ການຍື່ຼື ນໃບຄໍາຮ້ອງຂໍເງິນຊື່ວຍເຫຼື ອ

ປະຈໍາອາທິດສໍາລັບ

ການຊົດເຊີຍການຫວື່າງງານ
ສຸກເສີນຈາກໂລດລະບາດ

ການຊົດເຊີຍການຫວື່າງງານສຸກເສີນຈາກໂລດລະບາດ
ການຊົດເຊີຍການຫວື່ າງງານສຸກເສີນຈາກໂລດລະບາດ (Pandemic Emergency Unemployment
Compensation, PEUC) ເປັນໂຄງການຊົ່ົ ວຄາວທົ່ີ ມີໃຫ້ ການຊົດເຊີຍການຫວົ່ າງງານໄດ້ ສູງສຸດ 13 ອາທິດແກົ່ ບຸກຄົນ
ທົ່ີ ໄດ້ ໝ
ົ ດສິດ ທັງໝົດກັບ ການຊົດເຊີຍຫວື່ າງງງານຈາກການປະກັນໄພແບບປົກກະຕິແລ້ ວ ແລະ ບື່ໍ ມີ
ສິດໄດ້ ຮັບ ສາລັບ ການຮ້ ອງຂໍການຊົດເຊີຍ ໃນ ລັດອື່ຼື ນ ຫຼື ຜົ່ ານ ໂຄງການຂອງລັດຖະບານກາງ.

ພາຍຫັ ງທົ່ ານໄດ້ ຍົ່ຼື ນໃບຮ້ ອງຂ PEUC ພາຍຂະຫຍາຍໃໝົ່ ຂອງທົ່ ານ, ທົ່ ານຈະປະກອບ ໃບຮ້ ອງຂໍເງິນຊື່ ວຍເຫຼື ອ
ປະຈໍາອາທິດແຍກຕື່ າງຫາກt ສາລັບ ແຕື່ ລະອາທິດ ທົ່ີ ທົ່ ານຕ້ ອງການ ໄດ້ ຮັບເງິນຊື່ ວຍເຫຼື ອ PEUC. ທົ່ ານຈະ ບື່ໍ

ຈໍາເປັນຕ້ ອງປະກອບ ສົ່ ວນນ້ີ ສາລັບທຸກ ອາທິດ ທົ່ີ ໄດ້ ຮ້ອງຂ ເປັນທື່ີ ຮຽບຮ້ ອຍແລ້ ວ ໂດຍໃຊ້ ລະບົບຮ້ ອງຂໍ
ຜື່ ານທາງອອນໄລນ໌ ຫຼື ສາຍຮ້ ອງຂໍປະຈໍາອາທິດ. ທົ່ ານຍັງຈະເລົ່ີ ມສົ່ົ ງບົດລາຍງານການຮ້ ອງຂປະຈາອາທິດຂອງ
ທົ່ ານສາລັບແຕົ່ ລະອາທິດທົ່ີ ທົ່ ານ ກາລັງຮ້ ອງຂເງິນຊົ່ ວຍເຫຼື ອພາຍໃຕ້ PEUC ຈົນກວົ່ າການສະໝັກຂອງທົ່ ານຈະຖຼືກ
ດາເນີນການ.

ເອກະສານສະບັບນ້ີ ຈະເປັນເຂັມທິດຊົ່ ວຍທົ່ ານ ລາຍງານການຮ້ ອງຂໍປະຈໍາອາທິດ. ຄາແນະນານ້ີ ແມົ່ ນໃຊ້ ໄດ້ ກັບທຸກ
ຄົນທົ່ີ ໄດ້ ຍົ່ຼື ນໃບສະໝັກ PEUC.

***ແບບຟອມນ້ີ ຄວນຖຼືກນໍາໃຊ້ ເພື່ຼື ອຮ້ ອງຂໍອາທິດທື່ີ ແລ້ ວ ເຊົ່ິ ງເປັນສົ່ ວນໜົ່ ງຂອງຄາ
ຮ້ ອງຂຂອງທົ່ ານສາລັບ PEUC , ຫຼື ຖ້ າທົ່ ານບົ່ ສາມາດຮ້ ອງຂໂດຍນາໃຊ້ ລະບົບການຮ້ ອງຂທາງ
ອອນໄລນ໌ ຫຼື ສາຍການຮ້ ອງຂປະຈາອາທິດ.***
ເມົ່ຼື ອໃບສະໝັກຂອງທົ່ ານສາລັບ PEUC ຖຼືກດາເນີນການແລ້ ວ, ທົ່ ານຈະໄດ້ ຮັບການແຈ້ ງ
ເຕຼືອນທາງອີເມລ໌ ຫຼື ທາງໄປສະນີ ແລະ ສາມາດເລົ່ີ ມຕ້ົ ນນາໃຊ້ ລະບົບການຮ້ ອງຂທາງອອນ
ໄລນ໌ ຫຼື ສາຍການຮ້ ອງຂປະຈາອາທິດ.

