សញ្ជាតិ និងសិទ្ធិស្សបច្បាប់ក្នុងការធ្វ ើការងារ

សញ្ជាតិ និងសិទ្ធិស្សបច្បាប់ក្នុងការធ្វ ើការងារ
ដ ើម្បីជាលក្ខ ខណ្ឌសម្រាប់សិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានអត្ថ ម្របដោជន៍ធានារ៉ាប់រងដេលគ្មានការងារដ្វ ើ
បទ្បបញ្ញ ត្ត ិសហេ័នធត្ម្រម្ូវឱ្យ
អន ក្ទាម្ទារនីម្ួយៗ
ម្របកាសដៅដម្រកាម្ការេិន័យននការភូ ត្ក្ុហក្បំពានការេិត្ថា
ដត្ើគ្មត្់ជាេលរ ឋ
ឬសញ្ជាត្ិអាដម្រ ិក្។
បុគ្គលដ លម្ិនដម្នជាេលរ ឋ
ឬគ្មានសញ្ជាត្ិអាដម្រ ិក្ចំបាច់ម្រត្ូវដត្បងាាញឯក្សារចុុះដ្ាុះជាជនបរដទ្ស
ដ ើម្បីដ្ទៀងផ្ទទត្់ថា
ដគ្បានទ្ទ្ួ លការ
អនុញ្ជញត្ឱ្យដ្វ ើការបានដៅសហរ ឋ អាដម្រ ិក្ឬអត្់។
ម្រក្សួ ងសនត ិសុខការងារ (Employment Security Department, ESD)
ដ្ទៀងផ្ទទត្់សាថនភាេជនអដនាតម្របដវសន៍របស់បុគ្គល
ានក្់ៗតាម្រយៈម្របេ័នធដ្ទៀងផ្ទទត្់ជនបរដទ្សជាលក្ខ ណ្ៈម្របេ័នធសម្រាប់ចំណ្ុចម្របទាក្់សិទ្ធិទ្ទ្ួ លបាន (Systematic Alien
Verification for Entitlements, SAVE) ។ ក្ម្ា វ ិ្ី SAVE ម្រត្ូវបានម្រគ្ប់ម្រគ្ងដោយដសវាអដនាតម្របដវសន៍ និងដ្នក្សញ្ជាត្ិ
របស់សហរ ឋ អាដម្រ ិក្ (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS)។
ស្បសិនធបើខ្ុុំមិនមមនជាពលរដ្ឋ អាធមរ ិក្ធទ្ ធតើខ្ុុំអាច្បដាក្់ពាក្យសុំអតថ ស្បធោជន៍ធពលគ្មានការងារធ្វ ើបានមដ្រឬធទ្?
េិត្ជាបាន
អន ក្ដ លម្ិនដម្នជាេលរ ឋ
ឬគ្មានសញ្ជាត្ិអាដម្រ ិក្ក្៏អាចោក្់ពាក្យសុំអត្ថ ម្របដោជន៍ដេលគ្មានការងារដ្វ ើបានដ រ។
អន ក្ម្រត្ូវដត្
្តល់ឯក្សារចុុះដ្ាុះជាជនបរដទ្សរបស់អនក្ ល់ម្រក្សួ ង ដ ើម្បីបញ្ជាក្់េីសាថនភាេអដនាតម្របដវសន៍របស់អនក្។ ឯក្សារដនុះ
គ្ឺជា្ម្ា តាបាន្តល់ជូន
ដៅដេលដ លដ្វ ើការោក្់ពាក្យសុំ។
ម្របសិនដបើអនក្ម្ិនអាច្តល់េ័ត្ា
៌ នដនុះក្នុង
អំឡ
ុ ងដេល ំដណ្ើរការោក្់ពាក្យសុំបានដទ្ អន ក្នឹងបានត្ម្រម្ូវឱ្យ្តល់ឯក្សារដនុះដៅដេលដម្រកាយដទ្ៀត្។
ធតើខ្ុុំនឹងស្តូវធេសួរពីអវីខលះធៅអុំឡ
ុ ងធពលដ្ុំធ

ើរការដាក្់ពាក្យសុំធនះ?

