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ເບ ້ ອງຕ ້ ນສໍ າລັບ

ການຊ ດເຊີ ຍການຫວື່ າງງານ
ສຸກເສີ ນຈາກໂລດລະບາດ



ການຊ ດເຊີ ຍການຫວື່ າງງານສຸກເສີ ນຈາກໂລດລະບາດ

ການຊ ດເຊີ ຍການຫວື່ າງງານສຸກເສີ ນຈາກໂລດລະບາດ (Pandemic Emergency 

Unemployment Compensation, PEUC) ເປັນໂຄງການໜ ື່ ງພາຍໃຕ້ກ ດໝາຍວື່ າ
ດ້ວຍການຊື່ ວຍເຫ  ອ, ບັນເທ າທຸກ, ແລະ ຄໍ ້ າປະກັນເສດຖະກິດ ເນ ື່ ອງຈາກພະຍາດ
ໂຄໂຣນື່ າໄວຣັດ (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) ປີ  2020.

PEUC ເປັນໂຄງການຊ ື່ ວຄາວທີື່ ມີ ໃຫ້ການຊ ດເຊີ ຍການຫວື່ າງງານໄດ້ສູງສຸດ 13 
ອາທິດແກື່ ບຸກຄ ນທີື່  ໄດ້ໝ ດສິ ດ ທັງໝ ດກັບ ການຊ ດເຊີ ຍຫວື່ າງງງານຈາກການ
ປະກັນໄພແບບປ ກກະຕິແລ້ວ ແລະ ບໍື່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ ສໍ າລັບ ການຮ້ອງຂໍ ການຊ ດເຊີ ຍ 
ໃນ ລັດອ ື່ ນ ຫ   ຜື່ ານ ໂຄງການຂອງລັດຖະບານກາງ.

ເອກະສານສະບັບນີ ້ ຈະເປັນເຂັມທິດຊື່ ວຍທື່ ານ ໃນການຂຽນໃບຮ້ອງຂໍ ເບ ້ ອງຕ ້ ນ. 
ອື່ ານຄໍ າແນະນໍ າທັງໝ ດ ແລະ ທ ບທວນຄໍ າຖາມຕອບໃນໜ້າເວບຂອງ PEUC ເພ ື່ ອ
ຮັບປະກັນວື່ າທື່ ານສະໝັກຖ ກຕ້ອງກັບໂຄງການ ແລະ ຫ ີ ກລ້ຽງການຊັກຊ້າຄວາມ
ຄ ບໜ້າຂອງໃບສະໝັກ.



ເງ ື່ ອນໄຂການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ PEUC

ບຸກຄ ນທີື່ ມີ ສິ ດທິໄດ້ຮັບ iປະກອບມີ ຜູ້ທີື່
ື່ :

• ໄດ້ ໝ ດສິ ດ ທັງໝ ດກັບ ການຊ ດເຊີ ຍຫວື່ າງງງານ ຈາກບໍ ລິ ສັດປະກັນໄພ
ແບບປ ກກະຕິແລ້ວພາຍຫ ັ ງເດ ອນກໍລະກ ດ 1, 2019, ແລະບໍື່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການ
ຮ້ອງຂໍ ອ ື່ ນໆ 

• ບໍື່ ມີ ສິ ດ ໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍ ໃໝື່  ໃນລັດ Oregon, ລັດອ ື່ ນ, ໃນປະເທດການາດາ, 
ຫ   ໂຄງການຂອງລັດຖະບານກາງ; ແລະ

• ມີ ຄວາມສາມາດ ເຮັດວຽກ ແລະ ຢາກຊອກວຽກເຮັດ ເມ ື່ ອລັດ ແລະ ທ້ອງຖິື່ ນ
ຍ ກເລີ ກພາວະສຸກເສີ ນທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບ COVID-19. 



ຖ້າທື່ ານເຊ ື່ ອວື່ າທື່ ານມີ ເງ ື່ ອນໄຂໄດ້ຮັບ ການຮ້ອງຂໍ ປະກັນໄພຫວື່ າງງານປ ກກະຕິ ໃນ
ລັດ Oregon ທື່ ານຄວນຍ ື່ ນໃບຮ້ອງຂໍ ໂດຍໃຊ້ລະບ ບການຮ້ອງຂໍ ຜື່ ານທາງອອນໄລນ໌.  

ຖ້າທື່ ານເຊ ື່ ອວື່ າທື່ ານມີ ເງ ື່ ອນໄຂໄດ້ຮັບ ການຮ້ອງຂໍ ໃນລັດອ ື່ ນ, ຕິດຕໍື່ ຫາລັດນ້ັນເພ ື່ ອ
ຍ ື່ ນໃບຮ້ອງຂໍ ໃໝື່ .

ຖ້າພວກເຮ າພິຈາລະນາເຫັນວື່ າທື່ ານບໍື່ ມີ ເງ ື່ ອນໄຂໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍ ເງິ ນປະກັນ
ຫວື່ າງງານແບບປ ກກະຕິ, ທື່ ານຍັງສາມາດຮ້ອງຂໍ ເອ າ PEUC ພາກຂະຫຍາຍ ມີ ຜ ນ
ຕ້ັງແຕື່ ອາທິດຫ ັ ງຈາກການຈື່ າຍປະກັນຫວື່ າງງານປ ກກະຕິ (ໃນໄລຍະເວລາລະຫວື່ າງ 
ມີ ຜ ນສັກສິ ດ 03/29/20 ຫາ 12/26/20).