ທື່ ານສາມາດຊອກຫາ ແບບຟອມສະໝ
ັ ກປະຈໍາອາທິດ ຈາກເວບໄຊທ໌ຂອງ
ພວກເຮົາ unemployment.oregon.gov.

ດາວໂຫດແບບຟອມ ແລະ ບັນທຶກໄວ້ ໃນເຄົ່ຼື ອງຂອງທົ່ ານ.

ປະຕິທີນອາທິດ
* ອາທິດໃນປະຕິທີນພວກເຮົາ ວັນອາທິດ ທົ່ີ 12 ໂມງເຊ້ົ າ ເຖິງ ວັນເສົາທື່ີ 11:59 ໂມງແລງ
ຕົວຢົ່າງລຸົ່ມນ້ີ ສະແດງໃຫ້ ເຫັນອາທິດຈາກ ພດສະພາ 3, 2020 ເຖິງ ພດສະພາ 9, 2020.
ວັນອາທິດ

ວັນຈັນ

ວັນອັງຄານ

ວັນພຸ ດ

ວັນພະຫັດ

ວັນສຸ ກ

ວັນເສົາ

ທົ່ ານ ບື່ໍ ສາມາດສື່ົ ງ ບົດ ລາຍງານການຮ້ ອງຂໍເງິນຊື່ ວຍເຫຼື ອປະຈໍາອາທິດກື່ ອນ. ທົ່ ານຕ້ ອງລຖ້ າຈົນກົ່
ວາອາທິດທົ່ີ ທົ່ ານຮ້ ອງຂໄດ້ ສ້ິ ນສຸດລົງກົ່ ອນ.

ກື່ ອນທື່ ານເລື່ີ ມຕ້ົ ນ ເຮັດບົດລາຍງານການຮ້ ອງຂປະຈາອາທິດຂອງທົ່ ານ, ກະລຸນາ ບັນທຶກແບບຟອມ
ລົງໃສື່ ເຄື່ຼື ອງຂອງທື່ ານກື່ ອນ.
ທື່ ານຈະສູ ນເສຍຄວາມຄຼືບໜ້າຂອງທື່ ານຖ້ າທື່ ານບື່ໍ ບັນທຶກແບບຟອມກື່ ອນ.

ສື່ິ ງສໍາຄັນ
ແບບ ຟອມ PDF ທື່ີ ສາມາດເຕີມໄດ້
ຈະບື່ໍ ມີລະບົບບັນທຶກແບບໂອໂຕ.
ພວກເຮົາແນະນາວົ່ າທົ່ ານຄວນບັນທກ
ຂ້ ມູ ນທົ່ີ ທົ່ ານປ້ອນໃສົ່ ແບບຟອມເປັນ
ປະຈາໂດຍໃຊ້ ປຸົ່ມ Save ໃນແບບຟອມ
ຫຼື ໂດຍການກົດ File>Save (ຫຼື Save
As).
ຮັບປະກັນວົ່ າທົ່ ານ ໄດ້ ເຕີມ
ແບບຟອມຄົບຖ້ ວນ. ແບບຟອມ
ທື່ີ ບື່ໍ ຄົບຖ້ ວນໃບສະໝ
ັ ກຈະຊັກຊ້ າ
ໃນຂະບວນການຮ້ ອງຂໍ. ຖ້ າຫາກວົ່ າ
ທົ່ ານເຕີມແບບຟອມບົ່ ຄົບຖ້ ວນ ຫຼື ຍັງ
ບົ່ ຢຼືນຢັນ ແລະ ເຊັນແບບຟອມ, ທົ່ ານ
ຈາເປັນຕ້ ອງເຕີມແບບຟອມພ້ ອມຂ້
ມູ ນ
ໃໝົ່ ທັງໝົດ.

ຂໍໃບຄໍາຮ້ອງຂໍເງິນຊື່ວຍເຫຼື ອປະຈໍາອາທິດ
ຖ້ າໃບສະໝັກ PEUC ຂອງທື່ ານ ໄດ້ ຮັບການຈັດຕ້ັ ງປະຕິບັດແລ້ ວ ແລະ ທົ່ ານໄດ້ ຮັບແຈ້ ງ, ບື່ໍ ຕ້ ອງໃຊ້ ແບບຟອມ
ນ້ີ ເພົ່ຼື ອຮ້ ອງຂເງິນຊົ່ ວຍເຫຼື ອ. ທົ່ ານຈາເປັນຕ້ ອງໃຊ້ ທາງອົ່ຼື ນໂດຍໃຊ້ ລະບົບຮ້ ອງຂຜົ່ ານທາງອອນໄລນ໌ ຫຼື ໂທຫາສາຍຮ້ ອງ
ຂເງິນຊົ່ ວຍເຫຼື ອປະຈາອາທິດ ຕາມເບີທົ່ີ ຢູ ົ່ ໃນປ້ຼື ມຄູ ົ່ ມຼືຂອງຜູ້ ຮ້ ອງຂ.

