
Pandemic Emergency Unemployment Compensation Application    FORM 359PEUC‐LAO (ໜ້າ 1 ໃນ 3) 

ໃບຄໍາຮ້ອງຂໍ 
ເງິນຊົດເຊີຍການຫວ່າງງານຈາກຄວາມສຸກເສີນພະຍາດລະບາດ 

ນ້ີແມ່ນໃບຄໍາຮ້ອງຂ້ັນເລ່ີມຕ້ົນຂອງທ່ານເພ່ືອຂໍເງິນຊົດເຊີຍການຫວ່າງງານຈາກຄວາມສຸກເສີນພະຍາດລະບາດ (PEUC). ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການປະກອບ ແລະ ສ່ົງ
ໃບຄໍາຮ້ອງແມ່ນສາມາດເບ່ິງໄດ້ຢູ່ໃນໜ້າ COVID-19 ຂອງພວກເຮົາ (https://govstatus.egov.com/ORUnemployment_COVID19).  

ກະລຸນາເບ່ິງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານປະກອບຄົບຖ້ວນທັງໝົດແບບຟອມ. ການປະກອບແບບຟອມໃບຄໍາຮ້ອງບ່ໍຄົບຖ້ວນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊັກຊ້າໃນການດໍາເນີນ
ການໃບຄໍາຮ້ອງຂອງທ່ານ.  

ຮ້ອງຂໍດ້ວຍການໃຊ້ຊ່ືທ່ີມີຢູ່ໃນແຟ້ມຂ້ໍມູນທ່ີໃຫ້ໄວ້ກັບອົງການປະກັນສັງຄົມ. ໃຫ້ສ່ົງໃບຄໍາຮ້ອງພຽງແຕ່ສະບັບດຽວເທ່ົານ້ັນ ເນ່ືອງຈາກວ່າການສ່ົງໃບຄໍາຮ້ອງຫຼາຍສະ
ບັບຈະເຮັດໃຫ້ການດໍາດໍາເນີນການຊັກຊ້າແກ່ຍາວ. 

ຂ້ໍມູນຜູ້ຮ້ອງຂໍ 

ຊ່ືຜູ້ຮ້ອງຂໍ (ນາມສະກຸນ, ຊ່ື, ຕົວຫຍ້ໍຊ່ືກາງ) ເລກປະກັນສັງຄົມ ຫືຼ ເລກ ID ລູກຄ້າ 

ທ່ີຢູ່ທາງໄປສະນີຂອງຜູ້ຮ້ອງຂໍ: (ຖະໜົນ ຫືຼ ຕູ້ ປ. ນ.) ເບີໂທລະສັບ 

ເມືອງ ລັດ ລະຫັດໄປສະນີ ທ່ີຢູ່ອີເມວຂອງຜູ້ຮ້ອງຂໍ 

ໝາຍຕິກໃສ່ບ່ອນນ້ີ ຖ້າທ່ານໄດ້ຍົກຍ້າຍອອກຕ້ັງແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2019:     
ພາສາທ່ີມັກ 

ວັນທີຍ່ືນ PEUC 

PEUC ມີໃຫ້ສໍາລັບອາທິດທ່ີເລ່ີມຕ້ົນວັນທີ 29 ມີນາ 2020 ຮອດ 26 ທັນວາ 2020.  

ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ການອ້າງສິດຮັບເອົາ PEUC ຂອງທ່ານເລ່ີມຕ້ົນມ້ືໃດ? 

ວັນທີໃນອາທິດ 

ເລ່ີມຕ້ົນ (ວັນອາທິດ) ສ້ິນສຸດ (ວັນເສົາ) 

ການຈ້າງງານຂອງຜູ້ຮ້ອງຂໍ 

ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກບໍຕ້ັງແຕ່ທ່ານໄດ້ອ້າງສິດຮັບເອົາເງິນຊ່ວຍເຫືຼອປະຈໍາອາທິດເທ່ືອສຸດທ້າຍ?  ແມ່ນ    ບ່ໍ 

ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ນອກລັດໂອເຣກອນບໍໃນ 18 ເດືອນຜ່ານມາ?  ແມ່ນ    ບ່ໍ 

ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ກັບລັດຖະບານກາງ ຫືຼ ກອງທັບບໍໃນ 18 ເດືອນຜ່ານມາ?    ແມ່ນ    ບ່ໍ 

ຖ້າທ່ານຕອບວ່າ “ແມ່ນ” ກັບຄໍາຖາມໃດໜ່ຶງເຫ່ົຼານ້ີ, ກະລຸນາປະກອບໃສ່ພາກຂ້ໍມູນນາຍຈ້າງຢູ່ລຸ່ມນ້ີໃຫ້ຄົບຖ້ວນ. 

