
ການຍຼືື່ ນໃບຄໍາຮ້ອງຂໍເງິນຊື່ວຍເຫ ຼື ອ

ປະຈໍາອາທິດສໍາລັບ

ການຊົດເຊີຍການຫວື່ າງງານ

ສຸກເສີນຈາກໂລດລະບາດ



ການຊົດເຊີຍການຫວື່ າງງານສຸກເສີນຈາກໂລດລະບາດ

ການຊົດເຊີຍການຫວື່າງງານສຸກເສີນຈາກໂລດລະບາດ (Pandemic Emergency Unemployment 

Compensation, PEUC) ເປັນໂຄງການຊົົ່ ວຄາວທີົ່ ມີໃຫ້ການຊົດເຊີຍການຫວົ່າງງານໄດ້ສູງສຸດ 13 ອາທິດແກົ່ບຸກຄົນ

ທີົ່ ໄດ້ໝົດສິດ ທັງໝົດກັບ ການຊົດເຊີຍຫວື່າງງງານຈາກການປະກັນໄພແບບປົກກະຕິແລ້ວ ແລະ ບໍື່ ມີ

ສິດໄດ້ຮັບ ສ າລັບການຮ້ອງຂໍການຊົດເຊີຍ ໃນ ລັດອຼືື່ ນ ຫ ຼື ຜົ່ ານ ໂຄງການຂອງລັດຖະບານກາງ.

ພາຍຫ ັ ງທົ່ ານໄດ້ຍຼືົ່ ນໃບຮ້ອງຂ PEUC ພາຍຂະຫຍາຍໃໝົ່ຂອງທົ່ານ, ທົ່ານຈະປະກອບ ໃບຮ້ອງຂໍເງິນຊື່ວຍເຫ ຼື ອ

ປະຈໍາອາທິດແຍກຕື່າງຫາກt ສ າລັບແຕື່ລະອາທິດ ທີົ່ ທົ່ ານຕ້ອງການ ໄດ້ຮັບເງິນຊື່ວຍເຫ ຼື ອ PEUC. ທົ່ານຈະ ບໍື່

ຈໍາເປັນຕ້ອງປະກອບ ສົ່ວນນ້ີສ າລັບທຸກ ອາທິດ ທີົ່ ໄດ້ຮ້ອງຂ ເປັນທີື່ ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໂດຍໃຊ້ ລະບົບຮ້ອງຂໍ

ຜື່ ານທາງອອນໄລນ໌ ຫ ຼື ສາຍຮ້ອງຂໍປະຈໍາອາທິດ. ທົ່ານຍັງຈະເລີົ່ ມສົົ່ ງບົດລາຍງານການຮ້ອງຂ ປະຈ າອາທິດຂອງ

ທົ່ານສ າລັບແຕົ່ລະອາທິດທີົ່ ທົ່ ານ ກ າລັງຮ້ອງຂ ເງິນຊົ່ວຍເຫ ຼື ອພາຍໃຕ້ PEUC ຈົນກວົ່າການສະໝັກຂອງທົ່ານຈະຖຼື ກ

ດ າເນີນການ.

ເອກະສານສະບັບນ້ີຈະເປັນເຂັມທິດຊົ່ວຍທົ່ານ ລາຍງານການຮ້ອງຂໍປະຈໍາອາທິດ. ຄ າແນະນ ານ້ີແມົ່ ນໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກ

ຄົນທີົ່ ໄດ້ຍຼືົ່ ນໃບສະໝັກ PEUC. 



***ແບບຟອມນ້ີຄວນຖຼື ກນໍາໃຊ້ເພຼືື່ ອຮ້ອງຂໍອາທິດທີື່ ແລ້ວ ເຊິົ່ ງເປັນສົ່ວນໜ ົ່ ງຂອງຄ າ

ຮ້ອງຂ ຂອງທົ່ານສ າລັບ PEUC , ຫ ຼື ຖ້າທົ່ ານບ ົ່ ສາມາດຮ້ອງຂ ໂດຍນ າໃຊ້ລະບົບການຮ້ອງຂ ທາງ

ອອນໄລນ໌ ຫ ຼື ສາຍການຮ້ອງຂ ປະຈ າອາທິດ.*** 

ເມຼືົ່ ອໃບສະໝັກຂອງທົ່ານສ າລັບ PEUC ຖຼື ກດ າເນີນການແລ້ວ, ທົ່ານຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງ

ເຕຼື ອນທາງອີເມລ໌ ຫ ຼື ທາງໄປສະນີ ແລະ ສາມາດເລີົ່ ມຕ້ົນນ າໃຊ້ລະບົບການຮ້ອງຂ ທາງອອນ

ໄລນ໌ ຫ ຼື ສາຍການຮ້ອງຂ ປະຈ າອາທິດ.



