អ្ននកអាចមានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍
ទាំងនេះប្រសិនប�ើអ្នកមិនអាចធ្វើការបាន
ដោយសារតែជំងឺCOVID-19។
សេ�ណារី ីយ៉ូូ�មួួយចំំនួួន រួួមមាន៖

កន្លែ�ង
ែ ការងាររបស់់អ្នក
ន បានបិិទទ្វាារ អ្ននកមិិនអាចទៅ�ធ្វើ��កា
ើ របាន
អ្ននកត្រូ�វូ តែ�បោះ�ះបង់់ការងារ ឬធ្វើ��កា
ើ រក្រៅ��ម៉ោ�ោ ង។
អ្ននកគឺឺជាអ្ននកម៉ៅ�ៅការឯករាជ្យយ ប្រ�កបអាជីីវកម្មមផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន
(ស្វ័័�យការងារ) ឬប្រា�ក់់កម្រៃ�ៃនិិងចំំនួួនម៉ោ�ោ ងការងាររបស់់អ្ននក
មិិនត្រូ�វូ បានរាយការណ៍៍ជូូនភ្នាាក់់ងារសន្តិិ�សុុខការងារ
(Employment Security) -- ហើ�ើយការងាររបស់់អ្នក
ន ត្រូ�វូ
រងផលប៉ះះ�ពាល់់ ឬអាជីីវកម្មមរបស់់អ្នក
ន ត្រូ�វូ បានបិិទទ្វាារ។
អ្ននកត្រូ�វូ មើ�ើលថែ�កូូនរបស់់អ្នក
ន ដែ�ល មិិនអាចទៅ�សាលារៀ�ៀន
ឬមណ្ឌឌលថែ�ទាំំកុុមារបាន
មើ�ើលសេ�ណារី ីយ៉ូូ�បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងជំំងឺឺ COVID-19។

ដើ�ើម្បីីអា
� ចសិិទ្ធិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បន្ថែ�ែម
ពេ�លគ្មាានការងារធ្វើ��៖ើ

អ្ននកត្រូ�វូ តែ�ដាក់់ពាក្យយសុំំ�អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ធម្មតា
ម ពេ�លគ្មាានការងារធ្វើ��ើ
និិងត្រូ�វូ បានបដិិសេ�ធជាមុុនសិិន។(ច្បាាប់់តម្រូ�វូ ឲ្យយអនុុវត្តតបែ�បនេះ�ះ)
។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនទាន់់បានដាក់់ពាក្យយសុំំ� និិងត្រូ�វូ បាន បដិិសេ�ធ
ទេ�នោះ�ះ សូូមអានអំំពីីលក្ខខណ្ឌ
ខ
ឌ តម្រូ�ូវនៃ�សិិទ្ធិិ�ទទួួល
បានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ នៅ�លើ�ើគេ�ហទំំព័័ររបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ��។
សូូមមើ�ើល តារាងត្រួ�តពិ
ួ ិនិិត្យយសិិទ្ធិិ�ទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍
និិង តារាងផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ ពាក្យយស្នើ��សុំំ�
ើ សម្រា�ប់់អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍
ធម្មមតាផងដែ�រ។
អ្ននកត្រូ�វូ តែ�បានធ្វើ�ើ�ការក្នុុ�ងម៉ោ�ោ ងការងារមួួយ
ចំំនួួននៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ការងារគោ�លរបស់់អ្នក
ន និិងត្រូ�វូ បាត់់បង់់ការងារ
ដោ�យសារតែ�ជំំងឺឺ COVID-19។ ឆ្នាំំ�ការងារគោ�លរបស់់អ្នក
ន
គឺឺជារយៈៈពេ�លបួួនត្រី�ីមាសដំំបូូងក្នុុ�ងចំំណោ�មប្រាំ�ំត្រី�ីមាសតាម
ប្រ�តិិទិិនដែ�លបានបញ្ចច ប់់ចុុងក្រោ��យ នៅ�មុុនសប្តាាហ៍៍ដែ�លអ្ននក
ដាក់់ពាក្យយសុំំ�។

មុុនពេ�លដែ�លអ្ននកដាក់់ពាក្យយសុំំ�៖

សូូមប្រ�មូូលព័័ត៌៌មានដែ�លអ្ននកនឹឹងត្រូ�វូ ការចាំំបាច់់ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញពាក្យយសុំំ�
នេះ�ះ៖
ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន ប្រ�វត្តិិ�ការងារ និិងព័័ត៌៌មានធនាគារដូូចគ្នាាដែ�ល
អ្ននកបានបំំពេ�ញចូូលនៅ�ក្នុុ�ងពាក្យយសុំំ� អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ធម្មមតា
ពេ�លគ្មាានការងារធ្វើ�ើ�។
ឯកសារមួួយ ឬច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងចំំណោ�ម2019 ឯកសារទាំំងនេះ�ះ
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក ប្រ�កបអាជីីវកម្មមផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន(ស្វ័័�យការងារ) ជា
អ្ននកម៉ៅ�ៅការឯករាជ្យយ ឬយើ�ើងខ្ញុំំ�� មិិនមានព័័ត៌៌មានអំំពីីតារាង
បៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍របស់់អ្នក
ន នោះ�ះទេ�។

• 2019 IRS 1040-SE
• 1099-Misc (2019)
• លិខិតប្រកាសពន្ធឆ្នា ំ2019 (1040 ការ
ដាក់ឯកសារប្រកាសតែមួយ ឬរួមគ្នា )

