
កសុំជំនួយ ព ្ម នការ រេធ្វេ យ រការេកើតេឡើងវរុស ល ល              877  សំណំុែបបបទ UI PUB 81PUA (ទំព័រ 1 ៃន 6) 
 

ការ ក់ ក សំុេលើកដំបូងស្រ ប់
ជំនួយ ព ្ម នការ រេធ្វេ យ រការេកើតេឡើងវរុស ល ល 

A. ព័ត៌ នអំពីអ្នក ក់ ក សុំ
េ ្ម ះអ្នក ក់ ក សំុ ( ម្រតកូល មខន េ ្ម ះក ្ត ល ) េលខប័ណ្ណ ប់រងសង្គមកិច្ច ៃថ្ងែខ ្ន ំកំេណើត (ែខ ៃថ្ង ្ន ំ)

សយ ្ឋ នបុ៉ស្ត ៃ្របសណីយ៍អ្នក ក់ ក សំុ៖ (ផ វ ឬ P.O.) េលខទូរស័ព្ទ េភទ (គូសយកមួយ)
・ ្របសុ    
・ ្រសី

ទី្រកងុ រដ្ឋ កូដទី្រកងុ េតើអ្នក ជន តិ គតិចេអស ៉ ញឬ ទីន?   
 ・ ទ/ ស៎      េទ 

សយ ្ឋ នអីុែម៉លអ្នក ក់ ក សំុ៖ តិ សន៍៖ (សូមគូសយកចំណុច ងំអស់ ែដល្រតវអនុវត្ត)
・ ឥ ្ឌ េមរកិាំង ឬជន តិេដើម ្ក    ・ ជន តិ សីុ
・ ជន តិេដើម ៃវ 
ឬអ្នកេកាះ ៉ សីុហ្វ ិកេផ ងេទ ត

・ 
ជន តិែស កស

 េមរកិែស កេ ្ម  ឬ េមរកិ ្រហ្វ ិក ・  េផ ងៗ
 

 វធីិទំ ក់ទំនងែដលេពញចិត្ត 
  ・  ទូរស័ព្ទ       ・  
អីុែម៉ល 

េយើងខំ៉េផ្ទ ង ្ទ ត់េលខប័ណ្ណ ប់រងសង្គមកិច្ច ងំអស់ មរយៈការពិនិត េមើល មកំុព ទ័រ មួយែផ្នករដ្ឋ ល ប់រងសង្គមកិច្ច។ 
ក សំុ ប់រង ព ្ម នការ រេធ្វរបស់អ្នក មិន ចបញ្ច ប់ នេទ ្របសិនេបើការពិនិត េមើលេនះមិនទទួល នេ គជ័យ។ 

េលខកូដ្រ ក់ចំណូលៃផ្ទក៉ងនិងវ ិ នរដ្ឋ លរដ្ឋអូរេ ្គ ន Oregon 
កំណត់ េ កអ្នក្រតវប ្ហ ញេលខប័ណ្ណ ប់រងសង្គមកិច្ចរបស់អ្នកេ េពល ម រ សំណង ព ្ម នការ រេធ្វ។ 
េលខឧបត្ថម្ភសង្គមរបស់អ្នកនឹង្រតវេ្របើ្រ ស់េដើម ី យការណ៍អំពីអត្របេ ជន៍ ព ្ម នការ ររបស់អ្នកេ េស កម្រ ក់ចំណូលៃផ្ទក៉ងនិង
យក ្ឋ ន្រ ក់ចំណូលរដ្ឋអូរេ ្គ ន Oregon េ យ រ្រ ក់ចំណូលែដល ចយកពន្ធ។ 

េលខេនះនឹង្រតវបញនេ ែផ្នករដ្ឋ ល ប់រងសង្គមកិច្ចស្រ ប់ការ េផ្ទ ង ្ទ ត់អត្តស ្ញ ណ។ 
េលខេនះ ច្រតវេ្របើស្រ ប់សកម្ម ព្របមូលបំណុលរបស់ទី ្ន ក់ ររដ្ឋ េហើយ ច្រតវបញនេ ធ រសហរដ្ឋ េមរកិ េដើម ីេចញកាតវ  
ReliaCard VISA ដល់េ កអ្នកែដលក៉ងក៉ងេ ះេ កអ្នកនឹង ទទួល នអត្របេ ជន៍បង់្រ ក់។

B. ការ រឬមុខ រអ្នក ក់ ក សំុ
េដើម ីបំេពញនូវចំនួនទឹក្រ ក់ នសិទ្ធិទទួល ន្រប ំស ្ត ហ៍របស់ខំ៉ចំេ ះជំនួយ ព ្ម នការ រេធ្វេ យ រការេកើតេឡើងវរុស ល ល 
ខំ៉សូមប ្ជ ក់ ខំ៉ នការ រ និង/ឬ ការ រេធ្វ ្ច ស់ខនឯងេ អំឡុងេពល 18  ែខចុងេ្រកាយ។

េ ្ម ះនិេ ជក 
(ឬ ការ រេធ្វ ្ច ស់ខនឯង) សយ ្ឋ ននិេ ជក េលខទូរស័ព្ទ  

រយៈេពលការ រឬមុខ រ
ពី ដល់

   

   

   

   

   

C. សំណួរស្ត ីពី ព នសិទ្ធ ិ្រសបច ប់
េតើេ កអ្នក្រតវ នេគកំណត់េពលេវ េដើម ី ប់េផ្តើមការ រថ្មីែដល នបិទដំេណើរការេ យ រ នប ្ហ ្ទ ល់ៃន
្រ សន្ន ែផ្នកសុខ ព រណៈពីវរុស COVID-19 ឬេទ?