ຖ້າທື່ ານຊາບດີ ວື່ າ ທື່ ານບໍື່ ມີ ເງ ື່ ອນໄຂໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍ ເງິ ນປະກັນໄພຫວື່ າງງານ ແລະ 
ກໍາລັງຊອກຫາການຊື່ ວຍເຫ  ອຈາກໂຄງການ PEUC, ກະລຸນາ ທ ບທວນເບິື່ ງຄໍ າ
ແນະນໍ າທັງໝ ດ. 

. 

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


ກື່ ອນທື່ ານເລີື່ ມຕ ້ ນຂຽນໃບສະໝັກຂໍ  PEUC, ອັດແບບຟອມເຂ ້ າເຄ ື່ ອງຂອງ
ທື່ ານ. ຖ້າທື່ ານບໍື່ ອັດແບບພອມໄວ້ກື່ ອນ ແລ້ວທື່ ານຈະເສຍຄວາມຄ ບໜ້າ
ຂອງທື່ ານ.

ເມ ື່ ອອັດໃບສະໝັກໄວ້ແລ້ວ, ເປີ ດຂ ້ ນໂດຍກ ງທາງ Acrobat ຫ  Acrobat 

Reader, ຖ້າເປັນໄປໄດ້. ນີ ້ ແມື່ ນເຮັດໃຫ້ງື່ າຍສໍ າລັບທື່ ານເພ ື່ ອ ຕີຜື່ ານໃບສະ
ໝັກໄດ້.



ທື່ ານສາມາດຄ ້ ນຫາ ໃບສະໝັກ 
PEUC ຢູື່ ໜ້າເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮ າ: 

https://unemployment.oregon.
gov

ເລ ອກ ການຮ້ອງຂໍ ຜື່ ານທາງອອນໄລນ໌ ແລ້ວກ ດ
ໃສື່ ປຸື່ ມ Extension (PEUC) .  

ຖ້າທື່ ານຕ້ອງການຂໍ ໃບສະໝັກເປັນເຈ້ຍ
ເພ ື່ ອສ ື່ ງໃຫ້ທື່ ານ, ກະລຸນາໂທຫາ 503-947-
1563. ເບີ ໂທລະສັບນີ ້ ແມື່ ນ ສະເພາະ ຂໍ ໃບ
ສະໝັກແບບເຈ້ຍ.

Extension
(PEUC)

https://unemployment.oregon.gov/


ທື່ ານສາມາດຊອກຫາ ແບບຟອມສະໝັກເບ ້ ອງຕ ້ ນ ຈາກເວບໄຊທ໌ຂອງ
ພວກເຮ າ unemployment.oregon.gov. 

ດາວໂຫ ດແບບຟອມ ແລະ ບັນທ ກໄວ້ ໃນເຄ ື່ ອງຂອງທື່ ານ.

https://unemployment.oregon.gov/


ແບບ ຟອມ PDF ທີື່ ສາມາດເຕີ ມໄດ້
ຈະບໍື່ ມີ ລະບ ບບັນທ ກແບບໂອໂຕ. 
ພວກເຮ າແນະນໍ າວື່ າທື່ ານຄວນ
ບັນທ ກຂໍ ້ ມູນທີື່ ທື່ ານປ້ອນໃສື່
ແບບຟອມເປັນປະຈໍ າໂດຍໃຊ້ປຸື່ ມ
Save ໃນແບບຟອມ ຫ   ໂດຍການ
ກ ດ File>Save (ຫ   Save As).

ຮັບປະກັນວື່ າທື່ ານ ໄດ້ເຕີ ມ
ແບບຟອມຄ ບຖ້ວນ. ແບບຟອມທີື່

ບໍື່ ຄ ບຖ້ວນຈະຊັກຊ້າໃນຂະບວນ
ການຮ້ອງຂໍ . ຖ້າຫາກວື່ າທື່ ານເຕີ ມ
ແບບຟອມບໍື່ ຄ ບຖ້ວນ ຫ   ຍັງບໍື່
ຢ ນຢັນ ແລະ ເຊັນແບບຟອມ, 
ທື່ ານຈໍ າເປັນຕ້ອງເຕີ ມແບບຟອມ
ພ້ອມຂໍ ້ ມູນໃໝື່ ທັງໝ ດ.

ສິື່ ງສໍ າຄັນ



ກະລຸນາປ້ອນຊ ື່ ເຕັມ ຂອງທື່ ານ,
ແລະ ເລກປະຈໍ າຕ ວລູກຄ້າ ຫ  ເລກ 
ປະກັນສັງຄ ມຂອງທື່ ານ. ເລກປະຈໍ າ
ຕ ວລູກຄ້າແມື່ ນມີ ຢູື່ ທຸກເອກະສານ
ທີື່ ພວກເຮ າໄດ້ສ ື່ ງໃຫ້ທື່ ານແລ້ວ. 

ຂໍ ້ ມູນຂອງທື່ ານແມື່ ນ ຈໍ າເປັນ to 

ເພ ື່ ອຢ ນຢັນຕ ວຕ ນ ແລະ ເພ ື່ ອສ້າງ 
PEUC ພາກຂະຫຍາຍ.

ປ້ອນທີື່ ຢູື່  ອີ ເມລ໌ ຂອງທື່ ານ ເພ ື່ ອພວກເຮ າສາມາດ
ແຈ້ງໃທື່ ານກື່ ຽວກັບຂະບວນການຂອງຄໍ າຮ້ອງຂໍ ຂອງ
ທື່ ານ. 

ປ້ອນພາສາ ທີື່ ທື່ ານມັກ ສໍ າລັບການແນະນໍ າທາງປາກ
ເປ ື່ າ, ທີື່ ອາດແຕກຕື່ າງຈາກພາສາຂຽນຂອງທື່ ານໃນ
ເອກະສານ.

