
សំណ ើប្រចសំប្តា ហ៍សប្ារ់ជំនួយការគ្មា នការងារណ វ្ ើ

ណោយសារការរកី រាលោលវរីុស (PANDEMIC 

UNEMPLOYMENT ASSISTANCE, PUA) 

សប្តា ហ៍ទាមទារសំ ង 

ចាប់ផ ត្ើម (ថ្ងៃអាទតិ្យ) បញ្ច ប់ (ថ្ងៃផៅរ៍) 

  

ផ ម្ ោះអ្នកទាមទារសំណង (នាមត្ត្កូល នាមខ្ល នួ ផ ម្ ោះផៅកណ្តត ល) 

(សូមផត្បើផ ម្ ោះផៅកន ុងឯកសារជាមួយSocial Security Administration) 

ផលខ្សម្គា ល់អ្ត្ិងិជនឬផលខ្ប័ណណ ធានារ៉ា ប់រងស
ងាមកិច្ច  

សំណ ើររស់អ្នកោក់ពាកយសុំ 

ផោកអ្នកកំពុងទាមទារសំណងការធានារ៉ា ប់រងសត្ម្គប់ “សប្តត ហ៍ដែលទាមទារសំណង” (បង្ហា ញខាងផលើ)។ ផោកអ្នកម្គនសិទធិទទួលប្តនជំនួយ PUA ត្បសិនផបើ 
ផោកអ្នកគ្មម នការង្ហរផ វ្ ើ មិនអាច្ផ វ្ ើការ ឬមិនអាច្ម្គនការង្ហរផោយសារលទធ្លផ្ទា ល់ត្គ្មអាសននដ ន្កសុខ្ភាពសាធារណៈថ្នកូវតី្ COVID-19។ 

 

សូមផ ល្ ើយសំណួរខាងផត្កាម ផោយ្ីកឬគូសត្បអ្ប់សមត្សប ឬ ត្ល់ព័ត្៌ម្គនបដនែមដែលប្តនផសន ើសុំ។ បំផពញដ ន្ក A និង C ត្បសិនផបើផោកអ្នកប្តនផ វ្ ើការ 
ង្ហរជាអ្នកត្បកបកិច្ចការជំនួញខ្ល នួឯងកន ុងសប្តត ហ៍ផនោះ។ ផៅដ ន្ក B និង C ផោយផ្ទា ល់ត្បសិនផបើផោកអ្នកមិនប្តនផ វ្ ើការង្ហរជាអ្នកត្បកបកិច្ចការជំនួញខ្ល នួឯង។ 

A. អ្នកប្រករកិច្ចការជំនួញខ្ល នួឯង 

5. ផត្ើផោកអ្នកប្តនបំផពញការង្ហរណ្តមួយដែលទាក់ទងនឹងការង្ហរជាអ្នកត្បកបកិច្ចការជំនួញខ្ល នួឯង្មមតារបស់អ្នកកន ុងស 
 ប្តត ហ៍ផនោះ? 

 ប្តទ/ចាស៎  ផទ 

5a. ការទូទាត្់ត្ប្តក់ែុល ប្តនទទួល មិនថាផសវាកមមនានាប្តនអ្នុវត្តកន ុងសប្តត ហ៍ឬអ្ត្់ $ 

6. ផត្ើការង្ហរផនោះ ប្តនអ្នុវត្តកន ុងផគ្មលបំណងបង្ហា ញពីសកមមភាពការង្ហរជាអ្នកត្បកបកិច្ចការជំនួញខ្ល នួឯង្មមតារបស់អ្នកឬផទ?  ប្តទ/ចាស៎  ផទ 

B. ការងារ 

7.  ត្បសិនផបើផោកអ្នកមិនដមនជាអ្នកត្បកបកិច្ចការជំនួញខ្ល នួឯង ផត្ើផោកអ្នកប្តនផ វ្ ើការផ្េងផទៀត្កន ុងសប្តត ហ៍ដែលប្តន 
 ទាមទារសំណងឬផទ? 