ທື່ານສາມາດຊອກຫາ ແບບຟອມສະໝັກປະຈໍາອາທິດ ຈາກເວບໄຊທ໌ຂອງ

ພວກເຮົາ unemployment.oregon.gov. 

ດາວໂຫ ດແບບຟອມ ແລະ ບັນທຶກໄວ້ ໃນເຄຼືົ່ ອງຂອງທົ່ານ.

https://unemployment.oregon.gov/


ປະຕິທີນອາທິດ

ທົ່ານ ບໍື່ ສາມາດສົື່ ງ ບົດ ລາຍງານການຮ້ອງຂໍເງິນຊື່ວຍເຫ ຼື ອປະຈໍາອາທິດກື່ອນ. ທົ່ານຕ້ອງລ ຖ້າຈົນກົ່

ວາອາທິດທີົ່ ທົ່ ານຮ້ອງຂ ໄດ້ສ້ິນສຸດລົງກົ່ອນ. 

ກື່ອນທື່ານເລີື່ ມຕ້ົນ ເຮັດບົດລາຍງານການຮ້ອງຂ ປະຈ າອາທິດຂອງທົ່ານ, ກະລຸນາ ບັນທຶກແບບຟອມ

ລົງໃສື່ເຄຼືື່ ອງຂອງທື່ານກື່ອນ.

ທື່ານຈະສູນເສຍຄວາມຄຼື ບໜ້າຂອງທື່ານຖ້າທື່ານບໍື່ ບັນທຶກແບບຟອມກື່ອນ.

* ອາທິດໃນປະຕິທີນພວກເຮົາ ວັນອາທິດ ທີົ່ 12 ໂມງເຊ້ົາ ເຖິງ ວັນເສົາທີື່ 11:59 ໂມງແລງ

ຕົວຢົ່າງລຸົ່ມນ້ີສະແດງໃຫ້ເຫັນອາທິດຈາກ ພ ດສະພາ 3, 2020 ເຖິງ ພ ດສະພາ 9, 2020.

ວັນອາທິດ ວັນຈັນ ວັນອັງຄານ ວັນພຸດ ວັນພະຫັດ ວັນສຸກ ວັນເສົາ



ແບບຟອມ PDF ທີື່ ສາມາດເຕີມໄດ້

ຈະບໍື່ ມີລະບົບບັນທຶກແບບໂອໂຕ. 

ພວກເຮົາແນະນ າວົ່ າທົ່ ານຄວນບັນທ ກ

ຂ ້ ມູນທີົ່ ທົ່ ານປ້ອນໃສົ່ແບບຟອມເປັນ

ປະຈ າໂດຍໃຊ້ປຸົ່ມ Save ໃນແບບຟອມ

ຫ ຼື ໂດຍການກົດ File>Save (ຫ ຼື Save

As).

ຮັບປະກັນວົ່າທົ່ ານ ໄດ້ເຕີມ

ແບບຟອມຄົບຖ້ວນ. ແບບຟອມ

ທີື່ ບໍື່ ຄົບຖ້ວນໃບສະໝັກຈະຊັກຊ້າ

ໃນຂະບວນການຮ້ອງຂໍ. ຖ້າຫາກວົ່າ

ທົ່ານເຕີມແບບຟອມບ ົ່ ຄົບຖ້ວນ ຫ ຼື ຍັງ

ບ ົ່ ຢຼື ນຢັນ ແລະ ເຊັນແບບຟອມ, ທົ່ານ

ຈ າເປັນຕ້ອງເຕີມແບບຟອມພ້ອມຂ ້

ມູນ

ໃໝົ່ ທັງໝົດ.

ສິື່ ງສໍາຄັນ



ຂໍໃບຄໍາຮ້ອງຂໍເງິນຊື່ວຍເຫ ຼື ອປະຈໍາອາທິດ
ຖ້າໃບສະໝັກ PEUC ຂອງທື່ານ ໄດ້ ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແລ້ວ ແລະ ທົ່ານໄດ້ຮັບແຈ້ງ, ບໍື່ ຕ້ອງໃຊ້ແບບຟອມ

ນ້ີ ເພຼືົ່ ອຮ້ອງຂ ເງິນຊົ່ວຍເຫ ຼື ອ. ທົ່ານຈ າເປັນຕ້ອງໃຊ້ທາງອຼືົ່ ນໂດຍໃຊ້ລະບົບຮ້ອງຂ ຜົ່ ານທາງອອນໄລນ໌ ຫ ຼື ໂທຫາສາຍຮ້ອງ

ຂ ເງິນຊົ່ວຍເຫ ຼື ອປະຈ າອາທິດ ຕາມເບີທີົ່ ຢູົ່ ໃນປຼື້ ມຄູົ່ມຼື ຂອງຜູ້ຮ້ອງຂ . 

