
ស្វែងយល់បស្ថែមតាមរយៈស្វែងយល់បស្ថែមតាមរយៈ esd.wa.gov

បាត់បង់ការងារមា្ជំងឺឬ
មិ្មា្ការងារធ្វែើធោយសារ
សតវរីុ្ កូរ ៉ណូាសម្ធេ?
ពលរដ្ឋធៅក្ុងរដ្ឋវ៉្ីុ្ធតា្រ៉ប់រយពា្់អ្កបា្បាត់បង់ការងារមា្ជំងឺ
ឬមិ្មា្ការងារធ្វែើធោយសារសតការផ្ុុះធ�ើងន្វរីុ្ កូរ ៉ណូា (COVID-19) ។
មា្ជំ្ួយផ្តល់ជូ្ដល់អ្ក្ិងគ្រួសាររប្់អ្កធៅក្ុងវបិត្តិធ្ុះ។ពិ្ិត្យធមើល
របូភាពគកាហវែិកអំពីអតថែគបធោជ្៍ធ្ុះធដើម្ីដឹងថាធតើកម្មវ ិ្ ីរដ្ឋអវែីខ្ុះសដលអាច
្ឹងមា្ផ្តល់ជូ្ដល់អ្ក។

ការេេួលបា្លកខណៈៈ្ម្ត្តិគ្ប់គ�្់្ឺមា្ភាពងាយស្រួ្រួលជាងមុ្ធៅពលធ្ុះ

ជាមួយ្ឹងការផ្្លា្់ប្តូរនានារប្់រដ្ឋ្ ិង្ ហព័្ធចាប់តំាងពីមា្ការផ្ុុះធ�ើងន្

វរីុ្ ធ្ុះ។អតថែគបធោជ្៍ធគចើ្ធេៀតមា្ ផ្តល់ជូ្ដល់ម្ុ្សជាធគចើ្ធេៀតរមួទំាំង

ម្ុ្សសដលធ្វែើការធគ�ធម៉ាងអ្កគបកបអាជីវកម្មផ្្លាល់ខ្ួ្(្វែ័យការងារ) ឬអ្កធ�៉ការ

ឯករជ្យឬអ្កសដលគតូវបា្ពិ្ិត្យធ�ើញថាមា្ការកាត់ប្ថែយធម៉ាងការងារឬមា្ជំងឺ

។ស្វែងយល់ថាធតើអ្កមា្្ិេធិគ្ប់គ�្់សដរឬធេធោយ្ ូ្្ីកធលើតារងធ្ុះ។

វាមានការប្រែ�ែ�ែួល  ហើ�ើយ អ្ននក នឹង មិិន ដឹឹង ច្បាាស់់ហើ�ះ ហើ�  រ�ូតទាល់ប្រែត  អ្ននកហើ�ើើការ

ដាក់ពាកយសំ់� ។   ច្បាាែ់  CARES Act រែស់់រដាា ភិិបាល ស់�ព័័នធ រមួិមាន �ឹក�បាក់ ែប្រែនែមិ

ច្បា�នួន$600  កនំងមួិយ ស់បាា �៍ ស់�មាែ់ មិនំស់ស ��ែ់គ្នាន  ប្រែដឹល  មានលកខណៈៈស់មិបតាិ

��ែ់�គ្នាន់ស់�មាែ់ អ្នតែ�ែហើ�ជន៍  (ហើលើកប្រែលង ប្រែត អ្ននកទា�ងឡាយណាប្រែដឹល ស់ែិតហើ� កនំង