ປ້ອນທີື່ ຢູື່ ປະຈຸບັນ ຂອງທື່ ານ ແລະ ໝາຍເລກ
ໂທລະສັບ.

ແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮ າຊາບ ຖ້າທື່ ານມີ ການ
ຍ ກຍ້າຍຕ້ັງແຕື່ ກໍລະກ ດ 1, 2019 ໂດຍຄີ ດໃສື່
ຮູບສີື່ ລື່ ຽມ.

ທື່ ານມີ ຄວາມຈໍ າເປັນຕ້ອງເຕີ ມໃສື່ ທຸກຊື່ ອງ. 



ທື່ ານສາມາດເຮັດໃຫ້ PEUC ມີ ຜ ນອາທິ ດໃດກໍື່ ໄດ້ ເລີື່ ມຕ ້ ນເດ ອນ ມີ ນາ 29, 2020, ເພ ື່ ອອາທິ ດປະຈຸບັນທີື່

ທື່ ານບໍື່ ໄດ້ຮັບການຈື່ າຍເງິ ນປະກັນໄພຫວື່ າງງານປ ກກະຕິ. ທື່ ານ ຈະຕ້ອງໃຫ້ວັນທີ  ທີື່  ຖ ກຕ້ອງ ວັນທິ ດ ຫາ
ວັນເສ າ ຫ   ມັນອາດຈະຊັກຊ້າໃນຂະບວນການພິຈາລະນາໃບສະໝັກ PEUC ຂອງທື່ ານ. 

“ວຽກ” ປະກອບມີ ທຸກ 1099 (ຜູ້ຮັບເໝ າອິ ດສະຫ ະ) ຫ   ວຽກຊ ື່ ວຄາວ.

ທື່ ານມີ ຄວາມຈໍ າເປັນຕ້ອງເຕີ ມໃສື່ ທຸກຊື່ ອງ. 



ໃຫ້ ລາຍລະອຽດທັງໝ ດ ທີື່

ຈໍ າເປັນໃນ ແຕື່ ລະຊື່ ອງ. 

ຂໍ ້ ມູນໃນພາກນີ ້ ແມື່ ນ ສະເພາະກື່ ຽວຂ້ອງ
ກັບທຸກ ການຈ້າງງານຕ້ັງແຕື່  ການຮ້ອງຂໍ  ຂໍ
ເງິ ນຄ້ັງຫ ້ າສຸດ, ເຮັດວຽກນອກລັດ, ຫ   ເປັນ
ພະນັກງານຂອງ ລັດຖະບານກາງ ຫ   ເປັນ
ທະຫານ ພາຍໃນ 18 ເດ ອນຜື່ ານມາ. 

ທື່ ານມີ ຄວາມຈໍ າເປັນຕ້ອງເຕີ ມໃສື່ ທຸກຊື່ ອງ. 



ໃບຢ້ັງຢ ນປະຈໍ າອາທິ ດ

ເຕີ ມ ພາກໃບຢ້ັງຢ ນປະຈໍ າອາທິ ດ ຖ້າທື່ ານ ຍັງບໍື່ ທັນຮ້ອງຂໍ ເງິ ນຊື່ ວຍເຫ  ອ ສໍ າລັບອາທິ ດທີື່ ທື່ ານໄດ້ເລ ອກໄວ້
ໃນ ພາກວັນທີ ຍ ື່ ນ PEUC. 

ບໍື່ ຕ້ອງ ເຕີ ມໃບຢ້ັງຢ ນປະຈໍ າອາທິ ດ ຖ້າທື່ ານໄດ້ ຮ້ອງຂໍ ເງິ ນຊື່ ວຍເຫ  ອທີື່ ມີ ຜ ນຕ້ັງແຕື່ ອາທິ ດທໍາອິ ດ ຂອງ 
PEUC ພາກຂະຫຍາຍຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໂດຍໃຊ້ລະບ ບການຮ້ອງຂໍ ຜື່ ານທາງອອນໄລນ໌ ຫ ີ  ຮ້ອງຂໍ ຜື່ ານທາງ
ໂທລະສັບປະຈໍ າອາທິ ດ. 

ຈະຕ້ອງໃສື່  ວັນທີ ຂອງມ ້ ວັນເສ າ ຂອງ ອາທິ ດທີື່ ທື່ ານຢາກຈະຮ້ອງຂໍ . ຖ້າທື່ ານປ້ອນວັນທີ  ບໍື່ ຖ ກຕ້ອງ, ມັນ
ອາດເຮັດໃຫ້ ມີ ການຊັກຊ້າໃນຂະບວນການ ໃນອາທິ ດທີື່ ທື່ ານຄວນຈະໄດ້ຮັບເງິ ນຊື່ ວຍເຫ  ອ. 

ເບິື່ ງນີ ້  ວີ ດີ ໂອ YouTube ສໍ າລັບການເຕີ ມຂໍ ້ ມູນ
ສໍ າລັບ ເງິ ນຊື່ ວຍເຫ  ອປະຈໍ າອາທິ ດ. 

ນີ ້ ຈະອະທິ ບາຍ ຄວາມຂາດຫວັງໃນປະຈຸບັນ ຈ ນ
ເຖິງລັດ ແລະ ທ້ອງຖິື່ ນຍ ກເລີ ກພາວະສຸກເສີ ນທີື່

ກື່ ຽວຂ້ອງກັບ COVID-19.