ຖ້າໃບສະໝັກ PEUC ຂອງທື່ານ ມີ ຍັງບໍື່ ທັນໄດ້ຖຼື ກດໍາເນີນການຢູື່ໃນລະບົບ ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ທົ່ານ

ຕ້ອງການຮ້ອງຂໍເງິນ ຜົນປະໂຫຍດປະຈ າອາທິດສ າລັບ ອາທິດທີື່ ຍັງບໍື່ ທັນໄດ້ຮ້ອງ ຫ ັ ງຈາກເງິນຊົ່ວຍເຫ ຼື ອປະກັນ

ໄພຫວົ່າງງານປົກກະຕິຂອງທົ່ານໝົດແລ້ວ, ທົ່ານ ຈໍາ ເປັນຕ້ອງເຮັດໃບຢ້ັງຢຼື ນແຍກຕື່າງຫາກສໍາລັບແຕື່ລະອາ

ທິດ ທີົ່ ທົ່ ານຕ້ອງການຮ້ອງຂ .

ເບິົ່ ງນ້ີ ວີດີໂອ YouTube ສ າລັບການເຕີມຂ ້ ມູນສ າລັບ

ເງິນຊື່ວຍເຫ ຼື ອປະຈໍາອາທິດ. 

ນ້ີຈະອະທິບາຍຄວາມຂາດຫວັງໃນປະຈຸບັນ ຈົນເຖິງ

ລັດ ແລະ ທ້ອງຖິົ່ ນຍົກເລີກພາວະສຸກເສີນທີົ່ ກົ່ ຽວຂ້ອງ

ກັບ COVID-19.

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


ກະລຸນາປ້ອນຊຼືົ່ ເຕັມ ຂອງທື່ານ, ແລະ

ເລກປະຈໍາຕົວລູກຄ້າ ຫ ຼື ເລກ

ປະກັນສັງຄົມຂອງທື່ານ. ເລກປະຈ າ

ຕົວລູກຄ້າແມົ່ ນມີຢູົ່ ທຸກເອກະສານທີົ່

ພວກເຮົາໄດ້ສົົ່ ງໃຫ້ທົ່ ານແລ້ວ. 

ໃຊ້ແບບຟອມນ້ີຮ້ອງຂໍສະເພາະ ຜົນ

ປະໂຫຍດ ຂອງໜຶື່ ງອາທິດເທົື່ ານ້ັນ.

ທົ່ານຈ າເປັນຕ້ອງບອກມຼື້ ວັນອາທິດ (ເລີື່ ມຕ້ົນອາທິດ) ແລະ ວັນເສົາ (ວັນສຸດທ້າຍອາທິດ) ວັນທີຂອງອາທິດທີົ່

ທົ່ ານຕ້ອງການຮ້ອງຂ . ໃຊ້ປະຕິທີນທີົ່ ກົ່າວມາຂ້າງເທີງເພຼືົ່ ອກ ານົດວັນທີຂອງອາທິດ. 

ຖ້າທື່ານປ້ອນວັນທີບໍື່ ຖຼື ກຕ້ອງ, ມັນອາດເຮັດໃຫ້ມີການຊັກຊ້າໃນຂະບວນການຮ້ອງຂໍປະຈໍາອາທິດທີື່ ທື່ານ

ຄວນຈະໄດ້ຮັບເງິນຊື່ວຍເຫ ຼື ອ. 

ທົ່ານກັບໄປສູົ່ເວບໄຊທ໌ COVID-19 ຂອງພວກເຮົາເພຼືົ່ ອປະກອບໃບຢ້ັງຢຼື ນປະຈ າອາທິດເພີົ່ ມເຕີມ ສ າລັບທຸກໆ ອາທິດທີົ່ ຍັງ

ບ ົ່ ໄດ້ຮ້ອງຂ ຄວາມຊົ່ວຍເຫ ຼື ອເລີົ່ ມຕ້ັງແຕົ່ອາທິດຂອງ ເດຼື ອນມີນາ 29, 2020.

ທື່ານມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງເຕີມໃສື່ທຸກຊື່ອງ. 



ທື່ານໄດ້ເສຍໃນການຍອມຮັບການໃຫ້ວຽກໜຶື່ ງໃນອາທິດແລ້ວແມື່ນບໍ? 

ພວກເຮົາຖາມຖ້າມີຄົນໃຫ້ວຽກກັບທົ່ານ ແລະ ທົ່ານປະຕິເສດວຽກນ້ັນ. 

ແມົ່ນ, ຖ້າທົ່ານປະຕິເສດວຽກ.

