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សេ�ណារីយូី៉ូ� មួួយ៉ូ ចំំនួួនួ  រីមួួមានួ ៖សេ�ណារីយូី៉ូ� មួួយ៉ូ ចំំនួួនួ  រីមួួមានួ ៖

  និួសេ�ជករីប�់អ្ននក បានួ បិទ អាជីវកមួម បសេណាះ �អា�នួន សេ�ើមួីី
 អ្ននុួសេ�មួតាមួ សេ�ចំកះីណែ�នំាំ រីប�់ រី�ឋ ។ 

  អ្ននកត្រូ�ូវបានួ បញ្ឈឈប់ពីីការីងារី ជាបសេណាះ �អា�នួន  ឬ សេមូាងសេ�ើើការី
 រីប�់អ្ននក  ត្រូ�ូវបានួកា�់បនួថយ៉ូសេ�យ៉ូសារី ការីធ្លាា ក់ចុំ� នៃនួ អាជីវកមួម
   ឬ  បងើ� �ត្រូមូួវ ការី។

�ត្រូមាប់សេ�ចំកះីបណែនួថមួអំ្នពីី សេ�ណារីយូី៉ូ� ពាក់ព័ីនួធនឹួង ជំងឺ  COVID-19 ណែ�ល
អាចំនឹួង ជ�ឥទធិពីល សេលើលទធភាពី ត្រូ�ប់ត្រូ�ន់ួទទួលបានួ  �ិទធិ�ត្រូមាប់ អ្ន�ថ
ត្រូបសេ�ជន៍ួ សេពីល �ម នួការីងារីសេ�ើើ  ��មួ ចំ�លសេ�កាន់ួ   
esd.wa.gov/newsroom/covid-19។

លកខ�ៈ វនិិួចំ័័យ៉ូសេលើលទធភាពី ត្រូ�ប់ត្រូ�ន់ួទទួលបានួ�ិទធិលកខ�ៈ វនិិួចំ័័យ៉ូសេលើលទធភាពី ត្រូ�ប់ត្រូ�ន់ួទទួលបានួ�ិទធិ
មួ�ល�ឋ នួ �ត្រូមាប់ អ្ន�ថត្រូបសេ�ជន៍ួ សេ�សេពីល�ម នួការីងារីសេ�ើើ ៖មួ�ល�ឋ នួ �ត្រូមាប់ អ្ន�ថត្រូបសេ�ជន៍ួ សេ�សេពីល�ម នួការីងារីសេ�ើើ ៖

  អ្ននកត្រូ�ូវណែ� សេ�ើើការី �ូង �ិចំ  680 សេមូាង កនុងឆ្នាំន ំការីងារី សេ�ល  សេ�ើយ៉ូ
អ្ននក ត្រូ�ូវ ទទួលបានួ  �ូង សេ�ចំណា�់  ត្រូបាក់កនៃត្រូមួ រីប�់អ្ននក ខ្លះា�ៗ
 សេ�កនុង រី�ឋ  Washington។ 

  ឆ្នាំន ំការីងារី សេ�ល រីប�់អ្ននក  �ឺជា រីយ៉ូៈសេពីល មួួយ៉ូភា�បួនួ នៃនួ ត្រូ�ីមា�
ទំាំងត្រូបំា តាមួ  ត្រូប�ិទិនួណែ�លបានួបញ្ឈច ប់ ចុំងសេត្រូកាយ៉ូ  មុួនួសេពីល
  �បាះ �៍  ណែ�លអ្ននក �ក់ពាកយ ទាំមួទាំ រី អ្ន�ថត្រូបសេ�ជន៍ួ   រីប�់អ្ននក ។  

ឧទាំ�រី�៍ ៖ឧទាំ�រី�៍ ៖
• ត្រូប�ិនួសេបើអ្ននក �ក់ពាកយ ទាំមួទាំរីអ្ន�ថត្រូបសេ�ជន៍ួ  សេ�កនុង ណែខ្លះ មីួនាំ ឆ្នាំន ំ 

2020 ឆ្នាំន ំការីងារីសេ�លរីប�់អ្ននក �ឺចាប់ ពីីនៃ�ៃ ទី1 ណែខ្លះ�ុ� ឆ្នាំន ំ 2018 
រី��� �ល់នៃ�ៃ ទី30 ណែខ្លះ កញ្ញាា   ឆ្នាំន ំ 2019។

