
Employment Security Department គឺជា និយោជក/កម្មវធីិ ដែល ផ្តល់ឱកាសយស្មីៗគ្នា  ។ សម្ភា រៈ និងយសវាកម្ម ជំនួយ ម្នផ្ដល់ជូនតាមការយសនាីសុំរបស់បុគ្គល ដែល ម្នពិការភាព។ 
យសវាកម្មជំនួយដផនាកភាសា សម្ម្ប់ បុគ្គលដែល ម្នសមត្ថភាព ភាសាអង់យគលេស យៅម្នកម្មិត  ម្នផ្ដល់ជូន យោយ ឥត គិតថ្លេ។ Washington Relay Service៖ 711

បាទ/
ចាស NO

តារាងត្រ្ួ ពិនិ្្យសិទ្ិទទួលបានអ្្ថត្រយោជន៍

យ ើ្ខ្ញុំមានលក្ខណៈសម្ប្ិ្ត្រ្់រតរាន់ទទួលបានអ្្ថត្រយោជន៍ធម្មតាយពលរា្ម នការងារយធវើដែរឬយទ?

1.  យតីអនាកបាន យធវីការោ៉ា ងតិច 680 យម្៉ា ងយៅកនាងុ “ឆ្នាំ ការងារយគ្ល” របស់អនាកដែរឬយេ? 
 ឆ្នាំ ការងារ យគ្ល របស់អនាក  គឺជា រយៈយពល បួន ម្តីម្សែំបូងកនាងុចំយោម ម្តីម្សទំាងម្បំា តាម  ម្បតិេនិ  

ដែល បាន បញ្ចប់  ចុងយម្កាយ  មុនសប្្ត ហ ៍ ដែលអនាក ោក់ពាក្យ សុំ ទាមទា រអត្ថម្បយោជន៍   របស់អនាក ។   

2. យតីអនាកបានយធវីការយៅកនាងុរែ្ឋវា៉ាសុីនយតានយៅយពល ខលេលះដែរយេ យៅកនាងុអំឡងុ 18 ដខចុងយម្កាយយនលះ ? 

3.  យតីអនាកអាចយធវីការបានដែរឬយេ? 
 អាចយធវីការបាន ម្នន័យថាអនាក អាចយធវីការបានទំាងផលេូវកាយ និងផលេូវចិត្ត។

 
4. យតីអនាកម្នលេ្ធភាពយធវីការដែរឬយេ? 
 ម្នលេ្ធភាពយធវីការ ម្នន័យថាអនាកអាចយធវីការបានយោយ មិន ម្នលក្ខខណ្ឌ  កំណត់ ដែល  នឹង 

រារំាង អនាកពី ការ េេលួ  យក ការងារ (ឧទាហរណ៍៖ បញ្ហា មយធយោបាយ យធវីែំយណីរ ជំងឺ វសិ្សមកាល 
ឬ មិនម្នយសវាដ្ទំាម្គរួសារ/កុម្រ។  

5. យតីអនាកម្តរូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដមនឬយេ ? 
 ដសវងយល់បដន្ថមអំពីការដែលម្តរូវបានបញ្ឈប់ពីការងារ ។ 

6. យតីអនាកយបាលះបង់ការងាររបស់អនាកដមនដែរឬយេ? 
 ដសវងយល់បដន្ថមអំពីការយបាលះបង់ការងារ។

7. យតីអនាកម្តរូវបានអនុញ្ញា ត ឲ្យ ចាកយចញ ពី កាតពវកិច្ចយោធាយៅកនាងុអំឡងុយពល 18 
ដខចុងយម្កាយដមនឬយេ?  
ដសវងយល់បដន្ថម។

8. គ្្ម ន ម្បយោគទំាងយនលះោមួយ ពាក់ព័ន្ធនឹង ខ្ុំយេ ។ ម្បសិនយបីគ្្ម នម្បយោគោមួយពាក់ព័ន្ធ
យោលះយេ  សមូយម្ជីសយរ ើស បាេ/ចាស។
• ខ្ុំម្តរូវបានបយណ្ដ ញយចញពីការងារ  យហយី វាគឺ ជាកំហសុរបស់ខ្ុំ។ 

