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សម្រាប់

សំណងភាពគ្ម្នការងារធ្វើធដាយសារ
ការធកើតធ ើងវីរុសរាលដាល



សំណងភាពគ្ម្នការងារធ្វើធដាយសារការធកើតធ ើងវីរុសរាលដាល
សំណងភាពគ្មានការងារធ្វើធោយសារការធ ើតធ ើងវីរុសរាលោល (Pandemic Emergency Unemployment 

Compensation, PEUC) គឺជា ម្មវិ្ីម្ួយដែលសថតិធរកាម្ច្ាាបជ់ំនយួ សធ្ងា្ាោះ និងសនតិសុខធសែឋ ិច្ចននជំងឺ រូ ូណា 
(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) ឆ្ាំ 2020។

PEUC គឺជា ម្មវិ្ីបធណ្ាាោះអាសននដែលផ្តល់រា ់សំណងែល់អ្ន គ្មានការងារធ្វើរហូតែល ់13 សាតាហ៍ែល់បុគគល
ដែលអស់សិទ្ធិ នុងការទ្ទ្ួលានសំណងធានារា ្បរ់ងភាពគ្ម្នការងារម្រតឹមម្រតូវតាមច្ា្ប ់និង មិនានលកខណៈម្ររប់
ម្រគ្ន់ សរាបក់ារទាមទារសំណងថ្មីដដលម្រតឹមម្រតវូតាមច្ា្បធ់ៅ នុងរដឋមួយធ ៀត ឬតាម្រយៈកមមវិ្ីសហព័នធ។

ឯ សារធនោះនឹងជួយអ្ន  នងុការដសវងរ  ពាក្យទាមទារសំណងដំបូង។ សូម្អានការដណនំទំងអ្ស់ ធហើយពិនិតាយ
ធម្ើលសំណួរដែលធគសួរជាញឹ ញាបធ់ៅធលើធគហទ្ំព័រ PEUC ធែើម្ាបីធានថា អ្ន  ំពុងោ ់ពា ាយសុំធលើ ម្មវិ្ីរតឹម្រតូវ 
និងធែើម្ាបីធជៀសវាងការពនាារធពល នងុែំធណើរការោ ់ពា ាយសុំរបស់អ្ន ។



លកខណៈវិនិច្ឆ័យសិ ធិ  ួលបាន PEUC

បុរគលដដលានសិ ធិ  ួលបាន រួម្ានអ្ន ដែល៖
• ានអស់សិ ធរិបស់ពួ ធគទំងអ្ស់ ធលើអតថម្របធោជន៍ធានារា ្ប់រង ភាពអត់ការងារដដលម្រតឹមម្រតវូតាមច្្ាប់
សរាប់ការទម្ទរដែលផុ្ត ណំត់ធៅនងៃ ឬបនទាប់ពីនងៃទ្ី 1 ដខ  កោ ឆ្ាំ 2019 ធហើយម្ិនានសិទ្ធិទ្ទ្ួលាន
ការទម្ទរធផ្ាេងធទ្ៀត 

• មិនានសិ ធិធលើពាក្យទាមទារសំណងថ្ម ីដែលានធៅ នុងរែឋអូ្រីធ្្ាន (Oregon), រែឋមួ្យធផ្ាេងធទ្ៀត របធទ្សកា
ណាោ, ឬតាម្រយៈ ម្មវិ្ីសហព័នធធផ្ាេងធទ្ៀតធទ្។ និង

• អាច្ធ្វើការ និងានឆនទៈកនុងការដសវងរកការងារ ធៅធពលការរបកាសអាសននរបស់រែឋ និង នុងតំបន់ដែល
ទ ់ទ្ងនឹង COVID-19 អ្ស់សុពលភាព។



ម្របសិនធបើ អនកធជឿជាក់ថា អនកានលកខណៈម្ររប់ម្រគ្នស់ម្រាប់ដាកព់ាក្យទាមទារធានារា ប្់រងភាពអត់ការងារធ វ្ើថ្មី
ដដលម្រតឹមម្រតូវតាមច្្ាបធ់ៅអូរីធ គ្្ន ធនាោះអនករួរដតដាក់ពាក្យទាមទារសំណងធដាយធម្របើម្របពន័ធទាមទារសំណងតាម
អនឡាញ។ 

ម្របសិនធបើ អនកធជឿជាក់ថា អនកានលកខណៈម្ររប់ម្រគ្នស់ម្រាប់ដាកព់ាក្យទាមទារសំណងធៅកនងុរដឋមយួធ្្េងធ ៀត
ធនាោះសូមទាក់ ងរដឋធនាោះធដើម្បីដាក់ពាក្យទាមទារសំណងថ្មី។

