បាត់បង់ការងារ មានជំងឺ ឬ
មិនមានការងារធ្វើដោយសារ 
តែវរុី សកូរណា
ូ៉
មែនទេ?
ពលរដ្ឋនៅកនុងរដ្ឋ
្
វ៉ាស៊ីនតោនរ៉ាប់រយពាន់អ្នកបានបាត់បង់ការងារមានជំងឺ

ឬមិនមានការងារធ្វើដ ោយសារតែការផ្ទុះឡ�ើងន ៃវ ីរុសកូរណា
ូ៉
(COVID-19) ។

មានជំនួយផ្តល់ជូនដល់អ្នក និងគ ្រួសាររបស់អ្នកន ៅក្នុងវ ិបត្តិនេះ។ពិនិត្យម�ើល
រូបភាពក្រាហ្វិកអ
 ំពីអត្ថប្រយោជន៍ នេះដ�ើម្បីដឹងថា
 ត�ើកម្មវ ិធីរដ្ឋអ្វីខ្លះដែលអាច
នឹងមា
 នផ្តល់ជូនដ
 ល់អ្នក។
 
តើ�ើខ្ញុំ��មានលក្ខខ
ំ
ណៈៈ

ការទទួួលបានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ គឺឺមានភាពងាយស្រួ�ួលជាងមុុននៅ�ពលនេះ�ះ

លបានអត្ថប្រយោជន៍ន ៅពេល

វី ីរុុសនេះ�ះ។ អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ច្រើ�ើ�នទៀ�ៀតមានផ្តតល់់ជូូនដល់់មនុុស្សសជាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត រួួមទាំំង

សម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ទទួួ

គ្មានការងារធ្វើដែ
 រឬទេ?
រឬទេ

ជាមួួយនឹឹងកា
 រផ្លាាស់់ប្តូូ�រនានារបស់់រដ្ឋឋនិិងសហព័័ន្ធធ ចាប់់តាំំងពីីមានការផ្ទុះះ��ឡើ�ើងនៃ�
មនុុស្សសដែ�លធ្វើ�ើ�ការក្រៅ��ម៉ោ�ោ ង អ្ននកប្រ�កបអាជីីវកម្មមផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន (ស្វ័័�យការងារ) ឬអ្ននកម៉ៅ�ៅការ
ឯករាជ្យយ ឬអ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបានពិិនិិត្យយឃើ�ើញថាមានការកាត់់បន្ថថយម៉ោ�ោ ងការងារ ឬមានជំំងឺឺ
។ ស្វែ�ែងយល់់ថាតើ�ើអ្ននកមានសិិទ្ធិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ដែ�រឬទេ� ដោ�យគូូសធីីកលើ�ើតារាងនេះ�ះ។

តើ�ើមានទឹឹកប្រា�ក់់ចំំនួួន

វាមានការប្រែ�ែប្រួ�ួល ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងមិិនដឹឹងច្បាាស់់នោះ�ះទេ� រហូូតទាល់់តែ�អ្ននកធ្វើ��កា
ើ រ

ទទួលបាន?

ចំំនួួន $600 ក្នុុ�ងមួួយសប្តាាហ៍៍សម្រា�ប់់មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាាដែ�លមានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�

ប៉ុុ�ន្មាាន\ដែ�លខ្ញុំំ��អាច

ដាក់់ពាក្យយសុំំ�។ ច្បាាប់់ CARES Act របស់់រដ្ឋាាភិិបាលសហព័័ន្ធធ រួួមមានទឹឹកប្រា�ក់់បន្ថែ�ែម
គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់សម្រា�ប់់អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ (លើ�ើកលែ�ងតែ�អ្ននកទាំំងឡាយណាដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ង
កម្មមវិ ិធីីបណ្តុះះ��បណ្តា
ា លណាមួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�)។

តើ�ើពេ�លណាទើ�ើបខ្ញុំំ��
ទទួលបានជំនួយ?

តម្រូវការសម្រាប់ពេលគ្មានការងារធ្វើ គ
 ឺមានខ្ពស់ជាងអ្វីដែលធ្លាប់មានពីមុនមក ហ�ើយ
ក្រុមការងារន ៅក្រសួងសន្តិស

ុខកា
 រងាររដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន (Washington Employment
Security Department)កំពុងខិតខំប្រឹ
 ងប្រែងធ្វើការដ�ើម្បីពន្លឿនពេលវេលានៃកិច្ច
ដំណ�ើរការសម្រាប់អ្នក។
  នេះគ

ឺជាដំណឹងសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នក៖
 អ្នកន
 ឹងទទ
 ួលបាន
រាល់ការទូទាត់ទាំងអស់ដែលអ្នកជំពាក់ ដ
 ោយគិតចា
 ប់តាំងពីបរ ិច្ឆេទដែ
 លអ្នកមានសិទ្ធិ
គ្រប់គ្រាន់ទទ
 ួលបានមកម្លេះ។ នោះ