  ដសវងយល់បដន្ថមអំពីការម្នកំហសុ។
• ខ្ុំ កំពុង យធវី កូែ កម្ម មិនចូល យធវីការ ឲ្យ  និយោជករបស់ខ្ុំ។
• ខ្ុំ កំពុង សុំ ចបាប់ឈប់សម្ម្កពីការងាររបស់ខ្ុំ។
• ខ្ុំកំពុង បន្ត យធវីការ។

ម្បសិនយបីអនាកបានយ្លេីយថា បាទ/ចាស យៅកាន់  សំំណួរទំាងអស់យនលះ ភាគយម្ចីន  ៖ អនាកនឹងអាច ម្នលក្ខណៈសម្បត្តិម្គប់ម្គ្ន់ 
េេលួបានអត្ថម្បយោជន៍ធម្មតា យពលគ្្ម នការងារយធវី។ ោក់ពាក្យយសនាីសុំអត្ថម្បយោជន៍ឲ្យបានឆ្ប់បំផុតតាមដែលអាចយធវីយៅបាន 
យហយីយយីងនឹង ពិនិត្យ យមីលយឡងី វញិ ចំយពាលះ ពាក្យយសនាីសុំរបស់អនាក និងសយម្មចថាយតីអនាកម្នលក្ខណៈសម្បត្តិម្គប់ម្គ្ន់ ដែរឬយេ។ 
យែើម្បើយជៀសវាងកុំហញសនានានិងឆា្់រទទួលបានតបាក់សូមតបាកែថាត្រូវទាញយកតារាងយ ទ្ៀងផ្ទ ្់ពាក្យយសនើសញុំ និងត្រូវ
អានព័្៌មានយៅយលើ esd.wa.gov/unemployment មញនយពលដាក់ពាក្យសញុំ។ 

ម្បសិនយបីអនាកបានយ្លេីយថា យទចំយពាលះ   សំំណួរទំាងអស់យនលះ  ភាគយម្ចីន ៖  អនាកអាចនឹង មិនម្នលក្ខណៈ សម្បត្តិម្គប់ម្គ្ន់ កនាងុការ 
េេលួបាន អត្ថម្បយោជន៍ធម្មតាយេ ប៉ាុដន្ត អាចនឹង ម្ន លក្ខណៈសម្បត្តិម្គប់ម្គ្ន់ កនាងុការ េេលួបាន អត្ថម្បយោជន៍បដន្ថម យម្កាម 
ចបាប់  CARES Act របស់សហព័ន្ធ កនាងុអំឡងុ  យពលម្ន ជំងឺរាតតបាត COVID-19។ បំយពញតារាងយផទៀងផ្ទ ត់យៅយលី េព័ំរបោទ ប់ 
យែីម្ប ីពិនិត្យយមីលថាយតីអនាក អាចម្ន សិេ្ធមិ្គប់ម្គ្ន់េេលួ បាន អត្ថម្បយោជន៍   ដែរឬយេ។ ES
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បានយធវីបច្ចុប្បននាភាព ៖ 04.21.20 

https://esd.wa.gov/unemployment/laid-off-or-fired
https://esd.wa.gov/unemployment/quit
https://esd.wa.gov/unemployment/military-discharge
https://esd.wa.gov/unemployment/laid-off-or-fired
https://esd.wa.gov/unemployment


ម្កសងួ សន្តិសខុការងារ  (Employment Security Department) គឺជា និយោជក/កម្មវធីិ ដែល ផ្តល់ឱកាសយស្មីៗគ្នា  ។  សម្ភា រៈ និងយសវាកម្ម ជំនួយ ម្នផ្ដល់ជូនតាមការយសនាីសុំរបស់បុគ្គល ដែល ម្នពិការភាព។ 
យសវាកម្មជំនួយដផនាកភាសា សម្ម្ប់ បុគ្គលដែល ម្នសមត្ថភាព ភាសាអង់យគលេស យៅម្នកម្មិត  ម្នផ្ដល់ជូន យោយ ឥត គិតថ្លេ។ យសវាបញ្ចលូ បន្តយៅរែ្ឋ វា៉ាសុីន យតាន (Washington Relay Service)៖ 711
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តារាងត្រ្ួ ពិនិ្្យសិទ្ិទទួលបានអ្្ថត្រយោជន៍