ម្របសិនធបើធយើងសំធរច្ថា អនកមិនានលកខណៈម្ររប់ម្រគ្ន់សម្រាប់ដាក់ពាក្យទាមទារសំណងធានារា ប្់រងភាពគ្ម្ន
ការងារធ វ្ើដដលម្រតឹមម្រតូវតាមច្្ាប ់ធនាោះអនកនឹងអាច្ដាក់ពាក្យសំុ បនត PEUC ានម្របសិ ធភាពធៅសបាត្ហ៍ បនាទ្ប់ពី
ការ ូទាត់ម្របាក់ច្ុងធម្រកាយរបស់អនក សម្រាប់អតថម្របធោជន៍ធានារា ្ប់រងភាពគ្ម្នការងារធ វ្ើដដលម្រតឹមម្រតូវតាមច្ា្ប ់
(កនុងអំ ុងធពលានម្របសិ ធភាព 03/29/20 ដល់ 12/26/20) ។

ម្របសិនធបើអនកដឹងថា អនកមិនដមនជាអនកានសិ ធិ  ួលបានសំណងធានារា ប្់រងភាពអត់ការងារធ្វើថ្មីដដលម្រតឹមម្រតូវ
តាមច្្ាប់ ធហើយកំពុងដសវងរក្លម្របធោជន៍ធៅធម្រកាមកមមវិ្ី PEUC, សូម ពិនិត្យធ ើងវិញនូវធសច្កតីដណនាំទាំង
អស់។ 

https://secure.emp.state.or.us/ocs4/index.cfm?u=F20200520A102941B21758262.3446&lang=E


ម្ុនធពលអ្ន ចាបធ់ផ្តើម្ធ្វើការធលើពា ាយសុំ PEUC របស់អ្ន  សូមរក្ា ុក ម្រមង់ដបបប ធៅធលើ
ឧបករណ៍របស់អនក។ អ្ន នឹងាត់បងវ់ឌាឍនភាពរបស់អ្ន  របសិនធបើអ្ន ម្ិនានរ ាាទ្ុ ទ្រម្ង់
ដបបបទ្ពីែបំងូធទ្។

ធៅធពលដែលពា ាយសុំរតវូានរ ាាទ្ ុធហើយ សូម្ធបើ វាធោយផ្ទាល់ធៅ នុង ម្មវិ្ ី Acrobat ឬ
Acrobat Reader របសិនធបើអាច្។ វិ្ីធនោះធ្វើឱាយអ្ន ានភាពងាយរសួលធែើម្ាបីច្ុច្ធលើផ្ទាំង 
ពាក្យសុំ។



អនកអាច្ដសវងរក ពាក្យសុំ PEUC ធៅធលើ
ធរហ ំព័ររបស់ធយើង៖ 

https://unemployment.oregon.
gov

ធរជើសធរីសជំធរីស Online Claim System (ម្របព័នធទាមទារ
សំណងតាមអនឡាញ) ធហើយច្ុច្ធលើប ូតុង បនត (PEUC) ។  

របសិនធបើអ្ន ច្ងធ់សនើពា ាយសុំជារ ោសឱាយធផ្ញើម្ អ្ន  
សូម្ទ្ូរស័ពទធៅធលខ 503-947-1563 ។ ធលខទ្ូរស័ពទ
ធនោះគឺ ធែើម្ាបីដត ធសនើពា ាយសុំជារ ោសប ុធណា្ាោះ។

បនត
(PEUC)

https://unemployment.oregon.gov/


អនកក៏អាច្រកធ ើញ ម្រមង់ដបបប  ពាក្យសុំដំបូង ធៅកនុងធរហ ំព័ររបស់ធយើង 
unemployment.oregon.gov។

ទញយ ទ្រម្ង់ដបបបទ្ធហើយ រក្ា ុកវា ធៅ នុងឧប រណ៍របស់អ្ន ។

https://unemployment.oregon.gov/


 ម្រមង់ដបបប  PDF ដដលអាច្បំធពញបាន
នឹងមិនរក្ា ុកធដាយសវ័យម្របវតតិធ ។ 
ធយើងសូម្ដណនំឱាយអ្ន រ ាាទ្ុ ទ្ិននន័យ
ដែលអ្ន ានបញ្ចូលធៅ នុងទ្រម្ង់ដបបបទ្
ធអាយានញឹ ញាប់ធោយធរបើប ូតុង Save 

(រ ាាទ្ុ ) ធៅធលើទ្រម្ង់ដបបបទ្ ឬច្ុច្
ធលើ File>Save (ឬ Save As (រ ាាទ្ុ ជា))
។

ធានថា អ្ន បំធពញ ម្រមង់ដបបប ទាំង
ម្រសុង។  ម្រមង់ដបបប មិនធពញធលញនឹង
ពន្ារធពលដំធណើរការដាក់ពាក្យសំុ។ 
របសិនធបើអ្ន ម្ិនានបំធពញទ្រម្ង់ឱាយច្ប់ 
ឬម្ិនានបញ្ជា ់ និងច្ុោះហតថធលខាធលើ
ទ្រម្ង់ដបបបទ្ធទ្ ធនោះអ្ន នឹងរតូវបំធពញ
ទ្រម្ង់ដបបបទ្ងមីម្ួយជាម្ួយនឹងព័ត៌ទំង
អ្ស់ធ ើងវិញ។

