សំណួរអំព�
ី រ�ម�រស្រ�ប់ជង
ំ ឺ COVID-19 ( វរុ� សកូ រ� ូ�)
្រប�ំស��ហ៍
វ ��នេពល�ន�សន� ្រត�វ�នអនុវត� ស្រ�ប់បុគ�លិក
COVID-19 ។ ែស� ងយល់បែន� មេ�េលើទំព័រ COVID-19 ។

និងនិេ�ជកែដលប៉ះ�ល់េ�យ�រជំងឺ

ព័ត�
៌ នសំ�ន់ (�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពេ�ៃថ� ទី 5 ែខសី� ��ំ 2020)
•

"waiting week" (ស��ហ៍រង់�)ំ ្រត�វ�នេលើកែលងស្រ�ប់�រ�ម�រែដល�ន�ក់េ�ៃថ�
ឬេ្រ�យៃថ� ទី 8 ែខមី� ��ំ 2020 �ែផ�កមួ យៃនវ ��នេពល�ន�សន� េ�យជំងឺ COVID19 ។

•

�រែស� ងរក�រ�រ ឥឡ�វេនះ�ជេ្រមើសបែន� ម។
�រ�យ�រណ៍អំពីសកម� �ពមិន�ន�រែស� ងរកនឹងមិនពន�រេពលេលើអត� ្របេ�ជន៍របស់
អ� កេទ។

•

�រ�ក់�មអុីនធឺណិត នឹង�ន�ពរហ័ស�ង�មទូ រសព� ។

េយើងកំពុងទទួ ល�រេ�ទូ រសព� ចូល�៉ងេ្រចើនបំផុតេ�យ�រ�នត្រម�វ�រេកើនេឡើង
ដូ េច� ះអតិថិជន�េ្រចើនមិន�ចទូ រសព� ចូល�នេទ។
•

បែន� មពីេលើ សំណួរ�ម�រ្រប�ំស��ហ៍ �ម�រ����ប់រងេពល��ន�រ�រ
(Unemployment Insurance, UI) �្រប�ំដូ ច�ងេ្រ�ម
អ� កេស� ើសុំជំនួ យឥត�រ�រេធ� ើេ�យ�រជំងឺ�តត�ត (Pandemic Unemployment
Assistance, PUA) ្រត�វ សំណួរបែន� មដូ ច�ងេ្រ�ម េដើម្បីប��ក់អំពីសិទ�ិទទួ ល�នអត� ្របេ�ជន៍។
េនះ�លក� ខណ�ត្រម�វរបស់ច�ប់សហព័ន�។

ចូ លេ� ទំពរ័ ស� ីពស
ី ណ
ំ ួ រ និង�រែណ�ំអំពស
ី ទ
ិ �ទ
ិ ទួ ល�ន PUA

សំណួរែដលេយើងសួ រេលើ�រ�ម�រ្រប�ំស��ហ៍របស់អ�ក
សំណួរែដលេយើងសួ រេ�េពលែដលអ� ក�ក់�រ�ម�រ្រប�ំស��ហ៍របស់អ�ក គឺដែដល
េ�ះអ� ក�ក់�មអុីនធឺណិត ឬ�មទូ រសព� ។
•

េតើអ�ក�ច និងទំេនរស្រ�ប់េធ� ើ�រ��ល់ខ� �នស្រ�ប់ៃថ� នីមួយៗឬេទ?
o ្របសិនេបើអ�ក�ត់បង់�រ�រេធ� ើេ�យ�រជំងឺ COVID-19
េ�យ�រ�របិទ�ជីវកម� ឬអ� ក�ន�និភ័យខ� ស់ៃន�រឆ� ងជំងឺ COVID-19
េហើយ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យ�ក់ខ� �នឯងេ��ច់េ�យែឡក អ� កគួ រេឆ� ើយ “�ទ/�ស”
ចំេ�ះសំណួរេនះ។

•

េតើអ�ក�នែស� ងរក�រ�រ�៉ងសកម� ដូចែដល�នែណ�ំែដរឬេទ
េ�ក��ងស��ហ៍ែដលអ� កកំពុង�ម�រអត� ្របេ�ជន៍េ�េពលេនះ?
្របសិនេបើសំេណើសុំរង់�ំរបស់អ�កមិន្រត�វ�នអនុម័តេទ
�រទទួ ល�នអត� ្របេ�ជន៍ពី�ព��ន�រ�រេធ� ើត្រម�វឱ្យអ� កែស� ងរក�រ�រេធ� ើ�៉ងសកម�
។