 ប្តទ/ចាស៎  ផទ 

7a. ច្ំនួនផម្គ៉ោ ងដែលប្តនផ វ្ ើការ  

7b. ច្ំនួនត្ប្តក់ែុល ដែលរកប្តន មិនថាការទូទាត្់ត្ប្តក់ត្ត្ូវប្តនទទួលឬអ្ត្់ផទ $ 

C. ភាពានសិទ្ធ ិទ្ទួ្លប្តនប្រចសំប្តា ហ៍ 

ណ ើណោកអ្នកោក់ពាកយសុំ ឬទ្ទួ្លប្តន៖ 

8. ការបង់ត្ប្តក់ធានារ៉ា ប់រងណ្តមួយសត្ម្គប់ការប្តត្់បង់ត្ប្តក់ឈ្ន លួផោយសារជំងឺឬពិការភាព?  

 ផបើផ ល្ ើយថា “ប្តទ/ចាស៎” ត្បផេទថ្នការបង់ត្ប្តក់៖     

 រយៈផពលផច្ញថ្ងល៖ ពី៖ ែល ់   

 
 

 
ប្តទ/ចាស៎ 

 
 

 
ផទ 

 

9. ការបង់ត្ប្តក់ណ្តមួយពីការធានារ៉ា ប់រងការពារត្ប្តក់ច្ំណូលឯកជន? 

ផបើផ ល្ ើយថា “ប្តទ/ចាស៎” ត្បផេទថ្នការបង់ត្ប្តក់៖     

រយៈផពលផច្ញថ្ងល៖ ពី៖ ែល ់    

 ប្តទ/ចាស៎  ផទ 

10. ការបង់ត្ប្តក់ណ្តមួយថ្នការធានារ៉ា ប់រងភាពគ្មម នការង្ហរផ វ្ ើបដនែម? 

ផបើផ ល្ ើយថា “ប្តទ/ចាស៎” ត្បផេទថ្នការបង់ត្ប្តក់៖     

រយៈផពលផច្ញថ្ងល៖ ពី៖ ែល ់    

 ប្តទ/ចាស៎  ផទ 

11.  ផត្ើច្ំនួនទឹកត្ប្តក់ណ្តមួយដែលត្ត្ូវបង់ជូនផោកអ្នកពីត្ប្តក់ចូ្លនិវត្តន៍ ត្ប្តក់ផសា្ននិវត្តន៍ 

ឬការបង់ត្ប្តក់ត្បចាំឆ្ន ំដែលត្ត្ូវបង់ពីដ្នការ ត្ល់វភិាគទានឬរកាផោយនិផោជកដែលផោកអ្នកប្តនទទួលការបង់ត្ប្តក់

ផៅឆ្ន ំ 2019 ឬផទ? 

ផបើផ ល្ ើយថា “ប្តទ/ចាស៎” ត្បផេទថ្នការបង់ត្ប្តក់៖    

រយៈផពលផច្ញថ្ងល៖ ពី៖ ែល់ _ 

 
 

 
ប្តទ/ចាស៎ 

 
 

 
ផទ 

12. ត ើតោកអ្នកអាច មាន និងបានកំពុងត តវែ ងរកការងារយ៉ា ងវកម្មកន ុងអ្ំឡុងវបាា ហ៍តនេះ តោយតអែកត ើ ម្ម្ូវការននរដ្ឋរបវ់
តយើងតដ្រឬតេ?  

