
 

ຄໍ າຖາມຮ້ອງຂໍ ປະຈໍ າອາທິດ COVID-19 
(ໂຄໂຣນາໄວຮັສ) 
ກົດລະບຽບສຸກເສີ ນໄດ້ຖື ກຮັບຮອງເອົ າ ສໍ າລັບລູກຈ້າງ ແລະ ນາຍຈ້າງທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ COVID-19.  
ຮຽນຮູ້ເພ່ີມເຕີມຢູ່ທີ່ ໜ້າ COVID-19. 

ຂໍ ້ ມູນສໍ າຄັນ (ປັບປຸງວັນທີ  5 ສິ ງຫາ 2020) 

• "waiting week"  (ອາທິດທີ່ ລໍ ຖ້າ ) ໄດ້ຖື ກຍົກເວ້ັນສາํລັບການຮ້ອງຂໍ ທີ່ ຖື ກຍື່ ນໃນວັນທີ  8 ມີ ນາ 
2020, ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງກົດລະບຽບສຸກເສີ ນ COVID-19. 

• ການຊອກວຽກຕອນນີ ້ ແມ່ນເປັນທາງເລື ອກ. 
ການລາຍງານວ່າບໍ່ ມີ ກິດຈະກໍາການຄ້ົນຫາໃດໆຈະບໍ່ ເຮັດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຊັກຊ້າຂອງທ່ານລ່າຊ້າ. 

• ການຢື່ ນເອກະສານແບບອອນລາຍ ຈະໄວກ່ວາທາງໂທລະສັບ. 
ພວກເຮົ າກໍາລັງປະສົບກັບປະສົບການທີ່ ຈໍ ານວນສາຍໂທເຂົ ້ າທີ່ ຫຼາຍທີ່ ສຸດເນື່ ອງຈາກຄວາມຕ້ອງກາ
ນທີ່ ເພ່ີມຂື ້ ນ ແລະ ລູກຄ້າຫຼາຍຄົນກໍບໍ່ ສາມາດໂທຕິດໄດ້. 

• ນອກເໜືອຈາກຄໍ າຖາມກ່ຽວກັບການຮ້ອງຂໍ ປະຈໍ າອາທິດຂອງປະກັນໄພການຫວ່າງງານ 
(Unemployment Insurance, UI ) ລຸ່ມນີ ້ , 
ຜູ້ຮ້ອງຂໍ ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການຫວ່າງງານໃນຊ່ວງທີ່ ມີ ໂຮກລະບາດ (Pandemic 
Unemployment Assistance, PUA) ຕ້ອງ 
ຕອບຄໍ າຖາມເພ່ີມເຕີມເພ່ືອຢ້ັງຢື ນການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫຼື ອ. 
ນີ ້ ແມ່ນຂໍ ້ ກໍານົດທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງ. 

ໄປທີ່  ໜ້າຄໍ າຖາມກ່ຽວກັບການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ PUA ແລະ ຄໍ າແນະນໍ າ 

  

ຄໍ າຖາມທີ່ ພວກເຮົ າຖາມໃນການຮ້ອງຂໍ ປະຈໍ າອາທິ
ດຂອງທ່ານ 
ຄໍ າຖາມທີ່ ພວກເຮົ າຖາມເມື່ ອທ່ານຍື່ ນການຮ້ອງຂໍ ປະຈໍ າອາທິດຂອງທ່ານແມ່ນຄື ກັນ, 
ບໍ່ ວ່າທ່ານຈະຍື່ ນຜ່ານທາງອອນລາຍ ຫຼື  ທາງໂທລະສັບ. 