មានន័យថាប្រសិនប�ើអ្នកមិនអាចដាក់ពាក្យសុំ
ដោយសារតែអ្នកម
 ិនអាចទាក់ទងទៅកាន់ក្រស

ួងនោះ

បាន ពេលនោះអ្នកន
 ឹងទទ
 ួល
បានមកវ ិញនូវការទូទាត់នានា។

ស្វែងយល់បន្ថែមតា
 មរយៈ esd.wa.gov

ត�ើមានអ្វីក�ើតឡ �ើង ប្រសិនប�ើ

ដោយសារតែការពង្រីកអត្ថប្រយោជន៍ដែលមានផ្តល់ជូនអំឡុងពេលផ្ទុះឡ�ើងន ៃជំងឺ

សមាជិកគ្រួសារដែលមានជំងឺ

បានអត្ថប្រយោជន៍។ឧទាហរណ៍រួមមាន៖

ខ្ញុំឈប់ធ្វើការដ�ើម្បីថែទាំ

 COVID-19 ឬកូនៗរបស់ខ្ញុំ

មិនបានចូលរ�ៀន និងម
 ិនមាន
សេវាថែទាំកុមារ?

 COVID-19 ដូច្នេះ ស្ថានភាពជាច្រើននឹងធ ្វើឲ្យអ្នកមា
 នលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទទ
 ួល

• អ្នកត្រូវសម្រាកនៅផ្ទះដ�ើម្បីម�ើលថែកូនរបស់អ្នកដ ោយសារតែ 		
សាលារ�ៀនរបស់ពួកគេបិទទ្វា រ។

• និយោជករបស់អ្នកបា
 នបិទទ្វា រ ហ�ើយអ្នកម
 ិនអាចធ្វើការងារពីផ្ទះម
 កបានទេ។
• អ្នកមិនអាចទៅកាន់កន្លែងធ ្វើការរបស់អ្នកដ ោយសារតែសេចក្តីបង្គា ប់ឲ្យ“សម្រាក
នៅផ្ទះ ថែទាំ ស
 ុខភាព” ហ�ើយការធ្វើការពីចម្ងាយគឺជាជម្រើសដែលមិនអា
 ច
ទទួលយកបាន។
 

• ម៉ោ ងការងាររបស់អ្នក ត្រូ
 វបានកាត់បន្ថយនៅកន្លែងធ្វើការដោយសារតែផលប៉ះពាល់
នៃជំងឺ COVID-19។

• អ្នកគឺជាបុគ្គលិកធ ្វើការងារក្រៅម៉ោ ង ដែលជាធម្មតាមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិ
គ្រប់គ្រាន់សម្រា

ប់ ពេលគ្មាន

ការងារធ្វើនោះទេ។

• អ្នកជា
 អ្នកប្រកបអាជីវកម្មផ្ទា ល់ខលួន
្ (ស្វ័យការងារ) ឬជាអ្នកម៉ៅការឯករាជ្យ។

បុគ្គលិកប្រកបអាជីវកម្មផ្ទា ល់ខលួន
្ (ស្វ័យការងារ) ដូចជា អ្នកម៉ៅការជាដ�ើម មានលក្ខណៈ
សម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ប្រស

ិនប�ើវ ីរុសនេះរារាង
ំ អ្នកមិនឲ្យធ្វើការងារបាន។

ខ្ញុំប្រកអាជីវកម្មផ្ទា ល់ខលួន
្
 និងម
 ិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិ
គ្រប់គ្រាន់ទទួលបានអត្ថ

មុនពេលដាក់ពាក្យសុំសូមទាញយកតារាងផ្ទៀងផ្ទា ត់នេះ, ដែលតារាងនេះន
 ឹងជ
 ួយអ្នក
នៅក្នុងកិចដ
្ច ំណ�ើរការដាក់ពាក្យសុំ ន
 ិងជ�
 ៀសវាងការធ្វើឲ្យមានកំហុសទូទៅដែលនឹងធ ្វើ
ឲ្យមានភាពយឺតយ៉ា វដល់ការដាក់ពាក្យសុំរបស់អ្នក។
 

ប្រយោជន៍កាលពីមុនម
 កទេ។

ត�ើខ
 ្ញុំធ្វើការងារអ្វីនៅពេលនេះ?
បាទ/ចាស អ្ននកអាចមានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ម្តតងទៀ�ៀត និិងអា
 ចមានសិិទ្ធិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់

ខ្ញុំំ��បានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់អត្ថថ
ប្រ�យោ�ជន៍៍ពេ�លគ្មាាន

ការងារធ្វើ�ើ�របស់់ខ្ញុំ�� អំ
ំ ំឡុុងឆ្នាំំ�
កន្លលងទៅ�។ តើ�ើខ្ញុំ��នៅ�
ំ បន្តត

ទទួួលបានការពន្យាារពេ�លចំំនួួន13 សប្តាាហ៍៍ទៅ�លើ�ើការទាមទារអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ពីីមុុនរបស់់



អ្ននក ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនៅ�តែ�បន្តតស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍នេះ�ះ។

មានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�
គ្រប់គ្រាន់ដែរទេ
រទេ?