• ត្រូប�ិនួសេបើអ្ននក�ក់ពាកយទាំមួទាំរីអ្ន�ថត្រូបសេ�ជន៍ួ  សេ�កនុងណែខ្លះ  សេមួសា ណែខ្លះ
ឧ�ភា ឬ  ណែខ្លះ មិួ�ុនាំ ឆ្នាំន 2ំ020 ឆ្នាំន ំការីងារីសេ�ល រីប�់អ្ននក �ឺ ចាប់ពីី
 នៃ�ៃទី1 ណែខ្លះ មួករា  ឆ្នាំន ំ 2019 រី����ល់ នៃ�ៃទី 31 ណែខ្លះ�ន� ឆ្នាំន 2ំ019។ 

ណែ�ើងរីក បណែនួថមួ សេទៀ� នួ�វ លកខ�ៈវនិិួចំ័័យ៉ូសេលើលទធភាពី ត្រូ�ប់ត្រូ�ន់ួ
ទទួលបានួ�ិទធិ  �ត្រូមាប់អ្ន�ថត្រូបសេ�ជន៍ួ សេពីល �ម នួ ការីងារី
សេ�ើើ តាមួរីយ៉ូៈ esd.wa.gov/unemployment/basic-eligibility-
requirements។

Employment Security Department �ឺជា និួសេ�ជក/កមួមវ�ីិ ណែ�ល ផ្តះល់ឱកា�សេ�មើៗ�ន  ។ �មាា រីៈ និួងសេ�វាកមួម ជំនួួយ៉ូ មានួផ្តដល់ជ�នួតាមួការីសេ�នើ�ំុរីប�់បុ�គល ដែ�ល មានួពិីការីភាពី។ សេ�វាកមួម
ជំនួួយ៉ូណែផ្តនកភាសា �ត្រូមាប់ បុ�គលណែ�ល មានួ�មួ�ថភាពី ភាសាអ្នង់សេ�ា� សេ�មានួកត្រូមិួ� មានួផ្តដល់ជ�នួ សេ�យ៉ូ ឥ� �ិ�នៃ�ា។ សេ�វាបញ្ឈច� ល បនួះសេ�រី�ឋ វូា�ីុនួសេតានួ (Washington Relay Service)៖ 711

ត្រូប�ិនួសេបើអ្ននក �ិ�ថា អ្នន កមានួ�ិទធិទទួលបានួ ��មួសេត្រូបើត្រូបា�់តារាង
 សេផ្តៀ�ងផ្ទាៀ �់ សេនួ�  ត្រូបមួ�ល ព័ី�៌មានួ រីប�់អ្ននក សេ�ើយ៉ូ សេត្រូ��មួខ្លះាួនួ �ក់ពាកយ�ំុ។

មុួនួសេពីលអ្ននក�ក់ពាកយ�ំុ៖មុួនួសេពីលអ្ននក�ក់ពាកយ�ំុ៖
ត្រូបមួ�ល ព័ី�៌មានួណែ�លអ្ននក នឹួង ត្រូ�ូវ ការី ចំាបាច់ំ 
សេ�ើមួី ីបំសេពីញពាកយ�ំុ ៖ 

  សេ�ម �រីប�់អ្ននក សេលខ្លះរីបប�នួះិ�ុខ្លះ�ងគមួ 
នៃ�ៃណែខ្លះឆ្នាំន ំកំសេ�ើ �  និួង ព័ី�៌មានួ ទំនាំក់ទំនួង ។

 ត្រូបវ�ះិ ការីងារី  សេពីញសេលញ រីប�់អ្ននក�ត្រូមាប់ រីយ៉ូៈសេពីល   
18 ណែខ្លះ ចុំងសេត្រូកាយ៉ូ  រីមួួមានួ ៖

• សេ�ម �និួសេ�ជក  

• អា�យ៉ូ�ឋ នួ  

• សេលខ្លះទ�រី�ពីៀ  

• កាលបរីសិេច័ំទ ចាប់សេផ្តះើមួ  និួង បញ្ឈច ប់ ការីងារី 
�ត្រូមាប់និួសេ�ជក  មាន ក់ៗ

  ��នីួ �នាំ�រីរីប�់អ្ននក  និួង សេលខ្លះក��សាថ ប័នួ�នាំ�រី  (routing 
number) ត្រូប�ិនួសេបើ អ្ននកចំង់ ចុំ� សេ�ម � �ក់ ត្រូបាក់ បសេញ្ឈាើ សេ�យ៉ូ ផ្ទាៀ ល់ ។

