ການເປັນພົນລະເມືອງ ແລະ
ສິດທາງດ້ ານກົດໝາຍໃນການເຮັດວຽກ
ຕາມເງື່ື ອນໄຂຂອງການມີສິດໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດປະກັນໄພການວື່ າງງານ,
ກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານກາງຮຽກຮ້ ອງໃຫ້ ຜ້ ຮ້ ອງຂໍຍອມຮັບພາຍໃຕ້ ບົດລົງໂທດຂອງການລະເມີດບື່ໍ ວື່ າລາວຈະເ
ປັນພົນລະເມືອງ ຫື ຖືສັນຊາດຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາກໍຕາມ. ບຸ ກຄົນທື່ີ ບື່ໍ ແມື່ ນພົນລະເມືອງ ຫື
ຖືສັນຊາດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາຕ້ ອງສະແດງເອກະສານການລົງທະບຽນຄົນຕື່ າງດ້ າວເພືື່ອຢືນຢັນວື່ າຕົນເອງໄດ້
ຖືກອະນຸ ຍາດໃຫ້ ເຮັດວຽກຢື່ ສະຫະລັດອາເມລິກາ.
ກົມດ້ ານຄວາມປອດໄພການຈ້າງງານ (Employment Security Department, ESD)
ຢ້ັ ງຢືນສະຖານະການເຂ້ົ າເມືອງຂອງບຸ ກຄົນໂດຍຜື່ ານລະບົບການຢ້ັ ງຢືນຄົນຕື່ າງດ້ າວທື່ີ ເປັນລະບົບສໍາລັບການໃຫ້ ສິ
ດ (Systematic Alien Verification for Entitlements, SAVE). ໂຄງການ SAVE
ແມື່ ນຖືກຄຸ ້ ມຄອງໂດຍການບໍລິການພົນລະເມືອງ ແລະ ການເຂ້ົ າເມືອງຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ (U.S.
Citizenship and Immigration Services, USCIS).

ຖ້ າຂ້ ອຍບໍ່ ແມໍ່ ນພົນລະເມືອງສະຫະລັດອາເມລິກາຂ້ ອຍສາມາດສະໝ
ັ ກຮັບຜົນປະໂຫຍດການວໍ່ າງງາ
ນໄດ້ ບ?
ໄດ້ , ຜ້ ທື່ີ ບື່ໍ ແມື່ ນພົນລະເມືອງ ຫື
ຖືສັນຊາດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາສາມາດສະໝັກຮັບຜົນປະໂຫຍດການວື່ າງງານໄດ້ .
ທື່ ານຕ້ ອງໃຫ້ ເອກະສານການລົງທະບຽນຄົນຕື່ າງດ້ າວແກື່ ກົມເພືື່ອຢືນຢັນສະຖານະການເຂົ້າເມືອງຂອງທື່ ານ.
ເອກະສານນ້ີ ຕາມປົກກະຕິແລ້ ວແມື່ ນຈະຖືກເອົາໃຫ້ ໃນຕອນທື່ີ ສະໝັກ.
ຖ້ າທື່ ານບື່ໍ ສາມາດສະໜອງຂ້ໍ ມນນ້ີ ໃນລະຫວື່ າງຂ້ັ ນຕອນການສະໝັກທື່ ານຈະຖືກຮ້ ອງຂໍໃຫ້ ສະໜອງເອກະສານພາ
ຍຫັ ງ.

ຂ້ ອຍຈະຖືກຖາມຫຍັງໃນລະຫວໍ່ າງຂ້ັ ນຕອນການສະໝ
ັ ກ?
ຖ້ າທື່ ານຖືກຮັບຮອງວື່ າທື່ ານບໍື່ແມື່ ນພົນລະເມືອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫື ຖືສັນຊາດອາເມລິກາ,
ທື່ ານຈະຖືກຖາມວື່ າ:
• ທື່ ານມີສິດເຮັດວຽກຢື່ ສະຫະລັດອາເມລິກາຢື່ າງຖືກຕ້ ອງຕາມກົດໝາຍໃນ 24 ເດືອນຜື່ ານມາບໍ? ແລະ
• ເອກະສານການເຂົ້າເມືອງລື່ າສຸ ດທື່ີ ທື່ ານມີແມື່ ນຫຍັງແນື່ ?