 ម្បវិនតបើតោកអ្នកម្ិនតវែ ងរកការងារតាម្ ម្ម្ូវការតេត េះ ឬតោកអ្នកម្ិនអាចអា ់ជូន ិខិ បញ្ជា ក់ពីវកម្មភាពតវែងរក
ការងាររបវ់តោកអ្នកតៅតព ម្ ូវបានតវន ើវុំតេត េះ ការទាម្ទារវំណងរបវ់តោកអ្នកនឹងម្ ូវបានបដ្ិតវធ តហើយអ្ ថ
ម្បតយជន៍  របវ់តោកអ្នកនឹងម្ ូវបញ្ឈប់។ 

 ប្តទ/ចាស៎  ផទ 

13. ខំុ្្នឹង ត្ល់ជូនការដងទាសំម្គជិកត្គួសារឬសម្គជិកត្គួសាររបស់ខំុ្្ ដែលត្ត្ូវប្តនផ វ្ ើវភិាគផរគវនិិច្ឆ ័យថាម្គនកូវតី្ COVID-19។ 
 ប្តទ/ចាស៎  ផទ 

14. ខុ្្ំត្ត្ូវប្តនផគផ វ្ ើវភិាគផរគវនិិច្ឆ ័យថាម្គនកូវតី្ COVID-19 ឬកំពុងម្គនផរគសញ្ញា ថ្នកូវតី្ COVID-19 
ផហើយខុ្្ំកំពុងដសវ ងរកការផ វ្ ើវភិាគផរគវនិិច្ឆ ័យខាងផវជជសាស្តសត ។  ប្តទ/ចាស៎  ផទ 

15. សម្គជិកម្គន ក់ថ្នត្គួសាររបស់ខំុ្្ ត្ត្ូវប្តនផគផ វ្ ើវភិាគផរគវនិិច្ឆ ័យផ ើញថាម្គនកូវតី្ COVID-19។  ប្តទ/ចាស៎  ផទ 
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16.  កុម្គរឬមនុសេផ្េងផទៀត្កន ុងត្គួសារដែលខុ្្ំជាអ្នកផមើលដងទាបំឋម មិនអាច្ចូ្លផរៀនផៅសាោដែលត្ត្ូវបិទ 

ផោយសារលទធ្លផ្ទា ល់ត្គ្មអាសននដ ន្កសុខ្ភាពសាធារណៈថ្នកូវតី្ COVID-19 ផហើយសាោដបបផនោះ ត្ត្មូវឱ្យខំុ្្ផ វ្ ើការ។ 

 
 ប្តទ/ចាស៎   ផទ 

17.  កុម្គរឬមនុសេផ្េងផទៀត្កន ុងត្គួសារដែលខុ្្ំជាអ្នកផមើលដងទាបំឋម មិនអាច្ចូ្លមនា ីរដងទាសំុខ្ភាពដែលបិទប្តនផទផោយសារ 

ម្គនលទធ្លផ្ទា ល់ថ្នត្គ្មអាសននដ ន្កសុខ្ភាពសាធារណៈថ្នកូវតី្ COVID-19 ផហើយមនា ីរដងទាសំុខ្ភាពដបបផនោះ ត្ត្មូវឱ្យខំុ្្ផ វ្ ើការ 
 
 ប្តទ/ចាស៎   ផទ 

18.  ខំុ្្ប្តនកាល យជាអ្នករកសុីច្ិញ្ច ឹមត្គួសារឬផមត្គួសារឬអ្នកជួយគ្មំត្ទសំខាន់សត្ម្គប់ត្គួសាររបស់ខំុ្្ពីផត្ពាោះផមត្គួសារប្តន 

ទទួលមរណភាពផោយសារលទធ្លផ្ទា ល់ថ្នកូវតី្ COVID-19។  ប្តទ/ចាស៎   ផទ 

19.  ខំុ្្មិនអាច្ផៅែល់កដនលងផ វ្ ើការរបស់ខុ្្ំប្តនផទ 
ពីផត្ពាោះខុ្្ំប្តនទទួលការដណនាំផោយអ្នក ត្ល់ផសវាដងទាសំុខ្ភាពឱ្យផ វ្ ើច្តាត ឡីស័កផោយខ្ល នួឯងផោយសារដត្ការត្ពួយប្តរមភទា