 ទ/ ស៎    េទ

េបើេឆ្ល ើយ  “ ទ/ ស៎” សូមបញលកាលបរេិច្ឆទែដលេ កអ្នករពឹង នឹង ប់េផ្តើមេធ្វការ រ 
កាលបរេិច្ឆទែដលការ រថ្មី របស់អ្នក នបិទដំេណើរការ និងេ ្ម ះ ជីវកម្ម។ 
 
 

 

េតើេ កអ្នក ន ក់ ក សំុ ទទួល ន ឬចង់ នសិទ្ធិទទួល ន ្របសិនេបើេ កអ្នក ្ល ប់ ន ក់ ក សំុ៖ 

(1) សំណង ព ្ម នការ រេធ្វេ្រកាមច ប់រដ្ឋឬសហព័ន្ធ មួយ? ・  ទ/ ស៎   
េទ

(2) ចំនួនទឹក្រ ក់ មួយស្រ ប់ការ ត់បង់្រ ក់ឈល េ យ រ នជំងឺឬពិការ ព? ・  ទ/ ស៎   
េទ

(3) ្របេភទ មួយៃនការ ប់រងការ រ្រ ក់ចំណូល លក្ខណៈឯកជន? ・  ទ/ ស៎   
េទ

(4) ចំនួនទឹក្រ ក់ មួយែដល អត្របេ ជន៍ ព ្ម នការ រេធ្វែដលបំេពញបែន្ថម (SUB)? ・・  ទ/ ស៎   
 េទ

  



កសុំជំនួយ ព ្ម នការ រេធ្វេ យ រការេកើតេឡើងវរុស ល ល              877  សំណំុែបបបទ UI PUB 81PUA (ទំព័រ 2 ៃន 6) 
 

េតើេ កអ្នកកំពុងទទួល ឬេ កអ្នកនឹងទទួល នការបង់្រ ក់ចូលនិវត្តន៍ (េ្រ ពីការ ប់រងសង្គមកិច្ច) 
ក៉ងរយៈេពល 12 ែខប ្ទ ប់េទ តឬេទ? 

・  ទ/ ស៎   
េទ

េបើេឆ្ល ើយ  “ ទ/ ស៎" សូម្រ ប់េ ្ម ះនិេ ជកែដល នរក ឬចូលរមួចំែណកែផនការចូលនិវត្តន៍េនះ?  

េតើេ កអ្នក្រតវ នេគេធ្វ វ ិ គេ គវនិិច្ឆ ័យ នវរុស COVID–19 ឬេតើេ កអ្នកកំពុងែត នេ គស ្ញ វរុស 
COVID–19 េហើយកំពុងែតែស្វ ងរកការេធ្វ វ ិ គេ គវនិិច្ឆ ័យ ងេវជ្ជ ្រស្ត ឬេទ? 

・・  ទ/ ស៎   
 េទ

េបើេឆ្ល ើយ  “ ទ/ ស៎”  សូមបញលកាលបរេិច្ឆទែដលេ កអ្នក្រតវ នេគេធ្វ វ ិ គេ គវនិិច្ឆ ័យ 
ឬេ េពលេ កអ្នក ប់េផ្តើម នេ គស ្ញ  

 

 

េតើ នស ជិក ្ន ក់ៃន្រគ ររបស់អ្នក្រតវ នេគេធ្វ វ ិ គេ គវនិិច្ឆ ័យ នវរុស COVID–19 ឬេទ? ・  ទ/ ស៎   
េទ

េបើេឆ្ល ើយ  “ ទ/ ស៎” សូមបញលកាលបរេិច្ឆទែដលស ជិក្រគ រ្រតវ នេគេធ្វ វ ិ គេ គវនិិច្ឆ ័យ។  

េតើអ្នកកំពុងេមើលែថរក ស ជិក្រគ រមួយ ឬស ជិក ្ន ក់ៃន្រគ ររបស់អ្នក 
ែដល្រតវ នេគេធ្វ វ ិ គេ គវនិិច្ឆ ័យ  
នវរុស COVID–19 ឬេទ? 

・・・ 
ទ/ ស៎    េទ 

េបើេឆ្ល ើយ  “ ទ/ ស៎” សូមបញលកាលបរេិច្ឆទស ជិក្រគ រ នេធ្វ វ ិ គេ គវនិិច្ឆ ័យ។  

េតើ នកុ រឬមនុស េផ ងេទ តេ ក៉ង្រគ រែដលក៉ងេ ះេ កអ្នក នការទទួលខុស្រតវែថ បំឋមស្រ ប់ 
ែដលមិន ចចូលេរ នេ ឬកែន្លងេផ ងេទ ត 
ែដល នបិទដំេណើរការេ យ រ នប ្ហ ្ទ ល់ៃន្រ សន្ន ែផ្នកសុខ ព រណៈ 
ពីវរុស COVID-19 និងការេមើលែថ េំ េរ នឬកែន្លងេ ះ ត្រមវឱ េ កអ្នកបេ្រមើការ រឬេទ?

・・  ទ/ ស៎   
 េទ 

េបើេឆ្ល ើយ  “ ទ/ ស៎" សូម្រ ប់េ ្ម ះកែន្លងែដលបិទដំេណើរការ និងកាលបរេិច្ឆទៃនការបិទដំេណើរការ។  

េតើេ កអ្នក នកា្ល យ អ្នករក្រ ក់ចិញ្ច ឹម្រគ រ ឬអ្នកផ្តល់េស ំ្រទដ៏សំ ន់ស្រ ប់្រគ រមួយ 
េ យ រេម្រគ រ ន ្ល ប់េ យ រប ្ហ ្ទ ល់ពីវរុស COVID–19 ឬេទ?