ម្របសិនដបើអនក្បានបញ្ជាក្់ថា អន ក្ម្ិនដម្នជាេលរ ឋ អាដម្រ ិក្ ឬគ្មានសញ្ជាត្ិអាដម្រ ិក្ដទ្ដនាុះ អន ក្នឹងម្រត្ូវដគ្សួ រថា៖

• ដត្ើអនក្បានានសិទ្ធិម្រសបចាប់ក្នុងការអនុញ្ជញត្ឲ្យដ្វ ើការដៅសហរ ឋ អាដម្រ ិក្ក្នុងរយៈដេល 24
ដខចុងដម្រកាយដនុះដ រឬដទ្? ដហើយ
• ដត្ើឯក្សារអដនាតម្របដវសន៍ថ្ាីបំ្ុត្ណាខល ុះដ លអន ក្ាន?
o ការអនុញ្ជញត្ឱ្យចូ លជាថ្ាី I-327 (I-327 Reentry Permit)
o ប័ណ្ណសានក្់ដៅអចិន្នត យ៍ I-551 (I-551 Permanent Resident Card)
o ឯក្សារដ្វ ើ ំដណ្ើរជនដភៀសខល ួន I-571 (I-571 Refugee Travel Document)
o ប័ណ្ណអនុញ្ជញត្ការងារ I-766 (I-766 Employment Authorization Card)
o ក្ំណ្ត្់ម្រតាឯក្សារការម្ក្ ល់/ការចក្ដចញ I-94 (I-94 Arrival/Departure Record)
o ក្ំណ្ត្់ម្រតាឯក្សារការម្ក្ ល់/ការចក្ដចញក្នុងលិខិត្ឆ្ល ងដ នបរដទ្សដ លម្ិនបាន្ុត្ក្ំណ្ត្់ I-

94
o ទ្ិោឋការជនអដនាតម្របដវសន៍
o ម្រតា I-551 បដណា
ត ុះអាសនន (ដៅដលើលិខិត្ឆ្ល ងដ ន ឬ I-94)

ខ្ុុំមានក្ុំ ត់ស្ាឯក្សារការមក្ដ្ល់/ការចាក្ធច្បញក្នុងលិខិតឆ្ល ងមដ្នបរធទ្សមដ្លមិនបានផតក្ុំ
ធតើខ្ុុំស្តូវបានធេតស្មូវឲ្យបញ្ចូលអវ ីខលះ?

ត់ I-94

ម្របសិនដបើអនក្ានក្ំណ្ត្់ម្រតាឯក្សារការម្ក្ ល់/ការចក្ដចញ I-94
ដៅក្នុងលិខិត្ឆ្ល ងដ នបរដទ្សដ លម្ិនបាន្ុត្ក្ំណ្ត្់ អន ក្នឹងម្រត្ូវបានត្ម្រម្ូវឲ្យបញ្ចល
ូ
ូ ចខាងដម្រកាម្៖

• ដលខលិខិត្ឆ្ល ងដ នរបស់អនក្
• ដលខ I-94 របស់អនក្ និង
• កាលបរ ិដចេ ទ្្ុត្ក្ំណ្ត្់។

ខ្ុុំមានក្ុំ ត់ស្ាឯក្សារការមក្ដ្ល់/ការចាក្ធច្បញក្នុងលិខិតឆ្ល ងមដ្នបរធទ្សមដ្លមិនបានផតក្ុំ
បមនែ មិនមានកាលបរ ិធច្បេ ទ្ផតក្ុំ ត់។ ធតើខ្ុុំស្តូវបញ្ចូលអវ ី?

ត់ I-94

ម្របសិនដបើអនក្ានក្ំណ្ត្់ម្រតាឯក្សារការម្ក្ ល់/ការចក្ដចញ
I-94
ដៅក្នុងឯក្សារអដនាតម្របដវសន៍លិខិត្ឆ្ល ងដ នបរដទ្សដ លម្ិនបាន្ុត្ក្ំណ្ត្់ បុដនត ម្ិនានកាលបរ ិដចេ ទ្្ុត្ក្ំណ្ត្់ដទ្
ដោយសាររយៈដេលននការអនុញ្ជញត្ចូ លរបស់អនក្ម្រត្ូវបានដបាុះម្រតាដោយម្រក្សួ ងសនត ិសុខាត្ុភូម្ិ ( Department of
Homeland Security) ដោយចត្់ទ្ុក្ជារយៈដេលសានក្់ដៅ (Duration of Stay, D/S) អន ក្អាច្តល់កាលបរ ិដចេ ទ្បដងក ើត្
I-94 ឬកាលបរ ិដចេ ទ្ននការបញ្ចល
ូ ជាជាងកាលបរ ិដចេ ទ្្ុត្ក្ំណ្ត្់។
ម្របសិនដបើអនក្ដៅានលិខិត្ឆ្ល ងដ នដ លដៅានសុេលភាេ អន ក្អាចបញ្ចល
ូ កាលបរ ិដចេ ទ្្ុត្ក្ំណ្ត្់ដៅដលើលិខិត្ឆ្ល ង
ដ នអន ក្។
ដសចក្ត ីដណ្នាំដនុះបាន្តល់ដោយម្រក្សួ ងសនត ិសុខាត្ុភូម្ិ។

ធតើខ្ុុំស្តូវធ្វ ើដ្ូច្បធមែ ច្បស្បសិនធបើខ្ុុំមិនមាន I-94 ធ

ះធទ្?

