
ការដាក់ពាក្យ 
ទាមទារសំណងប្រចំសប្ត្ហ៍ 

សប្ារ់

សំណងភាពគ្ម្នការងារធ្វើធដាយសារ
ការធកើតធ ើងវីរុសរាលដាល



សំណងភាពគ្ម្នការងារធ្វើធដាយសារការធកើតធ ើងវីរុសរាលដាល
PEUC (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, សំណងភាពគ្ម្នការងារធ្វើធដាយសារការធកើតធ ើងវីរុស
រាលដាល) គឺជាកម្មវធិីបណ ដ្ ោះអាសន្នដែលផ្តល់ប្រាកសំ់ណងែល់អ្នកគ្មម ន្ការងារណធវើរហូតែល់ 13 សាត ហ៍ែល់បុគគលដែល
អស់សិទ្ធិកនុងការទ្ទួ្លាន្សំណងធានារា ្ររ់ងភាពគ្ម្នការងារប្តមឹប្តវូតាមច្្ារ ់និងមិនានលកខណៈប្ររប់្គ្ន ់សប្រាបក់ារ
ទាមទារសំណងថ្មីដែលប្តឹមប្តវូតាមច្្ារ់ណៅកនុងរែឋមយួធ ៀត ឬតាម្រយៈកមមវិ្ីសហពន័ធ។ 

បន្ទា បព់ីអ្នកាន្ដាកព់ាកយណសនើសំុបន្ត PEUC ថ្មីរបស់អ្នក ណន្ទោះអ្នកន្ឹងបំណពញ សំធណើទាមទារសំណងប្រចំសប្ត្ហ៍មួយដាច្់
ធដាយដ កពីគ្ន្សប្រាបស់ប្ត្ហ៍នីមួយៗដែលអ្នកចង ់ លួប្នអតថប្រធោជនព៍ ីPEUC ។ អ្នកន្ឹងមនិចំប្ច្រ់ធំពញ សប្រាប ់
សប្ត្ហ៍ណាមួយដែលាន្ទាមទាររួច្ធហើយធដាយធប្រើប្ប្ស់ប្រពន័ធទាមទារសំណងតាមអនឡាញ ឬតាមរណាត្ញទាមទារ
សំណងប្រចំសប្ដ្ហ៍ (Weekly Claim Line)។ អ្នកកន៏្ងឹចាបណ់ផ្តើម្បញ្ជូ ន្រាយការណ៍បណតឹ ងទាម្ទារសំណងប្របចាសំាត ហ៍
របស់អ្នកសប្រាបរ់ាល់សាត ហ៍ដែលអ្នកកពុំងណសនើសំុអ្តថប្របណោជន្ណ៍ៅណប្រកាម្ PEUC រហូតទាល់ដតពាកយណសនើសំុរបស់អ្នកប្រតូវាន្
ែំណណើ រការ។

ឯកសារណន្ោះន្ឹងជួយ អ្នកកនុងការដសវងរក រប្យការណ៍ទាមទារសំណងប្រចំសប្ត្ហ៍។ ការដណន្ទណំន្ោះអ្នុ្វតតចំណពាោះអ្នកដែលាន្
ដាកព់ាកយសំុ PEUC ។ 



*** ប្មង់ដរររ ធនេះរួរប្តូវប្នធប្រើធែើម្បីធសនើសុំសប្ត្ហម៍ុន ដែលជាដផ្នកម្យួនន្ពាកយសំុរបស់អ្នកសប្រាប ់PEUC

ឬប្របសិន្ណបើអ្នកម្និ្អាចទាម្ទារណដាយណប្របើប្របពន័្ធទាម្ទារសំណងតាម្អ្ុនី្ធឺណណត ឬប ត្ ញទាម្ទារសំណងប្របចាំ
សាត ហ៍។*** 

ណៅណពលពាកយសំុ PEUC របស់អ្នកប្រតូវាន្ែំណណើ រការ អ្នកនឹ្ងប្រតូវាន្ជូន្ែំណឹងតាម្អ្ុដីម្ល ឬតាម្សំបបុ្រត ណហើយ
អ្នកអាចចាបណ់ផ្តើម្ណប្របើប្រាស់ប្របពន័្ធទាម្ទារសំណងតាម្អ្ុីន្ធឺណិត ឬប ត្ ញទាម្ទារសំណងប្របចាសំាត ហ៍។



អនកអាច្ដសវងរក ប្មង់ដរររ  ពាក្យធសនើសំុប្រចំសប្ត្ហ៍ ធៅកនុងធរហ ំព័រររស់ធយើង 
unemployment.oregon.gov។