・・  ទ/ ស៎   
 េទ

េបើេឆ្ល ើយ  “ ទ/ ស៎” សូមបញលកាលបរេិច្ឆទែដលេ កអ្នកកា្ល យ អ្នកផ្តល់េស ស្រ ប់្រគ រមួយ។  

េតើកែន្លងការ ររបស់អ្នក នបិទដំេណើរការ ប ្ហ េ យ ្ទ ល់ៃន្រ សន្ន ែផ្នកសុខ ព រណៈពីវរុស 
COVID-19 ឬេទ? 

・  ទ/ ស៎   
េទ

េបើេឆ្ល ើយ  “ ទ/ ស៎" សូម្រ ប់េ ្ម ះកែន្លងការ ររបស់អ្នកែដល នបិទដំេណើរការ និងេ ្ម ះ ជីវកម្ម។  

េតើេ កអ្នក ន កេចញពីការ រេ យ រប ្ហ ្ទ ល់ពីវរុស COVID–19 ឬេទ? ・  ទ/ ស៎   
េទ

េបើេឆ្ល ើយ  “ ទ/ ស៎” សូមបញលកាលបរេិច្ឆទែដលេ កអ្នក កេចញពីការ រ េ ្ម ះ ជីវកម្ម
និងមូលេហតុែដល េ កអ្នក ន កេចញពីការ រេ យស្ម ័្រគចិត្ត។  

 

េតើេ កអ្នកមិន ចេ ដល់កែន្លងេធ្វការរបស់អ្នកេ យ រេ កអ្នកទទួល នការែណ ំពីអ្នកផ្តល់េស ែថ ំ
សុខ ពអំពីការស្ថ ិតេ េ យែឡកការ រវរុសឆ្លងេ យខនឯង េ យ រែត នប ្ហ ក់ទងនឹងវរុស COVID–
19 ឬេទ? 

・  ទ/ ស៎   
េទ 

េបើេឆ្ល ើយ  “ ទ/ ស៎”  សូមបញលមូលេហតុែដលេ កអ្នកមិន ចេ ដល់កែន្លងេធ្វការរបស់អ្នក 
និងកាលបរេិច្ឆទែដល មូលេហតុេនះ ន ប់េផ្តើម។ 

 

េតើអ្នកមិន ចេ ដល់កែន្លងេធ្វការរបស់អ្នកេ យ រការការ ក់ឱ េ ច់ពី ្ន ែដល នកំណត់េ យ រ
នប ្ហ ្ទ ល់ៃន្រ សន្ន ែផ្នកសុខ ព រណៈពីវរុស COVID-19 ឬេទ?

・  ទ/ ស៎   
េទ
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េបើេឆ្ល ើយ  “ ទ/ ស៎”  សូមបញលមូលេហតុែដលេ កអ្នកមិន ចេ ដល់កែន្លងេធ្វការរបស់អ្នក 
និងកាលបរេិច្ឆទែដលមូលេហតុេនះ ន ប់េផ្តើម។ 

 

េតើេ កអ្នក នសមត្ថ ពបន្តទទួល នការបង់្រ ក់ពីនិេ ជករបស់អ្នកេ ខណៈេពលេធ្វការពីផ្ទះឬេទ? ・  ទ/ ស៎   
េទ

េបើេឆ្ល ើយ  “ ទ/ ស៎”  សូមបញលមូលេហតុែដលេ កអ្នក នបដិេសធមិនទទួលយកជេ្រមើសេធ្វការពីផ្ទះ 
ពីនិេ ជករបស់អ្នក។ 

 

េតើេ កអ្នកកំពុងទទួល នការឈប់ស្រ កឈឺែដល នបង់្រ ក់ 
ឬការ ប់រងឈប់ស្រ កែដល នបង់្រ ក់ 
េផ ងេទ តឬេទ? 

・  ទ/ ស៎   
េទ 

េបើេឆ្ល ើយ  “ ទ/ ស៎”  
សូមបញលកាលបរេិច្ឆទែដលេ កអ្នក ន ប់េផ្តើមទទួល នការឈប់ស្រ កឈឺែដល ន បង់្រ ក់ 
ឬការ ប់រងឈប់ស្រ កែដល នបង់្រ ក់ និងអ្នកែដលេ កអ្នកកំពុងទទួល នការបង់្រ ក់េនះ 
េបើេ កអ្នកដឹងកាលបរេិច្ឆទបញ្ច ប់ សូមបញលេ ្រតង់ចំណុចេ ះ។ 

 

េតើបច៉ប ន្ន េ កអ្នក នការ រេធ្វ ្ច ស់ខនឯង? ・  ទ/ ស៎   
េទ

េបើេឆ្ល ើយ  “ ទ/ ស៎” េ កអ្នក្រតវែតេឆ្ល ើយសំណួរ េ ែផ្នក D ។  

D. ព័ត៌ នអំពីការ រេធ្វ ្ច ស់ខនឯង
េ ខណៈេពល នេ គ តត ត េតើការ រេធ្វ ្ច ស់ខនឯងេនះ 
មុខរបរចម ងនិងមេធ យចិញ្ច ឹមជីវតិសំ ន់បំផុតរបស់អ្នកឬេទ?

・  ទ/ ស៎   
េទ

េបើេឆ្ល ើយ  “េទ” សូមពន ល់។  

េតើេ កអ្នក នេធ្វេស កម្មអ្វខ្ល ះ? 

េតើេ កអ្នក នេ ្ម ះ ជីវកម្មឬេទ?   ・・  ទ/ ស៎   
 េទ

េបើេឆ្ល ើយ  “ ទ/ ស៎” េតើ ជីវកម្មរបស់អ្នកេ ្ម ះអ្វ?