ຖ້ າໃບສະໝັກ PEUC ຂອງທື່ ານ ມີ ຍັງບື່ໍ ທັນໄດ້ ຖຼືກດໍາເນີນການຢູ ື່ ໃນລະບົບ ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ທົ່ ານ
ຕ້ ອງການຮ້ ອງຂໍເງິນ ຜົນປະໂຫຍດປະຈາອາທິດສາລັບ ອາທິດທື່ີ ຍັງບື່ໍ ທັນໄດ້ ຮ້ ອງ ຫັ ງຈາກເງິນຊົ່ ວຍເຫຼື ອປະກັນ
ໄພຫວົ່ າງງານປົກກະຕິຂອງທົ່ ານໝົດແລ້ ວ, ທົ່ ານ ຈໍາ ເປັນຕ້ ອງເຮັດໃບຢ້ັ ງຢຼືນແຍກຕື່ າງຫາກສໍາລັບແຕື່ ລະອາ
ທິດ ທົ່ີ ທົ່ ານຕ້ ອງການຮ້ ອງຂ.
ເບົ່ິ ງນ້ີ ວີດີໂອ YouTube ສາລັບການເຕີມຂ້ ມູ ນສາລັບ
ເງິນຊື່ ວຍເຫຼື ອປະຈໍາອາທິດ.
ນ້ີ ຈະອະທິບາຍ ຄວາມຂາດຫວັງໃນປະຈຸບັນ ຈົນເຖິງ
ລັດ ແລະ ທ້ ອງຖົ່ິ ນຍົກເລີກພາວະສຸກເສີນທົ່ີ ກົ່ ຽວຂ້ ອງ
ກັບ COVID-19.

ທື່ ານມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ ອງເຕີມໃສື່ ທຸກຊື່ ອງ.
ກະລຸນາປ້ອນຊົ່ຼື ເຕັມ ຂອງທື່ ານ, ແລະ
ເລກປະຈໍາຕົວລູ ກຄ້ າ ຫຼື ເລກ
ປະກັນສັງຄົມຂອງທື່ ານ. ເລກປະຈາ
ຕົວລູ ກຄ້ າແມົ່ ນມີຢູ ົ່ ທຸກເອກະສານທົ່ີ
ພວກເຮົາໄດ້ ສົ່ົ ງໃຫ້ ທົ່ານແລ້ ວ.
ໃຊ້ ແບບຟອມນ້ີ ຮ້ ອງຂໍສະເພາະ ຜົນ
ື່ຶ ງອາທິດເທື່ົ ານ້ັ ນ.
ປະໂຫຍດ ຂອງໜ
ທົ່ ານຈາເປັນຕ້ ອງບອກ ມ້ຼື ວັນອາທິດ (ເລື່ີ ມຕ້ົ ນອາທິດ) ແລະ ວັນເສົາ (ວັນສຸດທ້ າຍອາທິດ) ວັນທີຂອງອາທິດທົ່ີ
ທົ່ ານຕ້ ອງການຮ້ ອງຂ. ໃຊ້ ປະຕິທີນທົ່ີ ກົ່ າວມາຂ້ າງເທີງເພົ່ຼື ອການົດວັນທີຂອງອາທິດ.
ຖ້ າທື່ ານປ້ອນວັນທີບື່ໍ ຖຼືກຕ້ ອງ, ມັນອາດເຮັດໃຫ້ ມີການຊັກຊ້ າໃນຂະບວນການຮ້ ອງຂໍປະຈໍາອາທິດທື່ີ ທື່ ານ
ຄວນຈະໄດ້ ຮັບເງິນຊື່ ວຍເຫຼື ອ.
ທົ່ ານກັບໄປສູ ົ່ ເວບໄຊທ໌ COVID-19 ຂອງພວກເຮົາເພຼືົ່ອປະກອບໃບຢ້ັ ງຢຼືນປະຈາອາທິດເພົ່ີ ມເຕີມ ສາລັບທຸກໆ ອາທິດທົ່ີ ຍັງ
ບົ່ ໄດ້ ຮ້ອງຂຄວາມຊົ່ ວຍເຫຼື ອເລົ່ີ ມຕ້ັ ງແຕົ່ ອາທິດຂອງ ເດຼືອນມີນາ 29, 2020.

ໃຊ້ ແບບຢົ່າງໃນໜ້ ານ້ີ , ລະບຸ ວັນທີ ວັນເສົາ ຂອງອາທິດທົ່ີ ຫວັງວົ່ າຈະຮ້ ອງຂ.
ື່ຶ ງໃນອາທິດແລ້ ວແມື່ ນບໍ?
ທື່ ານໄດ້ ເສຍໃນການຍອມຮັບການໃຫ້ ວຽກໜ
ພວກເຮົາຖາມຖ້ າມີຄົນໃຫ້ ວຽກກັບທົ່ ານ ແລະ ທົ່ ານປະຕິເສດວຽກນ້ັ ນ.