សំខាន់



សូម្ផ្តល់ ធ ម្ោះធពញរបស់អនក និងធលខ
អតតសញ្ញ្ណអតិថ្ជិន ឬធលខសនតិសុខ
សងគមរបស់អនក។ ធលខសា្ាល់អ្តិងិជន
របស់អ្ន គឺសថិតធៅធលើឯ សារទំងអ្ស់
ដែលធយើងានធផ្ញើធៅអ្ន ។ 

ព័ត៌ានរបស់អ្ន គរឺតវូការ ធែើម្ាបីបញ្ជ្ក់អតត
សញ្ញ្ណរបស់អនក និងបធងកើតការបនត 
PEUC។

រាយអាសយដាឋ្នអ ៊ីដមលរបស់អនក ែូធច្នោះធយើងអាច្ជូនែណំឹងែល់
អ្ន ថា ពា ាយសុំរបស់អ្ន រតូវានែំធណើរការធហើយ។ 

សូម្សរធសរ ភាសាអា ិភាពសរាប់ការដណនំផ្ទាល់ាត់ដែល
អាច្ខុសពីភាសាធៅធលើឯ សារសរធសររបស់អ្ន ។

សូម្សរធសរអាសយដាឋ្នបច្ចុប្បននរបស់អនក និងធលខ
 ូរស័ពទ។

សូមឱ្យធយើងដឹង របសិនធបើអ្ន ានផ្លាស់បតរូទ្ីលំធៅ
ចាប់តាំងពីនងៃទ្ ី1 ដខ  កោ ឆ្ាំ 2019 ធោយ្ី ធលើ
របអ្ប់ធនោះ។

អនកម្រតូវដតបធំពញម្ររប់កដនែងបញ្ចូលទាំងអស់។



អ្ន អាច្ធ្វើឱាយ PEUC ានម្របសិ ធភាពកនងុសបាត្ហ៍ណាមួយ ចាប់ពី ថ្ថ្ៃ ី 29 ដខមីនាឆ្្ំ 2020 ម្ុនសាតាហ៍បច្ចុបាបននដែលអ្ន ម្និាន
ទ្ទ្ួលរា ់អ្តថរបធោជនធ៍លើការទម្ទរធានរា ាប់រងភាពគ្មានការងារធ្វើរបស់អ្ន ដែលរតឹម្រតូវតាម្ច្ាាប។់ អ្ន  ម្រតូវដត្តល់កាល
បរិធច្ឆ ថ្ថ្ៃអា តិយ្ម្រតមឹម្រតវូរហូតែល់កាលបរិធច្ឆ ថ្ថ្ៃធៅរ៍ ឬវានឹងានការពនាារធពល នុងែធំណើរការពា ាយសុំ PEUC របស់អ្ន ។ 

“ការងារ” រួមបញ្ចូលទាំងការងារណាម្ួយនន 1099 (បុរគលិកកិច្ចសនា្ឯករាជយ្) ឬការងារបធណា្្ោះអាសនន។

អនកម្រតូវដតបធំពញម្ររប់កដនែងបញ្ចូលទាំងអស់។



ផ្តល់នូវ រាល់ព័ត៌ានលមអិត ដែល
ានធសនើសុំធៅ នុង កដនែងបញ្ចូល
នីមួយៗ។ 

ព័ត៌ានធៅ នុងដផ្ន ធនោះគឺទាក់ ង ធៅនឹង ការងារ
ណាមួយចាប់តាំងពីអ្ន បានដាកព់ាកយ្ទាមទារ
សំណងច្ុងធម្រកាយ, បានធ្វើការធៅធម្រៅរដឋ ឬ ាន
ជួលឱាយធ្វើការធោយរដាឋ្ភិបាលសហព័នធ ឬ ធោធា
 នុងរយៈធពល 18 ដខច្ុងធរកាយប ុធណា្ាោះ។ 

អនកម្រតូវដតបធំពញម្ររប់កដនែងបញ្ចូលទាំងអស់។



លិខិតបញ្ជ្ក់ម្របចាំសបាត្ហ៍

បំធពញ ដ្នកលិខិតបញ្ជ្កម់្របចាំសបាត្ហ៍ របសិនធបើអ្ន  មិនបានទាមទារអតថម្របធោជន ៍សរាប់សាតាហ៍ែូច្គ្្ាដែលអ្ន ានធរជើស
ធរីសធៅ នុងដ្នកកាលបរិធច្ឆ ថ្នការដាកព់ាក្យសុំ PEUC។

កុំបំធពញលិខិតបញ្ជ្កម់្របចាំសបាត្ហ៍ របសិនធបើអ្ន បានទាមទាររួច្ធហើយធៅសបាត្ហ៍ ីមយួដដលានម្របសិ ធភាព ននការបនត PEUC 

របស់អនក ធោយធរបើរបព័នធទម្ទរសំណងតាម្អ្នឡាញ ឬដខាេទ្ូរស័ពទទម្ទរសំណងរបចាំសាតាហ៍។ 

អ្ន រតូវដតោ ់ កាលបរិធច្ឆ ថ្ថ្ៃធៅរ៍ ននសបាត្ហ៍ដដលអនកច្ងទ់ាមទារ។ របសិនធបើអ្ន បញ្ចូលកាលបរិធច្ឆ មនិម្រតមឹម្រតវូ ធនោះនឹងាន 
ការពន្ារធពលកនុងដធំណើរការ សាតាហ៍ននអ្តថរបធោជន៍របស់អ្ន ។ 