កមិមវិ�ីិែណៈាំ ះែណាា ល ណាមួិយ ែំុហើណាះ ះ )។  

តគមូវការ្ គមាប់ធពល�្ម ្ការងារធ្វែើ្ឺមា្ខ្ព្់ជាងអវែីសដលធ្្ប់មា្ពីមុ្មកធហើយ

គករុមការងារធៅគក្ួង្ ្្តិ្ុខការងាររដ្ឋវ៉្ីុ្ធតា្(Washington Employment 

Security Department) កំពុងខិតខំគបឹងសគបងធ្វែើការធដើម្ីពធ្្ឿ្ ធពលធវលាន្កិច្ច

ដំធណៈើ រការ្ គមាប់អ្ក។ធ្ុះ្ឺជាដំណឹៈង្ ំខា្់បំផុត្គមាប់អ្ក៖អ្ក្ ឹងេេួលបា្

រល់ការេូទាំត់ទំាំងអ្់សដលអ្កជំពាក់ធោយ្ ិតចាប់តំាងពីបរធិចឆេេសដលអ្កមា្្ិេធិ

គ្ប់គ�្់េេួលបា្មកធម្ុះ។ធនាុះមា្្័យថាគប្ិ្ធបើអ្កមិ្អាចោក់ពាក្យ្ំុ

ធោយសារសតអ្កមិ្អាចទាំក់េងធៅកា្់គក្ួងធនាុះបា្ធពលធនាុះអ្ក្ ឹងេេួល

បា្មកវញិ្ ូវការេូទាំត់នានា។

ធតើខំុំមា្លកខណៈៈធតើខំុំមា្លកខណៈៈ
្ម្ត្តិគ្ប់គ�្់េេួ្ម្ត្តិគ្ប់គ�្់េេួ

លបា្អតថែគបធោជ្៍ធៅធពលលបា្អតថែគបធោជ្៍ធៅធពល

�្ម ្ការងារធ្វែើសដរឬធេ�្ម ្ការងារធ្វែើសដរឬធេ?

ធតើមា្េឹកគបាក់ចំ្ួ្ធតើមា្េឹកគបាក់ចំ្ួ្

បុ៉នា្ម ្\សដលខំុំអាចបុ៉នា្ម ្\សដលខំុំអាច
េេួលបា្េេួលបា្?

ធតើធពលណាធេើបខំុំធតើធពលណាធេើបខំុំ
េេួលបា្ជំ្ួយេេួលបា្ជំ្ួយ? 

https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/cambodian/FNL_Khmer_COVID-19_Scenarios%20and%20Benefits.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/cambodian/Khmer-Eligibility_Checker.pdf


ធតើមា្អវែីធកើតធ�ើងគប្ិ្ធបើធតើមា្អវែីធកើតធ�ើងគប្ិ្ធបើ

ខំុំឈប់ធ្វែើការធដើម្ីសែទំាំខំុំឈប់ធ្វែើការធដើម្ីសែទំាំ

្មាជិកគ្រួសារសដលមា្ជំងឺ្មាជិកគ្រួសារសដលមា្ជំងឺ

  COVID-19 ឬកូ្ៗរប្់ខំុំឬកូ្ៗរប្់ខំុំ

មិ្បា្ចូលធរៀ្្ិងមិ្មា្មិ្បា្ចូលធរៀ្្ិងមិ្មា្

ធ្វសែទំាំកុមារធ្វសែទំាំកុមារ?

ខំុំជាបុ្គលិកសដល�្ម ្លិខិតស្ាមខំុំជាបុ្គលិកសដល�្ម ្លិខិតស្ាម

បញ្ជាា ក់។ធតើខំុំមា្លកខណៈៈបញ្ជាា ក់។ធតើខំុំមា្លកខណៈៈ
្ម្ត្តិគ្ប់គ�្់េេួលបា្្ម្ត្តិគ្ប់គ�្់េេួលបា្

ជំ្ួយសដរឬធេជំ្ួយសដរឬធេ?

ស្វែងយល់បស្ថែមតាមរយៈស្វែងយល់បស្ថែមតាមរយៈesd.wa.gov

ខំុំបា្ធគបើគបា្់អតថែខំុំបា្ធគបើគបា្់អតថែ
គបធោជ្៍ធពល�្ម ្គបធោជ្៍ធពល�្ម ្

ការងារធ វ្ែើរប្់ខំុំអំ�ុងឆំ្្នាំ


ការងារធ វ្ែើរប្់ខំុំអំ�ុងឆំ្្នាំ


ក្្ងធៅ។ធតើខំុំធៅប ្្តក្្ងធៅ។ធតើខំុំធៅប ្្ត
មា្លកខណៈៈ្ម្ត្តិមា្លកខណៈៈ្ម្ត្តិ

គ្ប់គ�្់សដរធេគ្ប់គ�្់សដរធេ? 