ຖ້າທ່ານຕອບວ່າ “ບ່ໍ” ກັບທຸກຄໍາຖາມ, ໃຫ້ຂ້າມໄປຫາຂ້ໍການຢ້ັງຢືນປະຈໍາອາທິດ.  

ຂ້ໍມູນນາຍຈ້າງ 

ນາຍຈ້າງຜູ້ທີ 1: 

ຊ່ືນາຍຈ້າງ ເບີໂທລະສັບ ມ້ືທໍາອິດທ່ີເຮັດວຽກ ມ້ືສດທ້າຍທ່ີເຮັດວຽກ 

ທ່ີຢູ່ນາຍຈ້າງ (ຖະໜົນ ຫືຼ ຕູ້ ປ. ນ.) ເງິນທ່ີຫາມາໄດ້ລວມທັງໝົດສໍາລັບໄລຍະເວລາການເຮັດວຽກຂ້າງເທິງ 

ເມືອງ ລັດ ລະຫັດໄປສະນີ ຕໍາແໜ່ງ ອັດຕາຄ່າແຮງງານ 

ເຫດຜົນທ່ີທ່ານບ່ໍໄດ້ເຮັດວຽກອີກ  

  ຖືກປົດອອກ/ຖືກໄລ່ອອກ/ສ້ິນສຸດສັນຍາ   ອອກ/ລາອອກດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ   ລາພັກບ່ໍຮັບເງິນ   ຫວ່າງງານຊ່ົວຄາວ 

  ການໄລ່ອອກເນ່ືອງຈາກຂາດວຽກຖາວອນ   ຍັງເຮັດວຽກຢູ່/ຊ່ົວໂມງເຮັດວຽກຖືກຕັດ   ໂຈະໄວ້  
 

ນາຍຈ້າງຜູ້ທີ 2: 

ຊ່ືນາຍຈ້າງ ເບີໂທລະສັບ ມ້ືທໍາອິດທ່ີເຮັດວຽກ ມ້ືສດທ້າຍທ່ີເຮັດວຽກ 

ທ່ີຢູ່ນາຍຈ້າງ: (ຖະໜົນ ຫືຼ ຕູ້ ປ. ນ.) ເງິນທ່ີຫາມາໄດ້ລວມທັງໝົດສໍາລັບໄລຍະເວລາການເຮັດວຽກຂ້າງເທິງ 

ເມືອງ ລັດ ລະຫັດໄປສະນີ ຕໍາແໜ່ງ ອັດຕາຄ່າແຮງງານ 

https://govstatus.egov.com/ORUnemployment_COVID19


Pandemic Emergency Unemployment Compensation Application    FORM 359PEUC‐LAO (ໜ້າ 2 ໃນ 3) 

ເຫດຜົນທ່ີທ່ານບ່ໍໄດ້ເຮັດວຽກອີກ 

  ຖືກປົດອອກ/ຖືກໄລ່ອອກ/ສ້ິນສຸດສັນຍາ   ອອກ/ລາອອກດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ   ລາພັກບ່ໍຮັບເງິນ   ຫວ່າງງານຊ່ົວຄາວ 

  ການໄລ່ອອກເນ່ືອງຈາກຂາດວຽກຖາວອນ   ຍັງເຮັດວຽກຢູ່/ຊ່ົວໂມງເຮັດວຽກຖືກຕັດ   ໂຈະໄວ້  
 
ນາຍຈ້າງຜູ້ທີ 3: 

ຊ່ືນາຍຈ້າງ ເບີໂທລະສັບ ມ້ືທໍາອິດທ່ີເຮັດວຽກ ມ້ືສດທ້າຍທ່ີເຮັດວຽກ 

ທ່ີຢູ່ນາຍຈ້າງ (ຖະໜົນ ຫືຼ ຕູ້ ປ. ນ.) ເງິນທ່ີຫາມາໄດ້ລວມທັງໝົດສໍາລັບໄລຍະເວລາການເຮັດວຽກຂ້າງເທິງ 

