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សេ�ណារីីយ៉ូូ� មួួយ៉ូ ចំំនួួនួ  រីួមួមានួ ៖សេ�ណារីីយ៉ូូ� មួួយ៉ូ ចំំនួនួួ  រួីមួមានួ ៖

កន្លែនួែងការីងារីរីប�់អ្ននកបានួបិទទ្វាា�រី អ្ននកមិួនួអាចំសេ�សេ�ើ�ការីបានួ 
អ្ននកត្រូ�ូវន្លែ�សេបាះបង់ការីងារី ឬសេ�ើ�ការីសេត្រូ�សេមាោ�ង។
អ្ននកគឺឺជាអ្ននកសេ�ោ�ការីឯករាជ្�យ ត្រូបកបអាជី្វកមួម ផ្ទាា�ល់់ខ្លួែ�នួ (�ើ�យ៉ូ
ការីងារី) ឬត្រូបាក់កម្រៃត្រូមួ និួងចំំនួួនួ សេមាោ�ង ការីងារី រីប�់ អ្ននក  មិួនួត្រូ�ូវ
បានួរាយ៉ូការីណ៍៍ជ្�នួភ្នាា�ក់ងារី�និិួ�ុខ្លួការីងារី 
(Employment Security) -- សេ��យ៉ូការីងារីរីប�់អ្ននកត្រូ�ូវ រីងផល់
បូះពាល់់ ឬអាជី្វកមួមរីប�់អ្ននកត្រូ�ូវបានួបិទទ្វាា�រី។
អ្ននកត្រូ�ូវសេមួ�ល់ន្លែ�ក�នួរីប�់អ្ននកន្លែ�ល់ មិួនួអាចំសេ�សាលាសេរីៀនួ ឬ
មួណ៍ឌល់ ន្លែ�ទំ្វាកុមារីបានួ

សេ��មួ�បីីអាចំ �ិទិិត្រូគឺប់ត្រូ�ន់ួ ទទួល់បានួអ្ន�ថត្រូបសេ�ជ្ន៍ួបន្លែនួថមួ សេ��មួ�បីីអាចំ �ិទិិត្រូគឺប់ត្រូ�ន់ួ ទទួល់បានួអ្ន�ថត្រូបសេ�ជ្ន៍ួបន្លែនួថមួ 
សេ�ល់�ា�នួការីងារីសេ�ើ�៖សេ�ល់�ា�នួការីងារីសេ�ើ�៖

អ្ននកត្រូ�ូវន្លែ�ដាក់ពាក�យ�ំុអ្ន�ថត្រូបសេ�ជ្ន៍ួ�មួមតា សេ�ល់�ា�នួការីងារី
សេ�ើ� និួងត្រូ�ូវបានួប�ិសេ��ជា មុួនួ�ិនួ ។(ចំ�បាប់�ត្រូមូួវឲ្�យ អ្ននុួវ�ិ
ន្លែបបសេនួះ)។ ត្រូប�ិនួសេប�អ្ននកមិួនួទ្វាន់ួបានួដាក់ពាក�យ�ំុ និួងត្រូ�ូវបានួ 
ប�ិសេ��សេទសេ�ះ ��មួអានួអំ្ន�ីល់កខខ្លួណ៍ឌ�ត្រូមូួវម្រៃនួ�ិទិិទទួល់ 
បានួ  អ្ន�ថត្រូបសេ�ជ្ន៍ួ  សេ�សេល់�សេគឺ�ទំ��រីរីប�់សេយ៉ូ�ងខំ្លួ�។ំ ��មួសេមួ�ល់ 
តារាងត្រូ�ួ��ិនិួ��យ�ិទិិ ទទួល់បានួ អ្ន�ថត្រូបសេ�ជ្ន៍ួ  និួង តារាង
សេផៀ�ងផ្ទាា��់ ពាក�យសេ�ន��ំុ �ត្រូមាប់អ្ន�ថត្រូបសេ�ជ្ន៍ួ �មួមតាផងន្លែ�រី។

