
 សញ្ជា តិ និងសិទ្ធ ិស្សបច្បាប់ក្ន ុងការធ វ្ ើការងារ 

 

សញ្ជា តិ នងិសទិ្ធ ិស្សបច្បាបក់្ន ុងការធ វ្ ើការងារ 
ដ ើម្បីជាលក្ខខណ្ឌ សម្រាប់សិទ្ធិទ្ទួ្លបានអត្ថម្របដោជន៍ធានារ៉ា ប់រងដេលគ្មា នការងារដ វ្ ើ បទ្បបញ្ញត្ត ិសហេ័នធត្ម្រម្ូវឱ្យ
អនក្ទាម្ទារនីមួ្យៗ ម្របកាសដៅដម្រកាម្ការេិន័យននការភូត្ក្ុហក្បំពានការេិត្ថា ដត្ើគ្មត្់ជាេលរ ឋ 
ឬសញ្ជា ត្ិអាដម្រកិ្។ បុគ្គលដ លម្ិនដម្នជាេលរ ឋ 
ឬគ្មា នសញ្ជា ត្ិអាដម្រកិ្ចំបាច់ម្រត្ូវដត្បងាា ញឯក្សារចុុះដ ា្ ុះជាជនបរដទ្ស ដ ើម្បីដ ទ្ៀងផ្ទទ ត្់ថា ដគ្បានទ្ទួ្លការ
អនុញ្ជញ ត្ឱ្យដ វ្ ើការបានដៅសហរ ឋអាដម្រកិ្ឬអត្់។ 

ម្រក្សួងសនត ិសុខការងារ (Employment Security Department, ESD) 
ដ ទ្ៀងផ្ទទ ត្់សាថ នភាេជនអដនាត ម្របដវសន៍របស់បុគ្គល

ាន ក្់ៗតាម្រយៈម្របេ័នធ ដ ទ្ៀងផ្ទទ ត្់ជនបរដទ្សជាលក្ខណ្ៈម្របេ័នធសម្រាប់ចំណុ្ចម្របទាក្់សិទ្ធិទ្ទួ្លបាន (Systematic Alien 
Verification for Entitlements, SAVE) ។ ក្ម្ា វ ិ្  ីSAVE ម្រត្ូវបានម្រគ្ប់ម្រគ្ងដោយដសវាអដនាត ម្របដវសន៍ និងដ ន្ក្សញ្ជា ត្ិ

របស់សហរ ឋអាដម្រកិ្ (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS)។ 

  

ស្បសិនធបើខុ្ុំមិនមមនជាពលរដ្ឋអាធមរកិ្ធទ្ ធតើខុ្ុំអាច្បដាក់្ពាក្យស ុំអតថស្បធោជន៍ធពលគ្មា នការងារធ វ្ ើបានមដ្រឬធទ្? 

េិត្ជាបាន អនក្ដ លម្ិនដម្នជាេលរ ឋ 
ឬគ្មា នសញ្ជា ត្ិអាដម្រកិ្ក្៏អាចោក្់ពាក្យសំុអត្ថម្របដោជន៍ដេលគ្មា នការងារដ វ្ ើបានដ រ។ អនក្ម្រត្ូវដត្
ត្ល់ឯក្សារចុុះដ ា្ ុះជាជនបរដទ្សរបស់អនក្ ល់ម្រក្សួង ដ ើម្បីបញ្ជា ក្់េីសាថ នភាេអដនាត ម្របដវសន៍របស់អនក្។ ឯក្សារដនុះ
គ្ឺជា្ម្ាតាបាន ត្ល់ជូន ដៅដេលដ លដ វ្ ើការោក្់ពាក្យសំុ។ ម្របសិនដបើអនក្ម្ិនអាច ត្ល់េ័ត្ា៌នដនុះក្ន ុង
អំឡុងដេល ំដណ្ើរការោក្់ពាក្យសំុបានដទ្ អនក្នងឹបានត្ម្រម្ូវឱ្យ ត្ល់ឯក្សារដនុះដៅដេលដម្រកាយដទ្ៀត្។ 

  

ធតើខុ្ុំនឹងស្តូវធេសួរពីអវ ីខលះធៅអុំឡុងធពលដ្ុំធ ើរការដាក់្ពាក្យស ុំធនះ? 

