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ការ ក់ ក សំុ 
សំណង ព ្ម នការ រេធ្វេ យ រការេកើតេឡើងវរុស ល ល 

េនះ ក សុំេលើកដំបូងរបស់អ្នកស្រ ប់សំណង ព ្ម នការ រេធ្វេ យ រការេកើតេឡើងវរុស ល ល (PEUC)។ 
េសចក្ត ីែណ អំពីំការបំេពញនងិការ ក់ ក សុំ ចរក នេ ទំព័រ COVID-19 របស់េយើង 
(https://govstatus.egov.com/ORUnemployment_COVID19)។  
សូម្រ កដ េ កអ្នកបំេពញសំណំុែបបបទ ងំអស់។ 
ការខក នមនិ នបំេពញសំណំុែបបបទនឹងប ្ត លឱ នការយឺត ៉ វក៉ងដំេណើរការ ក់ ក សុំរបស់អ្នក។ 
ក់ ក សំុេ យេ្របើេ ្ម ះបច៉ប ន្ន េ ក៉ងឯក រជូនេ រដ្ឋ ល ប់រងសង្គមកចិ្ច។ ក់េស្ន ើ ក សុំែតមួយ េ យ រការ ក់ ក សុំេ្រចើន 

នឹងពន េពលដំេណើរការ។ 
ព័ត៌ នអំពីអ្នក ក់ ក សំុ 

េ ្ម ះអ្នក ក់ ក សុំ ( ម្រតកូល មខន េ ្ម ះក ្ត ល ) េលខ ប់រងសង្គមកចិ្ច ឬេលខអត្តស ្ញ ណប័ណ្ណ  ID អតិថិជន

សយ ្ឋ នបុ៉ស្ត ៃ្របសណីយ៍អ្នក ក់ ក សុំ៖ (ផ វ ឬ P.O.) េលខទូរស័ព្ទ

ទី្រកងុ រដ្ឋ កូដទី្រកងុ សយ ្ឋ នអុីែមល៉អ្នក ក់ ក សុំ៖ 

គូសទីេនះេបើអ្នក ន ្ល ស់ទីលំេ ប់ ំងពីៃថ្ងទី  1 កក្ក  2019:    
ែដលេពញចិត្ត

កាលបរេិច្ឆទបេំពញឯក រសំណង PEUC 
សំណង PEUC ច ន េ្រចើនស ្ត ហ៍ ប់ពីៃថ្ងទី 29 ែខមី  2020  រហូតដល់ៃថ្ងទី 26 ែខធ 
្ន ំ 2020។  

េតើកាលបរេិច្ឆទេពល ែដលេ កអ្នក្រតវការ ម រសំណង PEUC របស់អ្នក ប់េផ្តើម? 

កាលបរេិច្ឆទ្រប ំស ្ត ហ៍
េដើមស ្ត ហ៍ (ៃថ្ង ទិត ) ចុងស ្ត ហ៍ (ៃថ្ងេ រ)

ការ រឬមុខ រអ្នក ក់ ក សំុ 

េតើអ្នក នេធ្វការ ប់ ំងពីអ្នក ន ម រអត្របេ ជនរ៍យៈេពលមួយស ្ត ហ៍?  ទ/ ស៎  េទ 

េតើេ កអ្នក នេធ្វការ រេ េ្រ រដ្ឋអូរេ ្គ ន Oregon េ ក៉ងរយៈេពល 18 ែខចងុេ្រកាយឬេទ?  ទ/ ស៎  េទ 

េតើេ កអ្នក នេធ្វការ ររ ្ឋ ភិ លសហព័ន្ធឬេ េ ក៉ងរយៈេពល 18 ែខចងុេ្រកាយឬេទ?   ទ/ ស៎  េទ 

េបើអ្នកេឆ្ល ើយ  “ ទ/ ស៎” ចំេ ះសំណួរ មួយ សូមបំេពញែផ្នកព័ត៌ នអំពីនេិ ជក ងេ្រកាម។ 

េបើអ្នកេឆ្ល ើយ  “េទ” ចំេ ះសណួំរ ងំអស់េនះ សូមរលងេ ែផ្នកលិខិតប ្ជ ក់្រប ំស ្ត ហ៍។  

ព័ត៌ នអំពីនេិ ជក 
និេ ជក #1: 
េ ្ម ះនិេ ជក េលខទូរស័ព្ទ ៃថ្ងការ រដំបូង ៃថ្ងការ រចុងេ្រកាយ

