
 
ການເປັນພົນລະເມືອງ ແລະ 

ສິດທາງດ້ານກົດໝາຍໃນການເຮັດວຽກ 
 

ຕາມເງືື່ ອນໄຂຂອງການມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດປະກັນໄພການວື່າງງານ, 

ກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານກາງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜ ້ ຮ້ອງຂໍຍອມຮັບພາຍໃຕ້ບົດລົງໂທດຂອງການລະເມີດບໍື່ ວື່ າລາວຈະເ

ປັນພົນລະເມືອງ ຫ ື  ຖືສັນຊາດຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາກໍຕາມ. ບຸກຄົນທີື່ ບໍື່ ແມື່ ນພົນລະເມືອງ ຫ ື  

ຖືສັນຊາດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາຕ້ອງສະແດງເອກະສານການລົງທະບຽນຄົນຕື່າງດ້າວເພືື່ ອຢືນຢັນວື່າຕົນເອງໄດ້

ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກຢ ື່ສະຫະລັດອາເມລິກາ. 

ກົມດ້ານຄວາມປອດໄພການຈ້າງງານ (Employment Security Department, ESD) 

ຢ້ັງຢືນສະຖານະການເຂ້ົາເມືອງຂອງບຸກຄົນໂດຍຜື່ ານລະບົບການຢ້ັງຢືນຄົນຕື່າງດ້າວທີື່ ເປັນລະບົບສໍາລັບການໃຫ້ສິ

ດ (Systematic Alien Verification for Entitlements, SAVE). ໂຄງການ SAVE 

ແມື່ນຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍການບໍລິການພົນລະເມືອງ ແລະ ການເຂ້ົາເມືອງຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ (U.S. 

Citizenship and Immigration Services, USCIS). 

  

ຖ້າຂ້ອຍບ ໍ່ ແມໍ່ ນພົນລະເມືອງສະຫະລັດອາເມລິກາຂ້ອຍສາມາດສະໝັກຮັບຜົນປະໂຫຍດການວໍ່າງງາ

ນໄດ້ບ ? 

ໄດ້, ຜ ້ ທີື່ ບໍື່ ແມື່ ນພົນລະເມືອງ ຫ ື  

ຖືສັນຊາດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາສາມາດສະໝັກຮັບຜົນປະໂຫຍດການວື່າງງານໄດ້. 

ທື່ານຕ້ອງໃຫ້ເອກະສານການລົງທະບຽນຄົນຕື່າງດ້າວແກື່ກົມເພືື່ ອຢືນຢັນສະຖານະການເຂ້ົາເມືອງຂອງທື່ານ. 

ເອກະສານນ້ີຕາມປົກກະຕິແລ້ວແມື່ນຈະຖືກເອົາໃຫ້ໃນຕອນທີື່ ສະໝັກ. 

ຖ້າທື່ ານບໍື່ ສາມາດສະໜອງຂ້ໍມ ນນ້ີໃນລະຫວື່າງຂ້ັນຕອນການສະໝັກທື່ານຈະຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະໜອງເອກະສານພາ

ຍຫ ັ ງ. 

  

ຂ້ອຍຈະຖືກຖາມຫຍັງໃນລະຫວໍ່າງຂ້ັນຕອນການສະໝັກ? 

ຖ້າທື່ ານຖືກຮັບຮອງວື່າທື່ ານບໍື່ ແມື່ ນພົນລະເມືອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫ ື  ຖືສັນຊາດອາເມລິກາ, 

ທື່ານຈະຖືກຖາມວື່າ: 

• ທື່ານມີສິດເຮັດວຽກຢ ື່ສະຫະລັດອາເມລິກາຢື່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນ 24 ເດືອນຜື່ ານມາບໍ? ແລະ 

• ເອກະສານການເຂ້ົາເມືອງລື່າສຸດທີື່ ທື່ ານມີແມື່ນຫຍັງແນື່ ?  