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


ທື່ ານສາມາດຊອກຫາ ແບບຟອມສະໝັກປະຈໍ າອາທິ ດ ຈາກເວບໄຊທ໌
ຂອງພວກເຮ າ unemployment.oregon.gov. 

ດາວໂຫ ດແບບຟອມ ແລະ ບັນທ ກໄວ້ ໃນເຄ ື່ ອງຂອງທື່ ານ.

https://unemployment.oregon.gov/


ໃບຢ້ັງຢ ນປະຈໍ າອາທິ ດ

ທື່ ານສາມາດເຕີ ມ ໃບຮ້ອງຂໍ ປະຈໍ າອາທິ ດເພີື່ ມ ສໍ າລັບ
ອາທິ ດອ ື່ ນທີື່ ທື່ ານຢາກຮ້ອງຂໍ ພາຍຫ ັ ງອາທິ ດທີື່ ມີ ຜ ນ. 

ດາວໂຫ ດ ໃບຄໍ າຮ້ອງຂໍ ເງິ ນປະຈໍ າອາທິ ດຂອງ PEUC ຢູື່
ທີື່ ໜ້າເວບຂອງ PEUC. 

ທື່ ານ ຕ້ອງ ເຕີ ມໜ ື່ ງໃບຕໍື່ ໜ ື່ ງອາທິ ດສໍ າລັບທຸກ
ອາທິ ດທີື່ ທື່ ານຕ້ອງການຮ້ອງຂໍ .

*ປະຕິທີ ນອາທິ ດ – ວັນອາທິ ດ ຫາ ວັນເສ າ. ຕ ວຢື່ າງ: ພ ດສະພາ 3, 2020 –ພ ດສະພາ 9, 2020
ວັນອາທິ ດ ວັນຈັນ ວັນອັງຄານ ວັນພຸດ ວັນພະຫັດ ວັນສຸກ ວັນເສ າ

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


ທື່ ານໄດ້ເສຍໃນການຍອມຮັບການໃຫ້ວຽກໜ ື່ ງໃນອາທິ ດແລ້ວແມື່ ນບໍ ? 

ພວກເຮ າຖາມຖ້າມີ ຄ ນໃຫ້ວຽກກັບທື່ ານ ແລະ ທື່ ານປະຕິເສດວຽກນ້ັນ. 

ແມື່ ນ, ຖ້າທື່ ານປະຕິເສດວຽກ.
ບໍ , ຖ້າທື່ ານບໍື່ ໄດ້ປະຕິເສດວຽກ. 

ໃຊ້ແບບຢື່ າງໃນໜ້ານີ ້ , ລະບຸ ວັນທີ  ວັນເສ າ ຂອງອາທິ ດທີື່ ຫວັງວື່ າຈະຮ້ອງຂໍ .

ທື່ ານໄດ້ລາອອກວຽກອາທິ ດແລ້ວ
ແມື່ ນບໍ ? 

ພວກເຮ າຖາມ ຖ້າທື່ ານລາອອກໂດຍສະໝັກໃຈໃນອາທິ ດແລ້ວ. 

ແມື່ ນ, ຖ້າທື່ ານລາອອກວຽກ. 
ບໍ , ຖ້າທື່ ານບໍື່ ໄດ້ລາອອກວຽກ ຫ   ບໍື່ ມີ ວຽກໃຫ້ລາອອກ. 

ທື່ ານໄດ້ຖ ກໄລື່ ອອກ ຫ   ຢຸດວຽກຊ ື່ ວຄາວໃນອາທິ ດແລ້ວແມື່ ນບໍ ? 

ພວກເຮ າຖາມ ຖ້າທື່ ານຖ ກຢຸດວຽກຊ ື່ ວຄາວຈາກວຽກຂອງທື່ ານ ຫ   ຖ້ານາຍຈ້າງຂອງທື່ ານໄລື່ ທື່ ານອອກ.

ແມື່ ນ, ຖ້າທື່ ານຖ ກຢຸດຊ ື່ ວຄາວ ຫ   ຖ ກໄລື່ ອອກ.
ບໍ , ຖ້າທື່ ານບໍື່ ແມື່ ນຖ ກໄລື່ ອອກ ແລະ ທັງບໍື່ ແມື່ ນຢຸດຊ ື່ ວຄາວ. 

*ສິື່ ງຄວນຈໍ າ: ຖ ກ ຕັດຮອນ ເນ ື່ ອງຈາກ ບໍື່ ມີ ວຽກ ບໍື່  ໄດ້ ຖ ວື່ າຖ ກ ໄລື່ ອອກ.



ທື່ ານໄດ້ອອກຈາກທີື່ ຢູື່ ຖາວອນຂອງທື່ ານຫ າຍກວື່ າ 3 ວັນໃນອາທິ ດແລ້ວບໍ ?

ພວກເຮ າຢາກຮູ້ວື່ າທື່ ານໄດ້ອອກຈາກເມ ອງຫ າຍກວື່ າສາມວັນໃນອາທິ ດທີື່ ທື່ ານຮ້ອງຂໍ ເງິ ນຊື່ ວຍເຫ  ອ. 

ແມື່ ນ, ຖ້າທື່ ານໄດ້ໄປຫ າຍກວື່ າສາມວັນ.

ບໍ , ຖ້າທື່ ານບໍື່ ໄດ້ໄປໃສ ຫ   ໄປນ້ອຍກວື່ າສາມວັນໃນອາທິ ດທີື່ ຮ້ອງຂໍ ເງິ ນຊື່ ວຍເຫ  ອ.