ແມົ່ ນ, ຖ້ າທົ່ ານປະຕິເສດວຽກ.
ບ, ຖ້ າທົ່ ານບົ່ ໄດ້ ປະຕິເສດວຽກ.
ທື່ ານໄດ້ ລາອອກວຽກອາທິດແລ້ ວ
ແມື່ ນບໍ?
ພວກເຮົາຖາມ ຖ້ າທົ່ ານລາອອກໂດຍສະໝັກໃຈໃນອາທິດແລ້ ວ.
ແມົ່ ນ, ຖ້ າທົ່ ານລາອອກວຽກ.
ບ, ຖ້ າທົ່ ານບົ່ ໄດ້ ລາອອກວຽກ ຫຼື ບົ່ ມີວຽກໃຫ້ ລາອອກ.
ທື່ ານໄດ້ ຖຼືກໄລື່ ອອກ ຫຼື ຢຸດວຽກຊື່ົ ວຄາວໃນອາທິດແລ້ ວແມື່ ນບໍ?
ພວກເຮົາຖາມ ຖ້ າທົ່ ານຖຼືກຢຸດວຽກຊົ່ົ ວຄາວຈາກວຽກຂອງທົ່ ານ ຫຼື ຖ້ ານາຍຈ້ າງຂອງທົ່ ານໄລົ່ ທົ່ານອອກ.
ແມົ່ ນ, ຖ້ າທົ່ ານຖຼືກຢຸດຊົ່ົ ວຄາວ ຫຼື ຖຼືກໄລົ່ ອອກ.
ບ, ຖ້ າທົ່ ານບົ່ ແມົ່ ນຖຼືກໄລົ່ ອອກ ແລະ ທັງບົ່ ແມົ່ ນຢຸດຊົ່ົ ວຄາວ.
*ສື່ິ ງຄວນຈໍາ: ຖຼືກ ຕັດຮອນ ເນົ່ຼື ອງຈາກ ບື່ໍ ມີວຽກ ບົ່ ໄດ້ ຖຼືວົ່ າຖຼືກ ໄລື່ ອອກ.

ທື່ ານໄດ້ ອອກຈາກທື່ີ ຢູ ື່ ຖາວອນຂອງທື່ ານຫາຍກວື່ າ 3 ວັນໃນອາທິດແລ້ ວບໍ?
ພວກເຮົາຢາກຮູ ້ ວົ່າທົ່ ານໄດ້ ອອກຈາກເມຼືອງຫາຍກວົ່ າສາມວັນໃນອາທິດທົ່ີ ທົ່ ານຮ້ ອງຂເງິນຊົ່ ວຍເຫຼື ອ.

ແມົ່ ນ, ຖ້ າທົ່ ານໄດ້ ໄປຫາຍກວົ່ າສາມວັນ.
ບ, ຖ້ າທົ່ ານບົ່ ໄດ້ ໄປໃສ ຫຼື ໄປນ້ ອຍກວົ່ າສາມວັນໃນອາທິດທົ່ີ ຮ້ ອງຂເງິນຊົ່ ວຍເຫຼື ອ.
ທື່ ານມີຄວາມພ້ ອມທັງຮື່ າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈໃນການປະຕິບັດວຽກທື່ີ ທື່ ານຊອກໃນອາທິດແລ້ ວຫຼື ບໍ?
ພວກເຮົາຢາກຖາມ ຖ້ າທົ່ ານສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ໃນອາທິດທົ່ີ ທົ່ ານຮ້ ອງຂເງິນຊົ່ ວຍເຫຼື ອ.
ໄດ້ ພິຈາລະນາແລ້ ວວົ່ າ "ສາມາດ" ເຮັດວຽກ ຖ້ າທາງຈິດໃຈ ແລະ ຮົ່ າງກາຍສາມາດເຮັດວຽກນ້ັ ນໄດ້ .
ຖ້ າທົ່ ານຢູ ົ່ ໃນຊົ່ ວງກັກກັນ, ແຕົ່ ບົ່ ໄຂ້ , ທົ່ ານຖຼືກພິຈາລະນາວົ່ າ "ສາມາດ" ເຮັດວຽກ.
ພາຍໃຕ້ ກົດລະບຽບຊື່ົ ວຄາວ ປະຈຸບັນ, ຖ້ າທົ່ ານຢູ ົ່ ເຮຼືອນເປັນສົ່ ວນຫາຍໃນອາທິດ (ຫາຍກວົ່ າ 3 ½ ວັນ) ເນົ່ຼື ອງຈາກທົ່ ານໄຂ້
ຍ້ ອນຕິດພະຍາດ COVID-19 ຫຼື ໄຂ້ ຫວັດອົ່ຼື ນທົ່ີ ມີອາການຄ້ າຍຄຼືທົ່ີ ຕ້ ອງປ້ອງກັນທົ່ ານຈາກການໄປເຮັດວຽກ, ທົ່ ານຖຼືກ
ພິຈາລະນາວົ່ າ “ສາມາດ” ໄປວຽກເນົ່ຼື ອງຈາກບົ່ ໄດ້ ນອນໂຮງໝຢູ ົ່ ຈຸດໃດເລີຍໃນໄລຍະຂອງອາທິດ.
ຖ້ າທົ່ ານໄດ້ ນອນ ໂຮງໝ
ໍ ພາຍໃນທິດນ້ີ , ທົ່ ານ ແມື່ ນບື່ໍ ໄດ້ ຖຼືກພິຈາລະນາວື່ າ “ສາມາດດ” ໄປວຽກໄດ້ ໃນອາທິດນ້ີ .