ບ , ຖ້າທົ່ານບ ົ່ ໄດ້ປະຕິເສດວຽກ. 

ໃຊ້ແບບຢົ່າງໃນໜ້ານ້ີ, ລະບຸ ວັນທີ ວັນເສົາ ຂອງອາທິດທີົ່ ຫວັງວົ່ າຈະຮ້ອງຂ .

ທື່ານໄດ້ລາອອກວຽກອາທິດແລ້ວ

ແມື່ ນບໍ? 

ພວກເຮົາຖາມ ຖ້າທົ່ານລາອອກໂດຍສະໝັກໃຈໃນອາທິດແລ້ວ. 

ແມົ່ນ, ຖ້າທົ່ານລາອອກວຽກ. 

ບ , ຖ້າທົ່ານບ ົ່ ໄດ້ລາອອກວຽກ ຫ ຼື ບ ົ່ ມີວຽກໃຫ້ລາອອກ. 

ທື່ານໄດ້ຖຼື ກໄລື່ອອກຫ ຼື ຢຸດວຽກຊົື່ ວຄາວໃນອາທິດແລ້ວແມື່ ນບໍ? 

ພວກເຮົາຖາມ ຖ້າທົ່ານຖຼື ກຢຸດວຽກຊົົ່ ວຄາວຈາກວຽກຂອງທົ່ານ ຫ ຼື ຖ້ານາຍຈ້າງຂອງທົ່ານໄລົ່ທົ່ ານອອກ.

ແມົ່ນ, ຖ້າທົ່ານຖຼື ກຢຸດຊົົ່ ວຄາວ ຫ ຼື ຖຼື ກໄລົ່ອອກ.
ບ , ຖ້າທົ່ານບ ົ່ ແມົ່ ນຖຼື ກໄລົ່ອອກ ແລະ ທັງບ ົ່ ແມົ່ ນຢຸດຊົົ່ ວຄາວ. 

*ສິື່ ງຄວນຈໍາ: ຖຼື ກ ຕັດຮອນ ເນຼືົ່ ອງຈາກ ບໍື່ ມີວຽກ ບ ົ່ ໄດ້ ຖຼື ວົ່ າຖຼື ກ ໄລື່ອອກ.



ທື່ານໄດ້ອອກຈາກທີື່ ຢູື່ຖາວອນຂອງທື່ານຫ າຍກວື່າ 3 ວັນໃນອາທິດແລ້ວບໍ?

ພວກເຮົາຢາກຮູ້ວົ່ າທົ່ານໄດ້ອອກຈາກເມຼື ອງຫ າຍກວົ່າສາມວັນໃນອາທິດທີົ່ ທົ່ ານຮ້ອງຂ ເງິນຊົ່ວຍເຫ ຼື ອ. 

ແມົ່ນ, ຖ້າທົ່ານໄດ້ໄປຫ າຍກວົ່າສາມວັນ.

ບ , ຖ້າທົ່ານບ ົ່ ໄດ້ໄປໃສ ຫ ຼື ໄປນ້ອຍກວົ່າສາມວັນໃນອາທິດທີົ່ ຮ້ອງຂ ເງິນຊົ່ວຍເຫ ຼື ອ.

ທື່ານມີຄວາມພ້ອມທັງຮື່າງກາຍແລະ ຈິດໃຈໃນການປະຕິບັດວຽກທີື່ ທື່ານຊອກໃນອາທິດແລ້ວຫ ຼື ບໍ? 

ພວກເຮົາຢາກຖາມ ຖ້າທົ່ານສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໃນອາທິດທີົ່ ທົ່ ານຮ້ອງຂ ເງິນຊົ່ວຍເຫ ຼື ອ. 

ໄດ້ພິຈາລະນາແລ້ວວົ່າ "ສາມາດ" ເຮັດວຽກ ຖ້າທາງຈິດໃຈ ແລະ ຮົ່າງກາຍສາມາດເຮັດວຽກນ້ັນໄດ້. 

ຖ້າທົ່ານຢູົ່ໃນຊົ່ວງກັກກັນ, ແຕົ່ບ ົ່ ໄຂ້, ທົ່ານຖຼື ກພິຈາລະນາວົ່ າ "ສາມາດ" ເຮັດວຽກ. 