ທື່ ານມີ ຄວາມພ້ອມທັງຮື່ າງກາຍ ແລະ ຈິ ດໃຈໃນການປະຕິບັດວຽກທີື່ ທື່ ານຊອກໃນອາທິ ດແລ້ວຫ  ບໍ ? 

ພວກເຮ າຢາກຖາມ ຖ້າທື່ ານສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໃນອາທິ ດທີື່ ທື່ ານຮ້ອງຂໍ ເງິ ນຊື່ ວຍເຫ  ອ. 

ໄດ້ພິຈາລະນາແລ້ວວື່ າ "ສາມາດ" ເຮັດວຽກ ຖ້າທາງຈິ ດໃຈ ແລະ ຮື່ າງກາຍສາມາດເຮັດວຽກນ້ັນໄດ້. 
ຖ້າທື່ ານຢູື່ ໃນຊື່ ວງກັກກັນ, ແຕື່ ບໍື່ ໄຂ້, ທື່ ານຖ ກພິຈາລະນາວື່ າ "ສາມາດ" ເຮັດວຽກ. 

ພາຍໃຕ້ ກ ດລະບຽບຊ ື່ ວຄາວ ປະຈຸບັນ, ຖ້າທື່ ານຢູື່ ເຮ ອນເປັນສື່ ວນຫ າຍໃນອາທິ ດ (ຫ າຍກວື່ າ 3 ½ ວັນ) ເນ ື່ ອງ
ຈາກທື່ ານໄຂ້ຍ້ອນຕິດພະຍາດ COVID-19 ຫ   ໄຂ້ຫວັດອ ື່ ນທີື່ ມີ ອາການຄ້າຍຄ ທີື່ ຕ້ອງປ້ອງກັນທື່ ານຈາກການໄປເຮັດ
ວຽກ, ທື່ ານຖ ກພິຈາລະນາວື່ າ “ສາມາດ” ໄປວຽກເນ ື່ ອງຈາກບໍື່ ໄດ້ນອນໂຮງໝໍຢູື່ ຈຸດໃດເລີ ຍໃນໄລຍະຂອງອາທິ ດ. 

ຖ້າທື່ ານໄດ້ນອນ ໂຮງໝໍພາຍໃນທິ ດນີ ້ , ທື່ ານ ແມື່ ນບໍື່ ໄດ້ຖ ກພິຈາລະນາວື່ າ “ສາມາດດ” ໄປວຽກໄດ້ໃນອາທິ ດນີ ້ .



ທຸກວັນໃນອາທິ ດແລ້ວທື່ ານຢາກເຮັດວຽກ ແລະ ສາມາດຮັບໄດ້ ແລະ ລາຍງານສໍ າລັບວຽກເຕັມເວລາ, ວຽກເຄິື່ ງ
ເວລາ ແລະ ວຽກຊ ື່ ວຄາວບໍ ? 

ພວກເຮ າຖາມທື່ ານວື່ າທື່ ານສາມາດຫາວຽກໄດ້ຖ້າການກັກກັນບໍື່ ມີ ຜ ນບັງຄັບໃຊ້ ຫ   ຖ້າທື່ ານເຕັມໃຈທີື່ ຈະ
ສະແຫວງຫາ ຫ   ກັບມາເຮັດວຽກນີ ້ ເມ ື່ ອການປະກາດພາວະສຸກເສີ ນຂອງລັດ ແລະ ທ້ອງຖິື່ ນທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບ 
COVID-19 ບໍື່ ມີ ຜ ນບັງຄັບໃຊ້ອີ ກຕໍື່ ໄປ.

ທື່ ານໄດ້ຊອກວຽກເຮັດຢື່ າງຈິ ງຈັງໃນອາທິ ດແລ້ວນີ ້ ບໍ ? 

ພວກເຮ າຕ້ອງການຢາກຮູ້ວື່ າທື່ ານກໍາລັງຊອກຫາວຽກໃນອາທິ ດທີື່ ທື່ ານກໍາລັງຮ້ອງຂໍ .

ທື່ ານ ກໍາລັງຊອກຫາວຽກຢື່ າງຈິ ງຈັງ ຖ້າ ທື່ ານຈະກັບໄປເຮັດວຽກກັບນາຍຈ້າງຂອງທື່ ານ ຫ   ຢາກຊອກຫາວຽກ ໃນ
ເມ ື່ ອລັດ ແລະ ທ້ອງຖິື່ ນ ຍ ກເລີ ກສະຖານະການສຸກເສີ ນ ກື່ ຽວກັບພະຍາດ COVID-19 ບໍື່ ມີ ຜ ນບັງຄັບໃຊ້ແລ້ວ. 

*ສິື່ ງຄວນຈໍ າ: ເຂ ້ າເບິື່ ງ ວີ ດີ ໂອ YouTube ສໍ າລັບພາວະສຸກເສີ ນປະຈຸບັນ ແລະ 
ຂໍ ້ ຍ ກເວ້ັນ 

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


ທື່ ານເຮັດວຽກອາທິດແລ້ວບໍ , ຫ   , ທື່ ານໄດ້ ຫ   ທື່ ານຈະໄດ້ຮັບວັນພັກ ຫ   ຊ ດເຊີ ຍວັນພັກສໍ າລັບອາທິດນ້ັນບໍ ? 

ພວກເຮ າຢາກຮູ້ວື່ າທື່ ານໄດ້ເຮັດວຽກໃນອາທິດນີ ້  ຫ   ໄດ້ຮັບການຈື່ າຍເງິ ນໃດໆ ສໍ າລັບອາທິດນີ ້ . 