o I-327 ໃບອະນຸ ຍາດເຊື່ົ າເຮືອນ (I-327 Reentry Permit)
o I-551 ບັດຜ້ ພັກອາໄສຖາວອນ (I-551 Permanent Resident Card)

o I-571 ເອກະສານການເດີນທາງຜ້ ລ້ີ ໄພ (I-571 Refugee Travel Document)
o I-766 ບັດອະນຸ ຍາດການຈ້ າງງານ (I-766 Employment Authorization Card)
o I-94 ບັນທຶກການເຂົ້າ/ການອອກປະເທດ (I-94 Arrival/Departure Record)

o I-94 ບັນທຶກການເຂ້ົ າ/ອອກປະເທດໃນໜ
ັ ງສືເດີນທາງຕື່ າງປະເທດທື່ີ ຍັງບໍື່ທັນໝົດອາຍຸ
o ວີຊື່ າເຂ້ົ າເມືອງ

o ສະແຕມປະເພດ I-551 ຊື່ົ ວຄາວ (ໃນໜ
ັ ງສືຜື່ ານແດນ ຫື I-94)

ຂ້ ອຍມີບັນທຶກການເຂ້ົ າ/ອອກຢໍ່ ປະເທດ I-94 ຢໍ່ ໃນໜ
ັ ງສືເດີນທາງຕໍ່ າງປະເທດທໍ່ີ ຍັງບໍ່ ທັນໝ
ົ ດອາຍຸ .
ໍ່
ຂ້ ອຍຕ້ ອງຕືມຫຍັງໃສໍ່ ແນໍ່?
ຖ້ າທື່ ານມີໃບບັນທຶກການເຂົ້າ/ອອກປະເທດ I-94 ຢື່ ໃນໜັງສືເດີນທາງຕື່ າງປະເທດທີື່ຍັງບໍື່ທັນໝົດອາຍຸ
ທື່ ານຈະຕ້ ອງໃສື່ ຂໍ້ມນດັື່ງຕໍື່ໄປນີ້:
• ເລກໜ
ັ ງສືເດີນທາງຂອງທື່ ານ,
• ເລກ I-94 ຂອງທື່ ານ ແລະ
• ວັນໝ
ົ ດອາຍຸ .

ຂ້ ອຍມີບັນທຶກການເຂ້ົ າ/ອອກປະເທດ I-94
ຢໍ່ ໃນໜ
ັ ງສືເດີນທາງຕໍ່ າງປະເທດທໍ່ີ ຍັງບໍ່ ທັນໝ
ົ ດອາຍຸ ແຕໍ່ ວໍ່ າບໍ່ ມີວັນໝ
ົ ດອາຍຸ ບອກ.
ໍ່
ຂ້ ອຍຈະຕືມຫຍັງ?
ຖ້ າທື່ ານມີບັນທຶກການເຂ້ົ າ/ອອກປະເທດ I-94
ຢື່ ໃນໜັງສືເດີນທາງຕື່ າງປະເທດທື່ີ ຍັງບື່ໍ ທັນໝົດອາຍຸ ແຕື່ ບື່ໍ ມີວັນໝົດອາຍຸ ບອກເນື່ື ອງຈາກໄລຍະເວລາຂອງການຮັ
ບອະນຸ ຍາດເຂົ້າຂອງທື່ ານແມື່ ນຖືກຈໍ້າກາໂດຍກົມປ້ ອງກັນຄວາມສະຫງົບພາຍໃນປະເທດ (Department of
Homeland Security) ຕາມໄລຍະເວລາຂອງການພັກເຊົາ (Duration of Stay, D/S),
ທື່ ານສາມາດໃສື່ ວັນທີໃນການເຮັດ I-94 ຫື ວັນທີເຂ້ົ າ, ແທນທື່ີ ຈະໃສື່ ວັນທີໝົດອາຍຸ .
ຖ້ າທື່ ານຍັງມີໜັງສືເດີນທາງທື່ີ ໃຊ້ ໄດ້ , ທື່ ານສາມາດໃສື່ ວັນໝົດອາຍຸ ຢື່ ໜັງສືເດີນທາງຂອງທື່ ານ.
ຄໍາແນະນໍານ້ີ ໄດ້ ຖືກສະໜອງໃຫ້ ໂດຍກົມປ້ ອງກັນຄວາມສະຫງົບພາຍໃນປະເທດ.