ខំុំគបកអាជីវកម្មផ្្លាល់ខ្ួ្ខំុំគបកអាជីវកម្មផ្្លាល់ខ្ួ្

្ិងមិ្មា្លកខណៈៈ្ម្ត្តិ្ិងមិ្មា្លកខណៈៈ្ម្ត្តិ

គ្ប់គ�្់េេួលបា្អតថែគ្ប់គ�្់េេួលបា្អតថែ

គបធោជ្៍កាលពីមុ្មកធេ។គបធោជ្៍កាលពីមុ្មកធេ។

ធតើខំុំធ្វែើការងារអវែីធៅធពលធ្ុះធតើខំុំធ្វែើការងារអវែីធៅធពលធ្ុះ?

ធោយសារសតការពគងីកអតថែគបធោជ្៍សដលមា្ផ្តល់ជូ្អំ�ុងធពលផ្ុុះធ�ើងន្ជំងឺ

  COVID-19ដូធច្ុះសាថែ ្ភាពជាធគចើ្្ឹងធ្វែើឲ្យអ្កមា្លកខណៈៈ្ម្ត្តិគ្ប់គ�្់េេួល

បា្អតថែគបធោជ្៍។ឧទាំហរណ៍ៈរមួមា្៖

• អ្កគតូវ្ គមាកធៅផ្ុះធដើម្ីធមើលសែកូ្រប្់អ្កធោយសារសត 

សាលាធរៀ្រប្់ពួកធ្បិេទាំវែ រ។

• ្ិធោជករប្់អ្កបា្បិេទាំវែ រធហើយអ្កមិ្អាចធ្វែើការងារពីផ្ុះមកបា្ធេ។

• អ្កមិ្អាចធៅកា្់កស្្ងធ្វែើការរប្់អ្កធោយសារសតធ្ចក្តីបងាគ ប់ឲ្យ“្គមាក

ធៅផ្ុះសែទំាំ្ុខភាព”ធហើយការធ្វែើការពីចមាងា យ្ ឺជាជធគមើ្សដលមិ្អាច

េេួលយកបា្។

• ធម៉ាងការងាររប្់អ្កគតូវបា្កាត់ប្ថែយធៅកស្្ងធ្វែើការធោយសារសតផលប៉ុះពាល់

ន្ជំងឺ COVID-19។

• អ្ក្ឺជាបុ្គលិកធ្វែើការងារធគ�ធម៉ាងសដលជា្ម្មតាមិ្មា្លកខណៈៈ្ម្ត្តិ

គ្ប់គ�្់្ គមាប់ធពល�្ម ្ការងារធ្វែើធនាុះធេ។
• អ្កជាអ្កគបកបអាជីវកម្មផ្្លាល់ខ្ួ្ (្វែ័យការងារ) ឬជាអ្កធ�៉ការឯករជ្យ។

បុ្គលិកគបកបអាជីវកម្មផ្្លាល់ខ្ួ្ (្វែ័យការងារ) ដូចជាអ្កធ�៉ការជាធដើមមា្លកខណៈៈ

្ម្ត្តិគ្ប់គ�្់គប្ិ្ធបើវរីុ្ ធ្ុះររងំអ្កមិ្ឲ្យធ្វែើការងារបា្។ 

មុ្ធពលោក់ពាក្យ្ ុំ្ូមទាំញយកតារងធផ្ៀងផ្្លាត់ធ្ុះ , សដលតារងធ្ុះ្ ឹងជួយអ្ក

ធៅក្ុងកិច្ចដំធណៈើ រការោក់ពាក្យ្ ុំ្ិងធជៀ្វងការធ្វែើឲ្យមា្កំហុ្េូធៅសដល្ឹងធ្វែើ

ឲ្យមា្ភាពយឺតោ៉វដល់ការោក់ពាក្យ្ ុំរប្់អ្ក។

បាេ/ចា្អ្កអាចមា្លកខណៈៈ្ម្ត្តិគ្ប់គ�្់ម្តងធេៀត្ិងអាចមា្្ិេធិគ្ប់គ�្់

េេួលបា្ការព្ារធពលចំ្ួ្13្បា្ត ហ៍ធៅធលើការទាំមទាំរអតថែគបធោជ្ ៍ពីមុ្រប្់

អ្កគប្ិ្ធបើអ្កធៅសតប ្្ត្ ថែិតធៅកុ្ងឆំ្្នាំអតថែគបធោជ្៍ធ្ុះ។

អ្កគតវូសតមា្្ិេធិអំណាចកុ្ងការធ វ្ែើការងារធៅកុ្ង្ ហរដ្ឋអាធមរកិធដើម្ី


មា្លកខណៈៈ្ម្ត្តិគ្ប់គ�្់េេួលបា្អតថែគបធោជ្៍ធពល�្ម ្ការងារធ វ្ែើ្ិងេេួល

បា្អតថែគបធោជ្៍ធពល�្ម ្ការងារធ វ្ែើសដលបា្ពគងីកបស ថ្ែម។បុ៉ស ្្តសាថែ ្ភាពអធនា្ត គបធវ