•

o

�ងេ្រ�មេនះគឺ�មតិេ�បល់មួយចំនួនេដើម្បីជួយអ� កក��ង�របំេពញលក� ខណ�ត្រម�
វែស� ងរក�រ�ររបស់អ�កក��ងអំឡ
� ងេពលផ��ះជំងឺ COVID-19 ៖





�ក់�ក្យសុំ�រ�រេធ� ើ�មរយៈេគហទំព័រ WorkSourceWA.com។
�ក់ប��ន
� �ក្យសុំ�មរយៈ�៉សុីនែស� ងរកដូ ច� Indeed, CareerBuilder
និង Monster និងេផ្សងៗេទៀត។
ទូ រសព� េ�និេ�ជកែដលអ� កដឹង�កំពុងែស� ងរកបុគ�លិក។
ចូ លរ ួមសក� ិ��និម�ិតែដល�នែដល្រត�វ�នផ� ល់េ�យ WorkSource ។

•



ស��ល់៖ �រ�រែដលអ� ក�ក់�ក្យសុំ
្រត�វែត��រ�រែដលអ� ក�នបទពិេ�ធន៍ �របណ��ះប�
� ល
�រអប់រ��េពលកន� ងមក។ �រណ៍េនះ្រត�វ�នកំណត់���រ�រសមរម្យ។



េយើង នឹងពិ�រ�េលើកិច�្របឹងែ្របង�មួ យែដលេធ� ើេឡើង
េដើម្បីបំេពញ�មលក� ខណ�ត្រម�វែស� ងរក�រ�រ
េ�េពលកំណត់លក� ណសម្បត� ិទទួ ល�នអត� ្របេ�ជន៍ពី�ព��ន�រ�រេធ� ើ
្រប�ំស��ហ៍។

•

្របសិនេបើអ�កេឆ� ើយ� “�ស/�ទ” ចំេ�ះ សំណួរអំពី�រែស� ងរក�រ�រេធ� ើដស
៏ កម�
េហើយអ� កមិន្រត�វ�នេលើកែលងពីលក� ខណ�ត្រម�វែស� ងរក�រ�ររបស់អ�កេទ
អ� កនឹង្រត�វ�នសួ រសំណួរបែន� ម។ អ� ក្រត�វែតប��ក់�
អ� ក�ន�ក់ទងេ��ន់និេ�ជកក��ងចំនួនសមរម្យ
ឬ�នេធ� ើសកម� �ពេ�យ��ល់ខ� �នក��ងស��ហ៍នីមួយៗ (េ� WorkSource ឬេ� American
Job Center េ�ក��ងរដ� មួយេផ្សងេទៀត) និង�
អ� ក�នកត់្រ�ព័ត៌�នេនះេ�ក��ងេសៀវេ�កត់្រ�ែស� ងរក�រ�ររបស់អ�ក។

•

អ� ក�ម�រេ�េ្រ�រដ�
ក៏្រត�វេរៀបចំកត់្រ�ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងែស� ងរក�រ�រផងែដរស្រ�ប់ស��ហ៍នីមួយៗែដល
�ន�ម�រអត� ្របេ�ជន៍។

•

ស្រ�ប់ព័ត៌�នអំពីទំ�ក់ទំនងនិេ�ជក
អ� កនឹង្រត�វ�នត្រម�វឱ្យផ� ល់ព័ត៌�ន�ងេ្រ�មពីេសៀវេ�កត់្រ�ែស� ងរក�រ�ររបស់អ�កស
្រ�ប់ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងនីមួយៗែដល�នេធ� ើេឡើង៖ �លបរ �េច� ទ
េ��ះនិង�សយ��នេពញេលញរបស់�ជីវកម� េលខទូ រសព� ឬអុីែមលរបស់�ជីវកម�
រេបៀបែដល�រ�ក់ទង្រត�វ�នេធ� ើេឡើង មនុស្សែដលអ� ក�ន�ក់ទង
និង្របេភទ�រ�រែដលអ� កកំពុងែស� ងរក។