• ທ່ານມີຄວາມພ້ອມທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ພ້ອມທີ່ ຈະເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະມື ້ ບໍ ?  
o ຖ້າທ່ານຫວ່າງງານຍ້ອນຜົນຂອງ COVID-19 ເນື່ ອງຈາກການປິ ດກິດຈະການ ຫຼື  

ທ່ານມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນການສໍ າພັດກັບ COVID-19 ແລະ ໄດ້ຮັບການແນະນໍ າ 
ໃຫ້ກັກກັນຕົນເອງ, ທ່ານຍັງຄວນຕອບວ່າ“ ພ້ອມ” ຕ່ໍຄໍ າຖາມນີ ້ . 

• ທ່ານໄດ້ຄ້ົນຄ້ວາຫາວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນຕາມຄໍ າແນະນໍ າໃນອາທິດທີ່ ທ່ານກໍາລັງຮ້ອງຂໍ ບໍ ? 
• ເວ້ັນເສຍແຕ່ວ່າການຮ້ອງຂໍ ສໍ າລັບການລໍ ຖ້າຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, 

ການໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫຼື ອຫວ່າງງານຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ທ່ານຊອກຫາວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນ.   

https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19
https://secure.esd.wa.gov/
https://esd.wa.gov/unemployment/weekly-claim-questions#PUA
https://esd.wa.gov/unemployment/PUA-guidance-eligibility-questions


o ນີ ້ ແມ່ນຄໍ າແນະນໍ າບາງຢ່າງທີ່ ຈະຊ່ວຍທ່ານຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນກາ
ນຊອກວຽກຂອງທ່ານໃນລະຫວ່າງການລະບາດຂອງ COVID-19: 

 ສະໝັກວຽກຜ່ານ WorkSourceWA.com. 
 ຍື່ ນໃບສະໝັກຜ່ານເຄື່ ອງຊອກຫາເຊັ່ ນ: Indeed, CareerBuilder ແລະ 

Monster, ເພ່ືອຊອກຫາຊື່ ຈໍ ານວນໜ່ຶງ. 
 ການໂທຫານາຍຈ້າງທີ່ ທ່ານຮູ້ຈັກວ່າກໍາລັງຈ້າງວຽກທີ່ ມີ ເປັນໄປໄດ້. 
 ສໍ າເລັດການສໍ າມະນາແບບສົມຈິ ງທີ່ ມີ ເຊິ່ ງຈັດໂດຍ WorkSource.   
 ໝາຍເຫດ: ວຽກທີ່ ທ່ານສະໝັກຕ້ອງແມ່ນວຽກທີ່ ທ່ານມີ ປະສົບການ, 

ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ຫຼື  ການສຶ ກສາມາກ່ອນ. 
ນີ ້ ຖື ກກໍານົດວ່າເປັນວຽກທີ່ ເໝາະສົມ. 

 ພວກເຮົ າ ຈະພິຈາລະນາເຖິງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ ໄດ້ເຮັດເພ່ືອສໍ າເຮັດຂໍ ້ ຮ້ອງຂໍ ໃນກ
ານຊອກວຽກເພ່ືອພິຈາລະນາຄຸນສົມບັດໃນການໄດ້ຮັບສິ ດເງິ ນຫວ່າງງານປະຈໍ າອາ
ທິດ. 

• ຖ້າທ່ານຕອບວ່າ "ຫ້າວຫັນ" ໃນ ຄໍ າຖາມກ່ຽວກັບການຊອກວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ 
ທ່ານບໍ່ ໄດ້ຮັບການຍົກເວ້ັນຈາກຂໍ ້ ກໍານົດການຊອກວຽກຂອງທ່ານ, 
ທ່ານຈະຖືກຖາມຄໍ າຖາມເພ່ີມເຕີມ. 
ທ່ານຕ້ອງຢ້ັງຢື ນວ່າທ່ານໄດ້ຕິດຕ່ໍພົວພັນກັບນາຍຈ້າງໃນຈໍ ານວນທີ່ ເໝາະສົມ ຫຼື  
ໄປພົບຕົວຈິ ງໃນແຕ່ລະອາທິດ (ທີ່  WorkSource ຫູື  ທີ່  American Job Center ຢູ່ອີ ກລັດໜ່ືງ) 
ແລະ ທ່ານບັນທຶກຂໍ ້ ມູນນີ ້ ໃນລາຍການບັນທຶກການຊອກຫາວຽກຂອງທ່ານ. 