ພາຍໃຕ້ ກົດລະບຽບຊົື່ ວຄາວ ປະຈຸບັນ, ຖ້າທົ່ານຢູົ່ ເຮຼື ອນເປັນສົ່ວນຫ າຍໃນອາທິດ (ຫ າຍກວົ່າ 3 ½ ວັນ) ເນຼືົ່ ອງຈາກທົ່ານໄຂ້

ຍ້ອນຕິດພະຍາດ COVID-19 ຫ ຼື ໄຂ້ຫວັດອຼືົ່ ນທີົ່ ມີອາການຄ້າຍຄຼື ທີົ່ ຕ້ອງປ້ອງກັນທົ່ານຈາກການໄປເຮັດວຽກ, ທົ່ານຖຼື ກ

ພິຈາລະນາວົ່ າ “ສາມາດ” ໄປວຽກເນຼືົ່ ອງຈາກບ ົ່ ໄດ້ນອນໂຮງໝ ຢູົ່ ຈຸດໃດເລີຍໃນໄລຍະຂອງອາທິດ. 

ຖ້າທົ່ານໄດ້ນອນ ໂຮງໝໍພາຍໃນທິດນ້ີ, ທົ່ານແມື່ນບໍື່ ໄດ້ຖຼື ກພິຈາລະນາວື່າ “ສາມາດດ” ໄປວຽກໄດ້ໃນອາທິດນ້ີ.



ທຸກວັນໃນອາທິດແລ້ວທື່ານຢາກເຮັດວຽກແລະ ສາມາດຮັບໄດ້ ແລະ ລາຍງານສໍາລັບວຽກເຕັມເວລາ, ວຽກເຄິື່ ງ

ເວລາ ແລະ ວຽກຊົື່ ວຄາວບໍ? 

ພວກເຮົາຖາມທົ່ານວົ່ າທົ່ານສາມາດຫາວຽກໄດ້ຖ້າການກັກກັນບ ົ່ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຫ ຼື ຖ້າທົ່ ານເຕັມໃຈທີົ່ ຈະສະແຫວງຫາ ຫ ຼື ກັບ

ມາເຮັດວຽກນ້ີເມຼືົ່ ອການປະກາດພາວະສຸກເສີນຂອງລັດ ແລະ ທ້ອງຖິົ່ ນທີົ່ ກົ່ ຽວຂ້ອງກັບ COVID-19 ບ ົ່ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ອີກຕ ົ່ ໄປ.

ທື່ານໄດ້ຊອກວຽກເຮັດຢື່າງຈິງຈັງໃນອາທິດແລ້ວນ້ີບໍ? 

ພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກຮູ້ວົ່ າທົ່ານກ າລັງຊອກຫາວຽກໃນອາທິດທີົ່ ທົ່ ານກ າລັງຮ້ອງຂ .

ທົ່ານ ກໍາລັງຊອກຫາວຽກຢື່າງຈິງຈັງ ຖ້າທື່ານຈະກັບໄປເຮັດວຽກກັບນາຍຈ້າງຂອງທື່ານຫ ຼື ຢາກຊອກຫາວຽກ ໃນ

ເມຼືົ່ ອລັດ ແລະ ທ້ອງຖິົ່ ນ ຍົກເລີກສະຖານະການສຸກເສີນ ກົ່ຽວກັບພະຍາດ COVID-19 ບໍື່ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແລ້ວ. 

*ສິື່ ງຄວນຈໍາ: ເຂ້ົາເບິົ່ ງ ວີດີໂອ YouTube ສ າລັບພາວະສຸກເສີນປະຈຸບັນ

ແລະ ຂ ້ ຍົກເວ້ັນ

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


ທື່ານເຮັດວຽກອາທິດແລ້ວບໍ, ຫ ຼື , ທື່ານໄດ້ ຫ ຼື ທື່ານຈະໄດ້ຮັບວັນພັກ ຫ ຼື ຊົດເຊີຍວັນພັກສໍາລັບອາທິດນ້ັນບໍ? 

ພວກເຮົາຢາກຮູ້ວົ່ າທົ່ ານໄດ້ເຮັດວຽກໃນອາທິດນ້ີ ຫ ຼື ໄດ້ຮັບການຈົ່າຍເງິນໃດໆ ສ າລັບອາທິດນ້ີ. 

ລາຍງານລາຍໄດ້ລວມຖ້າທົ່ານໄດ້ເຮັດວຽກໃນລະຫວົ່າງອາທິດ ຫ ຼື ທົ່ ານໄດ້ຮັບເງິນວັນພັກ ຫ ຼື ພັກແລ້ງ, ແລະ ທົ່ານວາງແຜນທີົ່ ຈະກັບໄປເຮັດ

ວຽກກັບນາຍຈ້າງຂອງທົ່ານ. ຢົ່າລາຍງານຄົ່າຈ້າງວັນພັກ ຫ ຼື ວັນພັກແລ້ງ ຖ້າທົ່ ານຖຼື ກແຍກອອກຈາກນາຍຈ້າງຂອງທົ່ານຢົ່າງຖາວອນ.