ទាញយកទ្ប្រម្ងដ់បបបទ្ណហើយ រក្ា ុកវា ណៅកនុងឧបករណ៍របស់អ្នក។

https://unemployment.oregon.gov/


ប្រតិ ិនប្រចំសប្ត្ហ៍

អ្នក មិនអាច្ដាក់ធសនើរប្យការណ៍ទាមទារសំណងប្រចំសប្ត្ហ៍ធៅធែើមសប្ត្ហ៍ធ ។ អ្នកប្រតូវដតរងច់ារំហូតែល់
សាត ហ៍ណប្រកាយដែលអ្នកកំពុងទាម្ទារសំណងាន្បញ្ចប។់ 

មុនធពលអនកចរធ់្តើម ណធវើការណលើរាយការណ៍បណតឹ ងទាម្ទារសំណងប្របចាសំាត ហ៍របស់អ្នក សូម្រក្ា ុក ប្មងដ់ររ
រ ធៅកនុងឧរករណ៍ររស់អនកជាមុនសិន។

អនកនឹងប្ត់រងែ់ធំណើរការរធំពញដរររ  ប្រសិនធរើអនកមនិប្នរកា្ កុ ប្មងដ់រររ ធនាេះជាមនុធ ។

* ប្របតិទ្ិន្ប្របចាសំាត ហ៍របស់ណយើង គឺ ថ្ថ្ៃអា ិត្យ ណៅ ធា ្ង 12 ពាក់កណាត្លអាប្ធាត ែល់ ថ្ថ្ៃធៅរ៍ធា ្ង 11:59 យរ់
ឧទាហរណ៍ខាងណប្រកាម្បងាា ញពីសាត ហ៍ដែលចាបព់ីនថ្ៃទ្ ី3 ដែឧសភា ឆ្ន  ំ2020 ែល់នថ្ៃទ្ី 9 ដែឧសភា ឆ្ន  ំ2020។

នថ្ៃអាទិ្តយ នថ្ៃចន្ា នថ្ៃអ្ងាគ រ នថ្ៃពុធ នថ្ៃប្រពហសបតិ៍ នថ្ៃសុប្រក នថ្ៃណសារ ៍



 ប្មង់ដរររ  PDF ដែលអាច្រំធពញប្ន
នឹងមិនរក្ា ុកធដាយសវ័យប្រវតតិធ ។ ណយើង
សូម្ដណន្ទឱំ្យអ្នករកាទុ្កទិ្ន្នន្យ័ដែលអ្នក
ាន្បញ្ចូ លណៅកនុងទ្ប្រម្ងដ់បបបទ្ណអាយាន្
ញឹកញាបណ់ដាយណប្របើប ូតុង Save (រកាទុ្ក) 
ណៅណលើទ្ប្រម្ងដ់បបបទ្ ឬចុចណលើ File>Save 

(ឬ Save As)។

ប្រតូវធាន្ទថាអ្នករំធពញ ប្មង់ដរររ ទាំង
ប្សុង។  ប្មង់ដរររ ដែលមិនធពញធលញ
នឹងពន្ារធពលែំធណើរការ។ ប្របសិន្ណបើអ្នក
ម្និ្ាន្បំណពញទ្ប្រម្ងដ់បបបទ្ទាងំមូ្ល ឬ
ម្និ្ាន្បញ្ជជ កនិ់្ងចុោះហតថណលខាណលើទ្ប្រម្ង់
ដបបបទ្ណទ្ ណន្ទោះអ្នកនឹ្ងប្រតូវបំណពញពត័ា៌ន្
ទាងំអ្ស់ណៅណលើទ្ប្រម្ងដ់បបបទ្ថ្មីម្យួណទ្ៀត។