ជា�មួមតា  ត្រូប�ិនួសេបើអ្ននក ទទួលការីងារី តាមួរីយ៉ូៈ ��ជីពី  មានួ និួសេ�ជក
សេត្រូចំើនួជាង 16 នាំក់កនុងឆ្នាំន ំការីងារី សេ�ល រីប�់អ្ននក ឬ  �ថិ�សេ�កនុង
 កា�ពីើកិចំច សេ�ធ្លា អំ្នឡុុងរីយ៉ូៈសេពីល  18 ណែខ្លះ ចុំងសេត្រូកាយ៉ូ  សេនាំ�អ្ននក អាចំ
ចំាបាច់ំត្រូ�ូវ ផ្តះល់ ព័ី�៌មានួ   បណែនួថមួ ។ ណែ�ើងរីកបណែនួថមួសេទៀ� តាមួរីយ៉ូៈ
esd.wa.gov/unemployment/have-this-information-ready។

រីសេបៀប�ក់ពាកយ �ំុ៖រីសេបៀប�ក់ពាកយ �ំុ៖
អ្ននកអាចំ �ក់ពាកយ�ំុតាមួអ្ននួឡាញ ឬ តាមួទ�រី�ពីៀ បានួ ។  បុូណែនួះ  ការី
 ទ�រី�ពីៀមានួចំំនួួនួសេត្រូចំើនួ សេ�សេពីលសេនួ� សេ�ើយ៉ូការី�ក់ពាកយ�ំុតាមួអ្ននួ
ឡាញ  នឹួង មានួភាពី ឆ្នាំប់រី�័� ជាង ។

បសេងើើ� ��នីួ មួួយ៉ូ សេ�ើមួី ី�ក់ពាកយ �ំុការីងារី តាមួអ្ននួឡាញ  លអបំផុ្ត� តាមួ
  កំុពីយ�ទ័រីយួ៉ូរីនៃ�  ឬ កំុពីយ�ទ័រី សេលើ�ុ ។  អ្ននកអាចំ សេត្រូបើទ�រី�ពីៀ ឬ សេ�បសេឡុ�បានួ
 បុូណែនួះ សេ�វាសេនួ� មិួនួលអត្រូបសេ�ើរី �ត្រូមាប់ទ�រី�ពីៀ ចំល័� សេទ  សេ�ើយ៉ូ អាចំ មានួ
 ការី ពិីបាក កនុងការី សេត្រូបើត្រូបា�់  ។

��ចំ�ន សេ�នឹួង ទីភាន ក់ងារី សេ�កនុងរី�ឋ Washington ភា�សេត្រូចំើនួណែ�រី  ត្រូក�ួង
�នួះិ�ុខ្លះ ការីងារី   (Employment Security Department) សេត្រូបើត្រូបា�់ត្រូបព័ីនួធ
កមួមវ�ីិ  SecureAccess Washington (SAW) សេ�ើមួីតី្រូ�ប់ត្រូ�ង ការីចំ�ល
 សេត្រូបើត្រូបា�់ ��នីួ រីប�់ អ្ន�ិ�ិជនួ ។ ត្រូប�ិនួសេបើអ្ននក មិួនួ ទាំន់ួមានួ ��នីួ
  SAW សេនាំ�សេទ អ្ននក ចំាបាច់ំ ត្រូ�ូវ បសេងើើ���នីួសេនួ� មួួយ៉ូ ។  ត្រូប�ិនួសេបើអ្ននក
 បសេងើើ� វាសេឡុើង   អ្ននកអាចំសេត្រូបើត្រូបា�់ សេ�ម �អ្ននកសេត្រូបើត្រូបា�់  និួង សេលខ្លះ�មាៃ �់
ណែ� មួួយ៉ូ សេ�ើមួីចីំ�ល សេ�សេត្រូបើត្រូបា�់ eServices។

   ចាប់សេផ្តះើមួសេ�យ៉ូការី ចំ�លសេ� កាន់ួ  
secure.esd.wa.gov/home។

• �ត្រូមាប់ជំនួួយ៉ូ បណែនួថមួ ��មួសេត្រូបើត្រូបា�់ ការីណែ�នំាំ  សេ�កនុង
 សេ�ៀវសេ�ណែ�នំាំ �ត្រូមាប់អ្ននកសេត្រូបើត្រូបា�់  eServices  
ណែ�លបសេងាះ � សេលើ សេ��ទំព័ីរីរីប�់សេយ៉ូើង  កនុង ជំ�នួ ទី 2  
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