ATM 

(រន ុងក្ែព័នធ ) 
$0 

ននេះជាថ្ងានសវារែស់នយើងរន ុងការសារសួរមួយដ្ង។ “រន ុងក្ែព័នធ ” សំនៅនៅនលើ្នគ្មរសហ្រដ្ឋអានមររិ (U.S. Bank) ឬែណ្តត ញ 

MoneyPass® ATM networks. ទីតាំងអាចររបានតាមវែិសាយ usbank.com/locations ឬ moneypass.com/atm-locator. 

ការសារសួរអំពីត្ លយភាពទឹរក្បារ់ ATM 

(នក្ៅក្ែព័នធ ) 

$0 
ននេះជាថ្ងានសវារែស់នយើងរន ុងការសារសួរមួយដ្ង។ “នក្ៅក្ែព័នធ ” សំនៅនៅនលើា៉ា ស ីន ATM 

ទាងំអស់នៅខាងនក្ៅ្នគ្មរសហ្រដ្ឋអានមររិ U.S. Bank ឬែណ្តត ញ MoneyPass ATM networks។ 

នោរអនររ៏អាចក្ត្ូវបានគិត្ថ្ងានសវាពីក្ែតិ្ែត្ត ិររ ATM ផ្ងបដ្រ។ 

ែនតដ្ំនណើរការនៅទំព័រែនទ ែ់ 

http://www.oregon.gov/Employ
http://usbank.com/locations
http://moneypass.com/atm-locator
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នោយនក្ែើ កាត្រែស់អនរនៅនក្ៅសហ្រដ្ឋអានមរររិ 

 
ក្ែត្ិែត្ត ិការនផ្ទរក្បារ់អនត រជាត្ិ 

 
3% 

ននេះជាថ្ងានសវារែស់នយើងនៅនពលអនរនក្ែើកាត្រែស់អនរសក្ាែ់ការទិញទំនិញនៅែរនទស និងសក្ាែ់ការដ្រសាច់ក្បារ់ពី ATMs 

នៅែរនទស នហ្ើយជាភាគរយថ្នចំនួនទឹរក្បារ់ដ្ ោា រសក្ាែ់ក្ែត្ិែត្ត ិការនផ្ទរក្បារ់ ែនទ ែ់ពីការែត រូរែូិយែ័ណណណ្តមួយ។ ពាណិជា 

ររមួយចំនួននិងក្ែតិ្ែត្ត ិការនផ្ទរក្បារ់ ATM សូមបីបត្នោរអនរ និង/ឬ ពាណិជាររ ឬ ATM ានទីតាំងនៅសហ្រដ្ឋអានមររិក្ត្វូបាន 

នគចាត់្ទ រថាជាក្ែតិ្ែត្ត ិការនផ្ទរក្បារ់ែរនទសនក្កាមវធិានែណ្តត ញបដ្លអាចអន វត្តបាន នហ្ើយនយើងមិនក្តួ្ត្ពិនិត្យថានត្ើពាណិជាររ, 

ATMs និងក្ែត្ិែត្ត ិការនផ្ទរក្បារ់ទាងំននេះ ក្ត្ូវបានចាត្់ថាន រ់សក្ាែ់នគ្មលែំណងននេះ។ 

 
ការដ្រក្បារ់ ATM អនតរជាត្ិ 

 
2.00$ 

ននេះជាថ្ងានសវារែស់នយើងរន ុងការដ្រក្បារ់មួយដ្ង។ ថ្ងានសវាននេះ ក្ត្វូបាននលើរបលងសក្ាែ់ការដ្រក្បារ់ ATM ចំនួន 2 

នលើរដ្ំែូងរន ុងមួយបខ បដ្លរមួានទាងំការដ្រក្បារ់ ATM (នក្ៅក្ែព័នធ ) និងការដ្រក្បារ់ ATM អនតរជាត្ិ។ 

នោរអនររ៏អាចក្ត្ូវបានគិត្ថ្ងាឈន លួនោយក្ែត្ិែត្ត ិររ ATM នទាេះែីជានោរអនរមិនែញ្ចែ់ក្ែត្ិែត្ត ិការនផ្ទរក្បារ់រ៏នោយ។ 

ធ្េងៗ 

ការែត រូកាត្ងាី $0 ននេះគឺជាថ្ងានសវារែស់នយើងរន ុងការការែត រូកាត្ងាី បដ្លបាននផ្ញើតាមែ៉ា សត ថ្ក្ែសណីយ៍នៅនោរអនរ នោយានការផ្តល់ជូនតាមសតង់ោរ 