េតើេ កអ្នក ក់លិខិត្របកាស ជីវកម្មេឡើងវញិឬេទ? (ឧ ហរណ៍៖ កម្ម វធីិេ្រ ងទុក C, 1120 ឬ 1065) ・  ទ/ ស៎   
េទ

េបើេឆ្ល ើយ  “ ទ/ ស៎” សូម យបញ្ជ ីលិខិត្របកាសេឡើងវញិអ្វខ្ល ះ ែដលេ កអ្នក ក់។

េតើេ កអ្នកកំណត់រេប បែដលការ រេនះ ្រតវេធ្វ ៉ ងដូចេម្តចឬេទ? ・  ទ/ ស៎   
េទ

េតើេ កអ្នក នសិទ្ធិជួលនរ ្ន ក់ឱ ជួយេ កអ្នកអនុវត្តេស កម្មរបស់អ្នកឬេទ? ・  ទ/ ស៎   
េទ

េបើេឆ្ល ើយ  “ ទ/ ស៎” េតើេ កអ្នក ចបំេពញេស កម្ម នឬេទ? ・  ទ/ ស៎   
េទ

េតើេ កអ្នកកំណត់ េតើការ រេនះ ្រតវ នដំេណើរការអនុវត្តេ ឯ ? ・  ទ/ ស៎   
េទ

េតើេ កអ្នកកំណត់អ្រ សំណងរបស់អ្នកឬេទ? ・  ទ/ ស៎   
េទ

េតើេ កអ្នក នការវនិិេ គេលើឧបករណ៍ បរកិា្ខ រ េដើម ឬេទ? ・  ទ/ ស៎   
េទ

េបើេឆ្ល ើយ  “ ទ/ ស៎” េតើ នតៃម្លបុ៉ ្ម ន? 
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េតើ្រកមុហុ៊នែដលេ កអ្នកផ្តល់េស កម្ម ចបញ ប់េ កអ្នក នឬេទ? ・  ទ/ ស៎   
េទ

េតើេ កអ្នក នអតិថិជនេ្រចើន ងមួយ ក់ឬេទ?       ទ/ ស៎   
េទ

េបើេឆ្ល ើយ  “ ទ/ ស៎”  េតើេ កអ្នក នអតិថិជនបុ៉ ្ម ន ក់?  

E. ការផ្តល់សិទ្ធ ិអនុ ្ញ តចំេ ះការកាត់យកពន្ធ
អត្របេ ជន៍ ប់រង ព ្ម នការ រេធ្វ មួយែដលេ កអ្នកទទួល ន គឺ ្រ ក់ចំណូលែដល ចយកពន្ធ ៉ ងេពញេលញ 
្របសិនេបើេ កអ្នកត្រមវឱ ក់លិខិត្របកាសពន្ធ។ េ កអ្នក ច្រតវការេរ បចំបង់ពន្ធ ៉ ន់ ្ម ន។ 
ស្រ ប់ព័ត៌ នបែន្ថមអំពីការបង់ពន្ធ ៉ ន់ ្ម ន សូម ក់ទងេស កម្រ ក់ចំណូលៃផ្ទក៉ង។ ស្រ ប់ព័ត៌ នអំពីពន្ធ រដ្ឋ 
សូម ក់ទង យក ្ឋ ន្រ ក់ចំណូលរដ្ឋអូរេ ្គ ន (Oregon Department of Revenue) ។  
េ កអ្នក ចេ្រជើសេរសឱ នការកាត់យកអត្របេ ជន៍របស់អ្នក 10% គរយស្រ ប់ពន្ធសហព័ន្ធ  និង/ឬ ពន្ធ រដ្ឋ 6% ។  
   េ កអ្នក ចេ្រជើសេរសឱ នការកាត់យកអត្របេ ជន៍ ព ្ម នការ រេធ្វរបស់អ្នក 10% គរយស្រ ប់ពន្រ ក់ចំណូលសហព័ន្ធឬេទ?  
ទ/ ស៎  េទ           

    េ កអ្នក ចេ្រជើសេរសឱ នការកាត់យកអត្របេ ជន៍ ព ្ម នការ រេធ្វរបស់អ្នក 6% គរយស្រ ប់ពន្រ ក់ចំណូលរដ្ឋឬេទ?             
ទ/ ស៎   េទ 

ការផ្តល់សិទ្ធិអនុ ្ញ តេនះ េ ែត ន្របសិទ្ធ ពស្រ ប់ ក បណ្ត ឹង ម រេនះរហូតដល់ យក ្ឋ នការ ររដ្ឋអូរេ ្គ ន (Oregon 
Employment Department) នទទួលលិខិតជូនដំណឹង យលក្ខណ៍អក រពីេ កអ្នកអំពីការបញ្ច ប់ការ ររបស់ខន។ 

F. ការ ក់ឯក រែដល ន្របសិទ្ធ ព ប់ពីកាលបរេិច្ឆទពីមុន 
សូម យបញ្ជ ី ងេ្រកាម ល់ស ្ត ហ៍ ងំអស់ ប ្ទ ប់ពីកាលបរេិច្ឆទៃនវរុស ល លែដលេ កអ្នកមិន នការ រេធ្វ ងំ្រសងុឬខ្ល ះៗ 
េ យ រែតវរុស ល ល េហើយក៉ងេ ះេ កអ្នក ក់បណ្ត ឹង ម រជំនួយ PUA ។ 
សូម យការណ៍្រ ក់ចំណូលសរុបពីការ រនិង្រ ក់ចំណូលដុលពីការ រេធ្វ ្ច ស់ខនឯង។ 

ស ្ត ហ៍បញ្ច ប់ 

ចំនួនេ ៉
ង នេធ្វ
ការ 

្រ ក់ចំណូល
សរុប ្របេភទ្រ ក់ចំណូល ស ្ត ហ៍បញ្ច ប់

ចំនួនេ ៉
ង នេធ្វ
ការ

្រ ក់ចំណូល
សរុប ្របេភទ្រ ក់ចំណូល

1.     4.  