ເມືອງ ລັດ ລະຫັດໄປສະນີ ຕໍາແໜ່ງ ອັດຕາຄ່າແຮງງານ 

ເຫດຜົນທ່ີທ່ານບ່ໍໄດ້ເຮັດວຽກອີກ 

  ຖືກປົດອອກ/ຖືກໄລ່ອອກ/ສ້ິນສຸດສັນຍາ   ອອກ/ລາອອກດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ   ລາພັກບ່ໍຮັບເງິນ   ຫວ່າງງານຊ່ົວຄາວ 

  ການໄລ່ອອກເນ່ືອງຈາກຂາດວຽກຖາວອນ   ຍັງເຮັດວຽກຢູ່/ຊ່ົວໂມງເຮັດວຽກຖືກຕັດ   ໂຈະໄວ້  
 

ການຢ້ັງຢືນປະຈໍາອາທິດ 

ຖ້າທ່ານບ່ໍເຮັດວຽກເນ່ືອງຈາກ COVID-19, ກະລຸນາເບ່ິງວິດີໂອຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການອ້າງສິດຮັບເອົາເງິນຊ່ວຍເຫືຼອປະຈໍາອາທິດຢູ່ບ່ອນນ້ີ: https://youtu.be/E82E6ApKiko.  

ທ່ານຕ້ອງການອ້າງສິດຮັບເອົາ PEUC ອາທິດໃດ? ການສ້ິນສຸດອາທິດ (ວັນເສົາ):  ___________________ 

ທ່ານບ່ໍໄດ້ຍອມຮັບຂ້ໍສະເໜີວຽກໃຫ້ເຮັດໃນອາທິດຜ່ານມາບໍ?  ແມ່ນ    ບ່ໍ 

ທ່ານໄດ້ອອກວຽກໃນອາທິດຜ່ານມາບໍ?  ແມ່ນ    ບ່ໍ 

ທ່ານຖືກໄລ່ອອກ ຫືຼ ໂຈະວຽກໃນອາທິດຜ່ານມາບໍ?  ແມ່ນ    ບ່ໍ 

ທ່ານໄດ້ອອກໄປຈາກທ່ີຢູ່ອາໄສຖາວອນຂອງທ່ານຫຼາຍກວ່າ 3 ວັນບໍໃນອາທິດຜ່ານມາ?  ແມ່ນ    ບ່ໍ 

ທ່ານມີຄວາມພ້ອມທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈທ່ີຈະເຮັດວຽກທ່ີທ່ານໄດ້ຊອກຫາໃນອາທິດຜ່ານມາບໍ?  ແມ່ນ    ບ່ໍ 

ໃນແຕ່ລະວັນຂອງອາທິດຜ່ານມາ ທ່ານຢາກຈະເຮັດວຽກ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຮັບ ແລະ ລາຍງານຕົວເຮັດວຽກເຕັມເວລາ, ບ່ໍເຕັມເວລາ ແລະ ຊ່ົວຄາວບໍ? 

ທ່ານຈະຕ້ັງໃຈຊອກວຽກເຮັດ ຖ້າທ່ານຈະກັບຄືນຫານາຍຈ້າງຂອງທ່ານ ຫືຼ ຈະຕ້ັງໃຈຊອກວຽກເຮັດ ເມ່ືອການປະກາດພາວະສຸກເສີນຂອງລັດ ແລະ ຂອງທ້ອງຖ່ິນ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄວຣັສໝົດອາຍຸ ຫືຼ ບ່ໍມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ອີກ. 

 ແມ່ນ    ບ່ໍ 

ທ່ານໄດ້ຕ້ັງໃຈຊອກວຽກເຮັດໃນອາທິດຜ່ານມາບໍ?  