ຂ້ ອຍຈະເຮັດແນວໃດຖ້ າຂ້ ອຍບໍ່ ມີໃບ I-94 ຂອງຂ້ ອຍ?
ຖ້ າທື່ ານບໍື່ມີສໍາເນົາໃບ I-94 ຂອງທື່ ານ,
ທື່ ານສາມາດເຂ້ົ າໄປທື່ີ ກົມປ້ ອງກັນຄວາມສະຫງົບພາຍໃນປະເທດເພື່ື ອຂໍເອົາສໍາເນົາເອເລັກໂຕຣນິກ ຢື່ ບື່ອນນ້ີ .
ຖ້ າທື່ ານບື່ໍ ສາມາດເຂ້ົ າເຖິງສໍາເນົາເອເລັກໂຕຣນິກໃບ I-94 ຂອງທື່ ານ, ທື່ ານສາມາດຂໍເອົາສໍາເນົາ ບື່ ອນນ້ີ .

ຂ້ ອຍເປັນຄົນເຮັດວຽກແບບບໍ່ ມີເອກະສານ. ຂ້ ອຍມີຄຸ ນສົມບັດໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດບ?
ທື່ ານຕ້ ອງໄດ້ ຮັບອະນຸ ຍາດໃຫ້ ເຮັດວຽກຢື່ ສະຫະລັດອາເມລິກາເພືື່ອໃຫ້ ມີສິດໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດການວື່ າງງານ ແລະ
ການຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດການວື່ າງງານພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍວື່ າດ້ ວຍ )Coronavirus Aid, Relief, and
Economic Security, CARES( ຂອງລັດຖະບານກາງ. ເຖິງຢື່ າງໃດກໍຕາມ,
ພວກເຮົາບື່ໍ ໄດ້ ຄໍານຶງເຖິງສະຖານະຄົນເຂ້ົ າເມືອງມາພິຈາລະນາການມີສິດເຂ້ົ າຮື່ ວມໂຄງການເງິນຊື່ ວຍເຫື ອສໍາລັບຄ
ອບຄົວ ແລະ ການລາປື່ ວຍຂອງລັດ (Paid Family and Medical Leave). ສະນັ້ນ, ຖ້ າທື່ ານບໍື່ສະບາຍແຮງ ຫື

ເບື່ິ ງແຍງຄົນທື່ີ ບື່ໍ ສະບາຍແຮງ, ໂຄງການນ້ີ ອາດຈະຊື່ ວຍໄດ້ .
ຮຽນຮ້ ເພີື່ມເຕີມໄດ້ ທີື່ paidleave.wa.gov ຫື tometiempo.org.

ການໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນການວໍ່ າງງານ ຫື
ເງິນຊໍ່ ວຍເຫື ອຄອບຄົວ/ການລາປໍ່ວຍໄດ້ ເປັນການຂັດຂວາງຕໍ່ ຄວາມສາມາດຂອງຂ້ ອຍທໍ່ີ ຈະສະໝ
ັ ກຂ
ບັດຂຽວ ຫື
ການເປັນພົນລະເມືອງພາຍໃຕ້ ກົດລະບຽບບຸ ກຄົນທີໍ່ຕ້ ອງການຄວາມຊໍ່ ວຍເຫື ອດ້ ານການເງິນຈາກລັດ
ເພືໍ່ອການຢໍ່ ອາໃສບ?
ບໍື່. ປະກັນໄພວື່ າງງານ ແລະ ເງິນຊື່ ວຍເຫື ອສໍາລັບຄອບຄົວ ແລະ
ການລາປື່ ວຍບື່ໍ ໄດ້ ລວມຢື່ ໃນ ການກໍານົດບຸ ກຄົນທື່ີ ຕ້ ອງການຄວາມຊື່ ວຍເຫື ອດ້ ານການເງິນຈາກລັດເພື່ື ອການຢື່ ອາໃສ.

ພະແນກ Employment Security ແມ່ ນນາຍຈ້ າງ/ໂຄງການທ່ ໃຫ້ ໂອກາດເທ່ າທຽມກັນ. ມການຊ່ ວຍເຫຼື ອ ແລະ
ການບໍລິການເສມຕາມຄໍາຂໍໃຫ້ ແກ່ ຄນທ່ ພິການ. ມການບໍລິການຊ່ ວຍເຫຼື ອ
ດ້ ານພາສາໃຫ້ ແກ່ ຄນທ່ ມຄວາມສາມາດດ້ ານພາສາອັງກິດທ່ ຈໍາກັດໂດຍບໍ່ເສຍຄ່ າ. ການບໍລິການ Washington Relay:
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