ធម្ើលវីធដអូ YouTube ធនោះ សរាប់ព័ត៌ានអ្ំពកីារោ ់
ពា ាយធសនើសុំ អតថម្របធោជនម៍្របចាំសបាត្ហ៍។ 

ធនោះនឹងពនាយល់ពីការរំពងឹ កុបច្ចបុប្នន រហូតែល់ការរបកាស
អាសននបនទាន់របស់រែឋ និងម្ូលោឋានដែលទ ទ់្ងនងឹ 
COVID-19 អ្ស់សុពលភាព។

https://www.youtube.com/watch?v=E82E6ApKiko&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E82E6ApKiko&feature=youtu.be


អនកអាច្ដសវងរក ម្រមង់ដបបប  ពាក្យធសនើសំុម្របចំាសបាត្ហ៍ ធៅកនុងធរហ ំព័ររបស់ធយើង 
unemployment.oregon.gov។

ទញយ ទ្រម្ង់ដបបបទ្ធហើយ រក្ា ុកវា ធៅ នុងឧប រណ៍របស់អ្ន ។

https://unemployment.oregon.gov/


លិខិតបញ្ជ្ក់ម្របចាំសបាត្ហ៍

អ្ន អាច្បធំពញពាក្យទាមទារសំណងបដនថមម្របចាំសបាត្ហ៍ សរាប់
សាតាហ៍ធផ្ាេងធទ្ៀតដែលអ្ន ច្ងទ់ម្ទរ បនទាប់ពីសាតាហ៍ដែលាន
របសិទ្ធិភាព។ 

ទញយ  សំធណើទាមទារសំណងម្របចាំសបាត្ហ៍របស់ PEUC ធៅ
ធលើ ំព័រ PEUC។

អនក ម្រតូវដត បំធពញ ម្រមងដ់បបប មយួរាល់សបាត្ហ៍ដដលអនកច្ង់
ទាមទារ 

*របតិទ្ិនរបចាំសាតាហ៍ - ថ្ថ្ៃអា ិត្យដល់ថ្ថ្ៃធៅរ៍។ ឧទហរណ៍៖ នងៃទ្ី3 ដខឧសភាឆ្ាំ 2020 ែល់នងៃទ្ី 9 ដខឧសភា ឆ្ាំ2020
នងៃអាទិ្តាយ នងៃច្នទ នងៃអ្ងា្ារ នងៃពុ្ នងៃរពហសាបតិ៍ នងៃសុរ  នងៃធសារ៍

https://govstatus.egov.com/ui-benefits/CARES


ធតើអនកបានខកខាន  លួយកការ្តល់ជនូការងារកាលពីសបាត្ហ៍មនុឬធ ? 
ធយើង ំពុងសួរ ថាធតើអ្ន រតូវានធគផ្តល់ការងារ ធហើយអ្ន បែិធស្ម្ិនទ្ទ្លួយ ការងារធនោះ។ 
ាទ្ / ចាស របសិនធបើអ្ន ានបែធិស្ការងារ។
ធទ្ របសិនធបើអ្ន ម្ិនានបែធិស្ការងារធទ្។ 

ធោយធរបើឧទហរណ៍ធៅធលើទ្ំព័រម្ុន ច្ងអុលបងាហាញកាលបរិធច្ឆ ថ្ថ្ៃធៅរ៍ ននសាតាហ៍ដែលអ្ន ច្ង់ទម្ទរសំណង។

ធតើអនកបានឈប់ពកីារងារកាលពីសបាត្ហ៍មនុឬធ ? 
ធយើង ំពុងសួរអ្ន  ថាធតើអ្ន ឈប់ធ្វើការ ធោយសម័រគច្ិតតកាលពីសាតាហ៍ម្ុនដម្នធទ្។ 
ាទ្ / ចាស របសិនធបើអ្ន ានលាឈបព់កីារងារ។ 
ធទ្ របសិនធបើអ្ន ម្ិនានលាឈបព់កីារងារ ឬម្ិនានការងារដែលអ្ន ានលាឈប។់ 

ធតើអនកម្រតវូបានបធណេញពកីារងារកាលពីសបាត្ហ៍មនុឬធ ? 
ធយើង ំពុងសួរ ថាធតើអ្ន រតូវានធគបញ្ាឈបព់ីការងារ ឬថាធតើនិធោជ របស់អ្ន បធណេញអ្ន ធច្ញឬធទ្។
ាទ្ / ចាស របសិនធបើអ្ន រតូវានបធណេញធច្ញ ឬពាយួរការងារ។
ធទ្ របសិនធបើអ្ន ម្ិនរតវូានធគបធណេញធច្ញ ឬពាយួរការងារធទ្។ 