ທຸກວັນໃນອາທິດແລ້ ວທື່ ານຢາກເຮັດວຽກ ແລະ ສາມາດຮັບໄດ້ ແລະ ລາຍງານສໍາລັບວຽກເຕັມເວລາ, ວຽກເຄື່ິ ງ
ເວລາ ແລະ ວຽກຊື່ົ ວຄາວບໍ?
ພວກເຮົາຖາມທົ່ ານວົ່ າທົ່ ານສາມາດຫາວຽກໄດ້ ຖ້າການກັກກັນບົ່ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຫຼື ຖ້ າທົ່ ານເຕັມໃຈທົ່ີ ຈະສະແຫວງຫາ ຫຼື ກັບ
ມາເຮັດວຽກນ້ີ ເມົ່ຼື ອການປະກາດພາວະສຸກເສີນຂອງລັດ ແລະ ທ້ ອງຖົ່ິ ນທົ່ີ ກົ່ ຽວຂ້ ອງກັບ COVID-19 ບົ່ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ອີກຕົ່ ໄປ.

ທື່ ານໄດ້ ຊອກວຽກເຮັດຢື່າງຈິງຈັງໃນອາທິດແລ້ ວນ້ີ ບໍ?
ພວກເຮົາຕ້ ອງການຢາກຮູ ້ ວົ່າທົ່ ານກາລັງຊອກຫາວຽກໃນອາທິດທົ່ີ ທົ່ ານກາລັງຮ້ ອງຂ.
ທົ່ ານ ກໍາລັງຊອກຫາວຽກຢື່າງຈິງຈັງ ຖ້ າ ທື່ ານຈະກັບໄປເຮັດວຽກກັບນາຍຈ້ າງຂອງທື່ ານ ຫຼື ຢາກຊອກຫາວຽກ ໃນ
ເມົ່ຼື ອລັດ ແລະ ທ້ ອງຖົ່ິ ນ ຍົກເລີກສະຖານະການສຸກເສີນ ກົ່ ຽວກັບພະຍາດ COVID-19 ບື່ໍ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ແລ້ ວ.
*ສື່ິ ງຄວນຈໍາ: ເຂ້ົ າເບົ່ິ ງ ວີດີໂອ YouTube ສາລັບພາວະສຸກເສີນປະຈຸບັນ
ແລະ ຂ້ ຍົກເວ້ັ ນ

ທື່ ານເຮັດວຽກອາທິດແລ້ ວບໍ,ຫຼື , ທື່ ານໄດ້ ຫຼື ທື່ ານຈະໄດ້ ຮັບວັນພັກ ຫຼື ຊົດເຊີຍວັນພັກສໍາລັບອາທິດນ້ັ ນບໍ?
ພວກເຮົາຢາກຮູ ້ ວົ່າທົ່ ານໄດ້ ເຮັດວຽກໃນອາທິດນ້ີ ຫຼື ໄດ້ ຮັບການຈົ່ າຍເງິນໃດໆ ສາລັບອາທິດນ້ີ .
ລາຍງານລາຍໄດ້ ລວມຖ້ າທົ່ ານໄດ້ ເຮັດວຽກໃນລະຫວົ່ າງອາທິດ ຫຼື ທົ່ ານໄດ້ ຮັບເງິນວັນພັກ ຫຼື ພັກແລ້ ງ, ແລະ ທົ່ ານວາງແຜນທົ່ີ ຈະກັບໄປເຮັດ
ວຽກກັບນາຍຈ້ າງຂອງທົ່ ານ. ຢົ່າລາຍງານຄົ່ າຈ້ າງວັນພັກ ຫຼື ວັນພັກແລ້ ງ ຖ້ າທົ່ ານຖຼືກແຍກອອກຈາກນາຍຈ້ າງຂອງທົ່ ານຢົ່າງຖາວອນ.
ປ້ອນຈໍານວນຊື່ົ ວໂມງທັງໝ
ົ ດ
ຊົ່ ອງນ້ີ ທົ່ ານຈາເປັນຕ້ ອງເຕີມຈານວນຊົົ່ວໂມງທົ່ີ ທົ່ ານໄດ້ ເຮັດວຽກໃນລະຫວົ່ າງຂອງອາທິດ. ຖ້ າທົ່ ານບົ່ ໄດ້ ເຮັດວຽກແລ້ ວແຕົ່ ໄດ້ ຮັບເງິນວັນພັກ
ຫຼື ວັນພັກແລ້ ງ, ໃຫ້ ປ້ອນເຂົ້າຢົ່າງໜ້ ອຍ 1 ຊົົ່ວໂມງ.