(រហូ្ត្ដ្ល ់10 ថ្ងៃថ្នថ្ងៃន វ្ ើការ) 

ការក្ែគល់ជូននែ់រហ្័សនូវការែត រូកាត្ងាី 15.00$ ននេះជាថ្ងានសវារែស់នយើងសក្ាែ់ការក្ែគល់ជូននែ់រហ្័ស (រហូ្ត្ដ្ល់ 3 ថ្ងៃថ្នថ្ងៃន វ្ ើការ) គិត្ថ្ងាែបនែមនលើថ្ងានសវាការែត រូកាត្ងាីណ្តមួយ។ 

មិនានសរមាភាព 2.00$ ននេះជាថ្ងានសវារែស់នយើងបដ្លគិត្ថ្ងារាល់បខ 

ែនទ ែ់ពីនោរអនរមិនបានែំនពញក្ែតិ្ែត្ត ិការនផ្ទរក្បារ់នោយនក្ែើក្បាស់កាត្រែស់អនររយៈនពល 365 ថ្ងៃជាែ់ៗគ្មន ។ 

ងវកិារែស់អនរានសិទធិទទួលបានការធានរា៉ា ែ់រង FDIC។ ងវកិារែស់អនរនឹងនក្ែើបាននៅ្នគ្មរសហ្រដ្ឋអានមររិ សាគម្នគ្មរជាតិ្ (U.S. Bank National Association), បដ្លជាសាែ ែ័ 

នធានរា៉ា ែ់រង FDIC នហ្ើយក្ត្ូវបានធានរា៉ា ែ់រងរហូ្ត្ដ្ល់ $250,000 ដ្ ោា រ នោយ FDIC នៅរន ុងររណី្នគ្មរសហ្រដ្ឋអានមររិ  (U.S. Bank) ន វ្ ើការមិនបានសនក្មច។ សូមនមើល 

fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html សក្ាែ់ព័ត៌្ានលមែ ិត្។ 

គ្មា នលរខណៈពិនសសនលើចំនួនក្បារ់ដ្រនលើស/ឥណទាន។ សូមទារ់ទងនសវារមាអនរកាន់ែ័ណណ  នោយនៅទូរស័ពទនៅនលខ 1-855-279-1270 តាមរយៈែ៉ា សត ថ្ក្ែណីយ៍ P.O. Box 551617, Jacksonville, FL 32255 

ឬចូលនមើលវែិសាយ usbankreliacard.com. 

សក្ាែ់ព័ត្៌ានទូនៅអំពីគណនីបដ្លែង់ក្បារ់ជាម ន សូមចូលនមើលវែិសាយ cfpb.gov/prepaid. ក្ែសិននែើនោរអនរានែណត ឹងត្វា៉ា អំពីគណនីបដ្លែង់ក្បារ់ជាម ន 

សូមនៅទូរស័ពទនៅការយិល័យការពារហ្ិរញ្ា វត្ថ ុអនរនក្ែើក្បាស់តាមនលខ 1-855-411-2372 ឬចូលនមើលវែិសាយ cfpb.gov/complaint. 

 ខំុ្បានអានព័ត្៌ានអំពីកាត្ ReliaCard 

http://www.oregon.gov/Employ
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H. ការបងាា ញមិនម្រត្ឹមម្រត្វូ 

ខំុ្យល់ថាការនរៀែចំលិខិត្ែញ្ជា រ់បដ្លសែ ិត្នក្កាមការពិន័យជាក្បារ់ពីែទឧក្រិដ្ឋនិងការែងាា ញមិនក្ត្ឹមក្ត្វូនោយនចត្ន នដ្ើមបីទទួលបានការែង់ក្បារ់បដ្លខំុ្មិនានសិទធិទទួលបាន 

អាចក្ត្វូទទួលរងការកាត្់នទាសពីែទឧក្រិដ្ឋ។ 

 ខំុ្យល់ក្ពម 

I. លិែិត្បញ្ញា ក្់អ្ុំពីអ្នក្ោក្់ពាក្យស ុំ 

ខំុ្សូមែញ្ជា រ់ថាព័ត្៌ានបដ្លខំុ្បានផ្តល់ជូនខាងនលើបដ្លនឹងក្ត្វូនក្ែើក្បាស់នដ្ើមបីរំណត់្ភាពានសិទធិទទួលបានរែស់ខំុ្ចំនពាេះជំនួយភាពគ្មា នការងារន វ្ ើនោយសារការររីរាលោលវរី សគឺក្តឹ្ម

