ໃບຄໍາຮ້ ອງຂໍ
ເງິນຊົດເຊີຍການຫວ່ າງງານຈາກຄວາມສຸກເສີນພະຍາດລະບາດ
ນີ້ແມ່ ນໃບຄໍາຮ້ ອງຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນຂອງທ່ ານເພື່ອຂໍເງິນຊົດເຊີຍການຫວ່ າງງານຈາກຄວາມສຸ ກເສີນພະຍາດລະບາດ (PEUC). ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການປະກອບ ແລະ ສົ່ງ
ໃບຄໍາຮ້ ອງແມ່ ນສາມາດເບິ່ງໄດ້ ຢູ່ໃນໜ້ າ COVID-19 ຂອງພວກເຮົາ (https://govstatus.egov.com/ORUnemployment_COVID19).
ກະລຸ ນາເບິ່ງໃຫ້ ແນ່ ໃຈວ່ າທ່ ານປະກອບຄົບຖ້ ວນທັງໝົດແບບຟອມ. ການປະກອບແບບຟອມໃບຄໍາຮ້ ອງບໍ່ຄົບຖ້ ວນອາດຈະເຮັດໃຫ້ ເກີດຄວາມຊັກຊ້ າໃນການດໍາເນີນ
ການໃບຄໍາຮ້ ອງຂອງທ່ ານ.
ຮ້ ອງຂໍດ້ ວຍການໃຊ້ ຊ່ື ທ່ີ ມີຢູ ່ ໃນແຟ້ ມຂ້ໍ ມູ ນທ່ີ ໃຫ້ ໄວ້ ກັບອົງການປະກັນສັງຄົມ. ໃຫ້ ສ່ົ ງໃບຄໍາຮ້ ອງພຽງແຕ່ ສະບັບດຽວເທ່ົ ານ້ັ ນ ເນ່ື ອງຈາກວ່ າການສ່ົ ງໃບຄໍາຮ້ ອງຫຼາຍສະ
ບັບຈະເຮັດໃຫ້ ການດໍາດໍາເນີນການຊັກຊ້ າແກ່ ຍາວ.
ຂ້ໍ ມູ ນຜູ້ ຮ້ ອງຂໍ
ຊື່ຜູ້ ຮ້ ອງຂໍ (ນາມສະກຸ ນ, ຊື່, ຕົວຫຍໍ້ຊື່ກາງ)

ເລກປະກັນສັງຄົມ ຫື ຼ ເລກ ID ລູ ກຄ້ າ

ທ່ີ ຢູ ່ ທາງໄປສະນີຂອງຜູ້ ຮ້ ອງຂໍ: (ຖະໜົນ ຫື ຼ ຕູ ້ ປ. ນ.)

ເບີໂທລະສັບ

ເມືອງ

ລັດ

ທ່ີ ຢູ ່ ອີເມວຂອງຜູ້ ຮ້ ອງຂໍ

ລະຫັດໄປສະນີ

ໝາຍຕິກໃສ່ ບ່ອນນ້ີ ຖ້ າທ່ ານໄດ້ ຍົກຍ້ າຍອອກຕ້ັ ງແຕ່ ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2019:

ພາສາທ່ີ ມັກ

ວັນທີຍ່ື ນ PEUC

PEUC ມີໃຫ້ ສໍາລັບອາທິດທີ່ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 29 ມີນາ 2020 ຮອດ 26 ທັນວາ 2020.

ເລ່ີ ມຕົ້ນ (ວັນອາທິດ)

ທ່ ານຕ້ ອງການໃຫ້ ການອ້ າງສິດຮັບເອົາ PEUC ຂອງທ່ ານເລ່ີ ມຕ້ົ ນມ້ື ໃດ?

ວັນທີໃນອາທິດ
ສິ້ນສຸ ດ (ວັນເສົາ)

ການຈ້ າງງານຂອງຜູ້ ຮ້ ອງຂໍ
ທ່ ານໄດ້ ເຮັດວຽກບໍຕັ້ງແຕ່ ທ່ ານໄດ້ ອ້າງສິດຮັບເອົາເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອປະຈໍາອາທິດເທ່ື ອສຸ ດທ້ າຍ?

 ແມ່ ນ  ບໍ່

ທ່ ານໄດ້ ເຮັດວຽກຢູ ່ ນອກລັດໂອເຣກອນບໍໃນ 18 ເດືອນຜ່ ານມາ?