2.    5.  

3.    6.  
ស្រ ប់ស ្ត ហ៍ែដល ន ក់បណ្ត ឹង ម រ ងេលើ សូមេឆ្ល ើយសំណួរ ងេ្រកាមេ យគូសឬធីក្របអប់ែដលសម្រសប។ 
សូមបំេពញព័ត៌ នែដល នេស្ន ើសំុក៉ង្របអប់ទូ ត់្រ ក់ ងេ្រកាម ្របសិនេបើេ កអ្នកេឆ្ល ើយ  “ ទ/ ស៎” ចំេ ះសំណួរ មួយេ ចណុច 
1 ងេ្រកាម។ 

1. េតើេ កអ្នក ន ក់ ក សំុ ឬទទួល ន៖ 
a. ការបង់្រ ក់ ប់រង មួយស្រ ប់ការ ត់បង់្រ ក់ឈល េ យ រ នជំងឺឬពិការ ពឬេទ? 

b. ការបង់្រ ក់ មួយពីការ ប់រងការ រ្រ ក់ចំណូល លក្ខណៈឯកជនឬេទ?

c. ការបង់្រ ក់ មួយៃនអត្របេ ជន៍ ព ្ម នការ រេធ្វែដលបំេពញបែន្ថម?

d. េតើចំនួនទឹក្រ ក់ែដល ចបង់ជូនេ កអ្នកពីការចូលនិវត្តន៍ ្រ ក់េ ធននិវត្តន៍ 
ឬការទូ ត់្រ ក់្រប ំ ្ន ំ មួយពីែផនការែដល នផ្តល់វ ិ គ នឬរក េ យនិេ ជកែដលេ កអ្នក នទទួលការបង់្រ ក់ពី ្ន ំ 
2019 ឬេទ? 

 ្របេភទចំនួន 
ទឹក្រ ក់ទូ ត់នីមួយៗ  

រយៈេពលេចញៃថ្ល 
ពី ដល់ 

 
 
 
 

2. េតើេ កអ្នក ចនិង ច នការ រេ អំឡុងេពលស ្ត ហ៍េនះ េ យែផ្អកេលើ ត្រមវការ ម ររដ្ឋរបស់េយើងឬេទ?

3. េតើបច៉ប ន្ន េ កអ្នកកំពុងទទួលរងផលប៉ះ ល់េ យ្រ សន្ន ែផ្នកសុខ ព រណៈ ពីវរុស COVID-19 ឬេទ?



កសុំជំនួយ ព ្ម នការ រេធ្វេ យ រការេកើតេឡើងវរុស ល ល              877  សំណំុែបបបទ UI PUB 81PUA (ទំព័រ 5 ៃន 6) 
 

i. េបើេឆ្ល ើយ  “ ទ/ ស៎” សូមពន ល់។

4. េតើេ កអ្នក នបដិេសធការ រ មួយេ អំឡុងេពលស ្ត ហ៍ មួយែដល ន ក់បណ្ត ឹង ម រ ងេលើឬេទ? 


G. ការផ ព្វផ យកាតធ រ RELIACARD 

U.S. Bank ReliaCard ® Pre-Acquisition Disclosure 
េ ្ម ះកម្ម វធិី៖ អត្របេ ជន៍ ប់រង ព ្ម នការ រេធ្វេ រដ្ឋអូរេ ្គ ន Oregon  
កាលបរេិច្ឆទឯក រេ ង៖ មីថុ  2017 

េ កអ្នក នជេ្រមើសអំពីរេប បែដលេ កអ្នកទទួល នការទូ ត់្រ ក់របស់អ្នក 
ែដលរមួ នការ ក់្រ ក់េ យ ្ទ ល់េ គណនីធ ររបស់អ្នកឬកាតបង់្រ ក់ មុនេនះ។ សូម កសួរទី ្ន ក់ ររបស់អ្នកអំពីជេ្រមើសែដល ច ន 

េហើយេ្រជើសេរសជេ្រមើសរបស់អ្នក។
ៃថ្លេស ្រប ំែខ 
0$ 

ទិញមួយដង 
$0 

ការដក្រ ក់ មេអធីេអម ATM
$0 ក៉ង្របព័ន្ធ  
$2.00* េ្រ ្របព័ន្ធ

បញល ច់្រ ក់េឡើងវញិ
មិនដំេណើរការ 

ការ កសួរសមតុល េអធីេអម ATM (ក៉ង្របព័ន្ធ  ឬេ្រ ្របព័ន្ធ ) $0
េស កម្មអតិថិជន ( ្ន ក់ រ្របព័ន្ធស្វយ្របវត្ត ិឬជួប ្ទ ល់) $0 ដុ ្ល រេ មួយដង 
មិនដំេណើរការ (ប ្ទ ប់ពី 365 ៃថ្ងេ យ ្ម ន្របតិបត្ត ិការ) $2.00 ដុ ្ល រក៉ងមួយែខ 
េយើងខ៉ំគិតៃថ្លេស  3 ្របេភទេផ ងេទ ត។ 
* ៃថ្លេស េនះ ច ន ប ងេនះ ្រស័យេលើរេប បនិងកែន្លងែដលកាតេនះ ្រតវ នេ្របើ្រ ស់។
សូមេមើល ងតៃម្លេស ែដល ន ្ជ ប់មក មួយស្រ ប់វធិីឥតគិតៃថ្ល េដើម ីទទួល នព័ត៌ នអំពីទឹក្រ ក់និងសមតុល របស់អ្នក។  
្ម នលក្ខណៈពិេសសេលើការដក្រ ក់ហួសចំនួន្រ ក់ នក៉ងគណនី/ឥណ នេទ។ 