ខ្ញុំំ��ជាបុុគ្គលិ
គ ិកដែ�លគ្មាានលិិខិិតស្នាា ម អ្ននកត្រូ�ូវតែ�មានសិិទ្ធិិ�អំំណាចក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ការងារនៅ�ក្នុុ�ងសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក ដើ�ើម្បីី�
មានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ទទួួលបា
 នអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ពេ�លគ្មាានការងារធ្វើ�ើ� និិងទទួួល
បញ្ជា
ា ក់់។
  តើ�ើខ្ញុំ��មាន
ំ
លក្ខខណៈៈ
សម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ទទួួលបាន
ជំនួយដែរឬទេ?
រឬទេ

បានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ពេ�លគ្មាានការងារធ្វើ�ើ�ដែ�លបានពង្រី�ីកបន្ថែ�ែម។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ស្ថាានភាពអន្តោ�ោប្រ�វេេ
សន៍៍ មិិនត្រូ�វូ បានយកមកពិិចារណានោះ�ះទេ�សម្រា�ប់់ក
 ម្មមវិ ិធីីឈ
 ប់់សម្រា�កពេ�លមានធុុរៈ�គ្រួ�ួ
សារ និិងពេ�លព្យាាបាលជំំងឺឺដែ�លទទួួលបានប្រា�ក់់កម្រៃ�ៃរបស់់រដ្ឋឋ។ ដូូច្នេះ�ះ� ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក មាន
ជំំងឺឺធ្ងងន់់ធ្ងងរ ឬកំំពុុងមើ�ើលថែ�ទាំំនរណាម្នាាក់់ដែ�លមានជំំងឺឺធ្ងងន់់ធ្ងងរ កម្មមវិ ិធីីនេះ�ះអាចមានលទ្ធធភាព
ជួួយបាន។ ស្វែ�ែងយល់់បន្ថែ�ែមតាមរយៈៈ paidleave.wa.gov ឬ tometiempo.org។

ស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈesd.wa.gov

រដ្ឋក៏បានបង្កើតគេ
 ហទំព័រមួយ (coronavirus.wa.gov) សម្រាប់ការផ្ទុះឡ�ើងនៃវ ីរុសកូរូ ៉

ណាជាមួយនឹងធនធាន

ជំនួយឬការជួយជ្រោមជ្រែងអំឡុងពេលមានវ ិបត្តិនេះ។ FAQs 
ទាំងនេះក៏អាចមានប្រយោជន៍ផងដែរ។

តើ�ើខ្ញុំ��ដាក់
ំ
់ពាក្យយសុំំ� 

មានមធ្យោបាយពីរយ៉ា ងនៅក្នុងការដាក់ពាក្យសុំ៖ តាមអនឡាញ ឬតាមទូរសព្ទ។

ពេលគ្មានការងារធ្វើដ ោយ

បានអត្ថប្រយោជន៍ដ ោយប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រល�ើតុ ឬកុំព្យូទ័រយួរដៃ។អ្នកក៏អាចប្រើប្រាស់

ការធានារ៉ាាប់់រង 
រប�ៀបណា?

 គេហទំព័រ(esd.wa.gov) គឺជាមធ្យោបាយឆាប់រហ័សបំផុតដ�ើម្បីដាក់ពាក្យសុំ ន
 ិងទទួល
ឧបករណ៍ចល័តអ
 ្វីមួយបានផងដែរប៉ុន្តែវាមា
 នការពិបាកបន្តិចនៅក្នុងការប្រើប្រាស់។
ដ�ើម្បីដាក់ពាក្យសុំតាមទូរសព្ទ សូមទូរសព្ទទៅលេខ 
800-318-6022។
មុុនពេ�លអ្ននកដាក់់ពាក្យយសុំំ� សូូមទាញយកតារាងផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ពាក្យយសុំំ�នេះ�ះ។
ការទូូរសព្ទទមានចំំនួួនច្រើ�ើ�នណាស់់នៅ�ពេ�លនេះ�ះ ដូូច្នេះ�ះ�អ្ននកអាចជួួបប
 ញ្ហា
ា ពិិបាកក្នុុ�ងការ
ភ្ជាាប់់ទូូរសព្ទទនៅ�អំំឡុុងម៉ោ�ោ ងធ្វើ�ើ�ការធម្មមតា។
  អ្ននកនឹឹងមា
 នសំំណាងល្អអជា
 ងនេះ�ះនៅ�ក្នុុ�ងការ