ម្របសិនដបើអនក្ម្ិនានចាប់ចម្ល ងនន I-94 របស់អនក្ដនាុះដទ្ អន ក្អាចដៅកាន់ម្រក្សួ ងសនត ិសុខាត្ុភូម្ិ
ដ ើម្បីទ្ទ្ួ លបានចាប់ចម្ល ងដអឡិចម្រត្ូនិក្ ដៅទ្ីដនុះ។
ម្របសិនដបើអនក្ម្ិនអាចចូ លដៅកាន់ចាប់ចម្ល ង

I-94 របស់អនក្បានដទ្ អន ក្អាចដសន ើសុំចាប់ចម្ល ង ដៅទ្ីដនុះ។

ខ្ុុំជាក្មា ក្រមដ្លគ្មានឯក្សារបញ្ជាក្់។ ធតើខ្ុុំមានលក្ខ

ៈស្េប់ស្គ្មន់ទ្ទ្ួ លបានអតថ ស្បធោជន៍មដ្រឬធទ្?

អន ក្ម្រត្ូវដត្ានការអនុញ្ជញត្ឱ្យដ្វ ើការដៅសហរ ឋ អាដម្រ ិក្ ដ ើម្បីានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានអត្ថ ម្របដោជន៍ដេលគ្មានការងារដ្វ ើ
និងបានអត្ថ ម្របដោជន៍ទ្ូលំទ្ូលាយដេលគ្មានការងារដ្វ ើដម្រកាម្ចាប់សតីេី )Coronavirus Aid, Relief, and Economic
Security, CARES( របស់សហេ័នធ។ បុដនត ដយើងម្ិនគ្ិត្េីសាថនភាេអដនាតម្របដវសន៍ដឡើយដៅដេលដយើងេិចរណាអំេី
សិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានក្នុងក្ម្ា វ ិ្ីការឈប់សម្រាក្សម្រាប់ម្រគ្ួសារ និងដេលឈឺបានម្របាក្់ឈន ួល (Paid Family and Medical
Leave)
ដ លជារបស់រ ឋ ។
ដហត្ុ ូ ដចន ុះដហើយ
ម្របសិនដបើអនក្ឈឺ្ងន់
ឬបារម្ភ េីអនក្ដ លានជំងឺ្ងន្
់ ងរ
ិ្ី
ក្ម្ា វ ដនុះអាចជួ យេួ ក្អន ក្បាន។ ដសវ ងយល់បដនថ ម្ដៅដគ្ហទ្ំេ័រ paidleave.wa.gov ឬ tometiempo.org។

ធតើការទ្ទ្ួ លបានអតថ ស្បធោជន៍ធពលគ្មានការងារធ្វ ើ
ឬអតថ ស្បធោជន៍ការឈប់សស្មាក្សស្មាប់ស្េួ សារ
និងធពលឈឺបានស្បាក្់ឈន ួល (Paid Family and Medical Leave) អាច្បនឹងេុំរាមក្ុំមែងដ្ល់សមតថ ភាពរបស់ខ្ុុំ
ក្នុងការដាក្់ពាក្យធសនើសុំកាតបបតង ឬសញ្ជាតិធៅធស្កាមច្បាប់េិតបលលបនទុក្សាធារ ៈលាីមដ្រឬធទ្?
ម្ិនអាចដទ្ ការធានារ៉ាប់រងដេលគ្មានការងារដ្វ ើ
និងអត្ថ ម្របដោជន៍ការឈប់សម្រាក្សម្រាប់ម្រគ្ួសារ
និងដេលឈឺបានម្របាក្់ឈន ួលម្ិនម្រត្ូវបានរប់បញ្ចល
ូ ក្នុង ការក្ំណ្ត្់ការគ្ិត្នថ្លបនទុក្សាធារណ្ៈដឡើយ។

Employment Security Department គឺជានិយោជក/កមវ្ មធិីដែលផលត ីឱកាសយសម ើៗយគ្មើ នា។
សម្ភារៈនិងយសវាកមជម ំនួយ ម្ភនផលដ ីជូ នតាមការយសន ស
ើ យសន ើ ីំ
របសុ ីបុគលគ ដែលម្ភនពិការភាព។

យសវាកមជម ំនួយដផន កភាសា ដផន សម្រម្ភបបុគលដែល ីគម្ភនសមតភាព ីថ ភាសាអងគ្យលយៅម្ភនកម្រមិត
ម្ភនផលដ ីជូ នយោយឥតគិតថ្។ លល Washington Relay Service៖ 711