ស្រ�ប់សកម� �ពេ�យ��ល់ (េ� WorkSource ឬេ� American Job Center
េ�ក��ងរដ� មួយេផ្សងេទៀត)
អ� កនឹង្រត�វ�នត្រម�វឱ្យផ� ល់ព័ត៌�ន�ងេ្រ�មពីេសៀវេ�កត់្រ�ែស� ងរក�រ�ររបស់អ�កស្រ�ប់
សកម� �ពនីមួយ៖ �លបរ �េច� ទ �រ ��ល័យ និង�រពណ៌�អំពីសកម� �ព។
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

េតើអ�ក�នបដិេសធចំេ�ះ�រផ� ល់�រ�រ�មួ យ
ឬ�នខក�នក��ង�រេ�េធ� ើស��ស�រ�រែដលេ្រ�ងទុកែដរឬេទ?
េតើអ�ក�ន�ក់�ក្យសុំ ឬ�នទទួ លសំណងបុគ�លិក
ឬសំណងជនរងេ្រ�ះពីអំេពើឧ្រកិដ�កម� ឬេទ?*
េតើអ�ក�ន�ក់�ក្យសុំ ឬេតើអ�ក�ន�រែ្រប្រប� ល្រ�ក់េ�ធននិវត� ន៍ែដរឬេទ?*
េតើអ�ក�ន ឬេតើអ�កនឹងទទួ ល�ន�រទូ �ត់ស្រ�ប់ៃថ� ឈប់ស្រ�កបុណ្យ�តិ
ពីនិេ�ជក្រប�ំរបស់អ�កស្រ�ប់ៃថ� �មួ យៃនស��ហ៍ែដលអ� កកំពុង�ម�រែដរឬេទ?*
េតើអ�ក�ន ឬេតើអ�កនឹងទទួ ល�ន�រទូ �ត់ស្រ�ប់ៃថ� ឈប់ វ �ស្សម�ល
ស្រ�ប់ៃថ� �មួ យៃន
ស��ហ៍ែដលអ� កកំពុង�ម�រែដរឬេទ?*
េតើអ�ក�ន ឬេតើអ�កនឹងទទួ ល�ន�រទូ �ត់ជំនួសឱ្យ�រជូ នដំណឹង
ឬ�រទូ �ត់�រប�� ប់�រ�រស្រ�ប់ៃថ� �មួ យៃនស��ហ៍ែដលអ� កកំពុង�ម�រែដរឬេទ?*
េតើអ�ក�នេធ� �
ើ រេ�គណៈវ �និច�័យឬេទ?*
េតើអ�ក�នបំេពញ�រកិច��េ��ប្រម �ង ឬ��ំ�តិស្រ�ប់រយៈេពល�ង 72
េ�៉ង�ប់��ែដរឬេទ?*
េតើអ�ក�នរបរទទួ ល�នេ�យខ� �នឯងឬេទ?*
េតើអ�ក�នេធ� ើ�រ�រឱ្យនិេ�ជក���ក់េ�ស��ហ៍មុនែដរឬេទ?*

* �យ�រណ៍ព្រី �ក់ចណ
ំ ូ លស្រ�ប់ស��ហ៍ែដលអ� ករក្រ�ក់�ន

មិនែមនេ�ក��ងស��ហ៍ែដលអ� ក�នទទួ ល្រ�ក់ចណ
ំ ូ ល� ំងេ�ះេឡើយ។
�យ�រណ៍ពីទឹក្រ�ក់សរុបមុនេពល�ត់កង។ ស្រ�ប់របបទទួ ល�នេ�យខ� �នឯង
ចូ រ�យ�រណ៍ពី្រ�ក់ចំេណញសុទ�របស់អ�ក។ អ� កក៏នឹង្រត�វ�នសួ រអំពីេ�៉ងេធ� ើ�រ
ឬៃថ� េធ� ើ�រសរុបែដលអ� កទទួ ល�ន្រ�ក់ចំណូលផងែដរ។
��ង�ត់្រ�ក់ចណ
ំ ូល

េដើម្បីជួយអ� កកំណត់�េតើ្រ�ក់ចំនួនប៉ុ��ននឹង្រត�វ�ន�ត់ពី�រ�ម�រយក្រ�ក់្រប�ំស��ហ៍របស់អ�ក
អ� ក�ច�ញយក��ង�ត់្រ�ក់ចំណូលបច��ប្បន� (Earnings Deduction) ។
្របសិនេបើអ�ក�នេធ� �
ើ រអំឡ
� ងស��ហ៍េនះ សូ មេ្រត�មផ� ល់នូវ៖
•