សំខាន់



សំធណើទាមទារសំណងប្រចំសប្ត្ហ៍
ប្របសិន្ណបើពាក្យសុំ PEUC ររស់អនកាន្ែធំណើរការរួច្រាល់ ណហើយអ្នកប្រតូវាន្ណគជូន្ែណឹំង ណន្ទោះកុំធប្រើ ប្មងដ់រររ ធនេះ ណែើម្ប ី
ទាម្ទារអ្តថប្របណោជន្រ៍យៈណពលម្យួសាត ហ៍។ អ្នកន្ឹងប្រតូវដាកឯ់កសារណដាយណប្របើប្រាស់ប្របពន័្ធទាម្ទារសំណងតាម្អ្ន្ឡាញ ឬ
ណដាយការណៅណៅកាន្ប់ ត្ ញទាម្ទារសំណងប្របចាសំាត ហ៍តាម្ណលែទូ្រស័ពាដែលាន្រាយណៅកនុងណសៀវណៅទាម្ទារសំណង 
(Claimant Handbook)។
ប្របសិន្ណបើពាក្យសុំ PEUC ររស់អនក មិនទាន់ប្នែធំណើរការ ណៅកនុងប្របពន័្ធរបស់ណយើងណទ្ ណហើយអ្នក ច្ង់ទាមទារអ្តថប្របណោជន្ប៍្របចាំ
សាត ហ៍សប្រាប ់សប្ត្ហ៍ដែលមិនទាន់ប្នទាមទារ បន្ទា បព់ីអ្តថប្របណោជន្ធ៍ាន្ទរា៉ាបរ់ងភាពគ្មម ន្ការងារណធវើាន្អ្ស់សុពលភាព 
ណន្ទោះអ្នកន្ឹងប្តូវរធំពញលិខតិរញ្ជ្កដ់ាច្ធ់ដាយដ កសប្ារ់សប្ត្ហដ៍ែលអ្នកចងទ់ាម្ទារ។

ណម្ើលវីធែអូ YouTube ធនេះ សប្រាបព់ត័ា៌ន្អ្ពំីការដាកព់ាកយ
ណសនើសំុ អតថប្រធោជនប៍្រចំសប្ត្ហ៍។ 

ណន្ោះន្ឹងពន្យល់ពីការរំពងឹ កុរច្ចរុប្នន រហូតែល់ការប្របកាស
អាសន្នបន្ទា ន្រ់បស់រែឋ ន្ិងម្ូលដាឋ ន្ដែលទាកទ់្ងន្ងឹ 
COVID-19 អ្ស់សុពលភាព។

https://www.youtube.com/watch?v=E82E6ApKiko&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E82E6ApKiko&feature=youtu.be
https://www.oregon.gov/employ/Unemployment/Claimant_Handbook/Pages/default.aspx
https://secure.emp.state.or.us/ocs4/index.cfm?u=F20200519A175147B10111478.144&lang=E


សូម្ផ្តល់ ធ ម្េះធពញររស់អនក ន្ិងធលខ
អតតសញ្ញ្ណអតិថ្ជិន ឬធលខសនតិសុខ
សងគមររស់អនក។ ណលែសាគ ល់អ្តិថ្ិជន្
របស់អ្នកគឺសថិតណៅណលើឯកសារទាងំអ្ស់
ដែលណយើងាន្ណផ្ញើណៅអ្នក។ 

ធប្រើ ប្មងដ់រររ ធនេះធែើមប្ីទាមទារ
អតថប្រធោជន៍មយួសប្ត្ហ៍រ ធុណា្្េះ។

អ្នកប្រតូវចងអុលបងាា ញ ថ្ថ្ៃអា ិត្យ (ចរ់ធ្តើមសប្ត្ហ៍) ន្ិងថ្ថ្ៃធៅរ៍ (រញ្ចរ់សប្ត្ហ៍) កាលបរណិចេទ្នន្សាត ហ៍ដែលអ្នកចងទ់ាម្ទារ
សំណង។ ណប្របើប្របតិទ្ិន្ដែលាន្ណរៀបរាបខ់ាងណលើណែើម្បកីំណតក់ាលបរណិចេទ្ប្របចាសំាត ហ៍។ 

ប្រសិនធរើអនករញ្ចូលកាលររិធច្េ មនិប្តមឹប្តវូធ  វានឹងានការពន្ារធពលកនងុែធំណើរការអតថប្រធោជនប៍្រចំសប្ត្ហ៍ររស់អនក។ 

ប្រតឡបម់្កកាន្ណ់គហទ្ំពរ័ COVID-19 របស់ណយើង ណែើម្បបីំណពញលិែិតបញ្ជជ កប់្របចាសំាត ហ៍បដន្ថម្ណទ្ៀតសប្រាបស់ាត ហ៍្ដែលម្និ្
ទាន្ា់ន្ទាម្ទារសំណងណដាយចាបណ់ផ្តើម្ពសីាត ហ៍នន្នថ្ៃទ្ី 29 ដែម្នី្ទ ឆ្ន  ំ2020 ។