ຖ້າ “ແມ່ນ” ໃຫ້ໝາຍຕິກໃສ່ຫ້ອງຫວ່າງງານຊ່ົວຄາວຢູ່ລຸ່ມນ້ີ 

 ແມ່ນ    ບ່ໍ 

ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກອາທິດຜ່ານມາ ຫືຼ ທ່ານໄດ້ຮັບ ຫືຼ ທ່ານຈະຮັບການພັກຜ່ອນ ຫືຼ ວັນພັກຜ່ອນໄດ້ຮັບເງິນສໍາລັບອາທິດບໍ?  ແມ່ນ    ບ່ໍ 

ປ້ອນຈໍານວນຊ່ົວໂມງທ່ີໄດ້ເຮັດວຽກ (ປັດຂ້ຶນເປັນຊ່ົວໂມງເຕັມຕົວເລກໃກ້ຄຽງທ່ີສຸດ): __________ 

ປ້ອນຈໍານວນເງິນທ່ີຫາມາໄດ້ລວມ, ການພັກຜ່ອນ ຫືຼ ວັນພັກຜ່ອນໄດ້ຮັບເງິນ (ກ່ອນການຫັກອອກ), ເຖິງແມ້ວ່າທ່ານບ່ໍໄດ້ຮັບເງິນກ່ໍຕາມ: __________ 

ກະລຸນາບັນທຶກກິດຈະກໍາການຊອກວຽກເຮັດຂອງທ່ານສໍາລັບອາທິດຜ່ານມາ 

ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຕ້ັງໃຈຊອກວຽກເຮັດໃນລະຫວ່າງແຕ່ລະອາທິດທ່ີທ່ານອ້າງສິດຮຽກຮ້ອງ. ການບ່ໍມີຂ້ໍມູນການຊອກວຽກມາໃຫ້ ຫືຼ ບ່ໍມີຂ້ໍມູນວ່າຊອກຫາວຽກເຮັດແມ່ນອາດຈະສ່ົງຜົນ
ໃຫ້ເກີດມີການຊັກຊ້າ ຫືຼ ການປະຕິເສດເງິນຊ່ວຍເຫືຼອປະກັນໄພການຫວ່າງງານຂອງທ່ານ. 

ວັນທີ ຊ່ືບໍລິສັດ ສະຖານທ່ີ 
ວິທີຕິດຕ່ໍ  

(ດ້ວຍຕົນເອງ, ໂທລະສັບ, 
ໃບປະຫວັດເຮັດວຽກ) 

ປະເພດວຽກທ່ີຊອກ 

ຜົນໄດ້ຮັບ  

(ໄດ້ວຽກແລ້ວ,  

ບ່ໍໄດ້ວຽກເທ່ືອ) 

      

      

ວັນທີ ກິດຈະກໍາການຊອກວຽກເຮັດ 

  

  

  

 

ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນສະມາຊິກໃນຖານະທ່ີດີກັບສະຫະພາບທ່ີບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຊອກວຽກທ່ີບ່ໍແມ່ນຂອງສະຫະພາບຢູ່ພາຍໃນການຄ້າຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສືບ
ຕ່ໍຕິດຕ່ໍກັບສະຫະພາບຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະ ຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ໃນບັນຊີຢູ່ນອກວຽກ. ຂ້າພະເຈ້ົາມີຄວາມສາມາດຮັບ ແລະ ລາຍງານຕົວເຮັດວຽກໄດ້ ຖ້າຖືກສະຫະພາບຂອງ
ຂ້າພະເຈ້ົາປົດປ່ອຍ. ຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈວ່າ ຄໍາຕອບທ່ີຜິດອາດຈະສ່ົງຜົນໃຫ້ເກີດມີການຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫືຼອເກີນ ແລະ ມີການລົງໂທດເພ່ີມເຕີມທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍ
ຄືນ.  

  

https://youtu.be/E82E6ApKiko
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ຂ້າພະເຈ້ົາຫວ່າງງານຊ່ົວຄາວເພາະວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຖືກໄລ່ອອກ ຫືຼ ຊ່ົວໂມງເຮັດວຽກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຫຸຼດລົງ ຫືຼ ຄາດວ່າຈະກັບຄືນມາເຮັດວຽກກັບນາຍຈ້າງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ.
ຂ້າພະເຈ້ົາຈະກັບຄືນເຮັດວຽກທ່ີເປັນວຽກເຕັມເວລາ ຫືຼ ວຽກທ່ີຈ່າຍເງິນຫຼາຍກວ່າຈໍານວນເງິນຊ່ວຍເຫືຼອປະຈໍາອາທິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ. ມີເວລາບ່ໍຫຼາຍກວ່າສ່ີ (4) ອາ
ທິດລະຫວ່າງອາທິດທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຫວ່າງງານຊ່ົວຄາວ ແລະ ອາທິດທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຈະກັບມາເຮັດວຽກ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສືບຕ່ໍຕິດຕ່ໍກັບນາຍຈ້າງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ. ຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາ
ໃຈວ່າ ຄໍາຕອບທ່ີຜິດອາດຈະສ່ົງຜົນໃຫ້ເກີດມີການຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫືຼອເກີນ ແລະ ມີການລົງໂທດເພ່ີມເຕີມທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄືນ. 