ປ້ອນຈໍານວນຊົື່ ວໂມງທັງໝົດ

ຊົ່ອງນ້ີທົ່ ານຈ າເປັນຕ້ອງເຕີມຈ ານວນຊົົ່ ວໂມງທີົ່ ທົ່ ານໄດ້ເຮັດວຽກໃນລະຫວົ່າງຂອງອາທິດ. ຖ້າທົ່ ານບ ົ່ ໄດ້ເຮັດວຽກແລ້ວແຕົ່ ໄດ້ຮັບເງິນວັນພັກ

ຫ ຼື ວັນພັກແລ້ງ, ໃຫ້ປ້ອນເຂ້ົາຢົ່າງໜ້ອຍ 1 ຊົົ່ ວໂມງ.

ລາຍໄດ້ລວມທັງໝົດ (ກື່ອນການຫັກລົບໃດໆ)

ຊົ່ອງນ້ີທົ່ ານຈ າເປັນຕ້ອງປປ້ອນລາຍໄດ້ລວມຍອດຂອງທົ່ານສ າລັບອາທິດທີົ່ ໄດ້ຮ້ອງຂ , ເຖິງແມົ່ ນວົ່ າທົ່ ານຍັງບ ົ່ ໄດ້ຮັບຄົ່າຈ້າງເທຼືົ່ ອ. ຖ້າທົ່ ານໄດ້

ຮັບວັນພັກ, ວັນພັກແລ້ງ ຫ ຼື ປະເພດອຼືົ່ ນໆຂອງການຈົ່າຍເງິນເດຼື ອນ (ແລະທົ່ານຈະກັບໄປເຮັດວຽກໃຫ້ນາຍຈ້າງຂອງທົ່ານ), ທົ່ານຕ້ອງປ້ອນ

ຈ ານວນທີົ່ ທົ່ ານໄດ້ຮັບໃນຊົ່ອງນ້ີ.

ຕົວຢື່າງ 1: ທົ່ານມີລາຍໄດ້ $14 ຕ ົ່ ຊົົ່ ວໂມງ ແລະ ເຮັດວຽກ 5

ຊົົ່ ວໂມງພາຍໃນອາທິດທີົ່ ຮ້ອງຂ ເງິນຊົ່ວຍເຫ ຼື ອ ແຕົ່ຈະບ ົ່ ໄດ້ຮັບ

ການຈົ່າຍເງິນຈົນກວົ່າຮອດອາທິດໜ້າ. 

$14 X 5 ຊົົ່ ວໂມງ = 70 ທົ່ານມີລາຍໄດ້ 70 ໂດລາ

ໃນລະຫວົ່າງອາທິດ

ຕົວຢື່າງ 2: ທົ່ານມີລາຍໄດ້ $14 ຕ ົ່ ຊົົ່ ວໂມງ ແລະ ບ ົ່ ໄດ້ເຮັດວຽກ

ພາຍໃນອາທິດທີົ່ ຮ້ອງຂ ເງິນຊົ່ວຍເຫ ຼື ອ ແຕົ່ ໄດ້ຮັບການຈົ່າຍເງິນພັກ

5 ຊົົ່ ວໂມງ ແລະ ເງິນພັກແລ້ງ 5 ຊົົ່ ວໂມງ. 

$14 X 10 ຊົົ່ ວໂມງ = 140 ທົ່ານມີລາຍໄດ້ 140 ໂດລາ

ໃນລະຫວົ່າງອາທິດ



ຖ້າທົ່ານບ ົ່ ບອກຢົ່າງໜ້ອຍສອງລາຍຊຼືົ່ ຜູ້ຕິດຕ ົ່ ໂດຍກົງຂອງນາຍຈ້າງ ແລະ ສາມກິດຈະກ າຊອກ

ວຽກ, ໃຫ້ຮັບປະກັນວົ່ າທົ່ານຕອບວົ່າ “ແມົ່ນ” ຕ ົ່ ກັບ ທີື່ ຖຼື ກຢຸດວຽກຊົື່ ວຄາວ (Temporarily 

Laid Off, TLO) ໃນຫ້ອງທີົ່ ສະແດງຢູົ່ ຂ້າງເທິງ. ໝາຍໃສົ່ຫ້ອງນ້ີຢຼື ນຢັນວົ່ າທົ່ ານກ າລັງ “ຊອກຫາ

ວຽກຢົ່າງຈິງຈັງ” ດັົ່ ງທີົ່ ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ກົ່ອນໜ້ານ້ີພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບຊົົ່ ວຄາວໃນປະຈຸບັນ. 