ລາຍງານລາຍໄດ້ລວມຖ້າທື່ ານໄດ້ເຮັດວຽກໃນລະຫວື່ າງອາທິດ ຫ   ທື່ ານໄດ້ຮັບເງິ ນວັນພັກ ຫ   ພັກແລ້ງ, ແລະ ທື່ ານວາງແຜນທີື່

ຈະກັບໄປເຮັດວຽກກັບນາຍຈ້າງຂອງທື່ ານ. ຢື່ າລາຍງານຄື່ າຈ້າງວັນພັກ ຫ   ວັນພັກແລ້ງ ຖ້າທື່ ານຖ ກແຍກອອກຈາກນາຍຈ້າງ
ຂອງທື່ ານຢື່ າງຖາວອນ.

ປ້ອນຈໍ ານວນຊ ື່ ວໂມງທັງໝ ດ
ຊື່ ອງນີ ້ ທື່ ານຈໍ າເປັນຕ້ອງເຕີ ມຈໍ ານວນຊ ື່ ວໂມງທີື່ ທື່ ານໄດ້ເຮັດວຽກໃນລະຫວື່ າງຂອງອາທິດ. ຖ້າທື່ ານບໍື່ ໄດ້ເຮັດວຽກແຕື່ ໄດ້ຮັບ
ເງິ ນວັນພັກ ຫ   ວັນພັກແລ້ງ, ໃຫ້ປ້ອນເຂ ້ າຢື່ າງໜ້ອຍ 1 ຊ ື່ ວໂມງ.

ລາຍໄດ້ລວມທັງໝ ດ (ກື່ ອນການຫັກລ ບໃດໆ)
ຊື່ ອງນີ ້ ທື່ ານຈໍ າເປັນຕ້ອງປປ້ອນລາຍໄດ້ລວມຍອດຂອງທື່ ານສໍ າລັບອາທິດທີື່ ໄດ້ຮ້ອງຂໍ , ເຖິງແມື່ ນວື່ າທື່ ານຍັງບໍື່ ໄດ້ຮັບຄື່ າຈ້າງ
ເທ ື່ ອ. ຖ້າທື່ ານໄດ້ຮັບວັນພັກ, ວັນພັກແລ້ງ ຫ   ປະເພດອ ື່ ນໆຂອງການຈື່ າຍເງິ ນເດ ອນ (ແລະທື່ ານຈະກັບໄປເຮັດວຽກໃຫ້ນາຍ
ຈ້າງຂອງທື່ ານ), ທື່ ານຕ້ອງປ້ອນຈໍ ານວນທີື່ ທື່ ານໄດ້ຮັບໃນຊື່ ອງນີ ້ .

ຕ ວຢື່ າງ 1: ທື່ ານມີ ລາຍໄດ້ $14 ຕໍື່ ຊ ື່ ວໂມງ ແລະ ເຮັດ
ວຽກ 5 ຊ ື່ ວໂມງພາຍໃນອາທິດທີື່ ຮ້ອງຂໍ ເງິ ນຊື່ ວຍເຫ  ອ 
ແຕື່ ຈະບໍື່ ໄດ້ຮັບການຈື່ າຍເງິ ນຈ ນກວື່ າຮອດອາທິດໜ້າ. 

$14 X 5 ຊ ື່ ວໂມງ = 70 ທື່ ານມີ ລາຍໄດ້ 70 ໂດລາ 
ໃນລະຫວື່ າງອາທິດ 

ຕ ວຢື່ າງ 2: ທື່ ານມີ ລາຍໄດ້ $14 ຕໍື່ ຊ ື່ ວໂມງ ແລະ ບໍື່ ໄດ້ເຮັດວຽກ 
5 ຊ ື່ ວໂມງພາຍໃນອາທິດທີື່ ຮ້ອງຂໍ ເງິ ນຊື່ ວຍເຫ  ອ ແຕື່ ໄດ້ຮັບ
ການຈື່ າຍເງິ ນພັກ 5 ຊ ື່ ວໂມງ ແລະ ເງິ ນພັກແລ້ງ 5 ຊ ື່ ວໂມງ. 

$14 X 10 ຊ ື່ ວໂມງ = 140 ທື່ ານມີ ລາຍໄດ້ 140 ໂດລາ 
ໃນລະຫວື່ າງອາທິດ



ຖ້າທື່ ານບໍື່ ບອກຢື່ າງໜ້ອຍສອງລາຍຊ ື່ ຜູ້ຕິດຕໍື່ ໂດຍກ ງຂອງນາຍຈ້າງ ແລະ ສາມ
ກິດຈະກໍາຊອກວຽກ, ໃຫ້ຮັບປະກັນວື່ າທື່ ານຕອບວື່ າ “ແມື່ ນ” ຕໍື່ ກັບ ທີື່ ຖ ກຢຸດວຽກ
ຊ ື່ ວຄາວ (Temporarily Laid Off, TLO) ທີື່ ສະແດງຢູື່ ຂ້າງເທິ ງ. ໝາຍໃສື່ ຫ້ອງນີ ້ ຢ ນຢັນ
ວື່ າທື່ ານກໍາລັງ “ຊອກຫາວຽກຢື່ າງຈິ ງຈັງ” ດັື່ ງທີື່ ໄດ້ອະທິ ບາຍໄວ້ກື່ ອນໜ້ານີ ້ ພາຍໃຕ້
ກ ດລະບຽບຊ ື່ ວຄາວໃນປະຈຸບັນ. 