 ແມ່ ນ  ບໍ່

ທ່ ານໄດ້ ເຮັດວຽກໃຫ້ ກັບລັດຖະບານກາງ ຫື ຼ ກອງທັບບໍໃນ 18 ເດືອນຜ່ ານມາ?

 ແມ່ ນ  ບໍ່

ຖ້ າທ່ ານຕອບວ່ າ “ແມ່ ນ” ກັບຄໍາຖາມໃດໜ່ຶ ງເຫ່ົ ຼ ານ້ີ , ກະລຸ ນາປະກອບໃສ່ ພາກຂ້ໍ ມູ ນນາຍຈ້ າງຢູ ່ ລຸ່ມນ້ີ ໃຫ້ ຄົບຖ້ ວນ.
ຖ້ າທ່ ານຕອບວ່ າ “ບໍ່” ກັບທຸ ກຄໍາຖາມ, ໃຫ້ ຂ້າມໄປຫາຂໍ້ການຢັ້ງຢືນປະຈໍາອາທິດ.
ຂ້ໍ ມູ ນນາຍຈ້ າງ
ນາຍຈ້ າງຜູ້ ທີ 1:
ຊື່ນາຍຈ້ າງ

ເບີໂທລະສັບ

ທ່ີ ຢູ ່ ນາຍຈ້ າງ (ຖະໜົນ ຫື ຼ ຕູ ້ ປ. ນ.)

ເມືອງ

ມ້ື ທໍາອິດທີ່ເຮັດວຽກ

ມ້ື ສດທ້ າຍທີ່ເຮັດວຽກ

ເງິນທີ່ຫາມາໄດ້ ລວມທັງໝົດສໍາລັບໄລຍະເວລາການເຮັດວຽກຂ້ າງເທິງ

ລັດ

ເຫດຜົນທີ່ທ່ ານບໍ່ໄດ້ ເຮັດວຽກອີກ
 ຖືກປົດອອກ/ຖືກໄລ່ ອອກ/ສິ້ນສຸ ດສັນຍາ
 ການໄລ່ ອອກເນ່ື ອງຈາກຂາດວຽກຖາວອນ

ລະຫັດໄປສະນີ

ຕໍາແໜ່ ງ

 ອອກ/ລາອອກດ້ ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ
 ຍັງເຮັດວຽກຢູ ່ /ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຖືກຕັດ

ອັດຕາຄ່ າແຮງງານ

 ລາພັກບ່ໍ ຮັບເງິນ

 ຫວ່ າງງານຊ່ົ ວຄາວ

 ໂຈະໄວ້

ນາຍຈ້ າງຜູ້ ທີ 2:
ຊື່ນາຍຈ້ າງ

ເບີໂທລະສັບ

ທ່ີ ຢູ ່ ນາຍຈ້ າງ: (ຖະໜົນ ຫື ຼ ຕູ ້ ປ. ນ.)

ເມືອງ

ມ້ື ທໍາອິດທີ່ເຮັດວຽກ

ມ້ື ສດທ້ າຍທີ່ເຮັດວຽກ

ເງິນທ່ີ ຫາມາໄດ້ ລວມທັງໝົດສໍາລັບໄລຍະເວລາການເຮັດວຽກຂ້ າງເທິງ

ລັດ

Pandemic Emergency Unemployment Compensation Application

ລະຫັດໄປສະນີ

ຕໍາແໜ່ ງ

ອັດຕາຄ່ າແຮງງານ

FORM 359PEUC‐LAO (ໜ້ າ 1 ໃນ 3)

ເຫດຜົນທີ່ທ່ ານບໍ່ໄດ້ ເຮັດວຽກອີກ
 ຖືກປົດອອກ/ຖືກໄລ່ ອອກ/ສິ້ນສຸ ດສັນຍາ
 ການໄລ່ ອອກເນື່ອງຈາກຂາດວຽກຖາວອນ

 ອອກ/ລາອອກດ້ ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ
 ຍັງເຮັດວຽກຢູ ່ /ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຖືກຕັດ

 ລາພັກບ່ໍ ຮັບເງິນ

 ຫວ່ າງງານຊ່ົ ວຄາວ

 ໂຈະໄວ້

ນາຍຈ້ າງຜູ້ ທີ 3:
ຊື່ນາຍຈ້ າງ

ມ້ື ທໍາອິດທ່ີ ເຮັດວຽກ

ເບີໂທລະສັບ

ທ່ີ ຢູ ່ ນາຍຈ້ າງ (ຖະໜົນ ຫື ຼ ຕູ ້ ປ. ນ.)