អ្ននកត្រូ�ូវន្លែ� បានួ សេ�ើ�ការីកន�ង  សេមាោ�ងការីងារី មួួយ៉ូ ចំំនួួនួសេ�កន�ងឆ្នាំា�ំ
ការីងារីសេ�ល់ រីប�់អ្ននក និួង ត្រូ�ូវបា�់ បង់ ការីងារី សេដាយ៉ូ សារី ន្លែ�
ជំ្ងឺ  COVID-19។ ឆ្នាំា�កំារីងារី សេ�ល់ រីប�់អ្ននក  គឺឺជា រីយ៉ូៈសេ�ល់ បួនួ
ត្រូ�ីមា��ំប�ង កន�ង ចំំសេណាមួត្រូបំា ត្រូ�ីមា � តាមួ  ត្រូប�ិទិនួន្លែ�ល់បានួ
បញ្ចច ប់  ចុំងសេត្រូកាយ៉ូ សេ� មុួនួ  �បាា��៍  ន្លែ�ល់អ្ននក ដាក់ពាក�យ�ំុ។

មួុនួសេ�ល់ន្លែ�ល់អ្ននកដាក់ពាក�យ�ុំ៖មួុនួសេ�ល់ន្លែ�ល់អ្ននកដាក់ពាក�យ�ុំ៖
��មួត្រូបមួ�ល់ ���៌មានួន្លែ�ល់អ្ននក នឹួង ត្រូ�ូវ ការី ចំាំបាច់ំសេ��មួ�បីី បំសេ�ញពាក�យ�ំុ
សេនួះ៖

���៌មានួផ្ទាា�ល់់ខ្លួែ�នួ ត្រូបវ�ិិការីងារី និួង���៌មានួ���រី��ចំ�ា�ន្លែ�ល់ 
អ្ននកបានួបំសេ�ញចំ�ល់សេ�កន�ង ពាក�យ�ុំ អ្ន�ថត្រូបសេ�ជ្នួ៍  �មួមតា 
សេ�ល់�ា�នួការីងារីសេ�ើ�។   

ឯកសារីមួួយ៉ូ ឬសេត្រូចំ�នួកន�ងចំំសេណាមួ  2019 ឯកសារីទំ្វាងសេនួះ 
ត្រូប�ិនួសេប�អ្ននក ត្រូបកប អាជី្វកមួម ផ្ទាា�ល់់ខ្លួែ�នួ  (�ើ�យ៉ូការីងារី) ជា
អ្ននកសេ�ោ�ការីឯករាជ្�យ ឬសេយ៉ូ�ងខំ្លួ� ំមិួនួមានួ ���៌មានួ អំ្ន�ីតារាង
សេបៀវ��សរ៍ីរីប�់អ្ននកសេ�ះសេទ ។ 

មិួនួមានួ���៌មានួអំ្ន�ីត្រូបាក់សេបៀវ��សរីប�់អ្ននក៖
• ការីដាក់ឯកសារីទត្រូមួង់ 1040 ន្លែ�ឯង
• ការីដាក់ឯកសារីទត្រូមួង់ 1040 រីួមួជាមួួយ៉ូ កាល់វិភ្នាគឺ C។
• ទត្រូមួង់ 1125-E

ត្រូក�ួង �នួិិ�ុខ្លួ ការីងារី (Employment Security Department) គឺឺជា និួសេ�ជ្ក/កមួមវិ�ី ន្លែ�ល់ ផិល់់ ឱកា� សេ�ម�ៗ �ា� ។ �មាា�រីៈ នួិងសេ�វាកមួម ជ្ំនួយួ៉ូ មានួផដល់់ជ្�នួតាមួការីសេ�ន��ុំរីប�់បុគឺគល់
ន្លែ�ល់ មានួ�ិការីភ្នា�។ សេ�វាកមួមជ្ំនួួយ៉ូន្លែផនកភ្នាសា �ត្រូមាប់ បុគឺគល់ន្លែ�ល់ មានួ�មួ�ថភ្នា� ភ្នាសាអ្នង់សេគឺែ� សេ�មានួកត្រូមួិ�  មានួផដល់់ជ្�នួ សេដាយ៉ូ ឥ� គឺិ�ម្រៃ�ែ។ សេ�វាកមួមបញ្ចូ�នួបនួិម្រៃនួរី�ឋ 
Washington ៖ 711

អ្ននកអាចំមានួ�ិទិិទទួល់បានួអ្ន�ថត្រូបសេ�ជ្ន៍ួ 
ទំ្វាងសេនួះ  ត្រូប�ិនួសេប�អ្ននកមិួនួអាចំសេ�ើ�ការីបានួ
សេដាយ៉ូសារីន្លែ� ជំ្ងឺ  COVID-19។