ທື່ ານສາມາດ ຂ້າມຫ້ອງນີ ້ ຖ້າ:

• ທື່ ານໄດ້ຢ້ັງຢ ນວື່ າທື່ ານກໍາລັງ “ຊອກ
ຫາວຽກຢື່ າງຈິ ງຈັງ” ໂດຍການວາງ
ແຜນທີື່ ຈະກັບຄ ນໄປຫານາຍຈ້າງ
ປ ກກະຕິຂອງທື່ ານເມ ື່ ອມີ ວຽກ; ຫ  

• ທື່ ານເຕັມໃຈທີື່ ຈະຊອກວຽກເຮັດເມ ື່ ອ
ການປະກາດພາວະສຸກເສີ ນຂອງລັດ 
ແລະ ທ້ອງຖິື່ ນບໍື່ ມີ ຜ ນບັງຄັບໃຊ້ອີ ກຕໍື່

ໄປ. 

ເລ ອກຫ້ອງນີ ້ ຖ້າທື່ ານ
ແມື່ ນ ສະມາຊິ ກ ທີື່ ດີ
ຂອງ ສະຫະພັນທີື່ ປິ ດ
ແລ້ວ. 

ກິດຈະກໍາຊອກວຽກ



ທື່ ານຕ້ອງໝາຍວື່ າທື່ ານຕ ກລ ງເຫັນດີ  ຫ   ຄໍ າຮ້ອງສະໝັກຂອງທື່ ານບໍື່ ສາມາດດໍ າເນີ ນການໄດ້.

ຕອບຄໍ າຖາມກື່ ຽວກັບການໃຊ້ຈື່ າຍເງິ ນຂອງທື່ ານ. ການຈື່ າຍເງິ ນດັື່ ງກື່ າວຈະເຮັດໃນແບບ
ດຽວກັນກັບທີື່ ພວກເຂ າເຄີ ຍເປັນມາກື່ ອນ. ມັນເປັນສິື່ ງສໍ າຄັນທີື່ ຈະຢ ນຢັນຂໍ ້ ມູນນີ ້ . 

ທື່ ານສາມາດເຂ ້ າເບິື່ ງເວບໄຊທ໌ COVID-19 ຂອງພວກເຮ າເພ ື່ ອປະກອບໃບຄ າຮ້ອງຂໍ ປະຈ າ
ອາທິ ດເພີື່ ມເຕີມ ສໍ າລັບທຸກໆ ອາທິ ດທີື່ ບໍື່ ຍັງບໍື່ ໄດ້ຮ້ອງຂໍ ຄວາມຊື່ ວຍເຫ  ອຜື່ ານອາທິ ດຜື່ ານມາ. 



ອື່ ານຂໍ ້ ມູນ ແລະ ຢ ນຢັນ ວື່ າ ຂໍ ້ ມູນທີື່ ສະໜອງໃຫ້ ໃນແບບຟອມແມື່ ນ 
ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ດີ ທີື່ ສຸດຕາມຄວາມຮູ້ຄວາມເປັນຈີ ງ. 

ລາຍເຊັນ ຂອງທື່ ານແມື່ ນຈໍ າເປັນ ພ້ອມດ້ວຍ ວັນທີ ທື່ ານລ ງລາຍເຊັນ
ໃສື່ ເອກະສານດັື່ ງກື່ າວ. 

ສໍ າລັບ ການອັບໂຫ ດແບບປອດໄພ, ການພີມຊ ື່  ຂອງທື່ ານໃສື່  ຈະຖ ກ 
ຍອມຮັບ ວື່ າເປັນລາຍເຊັນ.



ເຂ ້ າເຖິງປະຕູການອັບໂຫລດທີື່ ປອດໄພໃນ ລະບ ບການຮ້ອງຂໍ
ເງິ ນຜື່ ານທາງອອນໄລນ໌.

ເລ ອກທາງເລ ອກການຊ ດເຊີ ຍການຫວື່ າງງານສຸກເສີ ນຈາກ
ໂລດລະບາດ (PEUC). 

ຄໍ າແນະນໍ າການອັບໂຫ ດປອດໄພ

ບັນທ ກໃບສະໝັກຂອງ
ທື່ ານ ກື່ ອນອັບໂຫ ດມັນ.

ສິື່ ງສໍ າຄັນ

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


ປ້ອນ SSN ຂອງທື່ ານ ແລະ ລະຫັດ PIN ຂອງທື່ ານ

ສິື່ ງຄວນຈໍ າ: PIN ແມື່ ນຕ ວເລກດຽວກັນກັບທີື່ ທື່ ານເຄີ ຍໃຊ້ເພ ື່ ອຍ ື່ ນຂໍ ້

ຮຽກຮ້ອງຂອງທື່ ານ ແລະ ຮ້ອງຂໍ ເງິ ນປະຈໍ າອາທິ ດຂອງທື່ ານ

ກ ດ ສ ບຕໍື່  (Continue)

ຄໍ າແນະນໍ າການອັບໂຫ ດປອດໄພ

ທື່ ານອາດຈະຂ້າມຜື່ ານການໃຊ້ເລກລະຫັດ PIN ເພ ື່ ອອັບໂຫລດໃບສະໝັກຂອງທື່ ານຢື່ າງໃດກໍື່ ຕາມ ທື່ ານ
ຍັງຈະຕ້ອງມີ ລະຫັດ PIN ຂອງທື່ ານເພ ື່ ອຍ ື່ ນຄໍ າຮ້ອງຂໍ ປະຈໍ າອາທິ ດພາຍຫ ັ ງທື່ ານສະໝັກ PEUC ດໍ າເນີ ນ
ການແລ້ວ. 

ບັນທ ກໃບສະໝັກຂອງ
ທື່ ານ ກື່ ອນອັບໂຫ ດມັນ.