ដាក់់ពាក្យយសុំំ�តាមទូូរសព្ទទ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកទូូរសព្ទទបន្ទាាប់់ពីីម៉ោ�ោ ង 6 ល្ងាា ច និិងនៅ�មុុនម៉ោ�ោ ង 7
ព្រឹ�ឹក។
  ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកពន្យាារពេ�លក្នុុ�ងការដាក់់ពាក្យយសុំំ� សូូមដឹឹងច្បាាស់់ថាអ្ននកនឹឹងទទួួលបាន
រាល់់កា
 រទូូទាត់់ទាំំងអស់់ដែ�លអ្ននកជំំពាក់់ ដោ�យគិិតចាប់់តាំំងពីីកាលបរិ ិច្ឆេ�េទដែ�លអ្ននកមាន
សិិទ្ធិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ទទួួលបានមកម្លេះ�ះ�។
សម្រាប់សំណួរទូទៅ សូមទូរសព្ទទៅលេខ833-572-8400

ត�ើកិចដ
្ច ំណ�ើរការដាក់ពាក្យសុំ
មានពាក់ព័ន្ធនឹងអ
 ្វីខ្លះ?

កិិច្ចចដំំណើ�ើរការនេះ�ះអាចមានការភាន់់ច្រ�ឡំំ ដូូច្នេះ�ះ�ចាំំបាច់់ត្រូ�វូ ពិិនិិត្យយមើ�ើលព័័ត៌៌មានអំំពីី
គេ�ហទំំព័័រ និិងប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់តា
 រាងផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ និិងវី ីដេ�អូូដើ�ើម្បីី�ជួួយអ្ននកក្នុុ�ងការត្រៀ��ៀមរៀ�ៀបចំំខ្លួួ�ន
 វានឹឹងមា
 នភាពកាន់់តែ�ងាយស្រួ�ួល។ មានជំំហានមួួយចំំនួួនដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវអ
 នុុវត្តត ហើ�ើយ
ប្រ�សិិនបើ�ើជាធម្មមតាអ្ននកមិិនមានសិិទ្ធិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ទទួួលបា
 នអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ពេ�លគ្មាានការងារ
ធ្វើ�ើ�ទេ� ដោ�យសារតែ�អ្ននកធ្វើ�ើ�ការងារក្រៅ��ម៉ោ�ោ ង ប្រ�កបអាជីីវកម្មមផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន (ស្វ័័�យការងារ) ឬ
មិិនអាចធ្វើ�ើ�ការបានដោ�យសារតែ�ការបិិទសាលារៀ�ៀនរបស់់កូូនអ្ននក ដូូច្នេះ�ះ�ដំំបូូងអ្ននកចាំំបាច់់
ត្រូ�ូវដាក់់ពា
 ក្យយសុំំ�អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ពេ�លគ្មាានការងារធ្វើ�ើ�ធម្មមតាជាមុុនសិិន ហើ�ើយទទួួលបាននូូវ
ការបដិិសេ�ធមុុនពេ�លដែ�លអ្ននកដាក់់ពា
 ក្យយសុំំ�អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ពេ�លគ្មាានការងារធ្វើ�ើ�ដែ�លបាន
ពង្រី�ីកបន្ថែ�ែម (ហៅ�កាត់់ថាជំំនួួយពេ�លគ្មាានការងារធ្វើ�ើ�ដោ�យសារជំំងឺឺរាតត្បាាត ឬ PUA)។

ត�ើខ្ញុំប
 ន្តទទួលបានដំណឹងថ្មីៗ

គេ�ហទំំព័័ររបស់់យើ�ើងកំំពុុងធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាព នៅ�ពេ�លមានព័័ត៌៌មានថ្មីី�ៗផ្តតល់់ជូូន។ អ្ននកក៏៏អាច

កំពុងក�ើតឡ �ើងដែរឬទេ
ដែរឬទេ?

គេ�ហទំំព័័រនៅ�ទីីនេះ�ះ។

អំពីារផ្លាស់ប្តូរទាំងអស់ដែល

ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានការផ្តតល់់សញ្ញាារំ ំឮកតាមអ៊ីី�ម៉ែ�ែលជាភាសាអង់់គ្លេ�េសនៅ�លើ�ើ

ស្វែងយ
 ល់បន្ថែមតាមរយៈesd.wa.gov

ស្វែងយល់បន្ថែមតា
 មរយៈ
មរយៈesd.wa.gov