ចំនួនទឹក្រ�ក់ែដលអ� ករក�នេ�ស��ហ៍េ�ះ
េ�ះបីក��ងករណីអ�កមិន�ន់�នេបើក្រ�ក់ក៏េ�យ។
(្រ�ក់ចំណូលរ ួម� ំងសំណង� ំងអស់ែដលអ� ករក�នចំេ�ះេស�កម� ��ល់ខ� �ន
រ ួម�ន្រ�ក់ឈ� �ល កៃ្រមេជើង�រ និង្រ�ក់រ��ន់េលើកទឹកចិត�
តៃម� �ច់្រ�ក់ៃនសំណងែដល�នទូ �ត់�មវ �ធី��ស� �មួ យេ្រ�ពី�ច់្រ�ក់
និងតៃម� សម្រសបៃន្រ�ក់ទឹកែត។)

•
•
•
•

អ� ក�នេធ� ើ�រប៉ុ��នេ�៉ងក��ងស��ហ៍េ�ះ។
េ��ះ�ជីវកម� របស់និេ�ជករបស់អ�ក។
�សយ��ន�ជីវកម� េពញេលញរបស់និេ�ជករបស់អ�ក។
�លបរ �េច� ទែដលអ� ក�ន�ប់េផ� ើម�រ�រក��ងស��ហ៍េនះ។

ប��ប់ព�
ី ន�ក់ប��ល
� ្រ�ក់ចណ
ំ ូ លរបស់អ�ក
អ� កនឹង្រត�វ�នសួ រ� “េតើអ�ករ�ពឹង�នឹងេធ� ើ�រឱ្យនិេ�ជកដែដលេ�ស��ហ៍ប��ប់ែដរឬេទ?”
្របសិនេបើអ�កេឆ� ើយ�េទ អ� ក្រត�វែតប��ញពីមូលេហតុ៖

1. កង� ះ�រ�រ
o

2.
3.
4.
5.

ឧ�ហរណ៍ និេ�ជកេ�ះ�នបិទ
ឬ�ត់បន� យបុគ�លិកេ�យ�រ�រ�ងបង់ៃន�ជីវកម�
ឬេសចក� ីែណ�ំស�ីពីសុខ�ព��រណៈអំឡ
� ងេពល�រ�តត�តៃនជំងឺ COVID-19 ។

េ�៉ងេធ� ើ�រ្រត�វ�ន�ត់បន� យេ�យ�រកង� ះ�រ�រ
្រត�វ�នបេណ�ញេចញ
អ� ក�ន�ឈប់
មូ លេហតុេផ្សងមួ យចំនួនេទៀត

េតើអ�ក�ន្រ�ក់ចណ
ំ ូ លែដល�ច�យ�រណ៍�ន�មួ យេផ្សងេទៀតែដរឬេទ?
្របសិនេបើអ�កមិន្រ�កដ�្រ�ក់ចំណូលរបស់អ�ក�ច�យ�រណ៍�នឬអត់េទ េមើលប�� ី�ងេ្រ�មពីទំព័រ
27-28 ក��ងេសៀវេ�ែណ�ំស្រ�ប់បុគ�លិកមិន�ន�រ�រ (Handbook for Unemployed Workers) (PDF
2.9MB) ។
េពលអ� ក បំេពញចេម� ើយរបស់អ�ក ្របព័ន�នឹងនិ�យ ឬប��ញ�រ�
“�រ�ម�ររបស់អ�ក្រត�វ�នទទួ លយកេហើយ (Your claim has been accepted) ។”
្រ�ក់ចណ
ំ ូ លែដល�ច�យ�រណ៍�នរ ួម�ន៖