្្ ៍មិ្គតវូបា្យកមកពិចារណាធនាុះធេ្គមាប់កម្មវ ិ្ ីឈប់្គមាកធពលមា្្ុរៈគ រ្ួ

សារ្ិងធពលពាបាលជំងឺសដលេេួលបា្គបាក់កនគមរប្់រដ្ឋ។ដូធច្ុះគប្ិ្ធបើអ្កមា្

ជំងឺ្ ង្ា ់ ង្ារឬកំពុងធមើលសែទំាំ្ រណាម្ាក់សដលមា្ជំងឺ ង្្ា ់ ង្ារកម្មវ ិ្ ីធ្ុះអាចមា្លេធភាព

ជួយបា្។ស្វែងយល់បស្ថែមតាមរយៈpaidleave.wa.gov ឬtometiempo.org។ 

https://paidleave.wa.gov/
https://paidleave.wa.gov/es/
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/cambodian/Khmer-COVID-19-PUA-Applications-CheckList.pdf


ស្វែងយល់បស្ថែមតាមរយៈស្វែងយល់បស្ថែមតាមរយៈ   esd.wa.gov

ធតើកិច្ចដំធណៈើ រការោក់ពាក្យ្ ុំធតើកិច្ចដំធណៈើ រការោក់ពាក្យ្ ុំ

មា្ពាក់ព័្ធ្ឹងអវែីខ្ុះមា្ពាក់ព័្ធ្ឹងអវែីខ្ុះ?

ធតើខំុំប្្តេេួលបា្ដំណឹៈងែ្មីៗធតើខំុំប្្តេេួលបា្ដំណឹៈងែ្មីៗ

អំពីារផ្្លា្់ប្តូរទំាំងអ្់សដលអំពីារផ្្លា្់ប្តូរទំាំងអ្់សដល

កំពុងធកើតធ�ើងសដរឬធេកំពុងធកើតធ�ើងសដរឬធេ?

ធតើខំុំោក់ពាក្យ្ំុធតើខំុំោក់ពាក្យ្ំុ
ការធ្នារ៉ប់រងការធ្នារ៉ប់រង

ធពល�្ម ្ការងារធ្វែើធោយធពល�្ម ្ការងារធ្វែើធោយ

រធបៀបណារធបៀបណា?