អនកប្តូវដតរធំពញប្ររ់កដនែងរញ្ចូលទាំងអស់។



ធតើអនកប្នខកខាន  លួយកការ្តល់ជនូការងារកាលពីសប្ត្ហ៍មនុឬធ ? 
ណយើងកំពុងសួរ ថាណតើអ្នកប្រតូវាន្ណគផ្តល់ការងារ ណហើយអ្នកបែិណសធម្និ្ទ្ទួ្លយកការងារណន្ទោះ។ 
ាទ្ / ចាស ប្របសិន្ណបើអ្នកាន្បែណិសធការងារ។
ណទ្ ប្របសិន្ណបើអ្នកម្និ្ាន្បែណិសធការងារណទ្។ 

ណដាយណប្របើឧទាហរណ៍ណៅណលើទ្ំពរ័ម្ុន្ ចងអុលបងាា ញកាលររិធច្េ ថ្ថ្ៃធៅរ៍ នន្សាត ហ៍ដែលអ្នកចងទ់ាម្ទារសំណង។

ធតើអនកប្នឈរ់ពកីារងារកាលពីសប្ត្ហ៍
មុនឬធ ? 
ណយើងកំពុងសួរអ្នក ថាណតើអ្នកឈបណ់ធវើការ ណដាយសម័ប្រគចិតតកាលពីសាត ហ៍ម្ុន្ដម្ន្ណទ្។ 
ាទ្ / ចាស ប្របសិន្ណបើអ្នកាន្លាឈបព់កីារងារ។ 
ណទ្ ប្របសិន្ណបើអ្នកម្និ្ាន្លាឈបព់ីការងារ ឬម្និ្ាន្ការងារដែលអ្នកាន្លាឈប។់ 

ធតើអនកប្តវូប្នរធណេញពកីារងារកាលពីសប្ត្ហ៍មនុឬធ ? 
ណយើងកំពុងសួរ ថាណតើអ្នកប្រតូវាន្ណគបញ្ឈបព់កីារងារ ឬថាណតើន្ិណោជករបស់អ្នកបណណត ញអ្នកណចញឬណទ្។
ាទ្ / ចាស ប្របសិន្ណបើអ្នកប្រតូវាន្បណណត ញណចញ ឬពយរួការងារ។
ណទ្ ប្របសិន្ណបើអ្នកម្និ្ប្រតូវាន្ណគបណណត ញណចញ ឬពយរួការងារណទ្។ 
*ច្ំណាំ៖ ប្រតូវាន្រញ្្ឈរ់ពីការងារ ណដាយសារ កងវេះការងារ គឺ មិនដមន ប្រតូវាន្ណគគិតថា ប្តូវប្នធររធណេញធច្ញធនាេះធ ។



ធតើអនកធៅឆ្ង្យពី លីំធៅអច្ថិ្្នតយ៍ររស់អនកធប្ច្ើនជាង 3 ថ្ថ្ៃកាលពីសប្ត្ហ៍មុនឬធ ?
ណយើងចងែ់ឹង ថាណតើអ្នកាន្ណចញពទី្ីប្រកងុអ្ស់រយៈណពល ណប្រចើន្ជាងបីនថ្ៃកនុងសាត ហ៍ដែលអ្នកកពុំងទាម្ទារអ្តថប្របណោជន្ឬ៍ណទ្។ 
ាទ្ / ចាស ប្របសិន្ណបើអ្នកាន្ចាកណចញណលើសពីបនីថ្ៃ។
ណទ្ ប្របសិន្ណបើអ្នកម្និ្ាន្ចាកណចញទាល់ដតណសាោះ ឬណៅតិចជាងបីនថ្ៃកនុងសាត ហ៍ដែលប្រតូវាន្ទាម្ទារសំណង។