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

្រ�ក់ចំណូលសុទ�ពី�ជីវកម� ��ល់ខ� �នរបស់អ�ក
�រទូ �ត់�ស��រែដលជំនួសឱ្យ្រ�ក់ ដូ ច�្រ�ក់ឈ� �លផ� ះ ឬបន� ប់ និង�ររស់េ��្រក �ម។
្រ�ក់រ��ន់េលើកទឹកចិត�ែដល�នកំណត់ចំេ�ះ�រ�រែដល�នេធ� ើក��ងស��ហ៍េ�ះ។
្រ�ក់ទឹកែតក��ងទ្រមង់�មួ យ។
វ �ស្សម�ល ៃថ� ឈប់ស្រ�ក និង�រឈប់ស្រ�កេពលឈឺែដលទទួ ល�ន�ន្រ�ក់ឈ� �ល។
្រ�ក់ឈ� �លេ�ធិនប្រម �ង និង��ំ�តិ ្របសិនេបើអ�ក�នេធ� ើ�រេលើសពីបីៃថ� �ប់��។
្រ�ក់ឈ� �លស្រ�ប់េស�កម� តួ�ទីគណៈវ �និច�័យ។
្រ�ក់ចំណូលពី�រេធ� ើ�រ�រអំឡ
� ងេពលសិក� (មិន�ប់ប��ល
� មូ លនិធិចំណងេជើង IV) ។

9. ្រ�ក់ឈ� �លពីនិេ�ជក ដូ ច�្រ�ក់ឈ� �ល្រតឡប់មកវ �ញ
� � ំងសំណង្រតឡប់មកវ �ញពី�រ�ត់បង់េពលេវ�េធ� ើ�រ
(�ប់ប��ល
ឬ�រ�ម�រសំណងរបស់បុគ�លិក) ស្រ�ប់ស��ហ៍ែដលអ� ក�ន�ម�រ។
្របសិនេបើអ�ក�នកំហុសឆ� ងេលើ�រ�ម�រសំណង្រប�ំស��ហ៍របស់អ�ក
្របសិនេបើអ�ក�នកំហុសឆ� ងខណៈេពល�ក់�រ�ម�រសំណង្រប�ំស��ហ៍របស់អ�ក
អ� ក�ច�ប់េផ� ើមេធ� ើ�េឡើង វ �ញ្រគប់េពល មុនេពលែដលអ� កលឺ ឬេឃើញ�ក្យ�
"�រ�ម�ររបស់អ�ក្រត�វ�នទទួ លយកេហើយ។" ក��ងករណី�គេ្រចើន
អ� កនឹង�នឱ�សែកកំហុសឆ� ងខណៈេពល�ក់ប��ន
� �រ�ម�រសំណងរបស់អ�ក។
្របសិនេបើអ�ករកេឃើញកំហុសឆ� ងរបស់អ�ក ប��ប់ ពី�ក់ប��ន
� �រ�ម�រសំណង្រប�ំស��ហ៍របស់អ�ក
េ�ះអ� កនឹង្រត�វទូ រសព� និងនិ�យេ��ន់��ក់�រ�ម�រសំណង។ ទូ រសព� េ�េលខ
800-318-6022 េដើម្បីែកកំហុស។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងរបស់មជ្ឈមណ�ល�ម�រសំណងបច��ប្បន�
និងេ�៉ងេធ� ើ�រ សូ មចូ លេ��ន់៖

https://esd.wa.gov/unemployment/unemployed-workers-contact

�រខក�នមិន�នទូ រសព� េ�មជ្ឈមណ�ល�ម�រសំណងេដើម្បីែកកំហុសរបស់អ�ក
�ចប�
� លឱ្យ�ន�របង់្រ�ក់េលើស េហើយអត� ្របេ�ជន៍របស់អ�កនឹង្រត�វ�នបដិេសធ។