o I-327 ໃບອະນຸຍາດເຊົື່ າເຮືອນ (I-327 Reentry Permit) 

o I-551 ບັດຜ ້ ພັກອາໄສຖາວອນ (I-551 Permanent Resident Card) 

o I-571 ເອກະສານການເດີນທາງຜ ້ ລ້ີໄພ (I-571 Refugee Travel Document) 

o I-766 ບັດອະນຸຍາດການຈ້າງງານ (I-766 Employment Authorization Card) 

o I-94 ບັນທຶກການເຂ້ົາ/ການອອກປະເທດ (I-94 Arrival/Departure Record) 

o I-94 ບັນທຶກການເຂ້ົາ/ອອກປະເທດໃນໜັງສືເດີນທາງຕື່າງປະເທດທີື່ ຍັງບໍື່ ທັນໝົດອາຍຸ 

o ວີຊື່າເຂ້ົາເມືອງ 



o ສະແຕມປະເພດ I-551 ຊົື່ ວຄາວ (ໃນໜັງສືຜື່ ານແດນ ຫ ື  I-94) 

  

ຂ້ອຍມີບັນທຶກການເຂ້ົາ/ອອກຢ ໍ່ປະເທດ I-94 ຢ ໍ່ ໃນໜັງສືເດີນທາງຕໍ່າງປະເທດທີໍ່ ຍັງບ ໍ່ ທັນໝົດອາຍຸ. 

ຂ້ອຍຕ້ອງຕືໍ່ ມຫຍັງໃສໍ່ແນໍ່ ?   

ຖ້າທື່ ານມີໃບບັນທຶກການເຂ້ົາ/ອອກປະເທດ I-94 ຢ ື່ ໃນໜັງສືເດີນທາງຕື່າງປະເທດທີື່ ຍັງບໍື່ ທັນໝົດອາຍຸ 

ທື່ານຈະຕ້ອງໃສື່ຂ້ໍມ ນດັື່ ງຕໍື່ ໄປນ້ີ: 

• ເລກໜັງສືເດີນທາງຂອງທື່ານ, 

• ເລກ I-94 ຂອງທື່ານ ແລະ 

• ວັນໝົດອາຍຸ. 

  

ຂ້ອຍມີບັນທຶກການເຂ້ົາ/ອອກປະເທດ I-94 

ຢ ໍ່ ໃນໜັງສືເດີນທາງຕໍ່າງປະເທດທີໍ່ ຍັງບ ໍ່ ທັນໝົດອາຍຸແຕໍ່ວໍ່າບ ໍ່ ມີວັນໝົດອາຍຸບອກ. 

ຂ້ອຍຈະຕືໍ່ ມຫຍັງ?   

ຖ້າທື່ ານມີບັນທຶກການເຂ້ົາ/ອອກປະເທດ I-94 

ຢ ື່ ໃນໜັງສືເດີນທາງຕື່າງປະເທດທີື່ ຍັງບໍື່ ທັນໝົດອາຍຸແຕື່ ບໍື່ ມີວັນໝົດອາຍຸບອກເນືື່ ອງຈາກໄລຍະເວລາຂອງການຮັ

ບອະນຸຍາດເຂ້ົາຂອງທື່ານແມື່ນຖືກຈ້ໍາກາໂດຍກົມປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບພາຍໃນປະເທດ (Department of 

Homeland Security) ຕາມໄລຍະເວລາຂອງການພັກເຊົາ (Duration of Stay, D/S), 

ທື່ານສາມາດໃສື່ວັນທີໃນການເຮັດ I-94 ຫ ື  ວັນທີເຂ້ົາ, ແທນທີື່ ຈະໃສື່ວັນທີໝົດອາຍຸ. 

ຖ້າທື່ ານຍັງມີໜັງສືເດີນທາງທີື່ ໃຊ້ໄດ້, ທື່ານສາມາດໃສື່ວັນໝົດອາຍຸຢ ື່ໜັງສືເດີນທາງຂອງທື່ານ. 

ຄໍາແນະນໍານ້ີໄດ້ຖືກສະໜອງໃຫ້ໂດຍກົມປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບພາຍໃນປະເທດ. 

  

ຂ້ອຍຈະເຮັດແນວໃດຖ້າຂ້ອຍບ ໍ່ ມີໃບ I-94 ຂອງຂ້ອຍ? 