• 2019 W-2 (មិនមែនសម្រាប់ការប្រកបអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន
(ស្វ័យការងារ) ទេ)
ឯកសារភ័័ស្ដុុ�តាងចំំណូូល 2019 របស់់អ្នក
ន តាម ត្រី�ីមាស៖
សូូមស្វែ�ង
ែ រកតួួលេ�ខទាំំងនេះ�ះនៅ�លើ�ើរបាយការណ៍៍ប្រ�តិិបត្តិិ�ការគណនីី
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� របាយការណ៍៍ ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ & ខាតបង់់របស់់អាជីីវកម្មម
តារាងតុុល្យយការ និិងរបាយការណ៍៍គណនេ�យ្យយផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។

របៀ�ៀបដាក់់ពាក្យយសុំំ�៖
ទាញយកការណែ�នាំំនេះ�ះ សម្រា�ប់់ជំំនួួយ និិងការណែ�នាំំលម្អិ�តនានា
ិ
។
យើ�ើងសូូមណែ�នាំំឲ្យយអ្ននកដាក់់ពាក្យយសុំំ�តាមអន ឡាញ។
អ្ននកក៏៏អាចដាក់់ពាក្យយសុំំ�តាមទូូរសព្ទទបានដែ�រ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែការហៅ�ទូូរសព្ទទមានចំំនួួនច្រើ�ើ�ននៅ�ពេ�លនេះ�ះ
ហើ�ើយការដាក់់ពាក្យយសុំំ�តាមអនឡាញ នឹឹងមានភាពឆាប់់រហ័័សជាង។
ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់កុំំ�ព្យូូ�ទ័័រយួួរដៃ� ឬកុំំ�ព្យូូ�ទ័័រលើ�ើតុុគឺឺល្អអបំំផុុត។
អ្ននកក៏៏អាចប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ទូូរសព្ទទដៃ� ឬថេ�បឡេ�តបានដែ�រ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែអាចនឹឹងពិិបាកក្នុុ�ងការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់។
់

បង្កើ�ើ�តគណនីី SecureAccess Washington (SAW) មួួយ
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនទាន់់មានគណនីីនេះ�ះនៅ�ឡើ�ើយ។
មុុននឹឹងបង្កើ�ើ�តគណនីីរបស់់អ្នក
ន សូូមជៀ�ៀសវាងបញ្ហា
ា ទូូទៅ�មួួយចំំនួួន
ដោ�យការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញលើ�ើព័័ត៌៌មាននៅ�លើ�ើគេ�ហទំំព័័ររបស់់យើ�ើង។
ចាប់់ផ្ដើ�ើ�មតាមរយៈៈ secure.esd.wa.gov/home។
ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ឈ្មោះ�ះ�អ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ និិងលេ�ខកូូដសម្ងាាត់់គណនីី
SAW របស់់អ្នក
ន ដើ�ើម្បីី�ចូូលទៅ�កាន់់ពាក្យយស្នើ��សុំំ�អត្ថថប្រ�យោ
ើ
�ជន៍៍
ពេ�លគ្មាានការងារធ្វើ��នៅើ �ក្នុុ�ង eServices។

សូូមកត់់ចំំណាំំការណែ�នាំំពិិសេ�សៗទាំំងនេះ�ះ ដើ�ើម្បីីប
� ញ្ចូូ� ល
ព័័ត៌៌មានប្រា�ក់់កម្រៃ�ៃរបស់់អ្នក
ន ៖
បញ្ចូូ� លតែ�ប្រា�ក់់កម្រៃ�ៃឆ្នាំំ�2019 តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�
ទោះ�ះបីីជាអ្ននកមិិនទាន់់បាន ដាក់់ឯកសារប្រ�កាសពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់
ចំំណូូលឆ្នាំំ�2019 របស់់អ្នក
ន ក៏៏ដោ�យ។
បញ្ចូូ� លតែ�ប្រា�ក់់ចំំណូូល “សុុទ្ធ”ធ តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� មិិនមែ�នប្រា�ក់់ចំំណូូល
“ដុុល” ទេ�។ ប្រា�ក់់ចំំណូូលសុុទ្ធធ គឺឺចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លនៅ�សេ�សសល់់
បន្ទាាប់់ពីីការកាត់់កងនានា។
នៅ�ពេ�លដែ�លអ្ននកត្រូ�វូ បានស្នើ��សុំំ�
ើ ឲ្យយបញ្ចូូ� លប្រា�ក់់ចំំណូូល
ប្រ�ចាំំត្រី�ីមាស សូូមបញ្ចូូ� លប្រា�ក់់ចំំណូូលពីីខែ�មករា – មីីនា
មេ�សា – មិិថុុនា, កក្កកដា – កញ្ញាា , និិង តុុលា – ធ្នូូ�។

បន្ទាាប់់ពីីអ្ននកដាក់់ពាក្យយសុំំ� និិងត្រូ�ូវបានឯកភាពទទួួលយក៖
អ្ននកនឹឹងទទួួលបានប្រា�ក់់បន្ថែ�ែម $600 ដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�សម្រា�ប់់
សប្ដាាហ៍៍នីីមួួយៗដែ�លអ្ននកទាមទារអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ពីីថ្ងៃ�ៃទីី29
ខែ�មីីនា ដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី25 ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�2020។ អ្ននកមិិនចាំំបាច់់ធ្វើ��ើការ
ស្នើ��សុំំ�នោះ
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