• ຜູ້ຮ້ອງຂໍ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຢູ່ໃນລັດຍັງຕ້ອງໄດ້ກະກຽມເພ່ືອບັນທຶກລາຍຊື່ ການຕິດຕ່ໍໃນການຊອກຫາວຽກໃນແ
ຕ່ລະອາທິດທີ່ ຮ້ອງຂໍ . 

• ສໍ າລັບລາຍຊື່ ຜູ້ຕິດຕ່ໍຂອງນາຍຈ້າງ, 
ທ່ານຈໍ າເປັນຈະຕ້ອງໃຫ້ຕາມລາຍການຕ່ໍໄປນີ ້ ຈາກບັນທຶກການຊອກວຽກຂອງທ່ານສໍ າລັບແຕ່ລະລາ
ຍຊື່ ທີ່ ໄດ້ຕິດຕ່ໍ: ວັນທີ ; ຊື່ ທຸລະກິດ ແລະ ທີ່ ຢູ່ຄົບຖ້ວນ; ເບີ ໂທລະສັບທຸລະກິດ ຫຼື  ອີ ເມວ; 
ວິ ທີ ການຕິດຕ່ໍພົວພັນ; ບຸກຄົນທີ່ ທ່ານໄດ້ຕິດຕ່ໍຫາ ແລະ ປະເພດວຽກທີ່ ທ່ານກໍາລັງຊອກຫາ. 

• ສໍ າຫັຼບການໄປພົບຕົວຈິ ງ (ທີ່  WorkSource ຫຼື  ທີ່  American Job Center ທີ່ ຢູ່ອີ ກລັດໜ່ຶງ), 
ທ່ານຈະຖືກຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ເອົ າສິ່ ງດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ ຈາກບັນທຶກການຊອກວຽກຂອງທ່ານສໍ າລັບແຕ່ລະກິດຈະກໍາ
: ວັນທີ , ຫ້ອງການ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງກິດຈະກາํ. 

• ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດການສະເໜີວຽກໃດໜ່ຶງ ຫຼື  ບໍ່ ໄປສໍ າພາດວຽກຕາມເວລາກໍານົດບໍ ? 
• ທ່ານໄດ້ສະໝັກເພ່ືອຂໍ  ຫຼື  ໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີ ຍຂອງລູກຈ້າງ ຫຼື  ຜູ້ເຄາະຮ້າຍທາງດ້ານອາຊະຍາກໍາບໍ ?* 
• ທ່ານເຄີ ຍສະໝັກເພ່ືອຂໍ  ຫຼື  ທ່ານມີ ການປ່ຽນແປງເງິ ນບໍ ານານບໍ ?* 
• ທ່ານໄດ້ຮັບແລ້ວ ຫຼື  

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິ ນວັນພັກຈາກນາຍຈ້າງປົກກະຕິຂອງທ່ານມື ້ ໃດຂອງອາທິດທີ່ ທ່ານກໍາລັງຮ້ອງຂໍ ?* 
• ທ່ານໄດ້ຮັບແລ້ວ ຫຼື  

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິ ນວັນພັກຜ່ອນຂອງທ່ານມ້ືໃດຂອງອາທິດທີ່ ທ່ານກໍາລັງຮ້ອງຂໍ ?* 
• ທ່ານໄດ້ຮັບແລ້ວ ຫຼື  ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິ ນໃນການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ຫຼື  

ຍົກເລີ ກການໄດ້ຮັບເງີ ນມ້ືໃດຂອງອາທິດທີ່ ທ່ານກໍາລັງຮ້ອງຂໍ ?* 
• ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກໃນຄະນະຕຸລາການບໍ ?* 
• ທ່ານໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຢູ່ໃນກອງກໍາລັງທະຫານ ຫຼື  ກອງປ້ອງກັນຊາດຫຼາຍກວ່າ 72 