*ច្ំណាំ៖ រតូវានបញ្្ឈប់ពីការងារ ធោយសារ កងវោះការងារ គឺ មិនដមន រតូវានធគគិតថា ម្រតូវបានធរបធណេញធច្ញធនាោះធ ។



ធតើអនកធៅឆង្យពី លីំធៅអច្ថិ្្នតយ៍របស់អនកធម្រច្ើនជាង 3 ថ្ថ្ៃកាលពីសបាត្ហ៍មុនឬធ ?
ធយើងច្ង់ែឹង ថាធតើអ្ន ានធច្ញពទី្រី ុងអ្ស់រយៈធពល ធរច្ើនជាងបីនងៃ នុងសាតាហ៍ដែលអ្ន  ពំងុទម្ទរអ្តថរបធោជនឬ៍ធទ្។ 
ាទ្ / ចាស របសិនធបើអ្ន ានចា ធច្ញធលើសពីបនីងៃ។
ធទ្ របសិនធបើអ្ន ម្ិនានចា ធច្ញទល់ដតធសាោះ ឬធៅតិច្ជាងបីនងៃ នងុសាតាហ៍ដែលរតូវានទម្ទរសំណង។
ធតើអនកទាំងពីរអាច្អនវុតតការងារជាក់ដសតង និងតាម្ែូវច្តិតដដលអនកបានដសវងរកកាលពីសបាត្ហ៍ឬធ ? 
ធយើង ំពុងសួរ ថាធតើអ្ន អាច្ធ្វើការធៅសាតាហ៍ដែលអ្ន  ពំងុទម្ទរអ្តថរបធោជនធ៍នោះឬធទ្។ 
អ្ន រតូវានធគចាត់ទ្ ុថា “អាច្” ធ្វើការាន របសិនធបើផ្លូវកាយ និងផ្លូវច្ិតតរបស់អ្ន ានសម្តថភាពធ្វើការាន។ 
របសិនធបើអ្ន រតូវានធគោ ឱ់ាយធៅោច្់ធោយដ   ប ុដនតម្ិនឈឺ ធនោះអ្ន រតូវានធគចាត់ទ្ុ ថាអាច្ធ្វើការាន។ 
ធៅធរកាម្ច្ាាប់ បធណា្្ោះអាសននបច្ចុបប្នន របសិនធបើអ្ន ធៅផ្ទោះជតិម្យួសាតាហ៍ធពញ (ធរច្ើនជាង 3 នងៃ នលោះ) ធរពាោះអ្ន ឈឺជាម្ួយ
ធរាគសញ្ញាននជំងឺ COVID-19 ឬធរាគសញ្ញាែូច្ជាជងំផឺ្តាសាយធផ្ាេងធទ្ៀតដែលរារំាងអ្ន ពកីារធ្វើការងារាន ធនោះអ្ន រតូវានចាត់ទ្ុ 
ថា “អាច្” ធ្វើការាន របសិនធបើអ្ន ម្និរតូវានបញ្ជូនធៅម្នទរីធពទ្ាយធៅច្ំណុច្ណាម្យួ នងុសាតាហ៍ធនោះ។ 
របសិនធបើអ្ន ម្រតវូបានបញ្ជូនធៅមនទរីធព យ្កនងុក ំុងសបាត្ហ៍ធនោះ ធនាោះអ្ន ម្ិនម្រតវូបានធររិតថា“អាច្”ានលទ្ធភាពធ្វើការធៅ
សាតាហ៍ធនោះធទ្។



ជាធរៀងរាល់ថ្ថ្ៃកាលពីសបាត្ហ៍មុន ធតើអនកានបណំងច្ងធ់្វើការ និងានសមតថភាព  លួយក និងរាយការណ៍អំពីការងារធពញ
ធា ្ង ធម្រៅធា ្ង និងបធណា្្ោះអាសននឬធ ? 
ធយើង ំពុងសួរ ថាធតើអ្ន ានធពលអាច្ធ្វើការាន របសិនធបើការោ ់ោច្់ធោយដ  ពីគ្្ាម្ិនានផ្លប ោះពាល់ ឬរបសិនធបើអ្ន 
ានបំណងដសវងរ  ឬវិលរត ប់ម្ ធ្វើការធនោះវិញធៅធពលដែលានធសច្ តីរបកាសអាសននរបស់រែឋ និង នុងតំបនដ់ែលទ ់ទ្ង
ធៅនឹងជំងឺ COVID-19 អ្ស់សុពលភាពធហើយ។

ធតើអនកបានដសវងរកការងារោ ្ងសកមមកាលពសីបាត្ហ៍មុនឬធ ? 
ធយើងច្ង់ែឹង ថាធតើអ្ន ាន ពំុងដសវងរ ការងារ នុងសាតាហ៍ដែលអ្ន  ពំងុទម្ទរសំណងឬធទ្។
អ្ន កំពងុដសវងរកការងារោ ្ងសកមម របសិនធបើ អនកនឹងវិលម្រត បធ់ៅរកនធិោជករបស់អនក ឬ ានបំណងដសវងរកការងារ ធៅ
ធពលានការម្របកាសអាសននរបស់រដឋនងិមលូដាឋ្នទ ទ់្ងនងឹជងំ ឺCOVID-19 អស់សុពលភាពធហើយ។ 