ມ້ື ສດທ້ າຍທ່ີ ເຮັດວຽກ

ເງິນທີ່ຫາມາໄດ້ ລວມທັງໝົດສໍາລັບໄລຍະເວລາການເຮັດວຽກຂ້ າງເທິງ

ເມືອງ

ລັດ

ລະຫັດໄປສະນີ

ເຫດຜົນທ່ີ ທ່ ານບ່ໍ ໄດ້ ເຮັດວຽກອີກ
 ຖືກປົດອອກ/ຖືກໄລ່ ອອກ/ສິ້ນສຸ ດສັນຍາ
 ການໄລ່ ອອກເນື່ອງຈາກຂາດວຽກຖາວອນ

ຕໍາແໜ່ ງ

ອັດຕາຄ່ າແຮງງານ

 ອອກ/ລາອອກດ້ ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ

 ລາພັກບໍ່ຮັບເງິນ

 ຍັງເຮັດວຽກຢູ ່ /ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຖືກຕັດ

 ໂຈະໄວ້

 ຫວ່ າງງານຊົ່ວຄາວ

ການຢ້ັ ງຢືນປະຈໍາອາທິດ
ຖ້ າທ່ ານບໍ່ເຮັດວຽກເນື່ອງຈາກ COVID-19, ກະລຸ ນາເບ່ິ ງວິດີໂອຂອງພວກເຮົາກ່ ຽວກັບການອ້ າງສິດຮັບເອົາເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອປະຈໍາອາທິດຢູ ່ ບ່ ອນນ້ີ : https://youtu.be/E82E6ApKiko.
ທ່ ານຕ້ ອງການອ້ າງສິດຮັບເອົາ PEUC ອາທິດໃດ?

ການສ້ິ ນສຸ ດອາທິດ (ວັນເສົາ): ___________________

ທ່ ານບ່ໍ ໄດ້ ຍອມຮັບຂ້ໍ ສະເໜີວຽກໃຫ້ ເຮັດໃນອາທິດຜ່ ານມາບໍ?

 ແມ່ ນ  ບໍ່

ທ່ ານໄດ້ ອອກວຽກໃນອາທິດຜ່ ານມາບໍ?

 ແມ່ ນ  ບໍ່

ທ່ ານຖືກໄລ່ ອອກ ຫື ຼ ໂຈະວຽກໃນອາທິດຜ່ ານມາບໍ?

 ແມ່ ນ  ບໍ່

ທ່ ານໄດ້ ອອກໄປຈາກທີ່ຢູ ່ ອາໄສຖາວອນຂອງທ່ ານຫຼາຍກວ່ າ 3 ວັນບໍໃນອາທິດຜ່ ານມາ?

 ແມ່ ນ  ບໍ່

ທ່ ານມີຄວາມພ້ ອມທາງດ້ ານຮ່ າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈທ່ີ ຈະເຮັດວຽກທ່ີ ທ່ ານໄດ້ ຊອກຫາໃນອາທິດຜ່ ານມາບໍ?

 ແມ່ ນ  ບໍ່

ໃນແຕ່ ລະວັນຂອງອາທິດຜ່ ານມາ ທ່ ານຢາກຈະເຮັດວຽກ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຮັບ ແລະ ລາຍງານຕົວເຮັດວຽກເຕັມເວລາ, ບໍ່ເຕັມເວລາ ແລະ ຊົ່ວຄາວບໍ?

 ແມ່ ນ  ບໍ່

ທ່ ານຈະຕັ້ງໃຈຊອກວຽກເຮັດ ຖ້ າທ່ ານຈະກັບຄືນຫານາຍຈ້ າງຂອງທ່ ານ ຫື ຼ ຈະຕັ້ງໃຈຊອກວຽກເຮັດ ເມື່ອການປະກາດພາວະສຸ ກເສີນຂອງລັດ ແລະ ຂອງທ້ ອງຖິ່ນ
ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບໄວຣັສໝົດອາຍຸ ຫື ຼ ບໍ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ອີກ.
ທ່ ານໄດ້ ຕ້ັ ງໃຈຊອກວຽກເຮັດໃນອາທິດຜ່ ານມາບໍ?

 ແມ່ ນ  ບໍ່

ຖ້ າ “ແມ່ ນ” ໃຫ້ ໝາຍຕິກໃສ່ ຫ້ອງຫວ່ າງງານຊົ່ວຄາວຢູ ່ ລຸ່ມນ້ີ
ທ່ ານໄດ້ ເຮັດວຽກອາທິດຜ່ ານມາ ຫື ຼ ທ່ ານໄດ້ ຮັບ ຫື ຼ ທ່ ານຈະຮັບການພັກຜ່ ອນ ຫື ຼ ວັນພັກຜ່ ອນໄດ້ ຮັບເງິນສໍາລັບອາທິດບໍ?