ລາຍໄດ້ ລວມທັງໝ
ົ ດ (ກື່ ອນການຫັກລົບໃດໆ)
ຊົ່ ອງນ້ີ ທົ່ ານຈາເປັນຕ້ ອງປປ້ອນລາຍໄດ້ ລວມຍອດຂອງທົ່ ານສາລັບອາທິດທົ່ີ ໄດ້ ຮ້ອງຂ, ເຖິງແມົ່ ນວົ່ າທົ່ ານຍັງບົ່ ໄດ້ ຮັບຄົ່ າຈ້ າງເທົ່ຼື ອ. ຖ້ າທົ່ ານໄດ້
ຮັບວັນພັກ, ວັນພັກແລ້ ງ ຫຼື ປະເພດອົ່ຼື ນໆຂອງການຈົ່ າຍເງິນເດຼືອນ (ແລະທົ່ ານຈະກັບໄປເຮັດວຽກໃຫ້ ນາຍຈ້ າງຂອງທົ່ ານ), ທົ່ ານຕ້ ອງປ້ອນ
ຈານວນທົ່ີ ທົ່ ານໄດ້ ຮັບໃນຊົ່ ອງນ້ີ .
ຕົວຢື່າງ 1: ທົ່ ານມີລາຍໄດ້ $14 ຕົ່ ຊົ່ົ ວໂມງ ແລະ ເຮັດວຽກ 5
ຊົ່ົ ວໂມງພາຍໃນອາທິດທົ່ີ ຮ້ ອງຂເງິນຊົ່ ວຍເຫຼື ອ ແຕົ່ ຈະບົ່ ໄດ້ ຮັບ
ການຈົ່ າຍເງິນຈົນກວົ່ າຮອດອາທິດໜ້ າ.

ຕົວຢື່າງ 2: ທົ່ ານມີລາຍໄດ້ $14 ຕົ່ ຊົ່ົ ວໂມງ ແລະ ບົ່ ໄດ້ ເຮັດວຽກ
ພາຍໃນອາທິດທົ່ີ ຮ້ ອງຂເງິນຊົ່ ວຍເຫຼື ອ ແຕົ່ ໄດ້ ຮັບການຈົ່ າຍເງິນພັກ
5 ຊົ່ົ ວໂມງ ແລະ ເງິນພັກແລ້ ງ 5 ຊົ່ົ ວໂມງ.

$14 X 5 ຊົ່ົ ວໂມງ = 70

$14 X 10 ຊົ່ົ ວໂມງ = 140 ທົ່ ານມີລາຍໄດ້ 140 ໂດລາ
ໃນລະຫວົ່ າງອາທິດ

ທົ່ ານມີລາຍໄດ້ 70 ໂດລາ
ໃນລະຫວົ່ າງອາທິດ

ກິດຈະກໍາຊອກວຽກ

ທົ່ ານສາມາດ ຂ້ າມຫ້ ອງນ້ີ ຖ້ າ:

• ທົ່ ານໄດ້ ຢ້ັ ງຢຼືນວົ່ າທົ່ ານກາລັງ “ຊອກຫາ
ວຽກຢົ່າງຈິງຈັງ” ໂດຍການວາງແຜນທົ່ີ ຈະ
ກັບຄຼືນໄປຫານາຍຈ້ າງປົກກະຕິຂອງທົ່ ານ
ເມົ່ຼື ອມີວຽກ;
• ທົ່ ານເຕັມໃຈທົ່ີ ຈະຊອກວຽກເຮັດເມົ່ຼື ອການ
ປະກາດພາວະສຸກເສີນຂອງລັດ ແລະ
ທ້ ອງຖົ່ິ ນບົ່ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ອີກຕົ່ ໄປ.

ເລຼືອກຫ້ ອງນ້ີ ຖ້ າທົ່ ານ
ແມົ່ ນ ສະມາຊິກ ທົ່ີ ດີ
ຂອງ ສະຫະພັນທື່ີ ປິດ
ແລ້ ວ.