*ច្ំណាំ៖ ពិនិតាយធម្ើល វីធដអូ YouTube សរាប់ច្ាាបរ់គ្អាសនននធពលបច្ចបុាបនន និង 
ការរំពឹងទ្ុ 

https://www.youtube.com/watch?v=E82E6ApKiko&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E82E6ApKiko&feature=youtu.be


ធតើអនកបានធ វ្ើការកាលពីសបាត្ហ៍មុនឬធ  ធតើអនកបាន  ួល ឬនឹង  ួលបានការបង់ម្របាក់វិស្េមកាល ឬការឈប់សម្រាកថ្ថ្ៃបុណ្យសំរាប់សបាត្ហ៍
ធនាោះឬធ ? 
ធយើងច្ង់ែឹងថាធតើអ្ន ានធ្វើការធៅសាតាហ៍ធនោះ ឬទ្ទ្ួលានការទ្ូទត់ណាម្ួយសរាប់សាតាហ៍ធនោះឬធៅ។ 
រាយការណ៍ពីរា ់ច្ំណូលែុលសរុប របសិនធបើអ្ន ធ្វើការ នុងសាតាហ៍ធនោះ ឬអ្ន ទ្ទ្ួលានរា ់ឈនួលវិសាេម្កាល ឬនងៃឈប់សំរា  ធហើយអ្ន 
ធរគ្ងនឹងវិលរត ប់ធៅធ្វើការឱាយនិធោជ របស់អ្ន វិញ។  ុំរាយការណ៍អ្ំពីរា ់ឈនួលវិសាេម្កាល ឬនងៃឈប់សំរា  របសិនធបើអ្ន បញ្ចប់ការងារ
របស់អ្ន ជាម្ួយនិធោជ ជាអ្ច្ិន្នតយ៍។
បញ្ចូលច្ំនួនធា ្ងសរុប
 ដនលងធនោះតរម្ូវឱាយអ្ន បញ្ចូលច្ំនួនធា ាងដែលអ្ន ានធ្វើការ នុងសាតាហ៍ធនោះ។ របសិនធបើអ្ន ម្ិនានធ្វើការធទ្ ប ុដនតទ្ទ្ួលានរា ់ឈនួលវិសាេកាល
ឬនងៃឈប់សំរា  សូម្បញ្ចូលោ ាងធ្ច្ណាស់ 1 ធា ាង។
ម្របាក់ច្ំណូលដុលសរុប (មុនធពលកាត់ធច្ញធ្្េងៗ)
 ដនលងធនោះតរម្ូវឱាយអ្ន បញ្ចូលរា ់ច្ំណូលែុលរបស់អ្ន  សរាប់សាតាហ៍ដែលរតូវានទម្ទរអ្តថរបធោជន៍ ធបើធទោះបីជាអ្ន ម្ិនទន់រតូវាន
ទ្ូទត់រា ់ ៏ធោយ។ របសិនធបើអ្ន ទ្ទ្ួលានរា ់វិសាេម្កាល នងៃឈប់សរា  ឬរបធេទ្រា ់ឈនួលឈប់សរា របធេទ្ណាម្ួយធផ្ាេងធទ្ៀត 
(ធហើយអ្ន នឹងរតលប់ធៅធ្វើការឱាយនិធោជ របស់អ្ន វិញ) អ្ន រតូវដតបញ្ចូលច្ំនួនទ្ឹ រា ់ដែលអ្ន ានទ្ទ្ួល នុង ដនលងធនោះ។
ឧទាហរណ៍ ី 1៖ អ្ន រ ាន $14  នុងម្ួយធា ាងធហើយអ្ន ានធ្វើ
ការ 5 ធា ាង នុងអ្ំ ុងធពលម្ួយសាតាហ៍ដែលនឹង ំពុងទម្ទរ
សំណង ប ុដនតអ្ន នឹងម្ិនទ្ទ្ួលានការទ្ូទត់រា ់រហូតែល់
សាតាហ៍ធរកាយ។ 
$14  X  5 ធា ាង = 70 អ្ន រ ច្ំនូលាន 70 ដុល្ល្រ អ្ំ ុង

ធពល ម្ួយសាតាហ៍

ឧទាហរណ៍ ី 2៖ អ្ន រ ាន $14  នុងម្ួយធា ាង ធហើយអ្ន ម្ិនានធ្វើ
ការ នុង ំ ុងធពលម្ួយសាតាហ៍ដែលរតូវានទម្ទរសំណង ប ុដនត
ទ្ទ្ួលានរា ់ឈនួលវិសាេម្កាល 5 ធា ាង និងរា ់ឈនួលឈប់
សរា  5 ធា ាង។ 
$14  X  10 ធា ាង = 140 អ្ន រ ច្ំនូលាន 140 ដុល្ល្រ អ្ំ ុង