ຖ້າທື່ ານບໍື່ ມີສໍາເນົາໃບ I-94 ຂອງທື່ານ, 

ທື່ານສາມາດເຂ້ົາໄປທີື່ ກົມປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບພາຍໃນປະເທດເພືື່ ອຂໍເອົາສໍາເນົາເອເລັກໂຕຣນິກ ຢ ື່ບື່ ອນນ້ີ. 

ຖ້າທື່ ານບໍື່ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງສໍາເນົາເອເລັກໂຕຣນິກໃບ I-94 ຂອງທື່ານ, ທື່ານສາມາດຂໍເອົາສໍາເນົາ ບື່ ອນນ້ີ. 

  

ຂ້ອຍເປັນຄົນເຮັດວຽກແບບບ ໍ່ ມີເອກະສານ. ຂ້ອຍມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດບ ? 

ທື່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກຢ ື່ສະຫະລັດອາເມລິກາເພືື່ ອໃຫ້ມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດການວື່າງງານ ແລະ 

ການຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດການວື່າງງານພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວື່າດ້ວຍ )Coronavirus Aid, Relief, and 

Economic Security, CARES( ຂອງລັດຖະບານກາງ. ເຖິງຢື່າງໃດກໍຕາມ, 

ພວກເຮົາບໍື່ ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງສະຖານະຄົນເຂ້ົາເມືອງມາພິຈາລະນາການມີສິດເຂ້ົາຮື່ວມໂຄງການເງິນຊື່ວຍເຫ ື ອສໍາລັບຄ

ອບຄົວ ແລະ ການລາປື່ວຍຂອງລັດ (Paid Family and Medical Leave). ສະນ້ັນ, ຖ້າທື່ ານບໍື່ ສະບາຍແຮງ ຫ ື  

https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home
https://www.uscis.gov/i-102


ເບິື່ ງແຍງຄົນທີື່ ບໍື່ ສະບາຍແຮງ, ໂຄງການນ້ີອາດຈະຊື່ວຍໄດ້. 

ຮຽນຮ ້ເພີື່ ມເຕີມໄດ້ທີື່  paidleave.wa.gov ຫ ື  tometiempo.org. 

  

ການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນການວໍ່າງງານ ຫ ື  

ເງິນຊໍ່ວຍເຫ ື ອຄອບຄົວ/ການລາປໍ່ວຍໄດ້ເປັນການຂັດຂວາງຕ ໍ່ ຄວາມສາມາດຂອງຂ້ອຍທີໍ່ ຈະສະໝັກຂ 

ບັດຂຽວ ຫ ື  

ການເປັນພົນລະເມືອງພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບບຸກຄົນທີໍ່ ຕ້ອງການຄວາມຊໍ່ວຍເຫ ື ອດ້ານການເງິນຈາກລັດ

ເພືໍ່ ອການຢ ໍ່ອາໃສບ ? 

ບໍື່ . ປະກັນໄພວື່າງງານ ແລະ ເງິນຊື່ວຍເຫ ື ອສໍາລັບຄອບຄົວ ແລະ 

ການລາປື່ວຍບໍື່ ໄດ້ລວມຢ ື່ ໃນ ການກໍານົດບຸກຄົນທີື່ ຕ້ອງການຄວາມຊື່ວຍເຫ ື ອດ້ານການເງິນຈາກລັດເພືື່ ອການຢ ື່ອາໃສ. 

 

ພະແນກ Employment Security ແມ່ນນາຍຈ້າງ/ໂຄງການທ ່ ໃຫ້ໂອກາດເທ ່ າທຽມກັນ. ມ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອ ແລະ 
ການບໍລິການເສ ມຕາມຄໍາຂໍໃຫ້ແກ່ຄ ນທ ່ ພິການ. ມ ການບໍລິການຊ່ວຍເຫ ຼື ອ 

ດ້ານພາສາໃຫ້ແກ່ຄ ນທ ່ ມ ຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດທ ່ ຈໍາກັດໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າ. ການບໍລິການ Washington Relay: 

711 

https://paidleave.wa.gov/
https://paidleave.wa.gov/es/
https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-charge