ຖ້ າທົ່ ານບົ່ ບອກຢົ່າງໜ້ ອຍສອງລາຍຊົ່ຼື ຜູ້ ຕິດຕົ່ ໂດຍກົງຂອງນາຍຈ້ າງ ແລະ ສາມກິດຈະກາຊອກ
ວຽກ, ໃຫ້ ຮັບປະກັນວົ່ າທົ່ ານຕອບວົ່ າ “ແມົ່ ນ” ຕົ່ ກັບ ທື່ີ ຖຼືກຢຸດວຽກຊື່ົ ວຄາວ (Temporarily
Laid Off, TLO) ໃນຫ້ ອງທົ່ີ ສະແດງຢູ ົ່ ຂ້າງເທິງ. ໝາຍໃສົ່ ຫ້ອງນ້ີ ຢຼືນຢັນວົ່ າທົ່ ານກາລັງ “ຊອກຫາ
ວຽກຢົ່າງຈິງຈັງ” ດົ່ັ ງທົ່ີ ໄດ້ ອະທິບາຍໄວ້ ກົ່ ອນໜ້ ານ້ີ ພາຍໃຕ້ ກົດລະບຽບຊົ່ົ ວຄາວໃນປະຈຸບັນ.

ອົ່ ານຂ້ ມູນ ແລະ ຢຼືນຢັນ ວົ່ າ ຂ້ໍ ມູນທື່ີ ສະໜອງໃຫ້ ໃນແບບຟອມແມົ່ ນ
ຖຼືກຕ້ ອງ ແລະ ດີທື່ີ ສຸດຕາມຄວາມຮູ້ຄວາມເປັນຈີງ.
ລາຍເຊັນ ຂອງທື່ ານແມື່ ນຈໍາເປັນ ພ້ ອມດ້ ວຍ ວັນທີ ທົ່ ານລົງລາຍເຊັນໃສົ່
ເອກະສານດົ່ັ ງກົ່ າວ.
ສາລັບ ການອັບໂຫດແບບປອດໄພ, ການພີມຊົ່ຼື ຂອງທື່ ານໃສື່ ຈະຖຼືກ
ຍອມຮັບ ວົ່ າເປັນລາຍເຊັນ.

ຄໍາແນະນໍາການອັບໂຫດປອດໄພ
ເຂ້ົ າເຖິງປະຕູ ການອັບໂຫລດທົ່ີ ປອດໄພໃນ ລະບົບການຮ້ ອງຂໍເງິນ
ຜື່ ານທາງອອນໄລນ໌.
ເລຼືອກທາງເລຼືອກພາກຂະຫຍາຍ (PEUC).

ສື່ິ ງສໍາຄັນ
ບັນທຶກໃບສະໝ
ັ ກຂອງ
ທື່ ານ ກົ່ ອນອັບໂຫດມັນ.

ຄໍາແນະນໍາການອັບໂຫດປອດໄພ

ສື່ິ ງສໍາຄັນ
ບັນທຶກໃບສະໝ
ັ ກຂອງ
ທື່ ານ ກົ່ ອນອັບໂຫດມັນ.

ປ້ອນ SSN ຂອງທົ່ ານ ແລະ ລະຫັດ PIN ຂອງທົ່ ານ
ສົ່ິ ງຄວນຈາ: PIN ແມົ່ ນຕົວເລກດຽວກັນກັບທົ່ີ ທົ່ ານເຄີຍໃຊ້ ເພົ່ຼື ອຍົ່ຼື ນຂ້ ຮຽກ
ຮ້ ອງຂອງທົ່ ານ ແລະ ຮ້ ອງຂເງິນປະຈາອາທິດຂອງທົ່ ານ
ກົດ ສຼືບຕື່ໍ (Continue)
ທົ່ ານອາດຈະຂ້ າມຜົ່ ານການໃຊ້ ເລກລະຫັດ PIN ເພົ່ຼື ອອັບໂຫລດໃບສະໝັກຂອງທົ່ ານຢົ່າງໃດກົ່ ຕາມ ທົ່ ານຍັງຈະຕ້ ອງມີ
ລະຫັດ PIN ຂອງທົ່ ານເພົ່ຼື ອຍົ່ຼື ນຄາຮ້ ອງຂປະຈາອາທິດພາຍຫັ ງທົ່ ານສະໝັກ PEUC ດາເນີນການແລ້ ວ.

ຄໍາແນະນໍາການອັບໂຫດປອດໄພ

ສື່ິ ງສໍາຄັນ
ບັນທຶກໃບສະໝ
ັ ກຂອງ
ທື່ ານ ກົ່ ອນອັບໂຫດມັນ.

ຊື່ຼື ແລະ ນາມສະກຸ ນ

ຢຼືນຢັນວົ່ າ ຕົກລົງເຫັນດີຕາມຂ້ໍ ກໍານົດການສ້ໍ ໂກງ ໂດຍການ ພີມຊົ່ຼື ເຕັມຂອງທົ່ ານໃສົ່ .
ກົດ ສຼືບຕື່ໍ (Continue)

ຄໍາແນະນໍາການອັບໂຫດປອດໄພ

ສື່ິ ງສໍາຄັນ
ບັນທຶກໃບສະໝ
ັ ກຂອງ
ທື່ ານ ກົ່ ອນອັບໂຫດມັນ.