ທົ່ານສາມາດ ຂ້າມຫ້ອງນ້ີຖ້າ:

• ທົ່ານໄດ້ຢ້ັງຢຼື ນວົ່ າທົ່ ານກ າລັງ “ຊອກຫາ

ວຽກຢົ່າງຈິງຈັງ” ໂດຍການວາງແຜນທີົ່ ຈະ

ກັບຄຼື ນໄປຫານາຍຈ້າງປົກກະຕິຂອງທົ່ານ

ເມຼືົ່ ອມີວຽກ; 

• ທົ່ານເຕັມໃຈທີົ່ ຈະຊອກວຽກເຮັດເມຼືົ່ ອການ

ປະກາດພາວະສຸກເສີນຂອງລັດ ແລະ

ທ້ອງຖິົ່ ນບ ົ່ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ອີກຕ ົ່ ໄປ. 

ເລຼື ອກຫ້ອງນ້ີຖ້າທົ່ ານ

ແມົ່ນ ສະມາຊິກ ທີົ່ ດີ

ຂອງ ສະຫະພັນທີື່ ປິດ

ແລ້ວ. 

ກິດຈະກໍາຊອກວຽກ



ອົ່ານຂ ້ ມູນ ແລະ ຢຼື ນຢັນ ວົ່ າ ຂ້ໍມູນທີື່ ສະໜອງໃຫ້ ໃນແບບຟອມແມົ່ນ

ຖຼື ກຕ້ອງ ແລະ ດີທີື່ ສຸດຕາມຄວາມຮູ້ຄວາມເປັນຈີງ. 

ລາຍເຊັນ ຂອງທື່ານແມື່ ນຈໍາເປັນ ພ້ອມດ້ວຍ ວັນທີ ທົ່ານລົງລາຍເຊັນໃສົ່

ເອກະສານດັົ່ ງກົ່າວ. 

ສ າລັບ ການອັບໂຫ ດແບບປອດໄພ, ການພີມຊຼືົ່ ຂອງທື່ານໃສື່ ຈະຖຼື ກ

ຍອມຮັບ ວົ່ າເປັນລາຍເຊັນ.



ເຂ້ົາເຖິງປະຕູການອັບໂຫລດທີົ່ ປອດໄພໃນ ລະບົບການຮ້ອງຂໍເງິນ

ຜື່ ານທາງອອນໄລນ໌.

ເລຼື ອກທາງເລຼື ອກພາກຂະຫຍາຍ (PEUC). 

ຄໍາແນະນໍາການອັບໂຫ ດປອດໄພ

ບັນທຶກໃບສະໝັກຂອງ
ທື່ານ ກົ່ອນອັບໂຫ ດມັນ.

ສິື່ ງສໍາຄັນ

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


ປ້ອນ SSN ຂອງທົ່ານ ແລະ ລະຫັດ PIN ຂອງທົ່ານ

ສິົ່ ງຄວນຈ າ: PIN ແມົ່ນຕົວເລກດຽວກັນກັບທີົ່ ທົ່ ານເຄີຍໃຊ້ເພຼືົ່ ອຍຼືົ່ ນຂ ້ ຮຽກ

ຮ້ອງຂອງທົ່ານ ແລະ ຮ້ອງຂ ເງິນປະຈ າອາທິດຂອງທົ່ານ

ກົດ ສຼື ບຕໍື່ (Continue)

ຄໍາແນະນໍາການອັບໂຫ ດປອດໄພ

ທົ່ານອາດຈະຂ້າມຜົ່ ານການໃຊ້ເລກລະຫັດ PIN ເພຼືົ່ ອອັບໂຫລດໃບສະໝັກຂອງທົ່ານຢົ່າງໃດກ ົ່ ຕາມ ທົ່ານຍັງຈະຕ້ອງມີ

ລະຫັດ PIN ຂອງທົ່ານເພຼືົ່ ອຍຼືົ່ ນຄ າຮ້ອງຂ ປະຈ າອາທິດພາຍຫ ັ ງທົ່ ານສະໝັກ PEUC ດ າເນີນການແລ້ວ. 

ບັນທຶກໃບສະໝັກຂອງ

ທື່ານ ກົ່ອນອັບໂຫ ດມັນ.

ສິື່ ງສໍາຄັນ



ຢຼື ນຢັນວົ່າ ຕົກລົງເຫັນດີຕາມຂ້ໍກໍານົດການສ້ໍໂກງ ໂດຍການ ພີມຊຼືົ່ ເຕັມຂອງທົ່ານໃສົ່. 

ກົດ ສຼື ບຕໍື່ (Continue)

ຄໍາແນະນໍາການອັບໂຫ ດປອດໄພ

ຊຼືື່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ບັນທຶກໃບສະໝັກຂອງ

ທື່ານ ກົ່ອນອັບໂຫ ດມັນ.