ធតើអនកទាំងពីរអាច្អនវុតតការងារជាក់ដសតង និងតាម្ែូវច្តិតដែលអនកប្នដសវងរកកាលពីសប្ត្ហ៍ឬធ ? 
ណយើងកំពុងសួរ ថាណតើអ្នកអាចណធវើការណៅសាត ហ៍ដែលអ្នកកពុំងទាម្ទារអ្តថប្របណោជន្ណ៍ន្ទោះឬណទ្។ 
អ្នកប្រតូវាន្ណគចាតទុ់្កថា “អាច” ណធវើការាន្ ប្របសិន្ណបើផ្លូវកាយ ន្ិងផ្លូវចិតតរបស់អ្នកាន្សម្តថភាពណធវើការាន្។ 
ប្របសិន្ណបើអ្នកប្រតូវាន្ណគដាកឱ់្យណៅដាចណ់ដាយដឡក ប៉ាុដន្តម្និ្ឈ ឺណន្ទោះអ្នកប្រតូវាន្ណគចាតទុ់្កថាអាចណធវើការាន្។ 
ណៅណប្រកាម្ចាប ់រធណាត្េះអាសននរច្ចុរប្នន ប្របសិន្ណបើអ្នកណៅផ្ាោះជតិម្យួសាត ហ៍ណពញ (ណប្រចើន្ជាង 3 នថ្ៃកន្លោះ) ណប្រពាោះអ្នកឈជឺាម្យួណរាគ
សញ្ជា នន្ជំងឺ COVID-19 ឬណរាគសញ្ជា ែូចជាជងំឺផ្តត សាយណផ្េងណទ្ៀតដែលរារាងំអ្នកពកីារណធវើការងារាន្ ណន្ទោះអ្នកប្រតូវាន្ចាតទុ់្កថា 
“អាច” ណធវើការាន្ ប្របសិន្ណបើអ្នកម្និ្ប្រតវូាន្បញ្ជូ ន្ណៅម្ន្ារីណពទ្យណៅចំណុច្ម្យួកនុងសាត ហ៍ណន្ទោះ។ 
ប្របសិន្ណបើអ្នកប្តវូប្នរញ្ជូនធៅមនទរីធព យ្កនងុក ំុងសប្ត្ហ៍ធនេះ ធនាេះអ្នកម្និ្ប្តវូប្នធររិតថា“អាច្”ាន្លទ្ធភាពណធវើការណៅសាត ហ៍
ណន្ោះណទ្។



ជាធរៀងរាល់ថ្ថ្ៃកាលពីសប្ត្ហ៍មុន ធតើអនកានរណំងច្ងធ់្វើការ និងានសមតថភាព  លួយក និងរាយការណ៍អំពីការងារធពញធា ្ង 
ធប្ៅធា ្ង និងរធណាត្េះអាសននឬធ ? 
ណយើងកំពុងសួរ ថាណតើអ្នកាន្ណពលអាចណធវើការាន្ ប្របសិន្ណបើការដាកដ់ាចណ់ដាយដឡកពីគ្មន ម្និ្ាន្ផ្លប៉ាោះពាល់ ឬប្របសិន្ណបើអ្នកាន្
បំណងដសវងរក ឬវលិប្រតឡបម់្កណធវើការណន្ោះវញិណៅណពលដែលាន្ណសចកតីប្របកាសអាសន្នរបស់រែឋ ន្ិងកនុងតបំន្ា់ន្ដែលទាកទ់្ងណៅន្ងឹ
ជំងឺ COVID-19 អ្ស់សុពលភាពណហើយ។

ធតើអនកប្នដសវងរកការងារោ ្ងសកមមកាលពសីប្ត្ហ៍មុនឬធ ? 
ណយើងចងែ់ឹង ថាណតើអ្នកាន្កំពុងដសវងរកការងារកនុងសាត ហ៍ដែលអ្នកកពុំងទាម្ទារសំណងឬណទ្។
អ្នកកំពងុដសវងរកការងារោ ្ងសកមម ប្របសិន្ណបើ អនកនឹងវិលប្ត រ់ធៅរកនធិោជកររស់អនក ឬ ានរំណងដសវងរកការងារ ណៅណពល
ាន្ការប្រកាសអាសននររស់រែឋនងិមលូដាឋ្នទាកទ់្ងន្ងឹជងំ ឺCOVID-19 អស់សុពលភាពធហើយ។ 

*ច្ំណាំ៖ ពិន្ិតយណម្ើល វីធែអូ YouTube សប្រាបច់ាបប់្រគ្មអាសន្នន្ទណពលបចចុបបន្ន ន្ិងការរពំឹងទុ្ក 