រដ្ឋក៏បា្បធងកើតធ្ហេំព័រមួយ(coronavirus.wa.gov) ្គមាប់ការផ្ុុះធ�ើងន្វរីុ្ កូរ ៉ូ

ណាជាមួយ្ឹង្ ្ធ្្ជំ្ួយឬការជួយធគជាមសគជងអំ�ុងធពលមា្វបិត្តិធ្ុះ។ FAQs 

ទំាំងធ្ុះក៏អាចមា្គបធោជ្៍ផងសដរ។

មា្មធ្ាបាយពីរោ៉ងធៅក្ុងការោក់ពាក្យ្ំុ៖តាមអ្ឡាញឬតាមេូរ្ព្។

ធ្ហេំព័រ(esd.wa.gov) ្ឺជាមធ្ាបាយឆ្នាំប់រហ័្បំផុតធដើម្ីោក់ពាក្យ្ ុំ្ិងេេួល

បា្អតថែគបធោជ្៍ធោយធគបើគបា្់កំុព្ូយេ័រធលើតុឬកំុព្ូយេ័រយួរនដ។អ្កក៏អាចធគបើគបា្់

ឧបករណ៍ៈចល័តអវែីមួយបា្ផងសដរបុ៉ស្្តវមា្ការពិបាកប្្តិចធៅក្ុងការធគបើគបា្់។

ធដើម្ីោក់ពាក្យ្ំុតាមេូរ្ព្្ូមេូរ្ព្ធៅធលខ

800-318-6022។  

មុ្ធពលអ្កោក់ពាក្យ្ំុ្ូមទាំញយកតារងធផ្ៀងផ្្លាត់ពាក្យ្ ុំធ្ុះ។

ការេូរ្ព្មា្ចំ្ួ្ធគចើ្ណា្់ធៅធពលធ្ុះដូធច្ុះអ្កអាចជួបបញ្ជាា ពិបាកកុ្ងការ

ភាា ប់េូរ្ព្ធៅអំ�ុងធម៉ាងធ វ្ែើការ្ ម្មតា។អ្ក្ឹងមា្្ំណាងលអជាងធ្ុះធៅកុ្ងការ

ោក់ពាក្យ្ំុតាមេូរ្ព្គប្ិ្ធបើអ្កេូរ្ព្បន្ាប់ពីធម៉ាង6លាងា ច្ិងធៅមុ្ធម៉ាង7 

គពឹក។គប្ិ្ធបើអ្កព្ារធពលកុ្ងការោក់ពាក្យ្ំុ្ូមដឹងចា្់ថាអ្ក្ឹងេេួលបា្

រល់ការេូទាំត់ទំាំងអ្់សដលអ្កជំពាក់ធោយ្ិតចាប់តំាងពីកាលបរធិចឆេេសដលអ្កមា្

្ិេធិគ្ប់គ�្់េេួលបា្មកធម្ុះ។

្គមាប់្ ំណួៈរេូធៅ្ូមេូរ្ព្ធៅធលខ 833-572-8400

កិច្ចដំធណៈើ រការធ្ុះអាចមា្ការភា្់គច�ំដូធច្ុះចំាបាច់គតូវពិ្ិត្យធមើលព័ត៌មា្អំពី

ធ្ហេំព័រ្ិងធគបើគបា្់តារងធផ្ៀងផ្្លាត់្ិងវធីដអូធដើម្ជួីយអ្កកុ្ងការធគតៀមធរៀបចំខួ្្

វ្ ឹងមា្ភាពកា្់សតងាយស្រួ្រួល។មា្ជំហា្មួយចំ្ួ្សដលអ្កគតវូអ្ុវត្តធហើយ

គប្ិ្ធបើជា្ម្មតាអ្កមិ្មា្្ិេធិគ្ប់គ�្់េេួលបា្អតថែគបធោជ្៍ធពល�្ម ្ការងារ

ធ វ្ែើធេធោយសារសតអ្កធ វ្ែើការងារធគ�ធម៉ាងគបកបអាជីវកម្មផ្្លាល់ខួ្្(ស់ើ័យការងារ) ឬ

មិ្អាចធ វ្ែើការបា្ធោយសារសតការបិេសាលាធរៀ្រប្់កូ្អ្កដូធច្ុះដំបូងអ្កចំាបាច់

គតវូោក់ពាក្យ្ ុំអតថែគបធោជ្៍ធពល�្ម ្ការងារធ វ្ែើ្ម្មតាជាមុ្្ិ្ធហើយេេួលបា្្ូវ

ការបដិធ្្មុ្ធពលសដលអ្កោក់ពាក្យ្ ុំអតថែគបធោជ្៍ធពល�្ម ្ការងារធ វ្ែើសដលបា្

ពគងីកបស ថ្ែម (ធ�កាត់ថាជំ្ួយធពល�្ម ្ការងារធ វ្ែើធោយសារជំងឺរតតាតឬPUA)។

ធ្ហេំព័ររប្់ធយើងកំពុងធ វ្ែើបច្ចុប្្្ភាពធៅធពលមា្ព័ត៌មា្ែ្មីៗផ្តល់ជូ្។អ្កក៏អាច

ចុុះធ�្ម ុះធដើម្ីេេួលបា្ការផ្តល់្ញ្ជាា រឮំកតាមអីុសម៉លជាភាសាអង់ធ្្្ធៅធលើ

ធ្ហេំព័រធៅេីធ្ុះ។

ស្វែងយល់បស្ថែមតាមរយៈ esd.wa.gov

https://coronavirus.wa.gov/
https://welcoming.seattle.gov/covid19publiccharge/
https://welcoming.seattle.gov/covid19publiccharge/
https://public.govdelivery.com/accounts/WAESD/signup/15249
https://esd.wa.gov/
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/cambodian/Khmer-COVID-19_Applications_CheckList.pdf