តារាងសេផៀ�ងផ្ទាា��់ពាក�យសេ�ន��ំុ  តារាងសេផៀ�ងផ្ទាា��់ពាក�យសេ�ន��ំុ  
អ្ន�ថត្រូបសេ�ជ្ន៍ួបន្លែនួថមួ អ្ន�ថត្រូបសេ�ជ្ន៍ួបន្លែនួថមួ 
សេ�ល់�ា�នួការីងារីសេ�ើ�សេដាយ៉ូសារីន្លែ� សេ�ល់�ា�នួការីងារីសេ�ើ�សេដាយ៉ូសារីន្លែ� 
ជំ្ងឺឆ្លែងរា���បា� ។ជំ្ងឺឆ្លែងរា���បា� ។

បានួសេ��ើ�បចំច�ប�បីនួន នា�៖ 02/24/21

• កាល់វិភ្នាគឺ F៖ ត្រូបាក់ចំំសេណ៍ញ ឬការីខា�បង់�ីការីសេ�ើ�ក�ិកមួម
• ទត្រូមួង់ W-2

• ទត្រូមួង់ 1099-Misc ឬ 1099-K

• ទត្រូមួង់ 1040-SE

• ទត្រូមួង់ 1065 កាល់វិភ្នាគឺ K-1

ឯកសារី ភ័��ដ�តាងចំំណូ៍ល់ 2019 រីប�់អ្ននកតាមួ ត្រូ�ីមា�៖ត្រូ�ីមា�៖ 
��មួន្លែ�ើងរីក�ួសេល់ខ្លួទំ្វាងសេនួះសេ�សេល់�រីបាយ៉ូការីណ៍៍ត្រូប�ិប�ិិការីគឺណ៍នីួ 
ត្រូបាក់បសេញ្ចើ� រីបាយ៉ូការីណ៍៍ ត្រូបាក់ ចំំសេណ៍ញ & ខា�បង់ រីប�់អាជី្វកមួម 
តារាង�ុល់�យការី និួងរីបាយ៉ូការីណ៍៍គឺណ៍សេនួយ៉ូ�យសេផ�សងៗសេទៀ�។

រីសេបៀបដាក់ពាក�យ �ុំ៖រីសេបៀបដាក់ពាក�យ �ុំ៖

ទ្វាញយ៉ូកការីន្លែណ៍�ំសេនួះ �ត្រូមាប់ជំ្នួួយ៉ូ និួងការីន្លែណ៍�ំល់មិិួ�
��។
សេយ៉ូ�ង��មួន្លែណ៍�ំឲ្�យអ្ននកដាក់ពាក�យ�ំុតាមួអ្ននួ ឡាញ។ 
អ្ននកក៏អាចំដាក់ពាក�យ�ំុ តាមួទ�រី��ៀបានួន្លែ�រី បុូន្លែនិួការី សេ�ទ�រី��ៀមានួ
ចំំនួួនួសេត្រូចំ�នួ សេ�សេ�ល់សេនួះ សេ��យ៉ូការីដាក់ពាក�យ�ំុតាមួអ្ននួឡាញ នឹួង
មានួភ្នា� ឆ្នាំប់រី��� ជាង ។
ការីសេត្រូប�ត្រូបា�់កំុ��យ�ទ�រីយួ៉ូរីម្រៃ� ឬកំុ��យ�ទ�រីសេល់��ុគឺឺលិ់បំផុ�។  អ្ននកក៏អាចំ
សេត្រូប�ត្រូបា�់ទ�រី��ៀម្រៃ� ឬសេ�បសេ�� បានួន្លែ�រី បុូន្លែនិួអាចំនឹួង�ិបាក កន�ង
ការីសេត្រូប�ត្រូបា�់។
បសេងើ��គឺណ៍នីួ SecureAccess Washington (SAW) មួួយ៉ូ ត្រូប�ិនួសេប�អ្ននក
មិួនួទ្វាន់ួមានួគឺណ៍នីួសេនួះ សេ�សេ��យ៉ូ ។ មុួនួនឹួងបសេងើ��គឺណ៍នីួរីប�់អ្ននក 
��មួសេជ្ៀ�វាង បញ្ហាា�ទ�សេ�មួួយ៉ូចំំនួួនួ សេដាយ៉ូ ការី �ិនិួ��យសេ��ងវិញ សេល់�
���៌មានួ  សេ�សេល់�សេគឺ�ទំ�� រីរីប�់សេយ៉ូ�ង។
ចាំប់សេផដ�មួតាមួរីយ៉ូៈ secure.esd.wa.gov/home។ សេត្រូប�ត្រូបា�់សេ�ា�ះ
អ្ននកសេត្រូប�ត្រូបា�់ និួងសេល់ខ្លួក���មាា��់គឺណ៍នីួ SAW រីប�់អ្ននក សេ��មួ�បីី
ចំ�ល់សេ� កាន់ួពាក�យសេ�ន��ំុ អ្ន�ថត្រូបសេ�ជ្ន៍ួ  សេ�ល់�ា�នួការីងារីសេ�ើ�សេ�កន�ង
eServices។