ສິື່ ງສໍ າຄັນ



ຢ ນຢັນວື່ າ ຕ ກລ ງເຫັນດີ ຕາມຂໍ ້ ກໍານ ດການສໍ ້ ໂກງ ໂດຍການ ພີມຊ ື່ ເຕັມຂອງທື່ ານໃສື່ . 

ກ ດ ສ ບຕໍື່  (Continue)

ຄໍ າແນະນໍ າການອັບໂຫ ດປອດໄພ

ຊ ື່  ແລະ ນາມສະກຸນ

ບັນທ ກໃບສະໝັກຂອງ
ທື່ ານ ກື່ ອນອັບໂຫ ດມັນ.

ສິື່ ງສໍ າຄັນ



ຄໍ າແນະນໍ າການອັບໂຫ ດປອດໄພ

ປ້ອນ ໝາຍເລກໂທລະສັບ
ທີື່ ດີ ທີື່ ສາມາດຕິດຕໍື່ ທື່ ານ.

ປ້ອນທີື່ ຢູື່  ອີ ເມລ໌ ທີື່ ດີ ຂອງ
ທື່ ານ ເພ ື່ ອພວກເຮ າ
ສາມາດແຈ້ງໃທື່ ານກື່ ຽວ
ກັບຂະບວນການຂອງຄໍ າ
ຮ້ອງຂໍ ຂອງທື່ ານ.

ເລ ອກປະເພດເອກະສານທີື່ ທື່ ານກໍາລັງຈະອັບໂຫ ດ: 

ສໍ າລັບ ໃບສະໝັກ PEUC ເລ ອກ PEUC ການຢ ນຢັນ/ຮັບເອ າ ດ້ວຍຕ ວເອງ

ສໍ າລັບຄໍ າຮ້ອງຂໍ ເງິ ນຊື່ ວຍເຫ  ອປະຈໍ າອາທິ ດ, ເລ ອກການຢ້ັງຢ ນຄໍ າຮ້ອງຂໍ ປະຈໍ າອາທິ ດ

ທື່ ານອາດອັບໂຫ ດເອກະສານເປັນຮູບແບບຕື່ າງໆດັື່ ງລຸື່ ມນີ ້ : PDF, PNG, GIF, TIF, BMP, JPG, or JPEG.

ບັນທ ກໃບສະໝັກຂອງ
ທື່ ານ ກື່ ອນອັບໂຫ ດມັນ.

ສິື່ ງສໍ າຄັນ



ຄໍ າແນະນໍ າການອັບໂຫ ດປອດໄພ
ບັນທ ກໃບສະໝັກຂອງ
ທື່ ານ ກື່ ອນອັບໂຫ ດມັນ.

ເມ ື່ ອທື່ ານເລ ອກໄຟລ໌ ແລ້ວ, ໃຫ້ກ ດໃສື່  “ອັບໂຫ ດ (Upload)”.

ເລ ອກປຸື່ ມ “ເລ ອກ
(Browse)” ເພ ື່ ອ
ຊອກຫາເອກະສານ
ທີື່ ທື່ ານຕ້ອງການອັບ
ໂຫ ດ.

ສິື່ ງສໍ າຄັນ



ຄໍ າແນະນໍ າການອັບໂຫ ດປອດໄພ

ຖ້າທື່ ານສໍ າເລັດການປັບປຸງໄຟລ໌ , ກ ດ “ການສ ື່ ງສໍ າເລັດ (Complete My Submission)”.

ທື່ ານອາດອັບໂຫ ດ
ໄຟລ໌ ເພີື່ ມ.

ເລ ອກປຸື່ ມ “ເລ ອກ 
(Browse)” ເພ ື່ ອຊອກ
ຫາເອກະສານທີື່ ທື່ ານ
ຕ້ອງການອັບໂຫ ດ.

ບັນທ ກໃບສະໝັກຂອງ
ທື່ ານ ກື່ ອນອັບໂຫ ດມັນ.

ສິື່ ງສໍ າຄັນ



ຄໍ າແນະນໍ າການອັບໂຫ ດປອດໄພ

ໜ້ານີ ້ ຈະຊື່ ວຍໃຫ້ທື່ ານຮູ້ວື່ າເອກະສານຂອງທື່ ານໄດ້ຖ ກອັບໂຫ ດສໍ າເລັດແລ້ວ. 

ທື່ ານຈະໄດ້ຮັບ ໝາຍເລກຢ ນຢັນ ແລະ ຄໍ າແນະນໍ າສໍ າລັບຂ້ັນຕອນຕໍື່ ໄປ. ເກັບລະຫັດນີ ້ ໄວ້ເພ ື່ ອ
ເປັນຂໍ ້ ມູນ.

ບັນທ ກໃບສະໝັກຂອງ
ທື່ ານ ກື່ ອນອັບໂຫ ດມັນ.

ສິື່ ງສໍ າຄັນ



ສິື່ ງສໍ າຄັນ: ຮັບປະກັນວື່ າທື່ ານຮ້ອງຂໍ ທຸກອາທິ ດທີື່ ທື່ ານຄາດຫວັງ
ວື່ າຈະໄດ້ຮັບການຈື່ າຍເງິ ນ.

ຂໍ ້ ມູນເພີື່ ມເຕີ ມ ກື່ ຽວກັບ ການຊ ດເຊີ ຍການຫວື່ າງງານສຸກເສີ ນ
ຈາກໂລດລະບາດ (PEUC) ຂອງພວກເຮ າເບິື່ ງໄດ້ທີື່ :

unemployment.oregon.gov