ຖ້າທ່ານຢາກຈະເບ່ິງອາທິດກ່ອນໆ, ກະລຸນາເບ່ິງໜ້າເວັບ COVID-19 ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບສໍາເນົາຂອງແບບຟອມການຢ້ັງຢືນປະຈໍາອາທິດ. 

ຂ້ໍມູນການຊໍາລະເງິນ 

ການຊໍາລະເງິນແມ່ນຊໍາລະເຂ້ົາບັດ Visa Reliacard ຂອງທະນາຄານແຫ່ງສະຫະລັດ ຫືຼ ຝາກເຂ້ົາບັນຊີຂອງທ່ານໂດຍກົງ. ຈະນໍາໃຊ້ວິທີການຊໍາລະເງິນອັນດຽວກັນນ້ີໃນອະນາຄົດສໍາລັບ
ອາທິດກ່ອນໆທ່ີໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ທ່ານຕາມການອ້າງສິດຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ.   

ທ່ານຍັງມີບັດ Reliacard ທ່ີນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່ບໍ?  ແມ່ນ    ບ່ໍ

ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບການຝາກໂດຍກົງຢູ່, ທ່ານຢາກຈະໃຫ້ການຈ່າຍເງິນຂອງທ່ານຝາກເຂ້ົາບັນຊີຂອງທ່ານໂດຍກົງບໍ?  ແມ່ນ    ບ່ໍ

ຖ້າທ່ານຕອບວ່າ “ບ່ໍ” ກັບຄໍາຖາມໃດໜ່ຶງ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການອອກບັດ Reliacard ໃຫ້. 

ຖ້າທ່ານຢາກຈະສະໝັກຂໍໃຫ້ຝາກທາງອີເລັກໂຕຣນິກ, ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ໃນ Online Claim System (ລະບົບອ້າງສິດຮຽກເອົາອອນລາຍ) ຂອງພວກເຮົາ ຫືຼ ພິມແບບຟອມການຝາກ
ທາງອີເລັກໂທຣນິກອອກ ແລະ ສ່ົງແບບຟອມດ້ວຍໃບເຊັກທ່ີໂມຄະ. 

ການບິດເບືອນຄວາມຈິງ 

ຖ້າທ່ານບິດເບືອນສະພາບຂອງທ່ານເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບເງິນຊົດເຊີຍການຫວ່າງງານຈາກຄວາມສຸກເສີນພະຍາດລະບາດ (PEUC), ທ່ານຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫືຼອທ່ີໄດ້ຈ່າຍເກີນ
ນ້ັນຄືນ ແລະ ສາມາດຖືກດໍາເນີນການລົງໂທດທາງອາຍາຂອງລັດຖະບານກາງໄດ້. ນອກນ້ັນທ່ານຍັງຈະບ່ໍມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫືຼອ PEUC ອັນອ່ືນອີກ. 

 ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນດີ

ຄໍາຢ້ັງຢືນຂອງຜູ້ຮ້ອງຂໍ

ຂ້າພະເຈ້ົາຢ້ັງຢືນວ່າ ຂ້ໍມູນທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ຢູ່ໃນແບບຟອມນ້ີເພ່ືອຮ້ອງຂໍເງິນຊົດເຊີຍການຫວ່າງງານຈາກຄວາມສຸກເສີນພະຍາດລະບາດແມ່ນຖືກຕ້ອງ. ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ວ່າ ເງິນແມ່ນລັດຖະ
ບານກາງສະໜອງໃຫ້ ແລະ ດ່ັງນ້ັນຈະມີການດໍາເນີນການລົງໂທດຕາມກົດໝາຍສໍາລັບການບິດເບືອນຄວາມຈິງ ຫືຼ ການປົກປິດຂ້ໍເທັດຈິງທ່ີສໍາຄັນໂດຍເຈດຕະນາເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຈ່າຍ
ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອທ່ີຂ້ອຍບ່ໍມີສິດໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ຫືຼ ລັດຖະບັນຍັດ (ACT). ຂ້ໍມູນທ່ີພະແນກຈ້າງງານຮວບຮວມໄດ້ອາດຈະຖືກໜ່ວຍງານອ່ືນຂອງລັດ ແລະ ຂອງລັດຖະບານກາງນໍາ
ໄປໃຊ້ເພ່ືອການກວດສອບຢ້ັງຢືນການມີສິດໄດ້ຮັບໂຄງການອ່ືນໆ. ດ່ັງນ້ັນ, ຂ້າພະເຈ້ົາອະນຸຍາດໃຫ້ພະແນກຈ້າງງານເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນໃຫ້ກັບແຫ່ຼງໃດໜ່ຶງເພ່ືອຈຸດປະສົງທ່ີໄດ້ອະນຸຍາດພາຍໃຕ້
ກົດໝາຍຂອງພະແນກຈ້າງງານ. 