 ແມ່ ນ  ບໍ່

ປ້ ອນຈໍານວນຊົ່ວໂມງທີ່ໄດ້ ເຮັດວຽກ (ປັດຂຶ້ນເປັນຊົ່ວໂມງເຕັມຕົວເລກໃກ້ ຄຽງທີ່ສຸ ດ):

__________

ປ້ ອນຈໍານວນເງິນທ່ີ ຫາມາໄດ້ ລວມ, ການພັກຜ່ ອນ ຫື ຼ ວັນພັກຜ່ ອນໄດ້ ຮັບເງິນ (ກ່ ອນການຫັກອອກ), ເຖິງແມ້ ວ່ າທ່ ານບ່ໍ ໄດ້ ຮັບເງິນກ່ໍ ຕາມ:

__________

ກະລຸ ນາບັນທຶກກິດຈະກໍາການຊອກວຽກເຮັດຂອງທ່ ານສໍາລັບອາທິດຜ່ ານມາ

ທ່ ານຈໍາເປັນຕ້ ອງໄດ້ ຕ້ັ ງໃຈຊອກວຽກເຮັດໃນລະຫວ່ າງແຕ່ ລະອາທິດທີ່ທ່ ານອ້ າງສິດຮຽກຮ້ ອງ. ການບໍ່ມີຂ້ໍ ມູ ນການຊອກວຽກມາໃຫ້ ຫື ຼ ບໍ່ມີຂ້ໍ ມູ ນວ່ າຊອກຫາວຽກເຮັດແມ່ ນອາດຈະສົ່ງຜົນ
ໃຫ້ ເກີດມີການຊັກຊ້ າ ຫື ຼ ການປະຕິເສດເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອປະກັນໄພການຫວ່ າງງານຂອງທ່ ານ.
ວັນທີ

ຊື່ບໍລິສັດ

ວັນທີ



ສະຖານທ່ີ

ວິທີຕິດຕໍ່
(ດ້ ວຍຕົນເອງ, ໂທລະສັບ,
ໃບປະຫວັດເຮັດວຽກ)

ປະເພດວຽກທ່ີ ຊອກ

ຜົນໄດ້ ຮັບ
(ໄດ້ ວຽກແລ້ ວ,
ບໍ່ໄດ້ ວຽກເທ່ື ອ)

ກິດຈະກໍາການຊອກວຽກເຮັດ

ຂ້ າພະເຈົ້າເປັນສະມາຊິກໃນຖານະທີ່ດີກັບສະຫະພາບທີ່ບໍ່ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ້າຊອກວຽກທີ່ບໍ່ແມ່ ນຂອງສະຫະພາບຢູ ່ ພາຍໃນການຄ້ າຂອງຂ້ າພະເຈົ້າ. ຂ້ າພະເຈົ້າໄດ້ ສືບ
ຕ່ໍ ຕິດຕ່ໍ ກັບສະຫະພາບຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າ ແລະ ຂ້ າພະເຈ້ົ າຢູ ່ ໃນບັນຊີຢູ ່ ນອກວຽກ. ຂ້ າພະເຈ້ົ າມີຄວາມສາມາດຮັບ ແລະ ລາຍງານຕົວເຮັດວຽກໄດ້ ຖ້ າຖືກສະຫະພາບຂອງ
ຂ້ າພະເຈົ້າປົດປ່ ອຍ. ຂ້ າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່ າ ຄໍາຕອບທີ່ຜິດອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ ເກີດມີການຈ່ າຍເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອເກີນ ແລະ ມີການລົງໂທດເພີ່ມເຕີມທີ່ຂ້ າພະເຈົ້າຕ້ ອງໄດ້ ຈ່າຍ
ຄືນ.