1.  យតីអនាកអស់ការងារយធវី ឬក៏យធវកីារ តិចជាងធម្មតា យោយសារដតជំងឺ COVID-19 ដមនដែរឬយេ?

2.  យតីអនាកយេបីដតម្តរូវបាន បែិយសធ  មិនផ្ដល់ជូនអត្ថម្បយោជន៍យពលគ្្ម នការងារយធវី យោយសារ ដត អនាក មិនបានយធវកីារ ចំនួន 680 យម្៉ា ងដមនដែរឬយេ?

3. យតីអនាកបានយធវកីារ ប៉ាដុន្តយធវកីារបានតិចជាង 680 យម្៉ា ងយៅ កនាងុ រែ្ឋ វា៉ាសុនី យតាន   កនាងុ អំឡងុ យពល  18 ដខចុងយម្កាយយនលះ ដមន ដែរឬយេ? 

4.  យតីអនាកម្តរូវបានយធវយីរាគវនិិច្យ័យ�ីញម្ន ជំំងឺ COVID-19 ឈឺធ្ងន់ធ្ងរ  និង មិនអាច យធវកីារ បាន ដមនដែរ ឬយេ? 

5.  យតីអនាក ម្នបងាហា ញយរាគសញ្ញា ថនជំងឺ COVID-19 និងកំពុងដតរង់ចំាលេ្ធផល យតស្ត  
ឬដសវងរកការពយោបាល ដផនាក យវជ្ជសាម្ស្តដមនដែរឬយេ? 

6.  យតីអនាកម្បឈមនឹង ហានិភ័យខ្ពស់ យហយី អនាកផ្ដល់យសវាយវជ្ជសាម្ស្ត បានម្បាប់ ឲ្យអនាក សម្ម្ក   យៅផទលះដមន ដែរឬយេ? 

7.  យតីអនាកកំពុង ដ្ ទំា សម្ជិកម្គរួសារ  ឬអនាកយៅកនាងុ បនទកុោម្នា ក់ដែល ម្នជំងឺ COVID-19 ដមន ដែរឬយេ?  

8.  យតីអនាកម្នសម្ជិកម្គរួសារ ឬអនាកយៅកនាងុបនទកុោ ម្នា ក់ ដែល ម្នបងាហា ញយរាគសញ្ញា ថនជំងឺ COVID-19
និងកំពុងដសវងរកការពយោបាល ដផនាក យវជ្ជសាម្ស្តដមន ដែរឬយេ? 

9.  យតីអនាកម្នសម្ជិកម្គរួសារ ឬអនាកយៅកនាងុបនទកុោ ម្នា ក់ដែល ម្បឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ រស់យៅ ជាមួយអនាក និង
 កំពុងសម្ម្ក យៅផទលះយែីម្ប ីការការពារខលេនួពួកយគដែរឬយេ? 

10. យតីអនាកកំពុងដ្ ទំា  បុគ្គលដែល ម្ន  ហានិភ័យខ្ពស់ោម្នា ក់  ដែលពួកយគ  បានេេលួ ការ ដណោំ  ឲ្យ សម្ម្ក យៅផទលះ 
យែីម្ប ីការការពារ ខលេនួពួកយគដែរឬយេ? 

11. យតីសាលាយរៀនកូនរបស់អនាកម្តរូវបានបិេទាវ រ យហយីអនាកមិនអាចដសវងរកយសវាដ្ ទំាកុម្រ បានដមនដែរឬយេ?