ថវកិារបស់អ្នក នសិទ្ធិ្រសបច ប់ចំេ ះការ ប់រង FDIC ។ 
ស្រ ប់ព័ត៌ នទូេ អំពីគណនីបង់្រ ក់ មុន សូមចូលេមើលវបិ យ cfpb.gov/prepaid. 
សូមែស្វ ងរកព័ត៌ នលម្អ ិតនិងលក្ខខណ្ឌ ៃថ្លេស និងេស កម្ម ងំអស់ែដល នេ ក៉ងកញ្ចប់កាត ឬេ ទូរស័ព្ទេលខ 1-855-279-1270 ឬចូលេមើលវបិ យ 
cfpb.gov/prepaid. 
U.S. Bank ReliaCard ® Fee Schedule 
េ ្ម ះកម្ម វធិី៖ អត្របេ ជន៍ ប់រង ព ្ម នការ រេធ្វេ រដ្ឋអូរេ ្គ ន Oregon 
កាលបរេិច្ឆទ ន្របសិទ្ធ ព៖ ឧស  2018 
ៃថ្លេស ងំអស់ ចំនួនទឹក

្រ ក់ 
េសចក្ត ីលម្អ ិត 

ទទួល ច់្រ ក់ 
ការដក្រ ក់ មេអធី
េអម ATM (ក៉ង្របព័ន្ធ ) 

$0 េហើយេនះគឺ ៃថ្លេស របស់េយើងក៉ងការដក្រ ក់មួយដង។ “ក៉ង្របព័ន្ធ” សំេ ចំេ ះ្របព័ន្ធធ រ េមរកិ U.S. 
Bank ឬ្របព័ន្ធ  MoneyPass® ATM networks។ ទី ំង ចរក ន មវបិ យ usbank.com/locations ឬ 
moneypass.com/atm-locator.

ការដក្រ ក់ មេអធី
េអម ATM (េ្រ ្របព័ន្ធ ) 

$2.00 េហើយេនះគឺ ៃថ្លេស របស់េយើងក៉ងការដក្រ ក់មួយដង។ ៃថ្លេស េនះ្រតវ នេលើកែលងចំេ ះការដក្រ ក់
េអធីេអម ATM ចំនួន 2 េលើកដំបូងរបស់អ្នកក៉ងមួយែខ ែដលរមួ នការដក្រ ក់ េអធីេអម ATM (េ្រ ្របព័ន្ធ ) 
និងការដក្រ ក់េអធីេអម ATM អន្ត រ តិ។ “េ្រ ្របព័ន្ធ” សំេ ចំេ ះ េអធីេអម ATMs េ េ្រ ធ រ េមរកិ 
U.S. Bank ឬ្របព័ន្ធ  MoneyPass ATM networks។ េ កអ្នក ច្រតវ នេគគិតៃថ្លេ យ្របតិបត្ត ិករេអធីេអម ATM 
ផងែដរ េ ះបី េ កអ្នកមិន ន បញ្ចប់្របតិបត្ត ិការក៏េ យ។

ការដក ច់្រ ក់ពី ៉
សុីន Teller Cash 

$0 េហើយេនះ ៃថ្លេស របស់េយើងេ េពលេ កអ្នកដក្រ ក់េចញពីកាតរបស់អ្នកពី ៉ សុីន teller េ ធ រឬ 
សហជីពឥណ នែដលទទួលយកវ  (Visa®.

ព័ត៌ ន 
ការ កសួរសមតុល េអ
ធីេអម ATM  
(ក៉ង្របព័ន្ធ ) 

$0 េហើយេនះគឺ ៃថ្លេស របស់េយើងក៉ងការសួរសំណួរមួយដង។ “ក៉ង្របព័ន្ធ” សំេ ចំេ ះ្របព័ន្ធ  ធ រ េមរកិ U.S. 
Bank ឬ្របព័ន្ធ  MoneyPass® ATM networks។ ទី ំង ចរក ន មវបិ យ usbank.com/locations ឬ 
moneypass.com/atm-locator.

ការ កសួរសមតុល េអ
ធីេអម ATM  
(េ្រ ្របព័ន្ធ ) 

$0 េហើយេនះគឺ ៃថ្លេស របស់េយើងក៉ងការសួរសំណួរមួយដង។ “េ្រ ្របព័ន្ធ ” សំេ ចំេ ះេអធីេអម ATMs 
េ េ្រ ធ រ េមរកិ U.S. Bank ឬ្របព័ន្ធ  MoneyPass ATM networks។ េ កអ្នក ច្រតវ នេគគិតៃថ្ល 
េ យ្របតិបត្ត ិករេអធីេអម ATM ផងែដរ។

ការេ្របើកាតរបស់អ្នកេ ងេ្រ សហរដ្ឋ េមរកិ 
្របតិបត្ត ិការអន្ត រ តិ 3% េហើយេនះ តៃម្លេស របស់េយើងេ េពលេ កអ្នកេ្របើកាតរបស់អ្នកស្រ ប់ការទិញទំនិញពី ណិជ្ជករបរេទសនិងស