Pandemic Emergency Unemployment Compensation Application

FORM 359PEUC‐LAO (ໜ້ າ 2 ໃນ 3)



ຂ້ າພະເຈ້ົ າຫວ່ າງງານຊົ່ວຄາວເພາະວ່ າຂ້ າພະເຈ້ົ າຖືກໄລ່ ອອກ ຫື ຼ ຊ່ົ ວໂມງເຮັດວຽກຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າຫຼຸດລົງ ຫື ຼ ຄາດວ່ າຈະກັບຄືນມາເຮັດວຽກກັບນາຍຈ້ າງຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າ.
ຂ້ າພະເຈ້ົ າຈະກັບຄືນເຮັດວຽກທ່ີ ເປັນວຽກເຕັມເວລາ ຫື ຼ ວຽກທີ່ຈ່ າຍເງິນຫຼາຍກວ່ າຈໍານວນເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອປະຈໍາອາທິດຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າ. ມີເວລາບ່ໍ ຫຼາຍກວ່ າສ່ີ (4) ອາ
ທິດລະຫວ່ າງອາທິດທີ່ຂ້ າພະເຈ້ົ າຫວ່ າງງານຊ່ົ ວຄາວ ແລະ ອາທິດທ່ີ ຂ້ າພະເຈ້ົ າຈະກັບມາເຮັດວຽກ. ຂ້ າພະເຈ້ົ າໄດ້ ສືບຕ່ໍ ຕິດຕ່ໍ ກັບນາຍຈ້ າງຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າ. ຂ້ າພະເຈ້ົ າເຂ້ົ າ
ໃຈວ່ າ ຄໍາຕອບທີ່ຜິດອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ ເກີດມີການຈ່ າຍເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອເກີນ ແລະ ມີການລົງໂທດເພ່ີ ມເຕີມທ່ີ ຂ້ າພະເຈ້ົ າຕ້ ອງໄດ້ ຈ່າຍຄືນ.

ຖ້ າທ່ ານຢາກຈະເບ່ິ ງອາທິດກ່ ອນໆ, ກະລຸ ນາເບ່ິ ງໜ້ າເວັບ COVID-19 ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບສໍາເນົາຂອງແບບຟອມການຢັ້ງຢືນປະຈໍາອາທິດ.
ຂ້ໍ ມູ ນການຊໍາລະເງິນ
ການຊໍາລະເງິນແມ່ ນຊໍາລະເຂ້ົ າບັດ Visa Reliacard ຂອງທະນາຄານແຫ່ ງສະຫະລັດ ຫື ຼ ຝາກເຂ້ົ າບັນຊີຂອງທ່ ານໂດຍກົງ. ຈະນໍາໃຊ້ ວິທີການຊໍາລະເງິນອັນດຽວກັນນີ້ໃນອະນາຄົດສໍາລັບ
ອາທິດກ່ ອນໆທ່ີ ໄດ້ ຈ່າຍເງິນໃຫ້ ທ່ານຕາມການອ້ າງສິດຮຽກຮ້ ອງຂອງທ່ ານ.
ທ່ ານຍັງມີບັດ Reliacard ທີ່ນໍາໃຊ້ ໄດ້ ຢູ່ບໍ?

 ແມ່ ນ  ບ່ໍ

ຖ້ າທ່ ານໄດ້ ຮັບການຝາກໂດຍກົງຢູ ່ , ທ່ ານຢາກຈະໃຫ້ ການຈ່ າຍເງິນຂອງທ່ ານຝາກເຂ້ົ າບັນຊີຂອງທ່ ານໂດຍກົງບໍ?