សយ ្ឋ ននិេ ជក (ផ វ ឬ P.O.) ្រ ក់ចំណូលសរុបដុលស្រ ប់រយៈេពលការ រ ងេលើ

ទី្រកងុ រដ្ឋ កូដទី្រកងុ ទី ំង អ្រ ្រ ក់ែខ

មូលេហតុែដលអ្នកមនិ នការ រតេ េទ ត 
 រ យ/បេណ្ត ញ/បញ្ច ប់  កេចញ/ ឈប់េ យស្ម ័្រគចិត្ត  សំុច ប់ឈប់ស្រ ក  ្ម នការ រេធ្វបេ ្ត ះ សន្ន
 បញប់បេ ្ត ះ សន្ន េ យកង្វះការ រអចិ
ៃ្រន្តយ៍ 

 េ ែតេធ្វការ/កាត់បន្ថយេ ៉ ង  នពន េពល  

 
និេ ជក #2: 
េ ្ម ះនិេ ជក េលខទូរស័ព្ទ ៃថ្ងការ រដំបូង ៃថ្ងការ រចុងេ្រកាយ

សយ ្ឋ ននិេ ជក៖ (ផ វ ឬ P.O.) ្រ ក់ចំណូលសរុបដុលស្រ ប់រយៈេពលការ រ ងេលើ

ទី្រកងុ រដ្ឋ កូដទី្រកងុ ទី ំង អ្រ ្រ ក់ែខ

  

https://govstatus.egov.com/ORUnemployment_COVID19


Pandemic Emergency Unemployment Compensation Application    FORM 359PEUC‐KH (ទំព័រ 2 ៃន 3) 
 

មូលេហតុែដលអ្នកមនិ នការ រតេ េទ ត 
 រ យ/បេណ្ត ញ/បញ្ច ប់  កេចញ/ ឈប់េ យស្ម ័្រគចិត្ត  សំុច ប់ឈប់ស្រ ក  ្ម នការ រេធ្វបេ ្ត ះ សន្ន
 បញប់បេ ្ត ះ សន្ន េ យកង្វះការ រអចិ
ៃ្រន្តយ៍ 

 េ ែតេធ្វការ/កាត់បន្ថយេ ៉ ង  នពន េពល  

 
និេ ជក #3: 
េ ្ម ះនិេ ជក េលខទូរស័ព្ទ ៃថ្ងការ រដំបូង ៃថ្ងការ រចុងេ្រកាយ

សយ ្ឋ ននិេ ជក (ផ វ ឬ P.O.) ្រ ក់ចំណូលសរុបដុលស្រ ប់រយៈេពលការ រ ងេលើ

ទី្រកងុ រដ្ឋ កូដទី្រកងុ ទី ំង អ្រ ្រ ក់ែខ

មូលេហតុែដលអ្នកមនិ នការ រតេ េទ ត 
 រ យ/បេណ្ត ញ/បញ្ច ប់  កេចញ/ ឈប់េ យស្ម ័្រគចិត្ត  សំុច ប់ឈប់ស្រ ក  ្ម នការ រេធ្វបេ ្ត ះ សន្ន
 បញប់បេ ្ត ះ សន្ន េ យកង្វះការ រអចិ
ៃ្រន្តយ៍ 

 េ ែតេធ្វការ/កាត់បន្ថយេ ៉ ង  នពន េពល  

 
លិខិតប ្ជ ក់្រប សំ ្ត ហ ៍

េបើអ្នក ្ម នការ រេធ្វេ យ រវរុស COVID-19 សូមេមើលវេដអូរបស់េយើងអំពីការ ម រអត្របេ ជន៍មួយស ្ត ហ៍េ ទីេនះ៖ 
https://youtu.be/E82E6ApKiko.  

េតើអ្នក្រតវការ ម រសំណង PEUC េ ស ្ត ហ៍ ? ៃថ្ងចងុស ្ត ហ៍ (ៃថ្ងេ រ) ___________________ 

េតើអ្នក នខក នទទួលយកការផ្តល់ជូនការ រកាលពីស ្ត ហ៍មនុឬេទ?  ទ/ ស៎  េទ 

េតើអ្នក នឈប់ពីការ រកាលពីស ្ត ហ៍មនុឬេទ?  ទ/ ស៎  េទ 

េតើអ្នក្រតវ នបេណ្ត ញេចញពីការ រកាលពីស ្ត ហ៍មនុឬេទ?  ទ/ ស៎  េទ 

េតើអ្នកេ ្ង យពីទីលំេ ្ឋ នអចិៃ្រន្តយ៍របស់អ្នកេ្រចើន ង 3 ៃថ្ងកាលពីស ្ត ហ៍មនុឬេទ?  ទ/ ស៎  េទ 