ຊ່ົວໂມງຕິດຕ່ໍກັນບໍ ?* 
• ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກໃນແບບເປັນນາຍຈ້າງຕົວເອງບໍ ?* 
• ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ນາຍຈ້າງໃດໜ່ຶງໃນອາທິດທີ່ ຜ່ານມາບໍ ?* 

http://worksourcewa.com/
https://seeker.worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=WAWORKSHOPS&pagetype=simple&seo=workshops
https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
http://jobcenter.usa.gov/
https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
http://jobcenter.usa.gov/


* ລາຍງານລາຍໄດ້ ສາํລັບອາທິດທີ່ ທ່ານຫາໄດ້, ບໍ່ ແມ່ນອາທິດທີ່ ພວກທ່ານໄດ້ຮັບເງິ ນມາແລ້ວ. 
ລາຍງານຈໍ ານວນທັງໝົດກ່ອນການຫັກລົບ. ສໍ າລັບການເປັນນາຍຈ້າງຕົວເອງ, ລາຍງານລາຍໄດ້ສຸດທິຂອງທ່ານ. 
ທ່ານຍັງຈະຖືກຖາມສໍ າລັບຊ່ົວໂມງທັງໝົດ ຫຼື  ມື ້ ທີ່ ທ່ານມີລາຍໄດ້. 
  

ຕາຕະລາງການຫັກລົບລາຍໄດ້ 

ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດກໍານົດຈໍ ານວນເທ່ົາໃດທີ່ ຈະຫັກອອກຈາກຄໍ າຮ້ອງຂໍ ປະຈໍ າອາທິດຂອງທ່ານ, 
ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດ ຕາຕະລາງການຫັກລາຍໄດ້ໃນປະຈຸບັນ (Earnings Deduction). 

  
ຖ້າທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງອາທິ ດໃຫ້ກຽມພ້ອມທີ່ ຈະໃຫ້: 

• ຈໍ ານວນເງິ ນທີ່ ທ່ານໄດ້ຮັບໃນອາທິດນ້ັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ຖື ກຈ່າຍໃຫ້ເທື່ ອ. 
(ລາຍໄດ້ລວມມີ : ຄ່າຊົດເຊີ ຍທັງໝົດທີ່ ທ່ານໄດ້ຮັບສํາລັບການບໍ ລິ ການສ່ວນບຸກຄົນ, 
ລວມທັງຄ່າແຮງງານ, ຄ່ານາຍໜ້າ ແລະ ໂບນັດ, 
ມູນຄ່າເງິ ນສົດຂອງການຊົດເຊີ ຍທີ່ ຈ່າຍໃນສື່ ກາງອື່ ນໆນອກເໜືອຈາກເງິ ນສົດ ແລະ 
ເງິ ນທິບທີ່ ມີ ມູນຄ່າພໍສົມຄວນ.) 

• ທ່ານເຮັດວຽກຈັກຊ່ົວໂມງຈັກອາທິດ. 
• ຊື່ ທຸລະກິດຂອງນາຍຈ້າງຂອງທ່ານ. 
• ທີ່ ຢູ່ທຸລະກິດຢ່າງຄົບຖ້ວນຂອງນາຍຈ້າງຂອງທ່ານ. 
• ວັນທີ ທີ່ ທ່ານເລີ່ ມຕ້ົນເຮັດວຽກໃນອາທິດນີ ້ . 

