តារាងត្ត
រួ ពិនិត្យសិទធិទ
្ ទួលបានអតប្ថ ្រយោជន៍
ត�ើខុំញ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទទួលបាន

អត្ថប្រយោជន៍ធម្មតាពេ
 លគ្មា នការងារធ្វើដែរឬទេ?

បាទ/
ចាស

NO

1. 	ត�ើអ្នកបានធ្វើការយ៉ាងតិច 680 ម៉ោ ងនៅក្នុង “ឆ្ំ នា ការងារគោល” របស់អ្នកដែរឬទេ?
ឆ្ំ នា ការងារគោលរបស់អ្នកគឺជារយៈពេលបួនត្រីមាសដំបូងក្នុងចំណោមត្រីមាសទាំងប្រាំតាមប្រតិទន
ិ 
ដែលបានបញ្ចប់ចុងក្រោយមុនសប្តាហ៍ដែលអ្នកដាក់ពាក្យសំទា
ុ មទារអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នក។
៉ា ីន
2.	ត�ើអ្នកបានធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋវស
៊ តោននៅពេលខលះ្ ដែរទេ នៅក្នុងអំឡង
ុ 18 ខែចុងក្រោយនេះ?
3. ត�ើអ្នកអាចធ្វើការបានដែរឬទេ?
អាចធ្វើការបាន មានន័យថាអ្នកអាចធ្វើការបានទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត។
្ត
4.	ត�ើអ្នកមានលទ្ធភាពធ្វើការដែរឬទេ?
	មានលទ្ធភាពធ្វើការ មានន័យថាអ្នកអាចធ្វើការបានដោយមិនមានលក្ខខណ្ឌកំណត់ដែលនឹង
រារាំ ងអ្នកពីការទទួលយកការងារ (ឧទាហរណ៍៖ បញ្ហាមធ្យោបាយធ្វើដំណ�ើ រ ជំងឺ វិស្សមកាល
ឬមិនមានសេវាថែទាំគ្រួសារ/កុមារ។
5. ត�ើអ្នកត្រូវបានបញ្ឈប់ ពីការងារមែនឬទេ?
ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ ពីការងារ។
6.	ត�ើអ្នកបោះបង់ការងាររបស់អ្នកមែនដែរឬទេ?
ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការបោះបង់ការងារ។
7.	ត�ើអ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីកាតព្វកិចយ្ច ោធានៅក្នុងអំឡងពេល
18
ុ
ខែចុងក្រោយមែនឬទេ?
ស្វែងយល់បន្ថែម។
8. គ្មានប្រយោគទាំងនេះណាមួយពាក់ព័នន
្ធ ឹងខញុំទ្ េ។ ប្រសិនប�ើគ្មានប្រយោគណាមួយពាក់ព័ន្ធ
នោះទេសូមជ្រើសរ�ើស បាទ/ចាស។
• ខ្ញុំត្វរូ បានបណ្ដេ ញចេញពីការងារហ�ើយវាគឺជាកំហស
ុ របស់ខញុំ។
្
ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការមានកំហស
ុ ។
• ខ្ញុំកំពុងធ្វើកូដកម្មមិនចូលធ្វើការឲ្យនិយោជករបស់ខញុំ។
្
• ខ្ញុំកំពុងសំច្
ុ បាប់ ឈប់ សម្រាកពីការងាររបស់ខញុំ។
្
• ខ្ញុំកំពុងបន្តធ្ើ កា
វ រ។

ប្រសិនប�ើអ្នកបានឆ្លើយថា ទេចំពោះសំំណួរទាំងអស់នេះភាគច្រើន៖ អ្នកអាចនឹងមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់ គ្រាន់កង
្នុ ការ
ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ធម្មតាទេ ប៉ុន្តែអាចនឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់ គ្រាន់កង
្នុ ការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមក្រោម
ឺ
ច្បាប់ CARES Act របស់សហព័ន្ធ ក្នុងអំឡងពេលមាន
ជ
ង
រា
តត្បាត
COVID-19។
បំ ពេញតារាងផ្ទៀងផ្ទាត់នៅល�ើទំព័របន្ទា ប់ 
ំ
ុ
ដ�ើម្បីពិនិត្យម�ើលថាត�ើអ្នកអាចមានសិទ្ធិគ្រប់ គ្រាន់ទទល
ួ បានអត្ថប្រយោជន៍ដែរឬទេ។
បានធ្វើបចប្បន្នភាព៖ 04.21.20
្ចុ