ធពល ម្ួយសាតាហ៍



របសិនធបើអ្ន ម្និរាយធ មាោះោ ាងធ្ច្ណាស់ព័តា៌នទ្នំ ទ់្នំងរបស់នធិោជ ផ្ទាល់ពីរន ់ និង
ស ម្មភាពដសវងរ ការងារច្ំនួនប ីរតូវរា ែថាធ្លើយ “ាទ្ / ចាស” ច្ំធពាោះ ការបញ្្ឈប់ជាបធណ្្ាោះ
អាសនន (Temporarily Laid Off, TLO) ដែលានបងាហាញខាងធលើ។ ការគូស្ី ធលើរបអ្ប់ធនោះ បញ្ជា ់ថាអ្ន 
 ំពុងដសវងរ ការងារោ ាងស ម្ម ែូច្ដែលានពិពណ៌នពមី្នុធៅ នុងច្ាាបប់ធណ្ាាោះអាសននធពលបច្ចបុាបនន។ 

អ្ន អាច្ រំលងម្របអប់ធនោះ ម្របសិនធបើ៖
• អ្ន ានបញ្ជា ់ថា អ្ន ាន “ ំពុងដសវងរ 
ការងារោ ាងស ម្ម” ធោយធរគ្ងនឹងវិល
រត ប់ធៅរ និធោជ ្ម្មតាវិញធៅធពល
ដែលានការងារធ្វើ។ ឬ 

• អ្ន ានបណំងដសវងរ ការងារធៅធពលការ
របកាសអាសននរបស់រែឋ និងម្ូលោឋានអ្ស់
សុពលភាព។ 

ធរជើសធរីសរបអ្ប់ធនោះ 
របសិនធបើអ្ន ជាសាជិក
ដែលាន ិតតិសពទលអនន 
សហជីពខា្្តតូច្។ 

សកមមភាពដសវងរកការងារ



អ្ន រតូវដតគូស្ី ថា អ្ន យល់រពម្ ធបើម្ិនែូច្ធនោះធទ្ ពា ាយសុំរបស់អ្ន នឹងម្និអាច្ែធំណើរការានធទ្។

ធ្លើយសំណួរទ ់ទ្ងនឹងការទ្ូទតរ់បស់អ្ន ។ ការទ្ូទត់រា ់នឹងរតូវធ្វើធ ើងតាម្រធបៀបែចូ្ពមី្នុ។ វាចាំាច្់ នុងការ
បញ្ជា ់ព័ត៌ានធនោះ។ 

អ្ន អាច្ច្លូធម្ើលធគហទ្ំពរ័ COVID-19 របស់ធយើងធែើម្ាបីបំធពញសំធណើទម្ទររបចាំសាតាហ៍បដនថម្ សំរាប់សាតាហ៍ណា
ដែលម្ិនានទម្ទររហូតែល់សាតាហ៍ម្នុ។ 



អានព័ត៌ានធហើយ បញ្ជ្កថ់ាព័ត៌ានដដលបាន្តល់  នុងទំ្រង់ដបបបទ្ធនោះគឺ ម្រតឹមម្រតូវតាមចំ្ធណោះដឹងលអ
បំ្ុតរបស់អនក។ 

ហតថធលខារបស់អនករឺតម្រមូវធអាយានរួម្ជាម្ួយកាលបរិធច្ឆ ដែលអ្ន  ពំុងចុ្ោះហតថធលខាធលើឯ សារ។ 

សរាបអ់ាប់ ូតឯកសារដដលានសុវតថភិាព ធ ម្ោះរបស់អនកដដលបានវាយធដាយកំុព្យ ័រនងឹរតូវបាន
  ួលយកជាហតថធលខា។



ច្ូលធរបើផ្តងលអាប ់ូតដែលានសុវតថិភាពធៅធលើម្របព័នធទាមទារសំណងតាមអនឡាញ។

ធរជើសធរីសជធរម្ើសសំណងភាពគ្មានការងារធ្វើធោយសារការធ ើតធ ើងវីរុសរាលោល (PEUC) 

ការដណនាំធដើម្បីអាប់ ូតម្របកបធដាយសុវតថិភាព

សូមរក្ា ុកពាកយ្សុំរបស់អនក 
ម្ុនធពលអាប់ ូតវាធ ើង។

សំខាន់

https://secure.emp.state.or.us/ocs4/index.cfm?u=F20200520A102941B21758262.3446&lang=E


សូម្បញ្ចូល SSN និងធលខសាង្តរ់បស់អនក
សា្ាល់៖ ធលខសាងាត់គឺជាធលខែូច្គ្្ាដែលអ្ន ានធរបើធែើម្ាបីោ ់
ពា ាយទម្ទរសំណង និងទម្ទរសំណងជាធរៀងរាល់សាតាហ៍
ច្ុច្ Continue (បនត)

ការដណនាំធដើម្បីអាប់ ូតម្របកបធដាយសុវតថិភាព

អ្ន អាច្ធច្ៀសធវៀងការធរបើរាស់ធលខសាងាត់ធែើម្ាបីអាប់ ូតនូវពា ាយសុំរបស់អ្ន  ធទោះជាោ ាងណា អ្ន ធៅដតរតូវានធលខសាងាត់
របស់អ្ន  ធែើម្ាបីោ ់ពា ាយទម្ទរសំណងរបចាំសាតាហ៍ បនទាប់ពីអ្ន ានោ ព់ា ាយសុំ PEUC ។ 