ສິື່ ງສໍາຄັນ



ຄໍາແນະນໍາການອັບໂຫ ດປອດໄພ

ປ້ອນໝາຍເລກໂທລະສັບທີື່

ດີ ທີົ່ ສາມາດຕິດຕ ົ່ ທົ່ ານ.

ປ້ອນທີົ່ ຢູົ່ ອີເມລ໌ທີື່ ດີຂອງ

ທື່ານ ເພຼືົ່ ອພວກເຮົາສາມາດ

ແຈ້ງໃທົ່ ານກົ່ຽວກັບຂະບວນ

ການຂອງຄ າຮ້ອງຂ ຂອງທົ່ ານ.

ເລຼື ອກປະເພດເອກະສານທີົ່ ທົ່ ານກ າລັງຈະອັບໂຫ ດ: 

ສ າລັບໃບສະໝັກ PEUC ໃຫ້ເລຼື ອກ PEUC ການຢຼື ນຢັນ/ນ າເຂ້ົາ ດ້ວຍຕົນເອງ

ສ າລັບ ຄໍາຮ້ອງຂໍເງິນ ຊົ່ວຍເຫ ຼື ອ ປະຈໍາອາທິດ, ເລຼື ອກການຢ້ັງຢຼື ນຄໍາຮ້ອງຂໍປະຈໍາອາທິດ

ທົ່ານອາດອັບໂຫ ດເອກະສານເປັນຮູບແບບຕົ່າງໆດັົ່ ງລຸົ່ມນ້ີ: PDF, PNG, GIF, TIF, BMP, JPG, or JPEG.

ບັນທຶກໃບສະໝັກຂອງ

ທື່ານ ກົ່ອນອັບໂຫ ດມັນ.

ສິື່ ງສໍາຄັນ



ຄໍາແນະນໍາການອັບໂຫ ດປອດໄພ

ເມຼືົ່ ອທົ່ ານເລຼື ອກໄຟລ໌ແລ້ວ, ໃຫ້ກົດໃສົ່ “ອັບໂຫ ດ (Upload)”.

ເລຼື ອກປຸົ່ມ “ເລຼື ອກ
(Browse)” ເພຼືົ່ ອຊອກ
ຫາເອກະສານທີົ່ ທົ່ ານ
ຕ້ອງການອັບໂຫ ດ.

ບັນທຶກໃບສະໝັກຂອງ

ທື່ານ ກົ່ອນອັບໂຫ ດມັນ.

ສິື່ ງສໍາຄັນ



ຄໍາແນະນໍາການອັບໂຫ ດປອດໄພ

ຖ້າທົ່ ານສ າເລັດການປັບປຸງໄຟລ໌, ກົດ “ການສົື່ ງສໍາເລັດ (Complete My Submission)”.

ທົ່ານອາດອັບໂຫ ດໄຟລ໌
ເພີົ່ ມ.

ເລຼື ອກປຸົ່ມ “ເລຼື ອກ
(Browse)” ເພຼືົ່ ອຊອກຫາ
ເອກະສານທີົ່ ທົ່ ານຕ້ອງການ
ອັບໂຫ ດ.

ບັນທຶກໃບສະໝັກຂອງ

ທື່ານ ກົ່ອນອັບໂຫ ດມັນ.

ສິື່ ງສໍາຄັນ



ຄໍາແນະນໍາການອັບໂຫ ດປອດໄພ

ໜ້ານ້ີຈະຊົ່ວຍໃຫ້ທົ່ ານຮູ້ວົ່ າເອກະສານຂອງທົ່ານໄດ້ຖຼື ກອັບໂຫ ດສ າເລັດແລ້ວ. 

ທົ່ານຈະໄດ້ຮັບໝາຍເລກຢຼື ນຢັນ ຫແລະ ຄ າແນະນ າສ າລັບຂ້ັນຕອນຕ ົ່ ໄປ. ເກັບລະຫັດນ້ີໄວ້ເພຼືົ່ ອເປັນຂ ້

ມູນ.

ບັນທຶກໃບສະໝັກຂອງ

ທື່ານ ກົ່ອນອັບໂຫ ດມັນ.

ສິື່ ງສໍາຄັນ



ສິື່ ງສໍາຄັນ: ຮັບປະກັນວື່າທື່ານຮ້ອງຂໍທຸກອາທິດທີື່ ທື່ານຄາດຫວັງ

ວື່າຈະໄດ້ຮັບການຈື່າຍເງິນ.

ຂ ້ ມູນເພີົ່ ມເຕີມ ກົ່ຽວກັບ ການຊົດເຊີຍການຫວົ່າງງານສຸກເສີນຈາກໂລດ

ລະບາດ ຂອງພວກເຮົາເບິົ່ ງໄດ້ທີົ່ :

unemployment.oregon.gov