  
ຫັຼງຈາກໃສ່ລາຍໄດ້ຂອງທ່ານ 

ທ່ານຈະຖືກຖາມວ່າ "ທ່ານຄາດວ່າຈະເຮັດວຽກກັບນາຍຈ້າງຄົນດຽວກັນໃນອາທິດໜ້າບໍ ?" ຖ້າທ່ານຕອບວ່າບໍ່ , 
ທ່ານຕ້ອງລະບຸເຫດຜົນ: 

1. ບໍ່ ມີ ວຽກ  
o ຍົກຕົວຢ່າງ, ນາຍຈ້າງຄົນນ້ັນໄດ້ປິ ດ ຫຼື  

ຫຸຼດພະນັກງານເນື່ ອງຈາກການຂາດທຶນດ້ານທຸລະກິດ ຫຼື  
ຄໍ າຈາກສາທາລະນະສຸກໃນໄລຍະການລະບາດຂອງ COVID-19. 

2. ຫຸຼດຊ່ົວໂມງເນື່ ອງຈາກບໍ່ ມີ ວຽກ 
3. ຖື ກໄລ່ອອກ 
4. ທ່ານລາອອກ 
5. ດ້ວຍເຫດຜົນບາງປະການ 

 
ທ່ານມີລາຍໄດ້ທີ່ ສາມາດລາຍງານໄດ້ບໍ ? 

ຖ້າທ່ານບໍ່ ແນ່ໃຈວ່າລາຍໄດ້ຂອງທ່ານສາມາດລາຍງານໄດ້, ເບິ່ ງລາຍຊື່ ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມຈາກໜ້າ 27-28 ຢູ່ໃນປື ້ ມ 
ປຶ ້ ມຄູ່ມື ສໍ າລັບຄົນຫວ່າງງານ (Handbook for Unemployed Workers) (PDF, 2.9MB). 

ເມືອທ່ານ ຕອບຄໍ າຖາມຂອງທ່ານຄົບຖ້ວນ, ລະບົບຈະເວົ ້ າ ຫຼື  ສະແດງຂໍ ້ ຄວາມ, 
"ການຮ້ອງຂໍ ຂອງທ່ານຖື ກຍອມຮັບແລ້ວ (Your claim has now been accepted)." 

 ລາຍໄດ້ທີ່ ສາມາດລາຍງານປະກອບມີ : 

https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/ESD-earnings-deduction-chart.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/ESD-Handbook-for-Unemployed-Workers.pdf


1. ລາຍໄດ້ສຸດທິຈາກທຸລະກິດຂອງທ່ານເອງ. 
2. ການຈ່າຍເງິ ນແບບແທນເງິ ນເຊັ່ ນ: ຄ່າເຊົ່ າ ຫຼື  ຄ່າຫ້ອງ ແລະ ຄ່າປີ ້ ຍົນ. 
3. ເງິ ນໂບນັດທີ່ ທ່ານເຮັດວຽກໃນອາທິດນ້ັນ. 
4. ເງິ ນທິບໃນແບບໃດກໍຕາມ 
5. ເງິ ນທີ່ ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ໃນວັນລາພັກຮ້ອນ, ວັນຫຍຸດ ແລະ ລາປ່ວຍ. 
6. ທະຫານກອງໜຸນ ແລະ 

ທະຫານປ້ອງກັນຊາດຈະຈ່າຍຖ້າທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກຫຼາຍກ່ວາສາມມື ້ ຕິດຕ່ໍກັນ. 
7. ຈ່າຍສໍ າລັບບໍ ລິ ການຄະນະລູກຂຸນ. 
8. ລາຍໄດ້ຈາກການສຶ ກສາວຽກງານຂອງລັດ (ບໍ່ ໄດ້ລວມຈາກກອງທຶນຫົວຂໍ ້  IV). 
9. ຈ່າຍຈາກນາຍຈ້າງ, ເຊັ່ ນວ່າຈ່າຍຄື ນ (ລວມທັງການຈ່າຍຄື ນຈາກການສູນເສຍເວລາ ຫຼື  

ການຮ້ອງຂໍ ຄ່າຊົດເຊີ ຍຂອງລູກຈ້າງ) ສໍ າລັບອາທິດທີ່ ທ່ານໄດ້ຮ້ອງຂໍ . 