សូមរក្ា ុកពាក្យសុំរបស់អនក 
ម្ុនធពលអាប់ ូតវាធ ើង។

សំខាន់



បញ្ជា ់ថា អ្ន  យល់ម្រសបនឹងធសច្កតដីថ្ែងការណ៍បនែំ ធោយបញ្ចូលធ មាោះធពញរបស់អ្ន ។ 
ច្ុច្ Continue (បនត)

ការដណនាំធដើម្បីអាប់ ូតម្របកបធដាយសុវតថិភាព

ធ ម្ោះ និងនាមម្រតកលូ

សូមរក្ា ុកពាក្យសុំរបស់អនក 
ម្ុនធពលអាប់ ូតវាធ ើង។

សំខាន់



ការដណនាំធដើម្បីអាប់ ូតម្របកបធដាយសុវតថិភាព

បញ្ចូល ធលខ ូរស័ពទលអ ដែលអាច្
ទ ់ទ្ងអ្ន ាន។

សូម្បញ្ចូល អាសយដាឋ្នអ ៊ីដមលលអ
មួយ ដែលធយើងអាច្ជូនែណំឹងែល់
អ្ន ថា ពា ាយសុំរបស់អ្ន រតូវាន
ែំធណើរការធហើយ។

សូម្ធរជើសរបធេទ្ឯ សារដែលអ្ន  ពំងុអាប ់ូតធ ើង៖ 

សរាប់ពាក្យសុំ PEUC សូម្ច្ុច្ លិខិតបញ្ជ្ក់ PEUC ធដាយខែួនឯង/ច្ណំូល

សរាប់ការទម្ទរសំណងរបចាំសាតាហ៍ សូម្ធរជើសធរីសលិខិតបញ្ជា ់ទម្ទរសំណងរបចាំសាតាហ៍

អ្ន អាច្អាប់ ូតឯ សារធ ើងតាម្ទ្រម្ងែ់ចូ្ខាងធរកាម្៖ PDF, PNG, GIF, TIF, BMP, JPG, ឬ JPEG។

សូមរក្ា ុកពាក្យសុំរបស់អនក 
ម្ុនធពលអាប់ ូតវាធ ើង។

សំខាន់



ការដណនាំធដើម្បីអាប់ ូតម្របកបធដាយសុវតថិភាព

ធៅធពលដែលអ្ន ានធរជើសធរីសឯ សាររួច្ សូម្ច្ុច្ធលើ “Upload (អាប់ ូត)” ។

ធរជើសធរីសប ូតុង 
“Browse (រកធមើល)”
ធែើម្ាបីរ ឯ សារដែលអ្ន 
ច្ង់អាប់ ូតធ ើង។

សូមរក្ា ុកពាក្យសុំរបស់អនក 
ម្ុនធពលអាប់ ូតវាធ ើង។

សំខាន់



ការដណនាំធដើម្បីអាប់ ូតម្របកបធដាយសុវតថិភាព

របសិនធបើអ្ន ានធ្វើបច្ចបុាបននភាពឯ សាររួច្រាល់ សូម្ច្ុច្ធលើ “Complete My Submission (បញ្ចប់ការដាក់ពាក្យធសនើសុំរបស់ខ្ុំ)”។

អ្ន អាច្អាប់ ូតឯ សារបដនថម្
ធផ្ាេងធទ្ៀត។

ធរជើសធរីសប ូតុង “Browse (រក
ធមើល)” ធែើម្ាបីរ ឯ សារដែល
អ្ន ច្ងអ់ាប់ ូតធ ើង។

សូមរក្ា ុកពាក្យសុំរបស់អនក 
ម្ុនធពលអាប់ ូតវាធ ើង។

សំខាន់



ការដណនាំធដើម្បីអាប់ ូតម្របកបធដាយសុវតថិភាព

ទ្ំព័រធនោះនឹងធអាយអ្ន ែងឹថា ឯ សាររបស់អ្ន រតូវានអាប ់ូតធ ើងធោយធជាគជ័យ។ 

អ្ន នឹងទ្ទ្លួាន ធលខបញ្ជ្ក់ និងការដណនំធៅជំ្នបនទាប់។ សូម្រ ាាទ្ុ ធលខធនោះសរាប់ជា ំណតរ់តារបស់អ្ន ។

សូមរក្ា ុកពាក្យសុំរបស់អនក 
ម្ុនធពលអាប់ ូតវាធ ើង។

សំខាន់



សំខាន់៖ សូមម្របាកដថា អនកទាមទារអតថម្របធោជន៍រាល់សបាត្ហ៍ដដលអនកច្ង ់ លួបានការ
 ូទាត់ម្របាក់។

សូម្ដសវងរ ព័តា៌នបដនថម្ អ្ំពីសំណងភាពគ្មានការងារធ្វើធោយសារការធ ើតធ ើងវរីុសរាល
ោល (PEUC) ធៅ៖

unemployment.oregon.gov