ក់ទងនឹងកូវតី្ COVID-19។ 

 ប្តទ/ចាស៎   ផទ 

20.  ខំុ្្មិនអាច្ផៅែល់កដនលងផ វ្ ើការផោយសារការកំណត្់ផ វ្ ើច្តាត ឡីស័កផោយលទធ្លផ្ទា ល់ត្គ្មអាសននដ ន្កសុខ្ភាពសាធារណៈ 

ថ្នកូវតី្ COVID-19។  ប្តទ/ចាស៎   ផទ 

21. ខំុ្្ត្ត្ូវប្តនផគកំណត្់ផពលផវោចាប់ផ ត្ើមការង្ហរ ផហើយមិនម្គនការង្ហរផ វ្ ើ ឬខំុ្្មិនអាច្ទទួលប្តនការង្ហរផោយសារ 

លទធ្លផោយផ្ទា ល់ថ្នត្គ្មអាសននដ ន្កសុខ្ភាពសាធារណៈ COVID-19។ 

a. ផបើផ ល្ ើយថា “ប្តទ/ចាស៎” ផត្ើនិផោជករបស់អ្នក ប្តនផៅផោកអ្នកឱ្យផៅផ វ្ ើការវញិឬផទ? 

a. ផបើផ ល្ ើយថា “ប្តទ/ចាស៎” ផត្ើផោកអ្នកប្តនវលិត្ត្ឡប់ផៅផ វ្ ើការវញិឬផទ? 

 ប្តទ/ចាស៎  ផទ 

 
 ប្តទ/ចាស៎  ផទ 

 ប្តទ/ចាស៎  ផទ 

22. កដនលងផ វ្ ើការរបស់ខុ្្ំត្ត្ូវប្តនបិទផោយសារលទធ្លផ្ទា ល់ត្គ្មអាសននដ ន្កសុខ្ភាពសាធារណៈថ្នកូវតី្ COVID-19។ 

a. ផបើផ ល្ ើយថា “ប្តទ/ចាស៎” ផត្ើនិផោជករបស់អ្នក ប្តនផៅផោកអ្នកឱ្យផៅផ វ្ ើការវញិឬផទ? 

a. ផបើផ ល្ ើយថា “ប្តទ/ចាស៎” ផត្ើផោកអ្នកប្តនវលិត្ត្ឡប់ផៅផ វ្ ើការវញិឬផទ? 

 ប្តទ/ចាស៎  ផទ 

 ប្តទ/ចាស៎  ផទ 

 ប្តទ/ចាស៎  ផទ 

សំណួរផនោះ ទាមទារផោយ ត្កសួងការង្ហរសហរែឋអាផមរកិ (U.S. Department of Labor)។ វាអ្នុវត្តដត្ច្ំផពាោះអ្នកផ ៉ោ ការឯករជយ 
ឬអ្នកត្បកបកិច្ចការជំនួញខ្ល នួឯងប៉ោុផណ្តណ ោះ។ វាជាការទទួលខ្ុសត្ត្ូវរបស់អ្នកកន ុងការកំណត្់នូវអ្វ ីដែលម្គនន័យ “សំខាន់” 
ផៅផពលសំផៅផៅផលើ “ការកាត្់បនែយផសវាកមមសំខាន់ៗផោយសារដត្ត្គ្មអាសននដ ន្កសុខ្ភាពសាធារណៈថ្នកូវតី្ COVID-19។ 
សំណួរផនោះ មិនអ្នុវត្តច្ំផពាោះអ្នកដែលប្តនជួលបផត្មើការង្ហរផោយអ្នកផ្េងផទៀត្ 
ដែលប្តនកាត្់បនែយច្ំនួនផម្គ៉ោ ងផ វ្ ើការរបស់ពួកផគផទ។ 

 

23.  ខំុ្្ជាអ្នកត្បកបកិច្ចការជំនួញខ្ល នួឯង (រមួទាងំជាអ្នកផ ៉ោ ការឯករជយនិងបុគាលិកម្គនកិច្ចសនា្ងដែរ ) និងម្គនបទពិ 