េតើអ្នក ងំពីរ ចអនុវត្តការ រ ក់ែស្ត ងនងិ មផ វចតិ្តែដលអ្នក នែស្វ ងរកកាលពីស ្ត ហ៍មនុឬេទ?  ទ/ ស៎  េទ 

េរ ង ល់ៃថ្ងកាលពីស ្ត ហ៍មនុ 
េតើអ្នក នបំណងចង់េធ្វការនងិ នសមត្ថ ពទទួលយកនងិ យការណ៍អំពីការ រេពញេ ៉ ង េ្រ េ ៉ ង 
និងការ របេ ្ត ះ សន្នឬេទ? 

អ្នកកំពុងែស្វងរកការ រ ៉ ងសកម្ម 
្របសិនេបើអ្នកនងឹវលិ្រតឡប់េ រកនិេ ជករបស់អ្នកឬ នបំណងែស្វងរកការ រេ េពល នការ្របកាស សន្នរបស់រដ្ឋនងិ
មូល ្ឋ នែដល ក់ទងនងឹការឆ្លងវរុសេនះ ចប់េហើយ ឬ មរេប បេផ ងេទ ត មនិអនុវត្តេទ តេទ។ 

 ទ/ ស៎  េទ 

េតើអ្នក នែស្វងរកការ រ ៉ ងសកម្មកាលពីស ្ត ហ៍មនុឬេទ?  

េបើេឆ្ល ើយ  “ ទ/ ស៎” សូមគូស្របអប់ ្ម នការ រេធ្វបេ ្ត ះ សន្ន ងេ្រកាម 

 ទ/ ស៎  េទ 

េតើអ្នក នេធ្វការកាលពីស ្ត ហ៍មនុឬេទ 
េតើអ្នក នទទួលឬនងឹទទួល នការបង់្រ ក់វសិ មកាលឬការឈប់ស្រ កៃថ្ងបុណ ស្រ ប់ស ្ត ហ៍េ ះឬេទ? 

 ទ/ ស៎  េទ 

បញលចនួំនេ ៉ ងែដល នេធ្វការ (កណំតច់នួំនេ ៉ ងគត់)៖ ___________ 

បញល្រ ក់ចណូំលដុលសរុបរបសអ់្នក ការបង់្រ ក់វសិ មកាលឬការឈប់ស្រ កៃថ្ងបុណ  (មនុេពលកាត់េចញ) 
េ ះបី អ្នកមនិទទួល នការបង់្រ កក់៏េ យ៖ ___________ 

សូមកត់្រ សកម្ម ពែស្វងរកការ ររបស់អ្នកកាលពីស ្ត ហ៍មនុ 

េ កអ្នក្រតវ នេគ ម រឱ ែស្វ ងរកការ រ ៉ ងសកម្មេ អឡុំងស ្ត ហ៍នីមួយៗែដលេ កអ្នក ម រសណំង។ 
ការខក នមនិផ្តល់ជូនការែស្វងរកការ ររបស់អ្នក 
ឬការខក នក៉ងការែស្វងរកការ រ ចប ្ត លឱ នការពន េពលឬការបដិេសធចំេ ះអត្របេ ជន៍ ប់រង ព ្ម នការ រេធ្វរបស់អ្នក។ 

កាលបរេិច្ឆទ េ ្ម ះ្រកមុហ៊ុន ទីកែន្លង 
 វធិី ្រស្ត ទំ ក់ទំនង  

(ជួប ្ទ ល់ ទូរស័ព្ទ  
្របវត្ត ិរបូ) 

្របេភទៃនការែស្វងរក
ការ រ 

លទ្ធផល 
(ជួលេធ្វការ  

មិនជួលេធ្វការ) 

      

      

កាលបរេិច្ឆទ សកម្ម ពែស្វងរកការ រ

  

https://youtu.be/E82E6ApKiko


Pandemic Emergency Unemployment Compensation Application  FORM 359PEUC-KH (ទំព័រ 3 ៃន 3) 
 

  

  

 