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


ធតើអនកប្នធ្វើការកាលពីសប្ត្ហ៍មុនឬធ  ធតើអនកប្ន  ួល ឬនឹង  ួលប្នការរង់ប្ប្ក់វិស្សមកាល ឬការឈរ់សប្ាកថ្ថ្ៃរុណ្យសំរារ់សប្ត្ហ៍ធនាេះ
ឬធ ? 
ណយើងចងែ់ឹងថាណតើអ្នកាន្ណធវើការណៅសាត ហ៍ណន្ោះ ឬទ្ទ្ួលាន្ការទូ្ទាត់្ ម្យួសប្រាបស់ាត ហ៍ណន្ោះឬណៅ។ 
រាយការណ៍ពីប្រាកចំ់ណូលែុលសរបុ ប្របសិន្ណបើអ្នកណធវើការកនុងសាត ហ៍ណន្ទោះ ឬអ្នកទ្ទួ្លាន្ប្រាកឈ់នួលវសិេម្កាល ឬនថ្ៃឈបសំ់រាក ណហើយអ្នកណប្រគ្មង
ន្ឹងវលិប្រតឡបណ់ៅណធវើការឱ្យន្ិណោជករបស់អ្នកវញិ។ កុំរាយការណ៍អ្ំពីប្រាកឈ់នួលវសិេម្កាល ឬនថ្ៃឈបសំ់រាក ប្របសិន្ណបើអ្នកបញ្ចបក់ារងាររបស់អ្នក
ជាម្យួន្ទណោជកជាអ្ចិន្ន្តយ។៍
រញ្ចូលច្ំនួនធា ្ងសរុរ
កដន្លងណន្ោះតប្រម្ូវឱ្យអ្នកបញ្ចូ លចំន្ួន្ណា៉ា ងដែលអ្នកាន្ណធវើការកនុងម្យួសាត ហ៍។ ប្របសិន្ណបើអ្នកម្និ្ាន្ណធវើការណទ្ ប៉ាុដន្តទ្ទ្ួលាន្ប្រាកឈ់នួលវសិេម្កាល 
ឬនថ្ៃឈបសំ់រាក សូម្បញ្ចូ លោ៉ា ងណោច្ស់ 1 ណា៉ា ង។
ប្ប្ក់ច្ំណូលែុលសរុរ (មុនធពលកាត់ធច្ញធ្្សងៗ)
កដន្លងណន្ោះតប្រម្ូវឱ្យអ្នកបញ្ចូ លប្រាកច់ំណូលែុលរបស់អ្នក សប្រាបស់ាត ហ៍ដែលប្រតូវាន្ទាម្ទារអ្តថប្របណោជន្ ៍ណបើណទាោះបីជាអ្នកម្និ្ទាន្ប់្រតូវាន្ទូ្ទាត់
ប្រាកក់ណ៏ដាយ។ ប្របសិន្ណបើអ្នកទ្ទ្ួលាន្ប្រាកវ់សិេម្កាល នថ្ៃឈបស់ប្រាក ឬប្របណេទ្ប្រាកឈ់នួលឈបស់ប្រាកប្របណេទ្្ម្យួណផ្េងណទ្ៀត (ណហើយអ្នក
ន្ឹងប្រតលបណ់ៅណធវើការឱ្យន្ិណោជករបស់អ្នកវញិ) អ្នកប្រតូវដតបញ្ចូ លចំន្ួន្ទ្ឹកប្រាកដ់ែលអ្នកាន្ទ្ទ្ួលកនុងកដន្លងណន្ោះ។
ឧទាហរណ៍ ី 1៖ អ្នករកាន្ $14 កនុងម្យួណា៉ា ងណហើយអ្នកាន្ណធវើការ 5
ណា៉ា ងកនុងអ្ំឡុងណពលម្យួសាត ហ៍ដែលន្ឹងកំពុងទាម្ទារសំណង ប៉ាុដន្ត
អ្នកន្ឹងម្និ្ទ្ទ្ួលាន្ការទូ្ទាតប់្រាករ់ហូតែល់សាត ហ៍ណប្រកាយ។ 
$14  X  5 ណា៉ា ង = 70 អ្នករកចំនូ្លាន្ 70 ែុល្ល្រ អ្ំឡុងណពល

ម្យួសាត ហ៍

ឧទាហរណ៍ ី 2៖ អ្នករកាន្ $14 កនុងម្យួណា៉ា ង ណហើយអ្នកម្និ្ាន្ណធវើ
ការកនុងកំឡុងណពលម្យួសាត ហ៍ដែលប្រតូវាន្ទាម្ទារសំណង ប៉ាុដន្ត
ទ្ទ្ួលាន្ប្រាកឈ់នួលវសិេម្កាល 5 ណា៉ា ង ន្ិងប្រាកឈ់នួលឈប់
សប្រាក 5 ណា៉ា ង។ 
$14  X  10 ណា៉ា ង = 140 អ្នករកចំនូ្លាន្ 140 ែុល្ល្រ