12. យតីកដនលេងការងាររបស់អនាកម្តរូវបានបិេទាវ រ យោយសារដត បេបញ្្ជ ផលេវូការ  ឬ ករណី ជំងឺ COVID-19  
យហយីអនាកមិនអាចយធវកីារពីផទលះបានដមនដែរឬយេ?

13. យតីអនាកម្បកបអាជីវកម្ម ផ្ទ ល់ខលេនួ  (សវយ័ការងារ) ដមនដែរ ឬយេ? 

14. គ្្ម ន ម្បយោគទំាងយនលះោមយួ ពាក់ព័ន្ធនឹង ខ្ុយំេ ។ ម្បសិនយបីគ្្ម នម្បយោគោមយួពាក់ព័ន្ធយោលះយេ  សមូយម្ជីសយរ ើស បាេ/ចាស។
 • ខ្ុយំបាលះបង់ការងាររបស់ខ្ុំ យោយសារដតមលូយហតុ ដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19។
 • ខ្ុយំបាលះបង់ការងាររបស់ខ្ុំ ម្គ្ន់ដតយែីម្ប ីេេលួបានអត្ថម្បយោជន៍យពលគ្្ម នការងារយធវដីតប៉ាយុោណ លះ ។
 • បច្ចបុ្បននាយនលះ  ខ្ុំ កំពុងេេលួបាន ការឈប់សម្ម្កវសិ្សមកាល ការឈប់សម្ម្កយពលម្នជំងឺ ឬ ការឈប់សម្ម្កយោយ េេលួបានម្បាក់ឈនាលួ។
 • ខ្ុអំាចយធវកីារពីផទលះបាន ប៉ាដុន្តខ្ុយំម្ជីសយរ ើសមិនយធវ។ី
 • ខ្ុជំាបុគ្គលិកសំខាន់ មិនម្បឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ យហយី កដនលេងការងាររបស់ខ្ុបំាន  បំយពញ 

 ម្គប់ លក្ខខណ្ឌ តម្មរូវយែីម្បសីវុត្ថភិាពរបស់ខ្ុ,ំ ប៉ាដុន្តខ្ុខំាលេ ចមិនហា៊ា នយៅយធវកីារ។

យ ើ្ខ្ញុំមានលក្ខណៈសម្ប្ិ្ត្រ្់រតរាន់ទទួលបានអ្្ថត្រយោជន៍្រដន្ថម
យពលរា្ម នការងារយធវើពាក់ព័ន្នឹងជុំងឺឆ្លងរា្្បា្COVID-19ដែរឬយទ?

បានយធវីបច្ចុប្បននាភាព ៖ 04.22.20 

ម្បសិនយបីអនាកបានយ្លេីយថា បាទ/ចាសចុំយពាះសំណួរ ោមួយពីសំណួរេ ី1-13 និង សំណួរេ ី14 យោលះអនាកអាចនឹង  ម្នសិេ្ធ ិម្គប់ម្គ្ន់ 
េេលួបាន អត្ថ ម្បយោជន៍ យពល គ្្ម នការងារយធវី អំឡងុយពល ថនជំងឺរាតតបាត COVID-19។ ម្បសិនយបីអនាកបានយ្លេីយថា យទចុំយពាះសំណួរ 
ទំាងអស់យនលះ យោលះអនាក អាច នឹង មិនម្នសិ េ្ធមិ្គប់ ម្គ្ន់េេលួបានអត្ថម្បយោជន៍ យោលះយេ។ ម្បសិនយបីអនាកគិតថាអនាកម្នសិេ្ធ ិម្គប់ម្គ្ន់យម្កាម 
លក្ខខណ្ឌ អត្ថម្បយោជន៍បដន្ថម សមូចូលយៅកាន់ esd.wa.g ov យែីម្បដីសវងយល់បដន្ថម យធវីការយម្តៀមខលេួន និងោក់ពាក្យយសនាីសុំ។

បាទ/
ចាស

https://lni.wa.gov/agency/outreach/novel-coronavirus-outbreak-covid-19-resources
https://lni.wa.gov/agency/outreach/novel-coronavirus-outbreak-covid-19-resources
http://esd.wa.gov