ផសា្ន៍ការកាត្់បនែយផសវាកមមទំផនៀមទម្គល ប់ឬ្មមតារបស់ខំុ្្ោ៉ោ ងខាល ំង ផោយសារត្គ្មអាសននដ ន្កសុខ្ភាពសាធារណៈ 

ថ្នកូវតី្ COVID-19។ 

 ប្តទ/ចាស៎   ផទ 

24. ខុ្្ំោឈ្ប់ពីការង្ហរដែលជាលទធ្លផ្ទា ល់ថ្នកូវតី្ COVID-19  ប្តទ/ចាស៎   ផទ 

25. ផត្ើផោកអ្នកប្តនបែិផស្ការង្ហរណ្តមួយកន ុងសប្តត ហ៍ផនោះឬផទ?  ប្តទ/ចាស៎   ផទ 

26. ខំុ្្ត្ត្ូវប្តនផគបែិផស្ច្ំផពាោះការធានារ៉ា ប់រងភាពគ្មម នការង្ហរផ វ្ ើជាបនត  ពីផត្ពាោះខុ្្ំប្តនបែិផស្មិនវលិត្ត្ឡប់ចូ្លផ វ្ ើការ 

វវញិឬទទួលយកការ ត្ល់ជូនការង្ហរផៅកដនលងផ វ្ ើការដែលមិនផគ្មរពតាមបទោឋ នសុខ្ភាពនិងសុវត្ែ ិភាពថាន ក់មូលោឋ ន រែឋ  

ឬជាតិ្ដែលទាក់ទងផោយផ្ទា ល់ផៅនឹងកូវតី្ COVID-19។ ការណ៍ផនោះរមួបញ្ច លូ ប៉ោុដនតមិនប្តនកំណត្់ច្ំផពាោះអ្នកដែលទាក់ 

ទងនឹងការពាក់ម្គ៉ោ ស់ការពារមុខ្ វវធិានការត្គប់ត្គងការ ល្ងវរីុសផោយផៅាល ត្ឆ្ៃ យពីគ្មន  ឬការ ត្ល់ជូនឧបករណ៍ 

ការពារផ្ទា ល់ខ្ល នួត្សបតាមផគ្មលការណ៍ដណនាំអ្ំពីសុខ្ភាពសាធារណៈ។ 

 ប្តទ/ចាស៎   ផទ 

27.  ខំុ្្ ត្ល់ជូនផសវាកមមែល់សាែ ប័នអ្ប់រំឬទីភាន ក់ង្ហរផសវាកមមអ្ប់រំ ផហើយខំុ្្គ្មម នការង្ហរផ វ្ ើឬអ្ត្់ម្គនការង្ហរផ វ្ ើខ្ល ោះ ផោយសារ 

ការផ្ទល ស់បត រូកាលវភិាគការង្ហរដែលបណ្តត លមកពីត្គ្មអាសននដ ន្កសុខ្ភាពសាធារណៈថ្នកូវតី្ COVID-19 ផោយផ្ទា ល់។ 

ការណ៍ផនោះរមួបញ្ច លូ ប៉ោុដនតមិនប្តនកំណត្់ច្ំផពាោះការផ្ទល ស់បត រូកាលវភិាគការង្ហរនិងការបិទដ ន្កខ្លោះ។ 

 ប្តទ/ចាស៎   ផទ 

28.  ខំុ្្ជានិផោជិត្ ផហើយច្ំនួនផម្គ៉ោ ងរបស់ខុ្្ំត្ត្ូវប្តនកាត្់បនែយឬខំុ្្ត្ត្ូវប្តនបញ្ឈប់ឬផ្ទា កការង្ហរបផណ្តត ោះអាសននផោយល 

ទធ្លផ្ទា ល់ត្គ្មអាសននដ ន្កសុខ្ភាពសាធារណៈថ្នកូវតី្ COVID-19។ 

 ប្តទ/ចាស៎   ផទ 

29. មិនម្គនច្ំណុច្ខាងផលើណ្តមួយ អ្នុវត្តច្ំផពាោះខំុ្្ផទ។ 

a. ផបើផ ល្ ើយថា “ប្តទ/ចាស៎” សូម ត្ល់ព័ត្៌ម្គនអ្ំពីមូលផហត្ុដែលផោកអ្នក 
គ្មម នការង្ហរផ វ្ ើនាផពលបច្ច ុបបនន    