ិ ី ដែលផល
Employment Security Department គឺជាន
 ិយោជក/កម្មវធ
្ត ់ឱកាសស្មើៗគ្នា។ សម្ភារៈនិងសេវាកម្មជំនួយ មានផ្ដល់ជូនតាមការស្នើសុំរបស់បុគល
្គ ដែលមានពិការភាព។
សេវាកម្មជំនួយផ្នែកភាសាសម្រាប់ បុគល
្គ ដែលមានសមត្ថភាពភាសាអង់គ្ស
លេ នៅមានកម្រិត មានផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ។ Washington Relay Service៖ 711

ESD.WA.GOV

ប្រសិនប�ើអ្នកបានឆ្លើយថា បាទ/ចាស ទៅកាន់សំំណួរទាំងអស់នេះភាគច្រើន៖ អ្នកនឹងអាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់ គ្រាន់
ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ធម្មតាពេលគ្មានការងារធ្វើ។ ដាក់ពាក្យស្នើសុំអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យបានឆាប់ បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
ិ ចំពោះពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក និងសម្រេចថាត�ើអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់ គ្រាន់ដែរឬទេ។
ហ�ើយយ�ើងនឹងពិនិត្យម�ើលឡ�ើងវញ
ដ�ើ ម្បីជ�ៀសវាងកំហុសនានា និ ងឆាប់ ទទួលបានប្រាក់សូមប្រាកដថាត្រូវទាញយកតារាងផ្ទៀងផ្ទាត់ពាក្យស្នើសុំ និ ងត្រូវ
អានព័ត៌មាននៅល�ើ esd.wa.gov/unemployment មុនពេលដាក់ពាក្យសុំ។

តារាងត្ត
រួ ពិនិត្យសិទធិទ
្ ទួលបានអតប្ថ ្រយោជន៍
ត�ើខុំញ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់ គ្រាន់ ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ បន្ថែម
ពេលគ្មា នការងារធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 ដែរឬទេ?

បាទ/
ចាស

NO

1. 	ត�ើអ្នកអស់ការងារធ្វើ ឬក៏ធ្កា
ើ វ រតច
ិ ជាងធម្មតាដោយសារតែជំងឺ COVID-19 មែនដែរឬទេ?
2. ត�ើអក្ន ទ�ើបតែត្រូវបានបដិសេធមិនផ្ដលជ់ នូ អត្ថប្រយោជ ន៍ពេលគ្មា នការងារធ្វើ ដោយសារតែអក្ន មនិ បានធ្វកា
ើ រចនំ នួ 680 ម៉ោ ងមែនដែរឬទេ?
3. ត�ើអក
18 ខែចុងក្រោយនេះមែនដែរឬទេ?
្ន បានធ្វកា
ើ រ បន្តែធ្
៉ុ កា
ើ វ របានតិចជាង 680 ម៉ោ ងនៅកង្នុ រដ្ឋវ ៉ាសន
ី៊ តោនកង
ំ ងពេល
ុ
្នុ អឡ
4. ត�ើអក
្ន ត្រូវបានធ្វើរោគវិនិចយ
្ង ធ
ឆ័ ្ ឃ�ើញមានជង
់ រ្ង និងមន
ិ អាចធ្វកា
ើ របានមែនដែរឬទេ?
ំ ឺ COVID-19 ឈឺធន
5. ត�ើអ្នកមានបង្ហាញរោគសញ្ញានៃជំងឺ COVID-19 និងកំពង
ុ តែរង់ចាំលទ្ធផលតេស្ត
ឬស្វែងរកការព្យាបាលផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រមែនដែរឬទេ?
6. ត�ើអ្នកប្រឈមនឹងហានិភយ
្ជ ស្ត្របានប្រាប់ ឲ្យអក
្ន សម្រាកនៅផ្ទះមែនដែរឬទេ?
័ ខ្ពស់ ហ�ើយ អ្នកផ្ដលសេ
់ វាវេជ សា
ិ គ្រួសារឬអ្នកនៅក្នុងបនកណាម្
7. ត�ើអក
្ន កំពង
ុ ថែទាំសមាជ ក
នា ក់ដែលមានជ ង
ំ ឺ COVID-19 មែនដែរឬទេ?
្ទុ