ខ� � ំ�ស�ជកិ�� ក់ែដល�នកតិ� ិសព�ល� �មួយសហជីព 
ែដលមិនអនុ�� តឱ្យខ� � ំែស� ងរក�រ�រេ្រ�សហជីពេ�ក� �ង�ណិជ�កម�របស់ខ� � ំេទ។ ខ� � ំ�ន�ក់ទង�មួយសហជីពរបស់ខ� � ំ 
េហើយខ� � ំស� ិតេ�ក� �ងប�� ីេ�� ះ�� ន�រ�រេធ� �។ ខ� � ំ�នសមត��ពទទួលយកនិង�យ�រណ៍អំពី�រ�រ 
្របសិនេបើ្រត�វ�នប�� �នេ�យសហជីពខ� � ំ។ ខ� � ំយល់ដឹងអំពីចេម� ើយមនិពិត 
�ចប�� លឱ្យ�ន�រ���� ប់រងបង់្រ�ក់េលើសកំណតន់ិង�រពិន័យបែន�មេ�ះ ខ� � ំ្រត�វបង់្រ�ក់សងវ �ញ។  

 

ខ� � ំមិន�ន�រ�រេធ� ��បេ�� ះ�សន�  េ�យ�រខ� � ំ្រត�វ�នេគប�្ឈប�់រ�រឬ�ត់បន�យចំនួនេ�៉ងខ� � ំ
េហើយរ�ពឹង�នឹងវ �ល្រតឡបម់កេធ� ��រ�មួយនិេ�ជកខ� � ំ វ �ញ។ ខ� �នំឹងវ �ល្រតឡប់េ�េធ� ��រវ �ញ 
ែដលេធ� ��រេពញេ�៉ងឬ�រ�រែដលបង់្រ�ក់េ្រចើន�ងចនួំន្រ�ក�់��� ប់រង្រប�ំ 

ស�� ហ៍របស់ខ� � ំ។ មិន�នេ្រចើន�ងបួន (4) ស�� ហ៍េទ េ�ចេ�� ះស�� ហ៍ ែដលខ� � ំ�ន�� យ�អ�ក�� ន�រ�រេធ� ��បេ�� ះ�សន�  
េហើយស�� ហ៍ែដលខ� � ំ វ �ល្រតឡប់មកេធ� ��រវ �ញ។ ខ� � ំ�ន�រ�ក់ទង�មួយនិេ�ជករបស់ខ� �។ំ ខ� � ំយល់ដងឹអពីំចេម� ើយមិនពិត 
�ចប�� លឱ្យ�ន�រ���� ប់រងបង់្រ�ក់េលើសកំណតន់ិង�រពិន័យបែន�មេ�ះ ខ� � ំ្រត�វបង់្រ�ក់សងវ �ញ។ 

្របសិនេបើេ�កអ�ក្រត�វ�ររមួប�� �លស�� ហ៍មុន សូមេមើលទំព័រវ �ប�យ COVID-19 របស់េយើង 
ស្រ�ប់ច�ប់ថតចម�ងៃនសំណំុែបបបទលិខិតប�� ក់្រប�ំស�� ហ៍។ 

ព័ត�៌នអំព�ីរទូ�ត្់រ�ក ់

�រទូ�ត់្រ�ក់្រត�វ�នេចញឱ្យ�ម�តវ ��ធ��រ�េមរ �ក (US Bank Visa Reliacard) ឬ�ក់្រ�ក់េ�យ�� ល់េ�ក� �ងគណនីរបស់អ�ក។ 
 វ �ធី��ស� ទូ�ត់្រ�ក់ដូច�� េនះ នងឹ្រត�វេ្របើស្រ�ប់�រទូ�ត់្រ�ក�់េពលអ�គត 
ែដលេ្របើស្រ�ប់�របង់្រ�ក់ស�� ហ៍មុនជូនេ�កអ�ក�មបណ� ងឹ�ម�រសំណងរបស់អ�ក។   

េតើអ�កេ�ែត�ន�ត Reliacard ដំេណើរ�រឬេទ?  �ទ/�ស៎  េទ 

្របសិនេបើអ�កកំពុងទទួល�ន�រ�ក់្រ�ក់េ�យ�� ល់ េតើអ�កចង់ឱ្យ�រទូ�ត់្រ�ក់របស់អ�ក 
�ក់្រ�ក់េ�ក� �ងគណនីរបស់អ�កឬេទ? 