 ប្តទ/ចាស៎   ផទ 

http://www.oregon.gov/Employ
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ការរងាា ញមិនប្ ឹមប្ វូ 

ខំុ្្យល់ថាការផរៀបច្ំលិខ្ិត្បញ្ញជ ក់ដែលសែ ិត្ផត្កាមការពិន័យជាត្ប្តក់ពីបទឧត្កិែឋនិងការបង្ហា ញមិនត្ត្ឹមត្ត្ូវផោយផច្ត្នា ផែើមបីទទួលប្តនការបង់ត្ប្តក់ 
ដែលខុ្្ំមិនម្គនសិទធិទទួលប្តន អាច្ត្ត្ូវទទួលរងការកាត្់ផទាសពីបទឧត្កិែឋ។ 

 ខុ្្ំយល់ែឹង 

លិខ្ិ រញ្ជា ក់អ្នកោក់ពាកយសុំ 

ខំុ្្សូមបញ្ញជ ក់ថាព័ត្៌ម្គនដែលខំុ្្ប្តន ត្ល់ជូនខាងផលើដែលនឹងត្ត្ូវផត្បើត្ប្តស់ផែើមបីកំណត្់ភាពម្គនសិទធិទទួលប្តនរបស់ខុ្្ំច្ំផពាោះជំនួយភាពគ្មម នការង្ហរផ វ្ ើផោយសា
រការរកីរលោលវរីុសគឺត្ត្ឹមត្ត្ូវបំ្ុត្តាមច្ំផណោះែឹងរបស់ខុ្្ំ។ ខុ្្ំែឹងថាខុ្្ំត្ត្ូវទទួលរងការពិន័យរែឋប្តល រមួទាងំការពិន័យជាត្ប្តក់ច្ំផពាោះការសបងបំពាន 
ឬវធិានការ ល្ វូច្ាប់ ត្បសិនផបើត្ត្ូវប្តនកំណត្់ថាខំុ្្ប្តនរកាទុកឬ ត្ល់ព័ត្៌ម្គនមិនពិត្ ផែើមបីទទួលប្តនត្ប្តក់សំណងជំនួយដែលខុ្្ំមិនម្គនសិទធិទទួលប្តន។ 

 
ហត្ែផលខា៖ កាលបរផិច្ឆទ (ដខ្ ថ្ងៃ ឆ្ន ំ)៖    

សូមបញ្ជ នូពាកយសុំដែលប្តនបំផពញផៅ៖ 

ប៉ោុសត ថ្ត្បសណីយ៍៖ Oregon Employment Department, PO Box 14165, Salem, OR 97311  

Fax: (503) 371-2893 

ត្កសួងការង្ហររែឋអូ្រហីគ នូ (Oregon Employment Department) គជឺាកមម វ ិ្ /ីនផិោជកដែលម្គនឱ្កាសផសម ើគ្មន ។ ជំនួយនងិផសវាកមមជំនួយដែលអាច្ម្គនតាមការផសន ើសុំផៅបុគាលនានា 
ដែលម្គនពិការភាព។ ជនួំយដ ន្កភាសាអាច្ម្គនសត្ម្គប់អ្នក ដែលម្គនសមត្ែភាពភាសាអ្ង់ផគលសម្គនកណំត្ផ់ោយឥត្គតិ្ថ្ងល។ 

El Departamento de Empleo de Oregon es un empleador/programa que respeta la igualdad de oportunidades.Disponemos de servicios o ayudas auxiliares, formatos alternos 

yasistencia de idiomas para personas con discapacidades o conocimiento limitado del inglés, a pedido y sin costo. 

 

http://www.oregon.gov/Employ