ລາຍເຊັນ _________________________________________________ ວັນທີ (ເດືອນ, ວັນ, ປີ) ______________________ 

ພະແນກການຈ້າງງານລັດໂອເລກອນແມ່ນໂຄງການ/ນາຍຈ້າງທ່ີໃຫ້ໂອກາດເທ່ົາທຽມກັນ. ການບໍລິການຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນມີໃຫ້ບ່ໍເສຍຄ່າຕາມການສະເໜີຂໍ: ການຊ່ວຍເຫືຼອ ຫືຼ ການບໍລິການ
ຊ່ວຍ ແລະ ຮູບແບບອ່ືນແກ່ຜູ້ພິການ ຫືຼ ການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານພາສາແກ່ຜູ້ທ່ີມີຄວາມຮູ້ພາສາອັງກິດຈໍາກັດ. ຖາມຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມນໍາພະນັກງານພວກເຮົາ. 

ກະລຸນາສ່ົງໃບຄໍາຮ້ອງຂອງທ່ານທ່ີປະກອບຄົບຖ້ວນແລ້ວໂດຍ: 

ທາງໄປສະນີ: Oregon Employment Department | 875 Union St. NE | Room 201 | Salem, Oregon 97311 

ແຟັກ: (866) 345-1878 

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

	Applicants Name Last First Middle: 
	Social Security Number or Customer ID Number: 
	Applicants Mailing Address Street or PO: 
	Phone Number: 
	City: 
	State: 
	Zip Code: 
	Applicant Email Address: 
	Check Box3: Off
	Preferred Language: 
	Beginning Sunday: 
	Ending Saturday: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Employer Name: 
	Phone Number_2: 
	First Day of Work: 
	Last Day of Work: 
	Employer Address Street or PO: 
	Total Gross Earnings for Above Period of Employment: 
	City_2: 
	State_2: 
	Zip Code_2: 
	Position: 
	Rate of Pay: 
	Check Box17: Off
	Employer Name_2: 
	Phone Number_3: 
	First Day of Work_2: 
	Last Day of Work_2: 
	Employer Address Street or PO_2: 
	Total Gross Earnings for Above Period of Employment_2: 
	City_3: 
	State_3: 
	Zip Code_3: 
	Position_2: 
	Rate of Pay_2: 
	Check Box18: Off
	Employer Name_3: 
	Phone Number_4: 
	First Day of Work_3: 
	Last Day of Work_3: 
	Employer Address Street or PO_3: 
	Total Gross Earnings for Above Period of Employment_3: 
	City_4: 
	State_4: 
	Zip Code_4: 
	Position_3: 
	Rate of Pay_3: 
	Check Box19: Off
	Week Ending: 
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Hours Worked 1: 
	Gross Earnings 1: 
	DateRow1: 
	Company NameRow1: 
	LocationRow1: 
	Contact Method in person phone resumeRow1: 
	Type of Work SoughtRow1: 
	Results hired not hiredRow1: 
	DateRow2: 
	Company NameRow2: 
	LocationRow2: 
	Contact Method in person phone resumeRow2: 
	Type of Work SoughtRow2: 
	Results hired not hiredRow2: 
	DateRow1_2: 
	Work Seeking ActivitiesRow1: 
	DateRow2_2: 
	Work Seeking ActivitiesRow2: 
	DateRow3: 
	Work Seeking ActivitiesRow3: 
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box22: Off
	Signature: 
	Date Month Day Year: 