ម្របសិនដបើអនក្បានបញ្ជា ក្់ថា អនក្ម្ិនដម្នជាេលរ ឋអាដម្រកិ្ ឬគ្មា នសញ្ជា ត្ិអាដម្រកិ្ដទ្ដនាុះ អនក្នឹងម្រត្ូវដគ្សួរថា៖ 

• ដត្ើអនក្បានានសិទ្ធិម្រសបចាប់ក្ន ុងការអនុញ្ជញ ត្ឲ្យដ វ្ ើការដៅសហរ ឋអាដម្រកិ្ក្ន ុងរយៈដេល 24 

ដខចុងដម្រកាយដនុះដ រឬដទ្? ដហើយ 

• ដត្ើឯក្សារអដនាត ម្របដវសន៍ថ្ាីបំ្ុត្ណាខលុះដ លអនក្ាន?  

o ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យចូលជាថ្ាី I-327 (I-327 Reentry Permit) 
o ប័ណ្ណ សាន ក្់ដៅអចិន្នតយ៍ I-551  (I-551 Permanent Resident Card) 
o ឯក្សារដ វ្ ើ ំដណ្ើរជនដភៀសខល នួ I-571 (I-571 Refugee Travel Document) 
o ប័ណ្ណ អនុញ្ជញ ត្ការងារ I-766 (I-766 Employment Authorization Card) 
o ក្ំណ្ត្់ម្រតាឯក្សារការម្ក្ ល់/ការចក្ដចញ I-94 (I-94 Arrival/Departure Record) 
o ក្ំណ្ត្់ម្រតាឯក្សារការម្ក្ ល់/ការចក្ដចញក្ន ុងលិខិត្ឆ្លងដ នបរដទ្សដ លម្ិនបាន្ុត្ក្ណំ្ត្់ I-

94 

o ទ្ិោឋ ការជនអដនាត ម្របដវសន៍ 

o ម្រតា I-551 បដណាត ុះអាសនន  (ដៅដលើលិខិត្ឆ្លងដ ន ឬ I-94) 

  

ខុ្ុំមានក្ុំ ត់ស្ាឯក្សារការមក្ដ្ល់/ការចាក្ធច្បញក្ន ុងលិខិតឆ្លងមដ្នបរធទ្សមដ្លមិនបានផ តក្ុំ ត់ I-94 
ធតើខុ្ុំស្តូវបានធេតស្មូវឲ្យបញ្ច ូលអវ ីខលះ?   

ម្របសិនដបើអនក្ានក្ំណ្ត្់ម្រតាឯក្សារការម្ក្ ល់/ការចក្ដចញ I-94 
ដៅក្ន ុងលិខិត្ឆ្លងដ នបរដទ្សដ លម្ិនបាន្ុត្ក្ំណ្ត្់ អនក្នឹងម្រត្ូវបានត្ម្រម្ូវឲ្យបញ្ច លូ ូចខាងដម្រកាម្៖ 



• ដលខលិខិត្ឆ្លងដ នរបស់អនក្ 

• ដលខ I-94 របស់អនក្ និង 

• កាលបរដិចេទ្្ុត្ក្ំណ្ត្់។ 

  

ខុ្ុំមានក្ុំ ត់ស្ាឯក្សារការមក្ដ្ល់/ការចាក្ធច្បញក្ន ុងលិខិតឆ្លងមដ្នបរធទ្សមដ្លមិនបានផ តក្ុំ ត់ I-94 
ប  មនែមិនមានកាលបរធិច្បេទ្ផ តក្ុំ ត់។ ធតើខុ្ុំស្តវូបញ្ច ូលអវ ី? 

ម្របសិនដបើអនក្ានក្ំណ្ត្់ម្រតាឯក្សារការម្ក្ ល់/ការចក្ដចញ I-94 
ដៅក្ន ុងឯក្សារអដនាត ម្របដវសន៍លិខិត្ឆ្លងដ នបរដទ្សដ លម្ិនបាន្ុត្ក្ំណ្ត្់ ប ុដនតម្ិនានកាលបរដិចេទ្្ុត្ក្ំណ្ត្់ដទ្ 

ដោយសាររយៈដេលននការអនុញ្ជញ ត្ចូលរបស់អនក្ម្រត្ូវបានដបាុះម្រតាដោយម្រក្សួងសនត ិសុខាត្ុភូម្ិ ( Department of  

Homeland Security) ដោយចត្់ទ្ុក្ជារយៈដេលសាន ក្់ដៅ (Duration of Stay, D/S) អនក្អាច ត្ល់កាលបរដិចេទ្បដងក ើត្ 

I-94 ឬកាលបរដិចេទ្ននការបញ្ច លូ ជាជាងកាលបរដិចេទ្្ុត្ក្ំណ្ត្់។ 

ម្របសិនដបើអនក្ដៅានលិខិត្ឆ្លងដ នដ លដៅានសុេលភាេ អនក្អាចបញ្ច លូកាលបរដិចេទ្្ុត្ក្ំណ្ត្់ដៅដលើលិខិត្ឆ្លង
ដ នអនក្។ 

ដសចក្ត ីដណ្នាំដនុះបាន ត្ល់ដោយម្រក្សួងសនត ិសុខាត្ុភូម្ិ។ 

  

ធតើខុ្ុំស្តូវធ វ្ ើដូ្ច្បធមែច្បស្បសិនធបើខុ្ុំមិនមាន I-94 ធ ះធទ្? 