8. ត�ើអក
ម្នាក់ដែលមានបង្ហាញរោគសញ្ញានៃជំងឺ COVID-19
្ន មានសមាជិកគ្រួសារ ឬអ្នកនៅក្នុងបនកណា
្ទុ
និងកំពង
ុ ស្វែងរកការព្យាបាលផ្នែកវេជ សា
្ជ ស្ត្រមែនដែរឬទេ?
9. ត�ើអ្នកមានសមាជិកគ្រួសារ ឬអ្នកនៅក្នុងបនកណា
ម្នាក់ដែលប្រឈមនឹងហានិភយ
័ ខ្ពស់ រស់នៅជាមួយអ្នក និង
្ទុ
កំពង
ុ សម្រាកនៅផ្ទះដ�ើម្បីការការពារខនពួ
្លួ កគេដែរឬទេ?
10. ត�ើអក
្ន កំពង
ុ ថែទាំបុគល
្គ ដែលមានហានិភយ
័ ខ្ពសណា
់ ម្នាក់ដែលពួកគេបានទទួលការណែនាំឲ្យសម្រាកនៅផ្ទះ
ដ�ើម្បីការការពារខនពួ
ក
គេដែរឬទេ?
្លួ
11. ត�ើសាលារ�ៀនកូនរបស់អក
្ន ត្រូវបានបិទទ្វា រ ហ�ើយអក
្ន មិនអាចស្វែងរកសេវាថែទាំកុមារបានមែនដែរឬទេ?
12. ត�ើកន្លែងការងាររបស់អក
ឬករណីជ ង
្ន ត្រូវបានបិទទ្វា រដោយសារតែបទបញ្ជាផវការ
ំ ឺ COVID-19
្លូ
ហ�ើយអក
្ន មិនអាចធ្វកា
ើ រពីផ្ទះបានមែនដែរឬទេ?
13. ត�ើអក
្ន ប្រកបអាជ វី កម្មផ្ទាល់ខន
្វ័ ការងារ) មែនដែរឬទេ?
្លួ (សយ

ប្រសិនប�ើអ្នកបានឆ្លើយថា បាទ/ចាស ចំពោះ សំណួរ ណាមួយពីសំណួរទី 1-13 និង សំណួរទី 14 នោះអ្នកអាចនឹងមានសិទ្ធិគ្រប់ គ្រាន់
ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពេលគ្មានការងារធ្វើ អំឡងពេលនៃជំ
ងឺរាតត្បាត COVID-19។ ប្រសិនប�ើអ្នកបានឆ្លើយថា ទេ ចំពោះ សំណួរ
ុ
ទាំងអស់នេះ នោះអ្នកអា
 ចនឹងមិនមានសិទ្ធិគ្រប់ គ្រាន់ទទល
ួ បានអត្ថប្រយោជន៍នោះទេ។ ប្រសិនប�ើអ្នកគិតថាអ្នកមានសិទ្ធិគ្រប់ គ្រាន់ក្រោម
លក្ខខណ្ឌអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម សូមចូលទៅកាន់ esd.wa.gov ដ�ើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម ធ្វើការត្រៀមខ្លួន និងដាក់ពាក្យស្នើសុំ។
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14. គ្មានប្រយោគទាំងនេះណាមួយពាក់ពន
័ ន្ធ ង
ឹ ខញុំទ្ េ។ ប្រសិនប�ើគ្មា នប្រយោគណាមួយពាក់ពន
័ ន្ធ ោះទេសូមជ្រើសរ�ើស បាទ/ចាស។
• ខ្ញុំបោះបង់ការងាររបស់ខញុំដ្ ោយសារតែមូលហេតុដែលមិនពាក់ពន
្ធ ង
័ ន
ឹ ជំងឺ COVID-19។
• ខ្ញុំបោះបង់ការងាររបស់ខញុំ្ គ្រាន់តែដ�ើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពេលគ្មានការងារធ្វើតែបណ្
៉ ុ ណ ោះ។
ឺ
ន
ខ្
កំ
ព
ង
ទទួ
ល
បាន
កា
រឈប់
ស
ម្
រា
កវិ
ស
្ស
ម
កាល
ការឈប់
ស
ម្
រា
កពេលមានជំ
ង
ឬ
កា
រឈប់
ស
ម្
រា
កដោយទទួ
លបានប្រាក់ឈល។
• បចប្ប
្នួ
្ចុ ្ននេះ ញុំ ុ
• ខ្អា
ញុំ ចធ្វកា
ើ រពីផ្ទះបាន បន្តែ
៉ុ ខ្ញុំជ្រើសរ�ើសមិនធ្វ។
ើ
• ខ្ជា
្គ ក
ញុំ្ នបំពេញ
ញុំ បុគល
ិ សំខាន់ មិនប្រឈមនឹងហានិភយ
័ ខ្ពស់ ហ�ើយ កន្លែងការងាររបស់ខបា
គ្រប់ លក្ខខណ្ឌតម្រូវដ�ើម្បីសវុ តភា
្ថិ ពរបស់ខ,ញុំ្ បន្តែ
៉ុ ខ្ញុំខ្លា ចមិនហ៊ានទៅធ្វកា
ើ រ។

ិ ី ដែលផល
ក្រសួងសន្តិសខ
ុ ការងារ(Employment Security Department) គឺជានិយោជក/កម្មវធ
្ត ់ឱកាសស្មើៗគ្នា។ សម្ភារៈនិងសេវាកម្មជំនួយ មានផ្ដល់ជូនតាមការស្នើសុំរបស់បុគល
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៉ា
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