 �ទ/�ស៎  េទ 

េបើអ�កេឆ� ើយ� “េទ” ចំេ�ះសំណួរ�មួយ អ�កនឹង្រត�វ�នេគេចញជូន�តថ�មួីយ។ 

្របសិនេបើអ�ក�នបំណងចះុេ�� ះស្រ�ប់�រ�ក់្រ�ក់�ម្របព័ន� េអឡិច្រត�នកិ អ�ក�ចេធ� �ដូេច�ះ�ន�ម្របព័ន�បណ� ឹង�ម�រសំណងអន�ញ 
Online Claim System របស់េយើងឬេ�ះពុម�ឬ្រពីនសំណំុែបបបទ�ក់្រ�ក់�មេអឡិច្រត�និក 
េហើយ្របគល់ជូនសំណំុែបបបទេ�យ�នែសកទុក�េ�ឃៈ។ 

�រប�� ញព័ត�៌នមិន្រតមឹ្រត�វ 

្របសិនេបើអ�កប�� ញព័ត៌�នមនិ្រតឹម្រត�វអំពី�� ន�ពរបស់អ�ក េដើម្ីបទទួល�នសំណង�ព�� ន�រ�រេធ� �េ�យ�រ�រេកើតេឡើងវ �រុស�ល�ល 
(PEUC) េ�ះ  អ�កនឹងទទួលខុស្រត�វ�របង់សង្រ�ក់វ �ញចំេ�ះ�រ���� ប់រងែដល�នបង់េលើសកំណត់ 
េហើយ�ច្របឈមនឹង�រ�ត់េ�ស្រពហ� ទណ� សហព័ន�។ អ�កនឹងមិន�នសិទ�ិទទួល�ន�រ���� ប់រងសំណង PEUC េផ្សងេទៀតេទ។ 

 ខ� � ំយល់្រពម 

លិខិតប�� ក់របស់អ�ក�ក់�ក្យសុំ 

ខ� � ំសូមប�� ក�់ព័ត៌�នែដលខ� � ំ�នផ�ល់ជូនេ�ក� �ងសំណំុែបបបទេនះ 
េដើម្ីប�ក�់ក្យសំុសំណង�ព�� ន�រ�រេធ� �េ�យ�រ�រេកើតេឡើងវ �រុស�ល�លគឺ្រតឹម្រត�វ។ ខ� � ំដឹង�មូលនិធិសហព័ន� ្រត�វ�នផ�ល់ជូន 
េហើយ��រពិន័យ្រត�វ�នកំណត់េ�យច�បច់ំេ�ះ�រប�� ញព័ត៌�នមិន្រតមឹ្រត�វេ�យេចត�ឬ�រ�ក់�ំងអង�េហតឯុក�រេដើម្ីបទទួល�ន�រ
បង់្រ�ក់ជនួំយែដលខ� � ំមនិ�នសិទ�ិទទួល�នេ្រ�មច�ប់ ACT ។ 
ព័ត៌�នែដល�ន្របមូលេ�យ�យក�� ន�រ�រអ◌ាចេ្របើ្រ�ស់េ�យទី�� ក់�ររដ�និងសហព័ន� េផ្សងេទៀតស្រ�ប់�រេផ��ង�� ត់�ព�នសិទ�ិទទួល
�នស្រ�ប់កម� វ �ធីេផ្សងេទៀត។ ដូេច�ះខ� �ផំ�ល់សិទ�អិនុ�� តដល់�យក�� ន�រ�រ 
េដើម្ីបផ្សព�ផ�យព័ត៌�នេ�្របភព�មួយស្រ�ប់េ�លបំណង��ែដល�នអនុ�� តេ្រ�មច�ប់របស់�យក�� ន�រ�រ។ 

ហត�េល� _________________________________________ �លបរ �េច�ទ (ែខ ៃថ� �� )ំ ______________________ 

�យក�� ន�រ�រអូរ �េ�� ន (Oregon Employment Department) គឺ�កម� វ �ធី/និេ�ជកែដល�នឱ�សេស� ើ�� ។ 
េស�កម��ងេ្រ�មែដល�ច�នេ�យមិនគតិៃថ��ម�រេស� ើសំុ៖ ជនួំយឬេស�កម�ជំនួយប�� ប់បន្ស ំ
និងទ្រមង់ែដល�នជេ្រមើសចេ�ះបុគ�ល��ែដល�នពិ�រ�ពនងិជំនួយែផ�ក��ចំេ�ះបុគ�ល��ែដល�នសមត��ព��អង់េគ�ស�នកំ
ណត់។ សូម�កសួរបគុ� លិករបស់េយើង�� ក់ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម។ 

សូមប�� �ន�ក្យសំុរបស់អ�កែដល�នបំេពញ�ម៖ 

ប៉ុស� ៃ្របសណីយ៍៖ Oregon Employment Department | 875 Union St. NE | Room 201 | Salem, Oregon 97311 

ទូរ�រ៖ (866) 345-1878 
 

https://secure.emp.state.or.us/ocs4/index.cfm?u=F20200509A094109B54684846.4103&lang=E
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