  

ຖ້າທ່ານເຮັດຂໍ ້ ຮ້ອງຂໍ ປະຈໍ າອາທິ ດຂອງທ່ານຜິດພາດ 

ຖ້າທ່ານເຮັດຜິດພາດໃນຂະນະທີ່ ຍື່ ນຂໍ ້ ຮ້ອງຂໍ ປະຈໍ າອາທິດຂອງທ່ານ, 
ທ່ານອາດຈະເລີ່ ມຕ້ົນໃໝ່ໄດ້ທຸກເວລາກ່ອນທີ່ ທ່ານຈະໄດ້ຍິ ນ ຫຼື  ໄດ້ເຫັນ, 
"ການຮ້ອງຂໍ ຂອງທ່ານໄດ້ຖື ກຍອມຮັບ." ໃນຫຼາຍກໍລະນີ , 
ທ່ານຈະມີໂອກາດແກ້ໄຂຂໍ ້ ຜິດພາດໃນຂະນະທີ່ ສ່ົງຂໍ ້ ຮ້ອງຂໍ ຂອງທ່ານ. 

ຖ້າທ່ານຄ້ົນພົບຂໍ ້ ຜິດພາດຂອງທ່ານ ຫັຼງຈາກ ສ່ົງຄໍ າຮ້ອງຂໍ ປະຈໍ າອາທິດຂອງທ່ານແລ້ວ, ທ່ານຈະຕ້ອງໂທຫາ ແລະ 
ລົມກັບຕົວແທນການຮ້ອງຂໍ . ໂທ 800-318-6022 ເພ່ືອແກ້ໄຂຂໍ ້ ຜິດພາດ. 
ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນຕິດຕ່ໍສູນກາງການຮ້ອງຂໍ ໃນປະຈຸບັນ ແລະ 
ຊ່ົວໂມງການເຮັດວຽກໃຫ້ໄປທີ່ : https://esd.wa.gov/unemployment/unemployed-workers-contact  

ບໍ່ ສາມາດໂທຫາສູນຮ້ອງຂໍ ເພ່ືອແກ້ໄຂຂໍ ້ ຜິດພາດຂອງທ່ານອາດຈະເຮັດໃຫ້ 
ກາຍກໍານົດການຈ່າຍເງິ ນ  ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານຈະຖືກປະຕິເສດ. 
  

ຄໍ າຖາມທີ່ ພວກເຮົ າຖາມໃນການຮ້ອງຂໍ ປະຈໍ າອາທິ
ດ PUA ຂອງທ່ານ 
ຄໍ າຖາມເຫ່ົຼານີ ້ ແມ່ນເຫດຜົນ COVID-19 ທີ່ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜ່ຶງມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ PUA. 
ຕອບຄໍ າຖາມຢ່າງກົງໄປກົງມາ. ຂໍ ້ ກໍານົດເຫ່ົຼານີ ້ ແມ່ນຖື ກກໍານົດໂດຍກົດໝາຍດ້ານການຊ່ວຍເຫຼື ອໂຄໂຣນາໄວຮັສ, 
ການບັນເທົາທຸກ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງເສດຖະກິດ (Coronavirus Aid, Relief, and Economic 
Security, CARES) ແລະ ການຮ້ອງຂໍ ຕ່າງໆອາດຈະຖືກກວດສອບໂດຍກົມແຮງງານຂອງສະຫະລັດອາເມລິ ກາ  

(U.S. Department for Labor). ຖ້າທ່ານບໍ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ PUA ອີ ກຕ່ໍໄປ, 
ທ່ານອາດຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການສະໝັກຂໍ ຜົນປະໂຫຍດຫວ່າງງານປົກກະຕິອີ ກ.  