ក្ត្វូែំផ្ ត្តាមចំនណេះដឹ្ងរែស់ខំុ្។ ខំុ្ដឹ្ងថាខំុ្ក្ត្ូវទទួលរងការពិន័យរដ្ឋបាល រមួទាងំការពិន័យជាក្បារ់ចំនពាេះការសបងែំពានឬវធិានការផ្ល វូចាែ់ 

ក្ែសិននែើក្ត្ូវបានរំណត្់ថាខំុ្បានររាទ រឬផ្តល់ព័ត្៌ានមិនពិត្ នដ្ើមបីទទួលបានក្បារ់សំណងជំនួយបដ្លខំុ្មិនានសិទធិទទួលបាន។ 

 
ខំុ្ែញ្ជា រ់ថា  

 
ខំុ្ជាពលរដ្ឋឬសញ្ជា ត្ិអានមររិ  បាទ/ចាស ៎  នទ 

នែើន ា្ ើយថា “នទ” នត្ើនោរអនរសែ ិត្នៅរន ុងសាែ នភាពអននត ក្ែនវសន៍បដ្លនពញចិត្តឬនទ?  បាទ/ចាស ៎  នទ ការផ្តល់សិទធិអន ញ្ជា ត្ន វ្ ើការងារ #      

 
 
ហ្ត្ែនលខា  កាលែរនិចេទ (បខ ថ្ងៃ នន ំ)    

ក្ែសិននែើនោរអនរក្ត្ូវបាននគររន ើញថា ានសិទធិទទួលបានជំនួយ PUA នយើងនឹងែនងា ើត្ការទាមទារសំណងអែបែរាចំនួន $205 ដ្ ោា រ។ ក្ែសិននែើនោរអនរចង់ឱ្យនយើងវាយត្ថ្មាការ 

ទាមទារសំណងរែស់អនរសក្ាែ់ការនរើននឡើងចំនួនក្បារ់អត្ែក្ែនយជន៍ក្ែចាំសបាត ហ៍្ នោរអនរក្ត្វូបត្ផ្តល់ជូនលិខិត្ែញ្ជា រ់ក្បារ់ចំណូលសក្ាែ់នន ំជាែ់ពនធ  2019។ នដ្ើមបីឱ្យាន 

លទធភាពថ្នចំនួនទឹរក្បារ់ទាមទារសំណងខពស់ជាងននេះ នោរអនរក្ត្ូវបត្ានក្បារ់ចំណូលនលើសពី $16,480 ដ្ ោា រសក្ាែ់នន ំ 2019។ អនរអាចនក្ែើសំណ ំបែែែទ 196PUA 

នដ្ើមបរីំណត្់ថានត្ើនោរអនរអាចានសិទធិទទួលបានែ៉ា នា ន។ 

សូមែញ្ជ នូពារយស ំរែស់អនរបដ្លបានែំនពញនៅ៖ 

ែ៉ា សត ថ្ក្ែសណីយ៍៖ Oregon Employment Department PO Box 14165 Salem, OR 97311 

Fax: (503) 371-2893 

ក្រសួងការងាររដ្ឋអូរហី្គ នូ (Oregon Employment Department) គឺជារមា វ ិ្ ី/និនយជរបដ្លានឱ្កាសនសា ើគ្មន ។ នសវារមាខាងនក្កាមអាចររបាននោយមិនគិត្ថ្ងាតាមការនសន ើស ំ៖ ជំនួយឬនសវារមាជំនួយនិងទក្មង់បដ្លាន 

ជនក្មើសចំនពាេះែ គគលននបដ្លានពិការភាពនិងជំនួយភាសាចំនពាេះែ គគលននបដ្លានសមត្ែភាពភាសាអង់នគាសានរក្មិត្។ សូមសារសួរែ គគលិររែស់នយើងាន រ់សក្ាែ់ព័ត្៌ានែបនែម។ 

El Departmento de Empleo de Oregon es un programa/empleador que respeta la igualdad de oportunidades. Disponemos de los siguientes servicios a pedido y sin costo: Servicios o ayudas auxiliares, y formatos 

alternos para personas con discapacidades y asistencia de idiomas para personas con conocimiento limitado del inglés. Para mayor información, pregunte a nuestro personal. 

 

http://www.oregon.gov/Employ
https://www.oregon.gov/employ/Documents/196PUA%20Benefit%20Calculator%200420.pdf
https://www.oregon.gov/employ/Documents/196PUA%20Benefit%20Calculator%200420.pdf