្រ ប់ការដក ច់្រ ក់ពីេអធីេអម ATMs េ បរេទស េហើយ គរយៃន ចំនួនទឹក្រ ក់ដុ ្ល រ្របតិបត្ត ិការ 
ប ្ទ ប់ពីការបររបូិយប័ណ្ណ ។ ្របតិបត្ត ិការរបស់ ណិជ្ជករនិងេអធីេអម ATM មួយចំនួន សូម ីែតេ កអ្នក និង/ឬ 
ណិជ្ជករនិង េអធីេអម ATM នទី ំងេ សហរដ្ឋ េមរកិក៏េ យ ក៏្រតវ នេគ ត់ទុក ្របតិបត្ត ិការ 

បរេទសេ្រកាមច ប់ស្ត ីពីប ្ត ញែដល ចអនុវត្ត នផងែដរ េហើយេយើងខ៉ំមិន្រតតពិនិត ពីរេប បែដល ណិជ្ជករ 
េអធីេអម ATM និង្របតិបត្ត ិការ ងំេនះ ្រតវ ន ត់ ្ន ក់ស្រ ប់េ លបំណងេនះេទ។ 

  



កសុំជំនួយ ព ្ម នការ រេធ្វេ យ រការេកើតេឡើងវរុស ល ល              877  សំណំុែបបបទ UI PUB 81PUA (ទំព័រ 6 ៃន 6) 
 

ការដក្រ ក់ មេអធីេអម ATM អន្ត រ តិ $2.00 េហើយេនះគឺ ៃថ្លេស របស់េយើងក៉ងការដក្រ ក់មួយដង។ 
ៃថ្លេស េនះ្រតវ នេលើកែលងចំេ ះការដក្រ ក់េអធីេអម ATM ចំនួន 2 
េលើកដំបូងរបស់អ្នកក៉ងមួយែខ ែដលរមួ នការដក្រ ក់េអធីេអម ATM 
(េ្រ ្របព័ន្ធ ) និងការដក្រ ក់េអធីេអម ATM អន្ត រ តិ។ 
េ កអ្នក ច្រតវ នេគគិតៃថ្លេ យ្របតិបត្ត ិករេអធីេអម ATM ផងែដរ 
េ ះបី េ កអ្នកមិន នបញ្ច ប់្របតិបត្ត ិការក៏េ យ។  

េផ ងៗ 
ការបរកាតថ្មី $0 េហើយេនះគឺ តៃម្លេស របស់េយើងក៉ងការបរកាតថ្មីមួយដង 

ែដលបញនេ េ កអ្នក មប៉ុស្ត ៃ្របសណីយ៍េ យ នការ្របគល់ជូន មស្ត ង់ រ 
(រហូតដល់ 10 ៃថ្ងៃនៃថ្ងេធ្វការ) ។ 

ការ្របគល់ជូន ប់រហ័សស្រ ប់ការបរកាត
ថ្មី 

$15.00 េហើយេនះគឺ ៃថ្លេស របស់េយើងស្រ ប់ការ្របគល់ជូន ប់រហ័ស (រហូតដល់ 3 
ៃថ្ងៃនៃថ្ងេធ្វការ) េ យគិតៃថ្លបែន្ថមេលើៃថ្លេស បរកាតថ្មី មួយ។

មិនដំេណើរការ $2.00 េហើយេនះ ៃថ្លេស របស់េយើងែដលគិតៃថ្ល ល់ែខ 
ប ្ទ ប់ពីេ កអ្នកមិន នបំេពញ្របតិបត្ត ិការេ យេ្របើកាតរបស់អ្នករយៈេពល 
365 ៃថ្ង ប់ៗ ្ន ។

ថវកិារបស់អ្នក នសិទ្ធិ្រសបច ប់ចំេ ះការ ប់រង FDIC ។ ថវកិារបស់អ្នកនឹង្រតវរក ទុកេ ស គម តិៃនធ រសហរដ្ឋ េមរកិ 
(U.S. Bank National Association), ែដល ្ថ ប័ន ប់រង FDIC េហើយ្រតវ ន ប់រងរហូតដល់ $250,000 េ យ FDIC 
េ ក៉ងករណីធ រ េមរកិ U.S. Bank ខក ន។ ស្រ ប់ព័ត៌ នលម្អ ិត សូមេមើលវបិ យ fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html. 
្ម នលក្ខណៈពិេសសេលើការដក្រ ក់ហួសចំនួន្រ ក់ នក៉ងគណនី/ឥណ នេទ។ 

សូម ក់ទងេស កម្មអ្នកកាន់កាត េ យេ ទូរស័ព្ទេលខ 1-855-279-1270, មបុ៉ស្ត ៃ្របសណីយ៍ P.O. Box 551617, Jacksonville, FL 32255 
ឬចូលេមើលវបិ យ usbankreliacard.com. 
ស្រ ប់ព័ត៌ នទូេ អំពីគណនីបង់្រ ក់ មុន សូមចូលេមើលវបិ យ cfpb.gov/prepaid. 
្របសិនេបើេ កអ្នក នបណ្ត ឹងត អំពីគណនីបង់្រ ក់ មុន សូមេ ទូរស័ព្ទេ ការ ិ ល័យការ រហិរញ្ញ វត៉អ្នកេ្របើ្រ ស់ មេលខ 1-855-
411-2372 ឬចូលេមើលវបិ យ cfpb.gov/complaint. 