អំ្ឡុងណពល ម្យួសាត ហ៍



ប្របសិន្ណបើអ្នកម្និ្រាយណ ម្ ោះោ៉ា ងណោច្ស់ពត័ា៌ន្ទ្នំ្ទកទ់្នំ្ងរបស់ន្ណិោជកផ្តា ល់ពីរន្ទក ់ន្ិង
សកម្មភាពដសវងរកការងារចំនួ្ន្ប ីប្រតូវប្រាកែថាណ ល្ើយ “ ាទ្ / ចាស” ចំណពាោះ ការរញ្្ឈរ់ជារធណាត្េះ
អាសនន (Temporarily Laid Off, TLO) ដែលាន្បងាា ញខាងណលើ។ ការគូសធីកណលើប្របអ្បណ់ន្ោះ បញ្ជជ កថ់ាអ្នក
កំពុងដសវងរកការងារោ៉ា ងសកម្ម ែូចដែលាន្ពិពណ៌ន្ទពមី្នុ្ណៅកនុងចាបប់ណ ត្ ោះអាសន្នណពលបចចុបបន្ន។ 

អ្នកអាច រំលងប្រអរ់ធនេះ ប្រសិនធរើ៖
• អ្នកាន្បញ្ជជ កថ់ា អ្នកាន្ “កំពុងដសវងរក

ការងារោ៉ា ងសកម្ម” ណដាយណប្រគ្មងន្ឹងវលិ
ប្រតឡបណ់ៅរកន្ិណោជកធម្មតាវញិណៅណពល
ដែលាន្ការងារណធវើ។ ឬ 

• អ្នកាន្បណំងដសវងរកការងារណៅណពលការ
ប្របកាសអាសន្នរបស់រែឋ ន្ិងម្ូលដាឋ ន្អ្ស់
សុពលភាព។ 

ណប្រជើសណរ ើសប្របអ្បណ់ន្ោះ
ប្របសិន្ណបើអ្នកជាសាជិក
ដែលាន្កិតតិសពាលអនន្ 
សហជីពខាន្តតូច្។ 

សកមមភាពដសវងរកការងារ



អាន្ពត័ា៌ន្ណហើយ រញ្ជ្កថ់ាព័ត៌ានដែលប្ន្តល់ កនុងទំ្រងដ់បបបទ្ណន្ោះគឺ ប្តឹមប្តូវតាមច្ំធណេះែឹងលអ
រំ្ុតររស់អនក។ 

ហតថធលខាររស់អនករឺតប្មូវធអាយានរមួ្ជាម្យួកាលររិធច្េ ដែលអ្នកកំពុងចុោះហតថណលខាណលើឯកសារ។ 

សប្រាបអ់ារ់ ូតឯកសារដែលានសុវតថភិាព ធ ម្េះររស់អនកដែលប្នវាយធដាយកំុពយ្ ័រនឹ្ងប្រតូវប្ន
  ួលយកជាហតថណលខា។



ចូលណប្របើផ្តថ្លអាបឡូ់តដែលាន្សុវតថិភាពណៅណលើប្រព័នធទាមទារសំណងតាមអនឡាញ។

ណប្រជើសណរ ើសជណប្រម្ើស ការបន្ត (PEUC)។ 

ការដណនាំធែើម្បីអារ់ ូតប្រករធដាយសុវតថិភាព

សូមរក្ា ុកពាក្យសំុររស់អនក 
ម្នុ្ណពលអាបឡូ់តវាណឡើង។

សំខាន់

https://secure.emp.state.or.us/ocs4/index.cfm?u=F20200519A175147B10111478.144&lang=E


សូម្បញ្ចូ ល SSN ន្ិងធលខសាង្ត់ររស់អនក
សាគ ល់៖ ណលែសាៃ តគ់ឺជាណលែែូចគ្មន ដែលអ្នកាន្ណប្របើណែើម្បដីាក់
ពាកយទាម្ទារសំណង ន្ិងទាម្ទារសំណងជាណរៀងរាល់សាត ហ៍
ចុច Continue (រនត)

ការដណនាំធែើម្បីអារ់ ូតប្រករធដាយសុវតថិភាព

អ្នកអាចណចៀសណវៀងការណប្របើប្រាស់ណលែសាៃ តណ់ែើម្បអីាបឡូ់តនូ្វពាកយសំុរបស់អ្នក ណទាោះជាោ៉ា ង្ អ្នកណៅដតប្រតូវាន្ណលែសាៃ ត់
របស់អ្នក ណែើម្បដីាកព់ាកយទាម្ទារសំណងប្របចាសំាត ហ៍ បន្ទា បព់ីអ្នកាន្ដាកព់ាកយសំុ PEUC ។ 

សូមរក្ា ុកពាក្យសុំររស់អនក 
ម្ុន្ណពលអាបឡូ់តវាណឡើង។

សំខាន់



បញ្ជជ កថ់ា អ្នក យល់ប្សរនឹងធសច្កតដីថ្ែងការណ៍រនែ ំណដាយបញ្ចូ លណ ម្ ោះណពញរបស់អ្នក។ 
ចុច Continue (រនត)