ຄໍ າຖາມເຫ່ົຼານີ ້ ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາທິດທີ່ ທ່ານກໍາລັງ ຮ້ອງຂໍ ເທ່ົານ້ັນ. 
ພວກມັນແມ່ນເພ່ີມເຕີມຈາກຄໍ າຖາມທີ່ ຮ້ອງຂໍ ປະຈໍ າອາທິດ UI. ພວກມັນແມ່ນຄໍ າຖາມ ແມ່ນ ຫຼື  ບໍ່ ແມ່ນ. 
ຄູ່ມື ການຫວ່າງງານ COVID-19 ຂອງພວກເຮົ າ ໃຫ້ຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບການຕອບຄໍ າຖາມເຫ່ົຼານີ ້ . 
ເລີ່ ມຕ້ົນໃນໜ້າ 28.  

https://esd.wa.gov/unemployment/unemployed-workers-contact
https://esd.wa.gov/unemployment/unemployed-workers-contact
https://esd.wa.gov/unemployment/overpayments
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/Guide_for_expanded_benefits_COVID.pdf


ຖ້າທ່ານຍື່ ນການຮ້ອງຂໍ ປະຈໍ າອາທິດ PUA ຂອງທ່ານແບບອີ ເລັກໂທຣນິ ກໂດຍໃຊ້ eServices, 
ທ່ານສາມາດຕອບຄໍ າຖາມການມີສິ ດໄດ້ຮັບເຫ່ົຼານີ ້ ທາງອອນລາຍ. 
ຖ້າທ່ານສ່ົງການຮ້ອງຂໍ ຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ລະບົບໂທລະສັບອັດຕະໂນມັດຂອງພວກເຮົ າ, 
ພວກເຮົ າຈະສ່ົງແບບສອບຖາມທີ່ ທ່ານຕ້ອງຕ່ືມ ແລະ ໃຫ່ສ່ົງກັບຄື ນທັນທີ . 
ພວກເຮົ າຕ້ອງໄດ້ຮັບຄໍ າຕອບຂອງທ່ານ ແລະ ດໍ າເນີ ນຄໍ າຕອບຂອງທ່ານເພ່ືອໃຫ້ທ່ານຖືກພິຈາລະນາມີສິ ດໄດ້ຮັບ 
PUA. ພວກເຮົ າອາດຈະຈ່າຍເງີ ນຊ່ວຍເຫືຼອຂອງທ່ານຢ່າງມີ ເງື່ ອນໄຂໃນຂະນະທີ່ ພວກເຮົ າລໍ ຖ້າຄໍ າຕອບຂອງທ່ານ, 
ແຕ່ຖ້າພວກເຮົ າບໍ່ ໄດ້ຮັບຄໍ າຕອບຂອງທ່ານຕ່ໍ ຄໍ າຖາມ, 
ທ່ານຈະຕ້ອງຈ່າຍຄື ນໃຫ້ພວກເຮົ າ. ຄໍ າຖາມອາດແຕກຕ່າງກັນເລັກໜ້ອຍຖ້າທ່ານສ່ົງຂໍ ້ ຮ້ອງຂໍ ປະຈໍ າອາທິ
ດຂອງທ່ານທາງໂທລະສັບ. ພວກເຮົ າຂໍ ແນະນໍ າໃຫ້ຂຽນການຮ້ອງຂໍ ປະຈໍ າອາທິ ດ PUA 
ຂອງທ່ານເປັນໃນ eServices ຖ້າເປັນໄປໄດ້. 

  

ຄໍ າຖາມກ່ຽວກັບການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ PUA ແລະ ຄໍ າແນະນໍ າ 
 

ພະແນກ Employment Security ແມ່ນນາຍຈ້າງ/ໂຄງການທ່ີໃຫ້ໂອກາດເທ່ົາທຽມກັນ. ມີການຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ 
ການບໍລິການເສີມຕາມຄໍາຂໍໃຫ້ແກ່ຄົນທ່ີພິການ. ມີການບໍລິການຊ່ວຍເຫືຼອ 
ດ້ານພາສາໃຫ້ແກ່ຄົນທ່ີມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດທ່ີຈໍາກັດໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າ. ການບໍລິການ Washington Relay: 
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