 ແມ່ ນ  ບ່ໍ

ຖ້ າທ່ ານຕອບວ່ າ “ບ່ໍ ” ກັບຄໍາຖາມໃດໜຶ່ງ, ທ່ ານຈະໄດ້ ຮັບການອອກບັດ Reliacard ໃຫ້ .
ຖ້ າທ່ ານຢາກຈະສະໝັກຂໍໃຫ້ ຝາກທາງອີເລັກໂຕຣນິກ, ທ່ ານສາມາດເຮັດໄດ້ ໃນ Online Claim System (ລະບົບອ້ າງສິດຮຽກເອົາອອນລາຍ) ຂອງພວກເຮົາ ຫື ຼ ພິມແບບຟອມການຝາກ
ທາງອີເລັກໂທຣນິກອອກ ແລະ ສົ່ງແບບຟອມດ້ ວຍໃບເຊັກທີ່ໂມຄະ.
ການບິດເບືອນຄວາມຈິງ
ຖ້ າທ່ ານບິດເບືອນສະພາບຂອງທ່ ານເພ່ື ອໃຫ້ ໄດ້ ຮັບເງິນຊົດເຊີຍການຫວ່ າງງານຈາກຄວາມສຸ ກເສີນພະຍາດລະບາດ (PEUC), ທ່ ານຈະຕ້ ອງຮັບຜິດຊອບຈ່ າຍເງິນຊ່ວຍເຫື ຼ ອທີ່ໄດ້ ຈ່າຍເກີນ
ນ້ັ ນຄືນ ແລະ ສາມາດຖືກດໍາເນີນການລົງໂທດທາງອາຍາຂອງລັດຖະບານກາງໄດ້ . ນອກນັ້ນທ່ ານຍັງຈະບ່ໍ ມີສິດໄດ້ ຮັບເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ PEUC ອັນອື່ນອີກ.
 ຂ້ າພະເຈ້ົ າເຫັນດີ
ຄໍາຢ້ັ ງຢືນຂອງຜູ້ ຮ້ ອງຂໍ
ຂ້ າພະເຈ້ົ າຢັ້ງຢືນວ່ າ ຂໍ້ມູ ນທີ່ຂ້ າພະເຈ້ົ າໄດ້ ໃຫ້ ຢູ່ໃນແບບຟອມນີ້ເພ່ື ອຮ້ ອງຂໍເງິນຊົດເຊີຍການຫວ່ າງງານຈາກຄວາມສຸ ກເສີນພະຍາດລະບາດແມ່ ນຖືກຕ້ ອງ. ຂ້ າພະເຈ້ົ າຮູ ້ ວ່າ ເງິນແມ່ ນລັດຖະ
ບານກາງສະໜອງໃຫ້ ແລະ ດັ່ງນັ້ນຈະມີການດໍາເນີນການລົງໂທດຕາມກົດໝາຍສໍາລັບການບິດເບືອນຄວາມຈິງ ຫື ຼ ການປົກປິດຂໍ້ເທັດຈິງທ່ີ ສໍາຄັນໂດຍເຈດຕະນາເພື່ອໃຫ້ ໄດ້ ຮັບການຈ່ າຍ
ເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທ່ີ ຂ້ ອຍບ່ໍ ມີສິດໄດ້ ຮັບພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍ ຫື ຼ ລັດຖະບັນຍັດ (ACT). ຂ້ໍ ມູ ນທ່ີ ພະແນກຈ້ າງງານຮວບຮວມໄດ້ ອາດຈະຖືກໜ່ ວຍງານອື່ນຂອງລັດ ແລະ ຂອງລັດຖະບານກາງນໍາ
ໄປໃຊ້ ເພ່ື ອການກວດສອບຢັ້ງຢືນການມີສິດໄດ້ ຮັບໂຄງການອື່ນໆ. ດ່ັ ງນັ້ນ, ຂ້ າພະເຈ້ົ າອະນຸ ຍາດໃຫ້ ພະແນກຈ້ າງງານເປີດເຜີຍຂໍ້ມູ ນໃຫ້ ກັບແຫຼ່ງໃດໜຶ່ງເພ່ື ອຈຸ ດປະສົງທ່ີ ໄດ້ ອະນຸ ຍາດພາຍໃຕ້
ກົດໝາຍຂອງພະແນກຈ້ າງງານ.
ລາຍເຊັນ _________________________________________________

ວັນທີ (ເດືອນ, ວັນ, ປີ) ______________________

ພະແນກການຈ້ າງງານລັດໂອເລກອນແມ່ ນໂຄງການ/ນາຍຈ້ າງທ່ີ ໃຫ້ ໂອກາດເທ່ົ າທຽມກັນ. ການບໍລິການຕ່ໍ ໄປນີ້ແມ່ ນມີໃຫ້ ບໍ່ເສຍຄ່ າຕາມການສະເໜີຂໍ: ການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ ຫື ຼ ການບໍລິການ
ຊ່ ວຍ ແລະ ຮູ ບແບບອ່ື ນແກ່ ຜູ້ພິການ ຫື ຼ ການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງດ້ ານພາສາແກ່ ຜູ້ທ່ີ ມີຄວາມຮູ ້ ພາສາອັງກິດຈໍາກັດ. ຖາມຂໍ້ມູ ນເພ່ີ ມເຕີມນໍາພະນັກງານພວກເຮົາ.
ກະລຸ ນາສ່ົ ງໃບຄໍາຮ້ ອງຂອງທ່ ານທີ່ປະກອບຄົບຖ້ ວນແລ້ ວໂດຍ:
ທາງໄປສະນີ: Oregon Employment Department | 875 Union St. NE | Room 201 | Salem, Oregon 97311
ແຟັກ: (866) 345-1878

Pandemic Emergency Unemployment Compensation Application

FORM 359PEUC-LAO (ໜ້ າ 3 ໃນ 3)