សំណួរែដលេយើងសួ រចំេ�ះ�រ�ម�រសំណង្រប�ំស��ហ៍របស់ PUA របស់អ�ក
សំណួរ� ំងេនះគឺ�េហតុផលៃនជំងឺ Covid-19 ែដលេធ� ើឱ្យនរ���ក់�នសិទ�ិទទួ ល�ន PUA ។
េឆ� ើយសំណួរេ�យេ��ះ្រតង់។ សំណួរ� ំងេនះ្រត�វ�នត្រម�វេ�យ្រកមច�ប់ស�ីពីជំនួយស្រ�ប់ វ �រុសកូ រ� ូ�
�រសេ���ះ និងសន� ិសុខេសដ� កិច� (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES)
�រ�ម�រសំណង�ចនឹង្រត�វ�នេធ� ើសវនកម� េ�យ្រកសួ ង�រ�រសហរដ� �េមរ �ក
(U.S. Department of Labor) ។ ្របសិនេបើអ�កែលង�នលក� ណសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់ទទួ ល�ន PUA
អ� ក�ចនឹង�នសិទ�ិ�ក់�ក្យសុំអត� ្របេ�ជន៍ចំេ�ះ�ព��ន�រ�រេធ� ើធម� �ម� ងេទៀត�ន។
សំណួរ� ំងេនះគីស្រ�ប់ែតស��ហ៍ែដលអ� ក កំពុង�ម�រសំណងែតប៉ុេ�
� ះ។
ពួ ក��សំណួរបែន� មេលើសំណួរក��ង�រ�ម�រសំណង្រប�ំស��ហ៍របស់ UI ។
ពួ ក��សំណួរែដល្រត�វេឆ� ើយេ�យ�ក្យ �ទ/�ស ឬេទ។ េសៀវេ�ែណ�ំអំពី�ព��ន�រ�រេធ� ើេ�យ�រជំងឺ
COVID-19 របស់េយើង ផ� ល់នូវព័ត៌�នបែន� មអំពី�រេឆ� ើយសំណួរ� ំងេនះ។ �ប់េផ� ើមេ�ទំព័រទី 28 ។
្របសិនេបើអ�ក�ក់ប��ន
� �រ�ម�រសំណង្រប�ំស��ហ៍របស់ PUA របស់អ�ក�ម្របព័ន�េអឡិច្រត�និក
េ�យេ្របើ eServices អ� ក�ចេឆ� ើយសំណួរអំពីសិទ�ិទទួ ល�ន� ំងេនះ�មអុីនធឺណិត�ន។
្របសិនេបើអ�ក�ក់ប��ន
� �រ�ម�រសំណងរបស់អ�កេ�យេ្របើ្របព័ន�ទូ រសព� ស�័យ្របវត� ិរបស់េយើង
េយើងនឹងេផ�ើឱ្យអ� កនូ វក្រមងសំណួរែដលអ� ក្រត�វែតបំេពញ េហើយេផ�ើ្រតឡប់មកវ �ញ��មៗ។
េយើង្រត�វែតទទួ ល�ន�រេឆ� ើយតបរបស់អ�ក
េហើយដំេណើរ�រចេម� ើយរបស់អ�កេដើម្បីពិ�រ��អ� ក�នសិទ�ិទទួ ល�ន PUA ឬេទ។
េយើង�ចនឹងទូ �ត់អត� ្របេ�ជន៍របស់អ�កេ�យ�នលក� ខណ�
ខណៈេពលែដលេយើងកំពុងរង់�ំ�រេឆ� ើយតបរបស់អ�ក
ប៉ុែន� ្របសិនេបើេយើងមិន�នទទួ លចេម� ើយរបស់អ�កចំេ�ះក្រមងសំណួរេទ
អ� កនឹង្រត�វទូ �ត់សងេយើង វ �ញ។ សំណួរ�ចនឹងខុស��បន� ច
ិ បន� �ច
្របសិនេបើអ�ក�ក់ប�� ន
� �រ�ម�រសំណង្រប�ំស�� ហ៍របស់អ� កេ�យទូ រសព� ។
េយើងសូ មែណ�ំឱ្យអ� ក�ក់� ក្យ�ម�រសំណង្រប�ំស��ហ៍របស់ PUA របស់អ�កេ�ក��ង eServices
្របសិនេបើ�ចេធ� �
ើ ន។

សំណួរ និង�រែណ�ំអំពីសិទ�ិទទួ ល�នរបស់ PUA

Employment Security Department គឺ�និេ�ជក/កមវ �ធិ◌ីែដលផល� ◌់ឱ�សេស� ើៗេគ្ស�ើ �។
ស��រៈនិងេស�កមជ� ំនួយ �នផល� ◌់ជូន�ម�រេស� ើសេស� ើ ◌ំ
របសុ ◌់បុគល� ែដល�នពិ�រ�ព។
េស�កមជ� ំនួយែផ� ក�� ែផ� ស្រ�ប់បុគលែដល ◌��នសមត�ព ◌� ��អង់គ្សេលេ��នក្រមិត
�នផល� ◌់ជូនេ�យឥតគិតថ្។ ៃល Washington Relay Service៖ 711