��មួក�់ចំំណំាការីន្លែណ៍�ំ�ិសេ��ៗទំ្វាងសេនួះ សេ��មួ�បីីបញ្ចច�ល់��មួក�់ចំំណំាការីន្លែណ៍�ំ�ិសេ��ៗទំ្វាងសេនួះ សេ��មួ�បីីបញ្ចច�ល់
���៌មានួត្រូបាក់កម្រៃត្រូមួ រីប�់អ្ននក៖���៌មានួត្រូបាក់កម្រៃត្រូមួ រីប�់អ្ននក៖

បញ្ចច�ល់ ន្លែ�ត្រូបាក់កម្រៃត្រូមួ ឆ្នាំា� ំ2019 ន្លែ�បុូសេណាះ�ះ  
សេទ្វាះបីជាអ្ននកមិួនួទ្វាន់ួបានួ ដាក់ ឯកសារី ត្រូបកា��និួសេល់�ត្រូបាក់ 
ចំំណូ៍ល់ឆ្នាំា� ំ2019 រីប�់អ្ននកក៏សេដាយ៉ូ។

បញ្ចច�ល់ ន្លែ�ត្រូបាក់ចំំណូ៍ល់ “�ុទិ” ន្លែ�បុូសេណាះ�ះ មិួនួន្លែមួនួត្រូបាក់ចំំណូ៍ល់ 
“�ុល់” សេទ។ ត្រូបាក់ចំំណូ៍ល់�ុទិ គឺឺ ចំំនួួនួទឹក ត្រូបាក់ ន្លែ�ល់សេ�សេ���
ល់់ ប�ា�ប់�ី ការីកា�់កង��។

សេ�សេ�ល់ន្លែ�ល់អ្ននកត្រូ�ូវបានួ សេ�ន��ំុឲ្�យបញ្ចច�ល់ ត្រូបាក់ចំំណូ៍ល់ 
ត្រូបចំាំត្រូ�ីមា� ��មួបញ្ចច�ល់ត្រូបាក់ចំំណូ៍ល់ត្រូបចំាំឆ្នាំា� ំ2019 �ីន្លែខ្លួមួករា – 
មីួ� សេមួសា – មិួ�ុ�, កកើដា – កញ្ហាា�, និួង �ុលា – �ន�។

ប�ា�ប់�ីអ្ននកដាក់ពាក�យ�ុំ នួិងត្រូ�ូវបានួឯកភ្នា� ទទួល់យ៉ូក៖ប�ា�ប់�ីអ្ននកដាក់ពាក�យ�ុំ នួិងត្រូ�ូវបានួឯកភ្នា� ទទួល់យ៉ូក៖

ចាំប់សេផដ�មួសេ�ើ�ការីដាក់បញ្ចូ�នួការីទ្វាមួទ្វារីត្រូបចាំំ�បាា��៍ឥ��វសេនួះ—
��មួ�បីីមួុនួសេ�ល់អ្ននកត្រូ�ូវបានួអ្ននួុមួ��ក៏សេដាយ៉ូ។

http://esd.wa.gov
https://esd.wa.gov/unemployment/basic-eligibility-requirements
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/cambodian/Khmer-Eligibility_Checker.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/cambodian/Khmer-COVID-19_Applications_CheckList.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/cambodian/Khmer-COVID-19_Applications_CheckList.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/Guide_for_expanded_benefits_COVID.pdf
https://esd.wa.gov/unemployment/technical-support
https://secure.esd.wa.gov/home/