ការដណនាំធែើម្បីអារ់ ូតប្រករធដាយសុវតថិភាព

ឈ ម្ ោះ និងនាមត្រកូល

សូមរក្ា ុកពាក្យសុំររស់អនក 
ម្ុន្ណពលអាបឡូ់តវាណឡើង។

សំខាន់



ការដណនាំធែើម្បីអារ់ ូតប្រករធដាយសុវតថិភាព

បញ្ចូ ល ធលខ ូរស័ពទលអ ដែលអាច
ទាកទ់្ងអ្នកាន្។

សូម្បញ្ចូ ល អាស័យដាឋ្នអ ៊ីដមលលអ
មួយ ដែលណយើងអាចជូន្ែណឹំងែល់
អ្នកថា ពាកយសំុរបស់អ្នកប្រតូវាន្
ែំណណើ រការណហើយ។

សូម្ណប្រជើសប្របណេទ្ឯកសារដែលអ្នកកពុំងអាបឡូ់តណឡើង៖ 
សប្រាបព់ាកយសំុ PEUC សូម្ចុច លិែិតបញ្ជជ ក ់PEUC ណដាយែលួន្ឯង/ចំណូល
សប្រាបក់ារទាមទារសំណងប្រចំសប្ត្ហ៍ សូម្ណប្រជើសណរ ើសលិខិតរញ្ជ្ក់ទាមទារសំណងប្រចំសប្ត្ហ៍
អ្នកអាចអាបឡូ់តឯកសារណឡើងតាម្ទ្ប្រម្ងែូ់ចខាងណប្រកាម្៖ PDF, PNG, GIF, TIF, BMP, JPG, ឬ JPEG។

សូមរក្ា ុកពាក្យសុំររស់អនក 
ម្ុន្ណពលអាបឡូ់តវាណឡើង។

សំខាន់



ការដណនាំធែើម្បីអារ់ ូតប្រករធដាយសុវតថិភាព

ណៅណពលដែលអ្នកាន្ណប្រជើសណរ ើសឯកសាររចួ សូម្ចុចណលើ “Upload (អារ់ ូត)”។

ណប្រជើសណរ ើសប ូតុង “Browse 

(រកធមើល)” ណែើម្បរីកឯក
សារដែលអ្នកចងអ់ាបឡូ់ត
ណឡើង។

សូមរក្ា ុកពាក្យសុំររស់អនក 
ម្ុន្ណពលអាបឡូ់តវាណឡើង។

សំខាន់



ការដណនាំធែើម្បីអារ់ ូតប្រករធដាយសុវតថិភាព

ប្របសិន្ណបើអ្នកាន្ណធវើបចចុបបន្នភាពឯកសាររចួរាល់ សូម្ចុចណលើ “Complete My Submission (រញ្ចរ់ការដាក់ពាក្យធសនើសុំររស់ខ្ុំ)”។

អ្នកអាចអាបឡូ់តឯកសារបដន្ថម្
ណផ្េងណទ្ៀត។

ណប្រជើសណរ ើសប ូតុង “Browse (រក
ធមើល)” ណែើម្បរីកឯកសារដែល
អ្នកចងអ់ាបឡូ់តណឡើង។

សូមរក្ា ុកពាក្យសុំររស់អនក 
ម្ុន្ណពលអាបឡូ់តវាណឡើង។

សំខាន់



ការដណនាំធែើម្បីអារ់ ូតប្រករធដាយសុវតថិភាព

ទ្ំពរ័ណន្ោះន្ឹងណអាយអ្នកែងឹថា ឯកសាររបស់អ្នកប្រតូវាន្អាបឡូ់តណឡើងណដាយណជាគជយ័។ 

អ្នកន្ឹងទ្ទួ្លាន្ ធលខរញ្ជ្ក់ ន្ិងការដណន្ទណំៅជំោន្បន្ទា ប។់ សូម្រកាទុ្កណលែណន្ោះសប្រាបជ់ាកំណតប់្រតារបស់អ្នក។

សូមរក្ា ុកពាក្យសុំររស់អនក 
ម្ុន្ណពលអាបឡូ់តវាណឡើង។

សំខាន់



សំខាន់៖ សូមប្ប្កែថា អនកទាមទារអតថប្រធោជន៍រាល់សប្ត្ហ៍ដែលអនកច្ង ់ លួប្នការ
 ូទាត់ប្ប្ក់។
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