・ ខំ៉ ន នព័ត៌ នអំពីកាត ReliaCard  

H. ការប ្ហ ញព័ត៌ នមិន្រតឹម្រតវ 
ខំ៉យល់ ការេរ បចំលិខិតប ្ជ ក់េនះ ស្ថ ិតេ្រកាមការពិន័យពីការភូតកុហកនិងការប ្ហ ញព័ត៌ នមិន្រតឹម្រតវេ យេចត  
េដើម ីទទួល នការទូ ត់្រ ក់ ែដលក៉ងេ ះខំ៉មិន នសិទ្ធិទទួល នេទ ច្រតវទទួលការកាត់េ សពីបទឧ្រកិដ្ឋ។ 

・  ខំ៉យល់្រពម
I. លិខិតប ្ជ ក់របស់អ្នក ក់ ក សំុ

ខំ៉សូមប ្ជ ក់ ព័ត៌ នែដលខ៉ំ នផ្តល់ជូនេ ក៉ងសំណុំែបបបទេនះ គឺ្រតឹម្រតវ េហើយខំ៉ នផ្តល់ព័ត៌ នេ យស្ម ័្រគចិត្ត 
េដើម ីទទួល នជំនួយ ព ្ម នការ រេធ្វេ យ រការេកើតេឡើងវរុស ល ល។ ខំ៉ដឹង មូលនិធិសហព័ន្រតវ នផ្តល់ជូន 
េហើយ ការពិន័យ្រតវ នកំណត់េ យច ប់ចំេ ះការប ្ហ ញព័ត៌ នមិន្រតឹម្រតវេ យេចត ឬការ ក់ ំងអង្គេហតុឯក រេដើម ីទទួល
នការបង់្រ ក់ជំនួយែដលខំ៉មិន នសិទ្ធិទទួល នេ្រកាមច ប់ ACT ។ 

ព័ត៌ នែដល ន្របមូលេ យ យក ្ឋ នការ រ ចេ្របើ្រ ស់េ យទី ្ន ក់ ររដ្ឋនិងសហព័ន្ធ េផ ងេទ តស្រ ប់ការេផ្ទ ង ្ទ ត់ ព នសិ
ទ្ធិទទួល នស្រ ប់កម្ម វធីិេផ ងេទ ត។ ដូេច្នះខំ៉ផ្តល់សិទ្ធិអនុ ្ញ តដល់ យក ្ឋ នការ រ 
េដើម ីផ ព្វផ យព័ត៌ នេ ្របភព មួយស្រ ប់េ លបំណង ែដល នអនុ ្ញ តេ្រកាមច ប់របស់ យក ្ឋ នការ រ។ េលើសពីេនះេទ ត 
ខំ៉សូមប ្ជ ក់ ស្ថ ិតេ្រកាមការពិន័យពីការភូតកុហក់ ៖
      ខំ៉ ពលរដ្ឋឬស ្ជ តិ េមរកិ   ・                                               ទ/ ស៎   េទ
      េបើេឆ្ល ើយ  េទ េតើេ កអ្នកស្ថ ិតេ ក៉ង ្ថ ន ពអេ ្ត ្របេវសន៍ែដលេពញចិត្តឬេទ? ・ ទ/ ស៎   ・ េទ   ការចុះបញ្ជ ីជនបរេទស # 
____________ 

ហត្ថេល  _________________________________________ កាលបរេិច្ឆទ (ែខ ៃថ្ង ្ន ំ) ______________________
្របសិនេបើេ កអ្នក្រតវ នេគរកេឃើញ នសិទ្ធិទទួល នជំនួយ PUA េយើងខំ៉នឹងេរ បចំការ ម រសំណងអប បរ ចំនួន $205 ដុ ្ល រ។ 
្របសិនេបើេ កអ្នក នបំណងចង់ឱ េយើងខំ៉ យតៃម្លការ ម រសំណងរបស់អ្នកស្រ ប់ចំនួន្រ ក់អត្របេ ជន៍េកើនេឡើង្រប ំស ្ត ហ៍
េ ះ េ កអ្នក្រតវែតផ្តល់ជូនលិខិតប ្ជ ក់ភស៉ ងអំពី្រ ក់ចំណូលស្រ ប់ការបង់ពន្ធ ្ន ំ 2019 ។ 
េដើម ី នលទ្ធ ពទទួល នចំនួនទឹក្រ ក់ ម រសំណងខ្ពស់ ង េ កអ្នក្រតវែត ន្រ ក់ចំណូលេលើសពី $16,480 ដុ ្ល រស្រ ប់ ្ន ំ 
2019 ។ េ កអ្នក ចេ្របើ សំណុំែបបបទ 196PUA េដើម ីកំណត់ េតើេ កអ្នក ច នសិទ្ធិទទួល ន្រ ក់បុ៉ ្ម ន។ 
សូមបញន ក សុំែដល នបំេពញេ ៖ 
Oregon Employment Department 
PO Box 14165 
Salem, OR 97311 

ទូរ រ៖ (503) 371-
2893 

សំណួរ៖ OED_PUA_INFO@oregon.gov  
ការបដិេសធន៍ទទួលខុស្រតវ៖ 
ព័ត៌ នែដលេ កអ្នកបញន មអីុែម៉ល ចមិន នសុវត្ថ ិ ព
េទ។

យក ្ឋ នការ រអូរេ ្គ ន (Oregon Employment Department) គឺ កម្ម វធីិ/និេ ជកែដល នឱកាសេស្ម ើ ្ន ។ 
េស កម្ម ងេ្រកាមែដល ច ន េ យមិនគិតៃថ្ល មការេស្ន ើសំុ៖ ជំនួយឬេស កម្មជំនួយប ្ទ ប់បន  ំ
និងទ្រមង់ែដល នជេ្រមើសចេ ះបុគ្គល ែដល នពិការ ពនិងជំនួយែផ្នក ចំេ ះបុគ្គល ែដល នសមត្ថ ព អង់េគ្ល
ស នកំណត់។ សូម កសួរបុគ្គ លិករបស់េយើង ្ន ក់ស្រ ប់ព័ត៌ នបែន្ថម។

 