ປ້ອນ ໝາຍເລກໂທລະສັບທື່ີ
ດີ ທົ່ີ ສາມາດຕິດຕົ່ ທົ່ ານ.
ປ້ອນທົ່ີ ຢູ ົ່ ອີເມລ໌ທື່ີ ດີຂອງ
ທື່ ານ ເພຼືົ່ອພວກເຮົາສາມາດ
ແຈ້ ງໃທົ່ ານກົ່ ຽວກັບຂະບວນ
ການຂອງຄາຮ້ ອງຂຂອງທົ່ ານ.

ເລຼືອກປະເພດເອກະສານທົ່ີ ທົ່ ານກາລັງຈະອັບໂຫດ:
ສາລັບໃບສະໝັກ PEUC ໃຫ້ ເລຼືອກ PEUC ການຢຼືນຢັນ/ນາເຂ້ົ າ ດ້ ວຍຕົນເອງ
ສາລັບ ຄໍາຮ້ ອງຂໍເງິນ ຊົ່ ວຍເຫຼື ອ ປະຈໍາອາທິດ, ເລຼືອກການຢ້ັ ງຢຼືນຄໍາຮ້ ອງຂໍປະຈໍາອາທິດ
ທົ່ ານອາດອັບໂຫດເອກະສານເປັນຮູ ບແບບຕົ່ າງໆດົ່ັ ງລຸົ່ມນ້ີ : PDF, PNG, GIF, TIF, BMP, JPG, or JPEG.

ຄໍາແນະນໍາການອັບໂຫດປອດໄພ

ສື່ິ ງສໍາຄັນ
ບັນທຶກໃບສະໝ
ັ ກຂອງ
ທື່ ານ ກົ່ ອນອັບໂຫດມັນ.

ເລຼືອກປຸົ່ມ “ເລຼືອກ
(Browse)” ເພົ່ຼື ອຊອກ
ຫາເອກະສານທົ່ີ ທົ່ ານ
ຕ້ ອງການອັບໂຫດ.
ເມົ່ຼື ອທົ່ ານເລຼືອກໄຟລ໌ແລ້ ວ, ໃຫ້ ກົດໃສົ່ “ອັບໂຫດ (Upload)”.

ຄໍາແນະນໍາການອັບໂຫດປອດໄພ

ສື່ິ ງສໍາຄັນ
ບັນທຶກໃບສະໝ
ັ ກຂອງ
ທື່ ານ ກົ່ ອນອັບໂຫດມັນ.

ທົ່ ານອາດອັບໂຫດໄຟລ໌
ເພົ່ີ ມ.
ເລຼືອກປຸົ່ມ “ເລຼືອກ
(Browse)” ເພົ່ຼື ອຊອກຫາ
ເອກະສານທົ່ີ ທົ່ ານຕ້ ອງການ
ອັບໂຫດ.

ຖ້ າທົ່ ານສາເລັດການປັບປຸງໄຟລ໌, ກົດ “ການສື່ົ ງສໍາເລັດ (Complete My Submission)”.

ຄໍາແນະນໍາການອັບໂຫດປອດໄພ

ສື່ິ ງສໍາຄັນ
ບັນທຶກໃບສະໝ
ັ ກຂອງ
ທື່ ານ ກົ່ ອນອັບໂຫດມັນ.

ໜ້ ານ້ີ ຈະຊົ່ ວຍໃຫ້ ທົ່ານຮູ ້ ວົ່າເອກະສານຂອງທົ່ ານໄດ້ ຖຼືກອັບໂຫດສາເລັດແລ້ ວ.
ທົ່ ານຈະໄດ້ ຮັບ ໝາຍເລກຢຼືນຢັນ ຫແລະ ຄາແນະນາສາລັບຂ້ັ ນຕອນຕົ່ ໄປ. ເກັບລະຫັດນ້ີ ໄວ້ ເພົ່ຼື ອເປັນຂ້
ມູ ນ.

ສື່ິ ງສໍາຄັນ: ຮັບປະກັນວື່າທື່ານຮ້ ອງຂໍທຸກອາທິດທື່ີ ທື່ານຄາດຫວັງ
ວື່າຈະໄດ້ ຮັບການຈື່າຍເງິນ.
ຂ້ ມູນເພົ່ີ ມເຕີມ ກົ່ ຽວກັບ ການຊົດເຊີຍການຫວົ່ າງງານສຸກເສີນຈາກໂລດ
ລະບາດ ຂອງພວກເຮົາເບົ່ິ ງໄດ້ ທົ່ີ :
unemployment.oregon.gov