ម្របសិនដបើអនក្ម្ិនានចាប់ចម្លងនន I-94 របស់អនក្ដនាុះដទ្ អនក្អាចដៅកាន់ម្រក្សួងសនត ិសុខាត្ុភូម្ិ 

ដ ើម្បីទ្ទួ្លបានចាប់ចម្លងដអឡិចម្រត្ូនិក្ ដៅទ្ីដនុះ។ 

ម្របសិនដបើអនក្ម្ិនអាចចូលដៅកាន់ចាប់ចម្លង I-94 របស់អនក្បានដទ្ អនក្អាចដសន ើសំុចាប់ចម្លង ដៅទ្ីដនុះ។ 

  

ខុ្ុំជាក្មាក្រមដ្លគ្មា នឯក្សារបញ្ជា ក្់។ ធតើខុ្ុំមានលក្ខ ៈស្េប់ស្គ្មន់ទ្ទួ្លបានអតថស្បធោជន៍មដ្រឬធទ្? 

អនក្ម្រត្ូវដត្ានការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យដ វ្ ើការដៅសហរ ឋអាដម្រកិ្ ដ ើម្បីានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានអត្ថម្របដោជន៍ដេលគ្មា នការងារដ វ្ ើ 

និងបានអត្ថម្របដោជន៍ទូ្លំទូ្លាយដេលគ្មា នការងារដ វ្ ើដម្រកាម្ចាប់សត ីេី )Coronavirus Aid, Relief, and Economic 
Security, CARES( របស់សហេ័នធ។ ប ុដនត  ដយើងម្ិនគ្ិត្េីសាថ នភាេអដនាត ម្របដវសន៍ដឡើយដៅដេលដយើងេិចរណាអំេី

សិទ្ធិទ្ទួ្លបានក្ន ុងក្ម្ា វ ិ្ ីការឈប់សម្រាក្សម្រាប់ម្រគួ្សារ និងដេលឈឺបានម្របាក្់ឈន លួ (Paid Family and Medical 
Leave) ដ លជារបស់រ ឋ។ ដហត្ុ ូដចនុះដហើយ ម្របសិនដបើអនក្ឈឺ ង្ន់ ឬបារម្ភេីអនក្ដ លានជងំឺ ង្ន់្ ងរ 

ក្ម្ា វ ិ្ ីដនុះអាចជួយេួក្អនក្បាន។ ដសវ ងយល់បដនថម្ដៅដគ្ហទ្ំេ័រ  paidleave.wa.gov ឬ tometiempo.org។ 

  

ធតើការទ្ទួ្លបានអតថស្បធោជន៍ធពលគ្មា នការងារធ វ្ ើ ឬអតថស្បធោជន៍ការឈប់សស្មាក្សស្មាប់ស្េួសារ 

និងធពលឈឺបានស្បាក្់ឈន លួ (Paid Family and Medical Leave) អាច្បនឹងេុំរាមក្ុំ មែងដ្ល់សមតថភាពរបស់ខុ្ុំ 
ក្ន ុងការដាក្់ពាក្យធសន ើស ុំកាតបបតង ឬសញ្ជា តិធៅធស្កាមច្បាប់េិតបលលបនទ ុក្សាធារ ៈលាីមដ្រឬធទ្? 

ម្ិនអាចដទ្ ការធានារ៉ា ប់រងដេលគ្មា នការងារដ វ្ ើ និងអត្ថម្របដោជន៍ការឈប់សម្រាក្សម្រាប់ម្រគួ្សារ 
និងដេលឈឺបានម្របាក្់ឈន លួម្ិនម្រត្ូវបានរប់បញ្ច លូក្ន ុង ការក្ណំ្ត្់ការគ្ិត្នថ្លបនទ ុក្សាធារណ្ៈដឡើយ។ 

 

 

Employment Security Department គឺជានិយោជក/កមវ្ មធិី ដែលផលត   ីឱកាសយសម ើៗយគ្មើ នា។ 

សម្ភា រៈនិងយសវាកមជមំនួយ ម្ភនផលដ   ីជូនតាមការយសន ើសយសន ើ ីំ 
របសុ ី បុគលគ  ដែលម្ភនពកិារភាព។ 

https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home
https://www.uscis.gov/i-102
https://paidleave.wa.gov/
https://paidleave.wa.gov/es/
https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-charge


យសវាកមជមំនួយដផនកភាសា ដផន សម្រម្ភប បុគលដែល ីគម្ភនសមតភាព ថី ភាសាអង គ្យលយៅម្ភនកម្រមិត 

ម្ភនផលដ   ីជូនយោយឥតគិតថ្។ លល Washington Relay Service៖ 711 


