
 ການ ຫວ່່າງ ງານ ການ ຫວ່່າງ ງານ
 ການ ປະ ກນັ ໄພ ການ ປະ ກນັ ໄພ

 ການ ລາ ເພ່່ ອດູູ ແລຄອບການ ລາ ເພ່່ ອດູູ ແລຄອບ
ຄວົ່ຄວົ່   &   ເພ່່ ອ ທາງ ການເພ່່ ອ ທາງ ການ
ແພດູ ທ່່  ໄດູ ້ຮັບັ ຄ່າ ຈ້າ້ງແພດູ ທ່່  ໄດູ ້ຮັບັ ຄ່າ ຈ້າ້ງ

 ການ ປະ ກນັ ໄພ ອຸດູ  ການ ປະ ກນັ ໄພ ອຸດູ 
ສາ ຫະ ກຳາ ສາ ຫະ ກຳາ (L&I)

  ການ ລາ ປ່ວ່ຍ ທ່່  ໄດູ ້ການ ລາ ປ່ວ່ຍ ທ່່  ໄດູ ້
ຮັບັ ຄ່າ ຈ້າ້ງຮັບັ ຄ່າ ຈ້າ້ງ 

( ນາຍ ຈ້າ້ງ ຈ່້າຍ ໃຫ)້COVID-19
 ສ ະ  ພ າ ບ  ກ າ ນ

 ແມ່່ນ

 ບຳ່

 ອາດູ ຈ້ະ

 ພະ ແນກ ຄວ່າມ່ ໝັ້ັນ້ ຄງົ ໃນ ການ ຈ້າ້ງ ງານ (Employment Security Department) ເປນັ ນາຍ ຈ້າ້ງ/ໂຄງ
ການ ທ່່  ມ່ ່ໂອ ກາດູ ເທົ່ າ ທຽ ມ່ ກນັ.  ເຄ່່ ອງ ຊ່່ວ່ຍ ແລະ ການ ບຳ ລ ິການ ເສມ່່ ມ່ ່ໃຫ ້ແກ່ ບຸກ ຄນົ ທ່່  ມ່ ່ຄວ່າມ່ ພ ິການ ຕາມ່
ຄຳາ ຂໍຳ.  ການ ບຳ ລ ິການ ຊ່່ວ່ຍ ເຫືອ່ ດູາ້ນ ພາ ສາ ສຳາ ລບັ ບຸກ ຄນົ ທ່່  ມ່ ່ຄວ່າມ່ ຊ່ຳາ ນານ ດູາ້ນ ພາ ສາ ອງັ ກດິູ ແບບ ຈ້ຳາ ກດັູ ມ່່
ໃຫ ້ບຳ ລ ິການ ຟ ຣີ.່  ການ ບຳ ລ ິການ ຜັດັູ ປ່ຽນ ໃນ ວ່ຳ ຊ່ງິ ຕນັ (Washington Relay Service): 711

ກດົູ ໝັ້າຍ ປດັູ ກດົູ ໝັ້າຍ ປດັູ 
ຈ້ ຸບນັຈ້ ຸບນັ

 ກດົູ ໝັ້າຍປດັູ ກດົູ ໝັ້າຍປດັູ 
ຈ້ ຸບນັຈ້ ຸບນັ

 ເຫດູ ສຸກ ເສນ່ ເຫດູ ສຸກ ເສນ່
 ກດົູ ລະ ບຽບ ກດົູ ລະ ບຽບ

 ກດົູ ໝັ້າຍ ປດັູ ກດົູ ໝັ້າຍ ປດັູ
ຈ້ ຸບນັຈ້ ຸບນັ

  ກດົູ ໝັ້າຍ ປດັູກດົູ ໝັ້າຍ ປດັູ
ຈ້ ຸບນັຈ້ ຸບນັ
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COVID-19  ສະ ພາບ ການ & ສດິູ ທ ິປະ ໂຫຍດູ ທ່່  ມ່ ່ໃຫ ້

 ອບັ ເດູດູ: 03.26.20 - 12:00  ໂມ່ງ ແລງ.

(ເປນັ ແຕ່ ລະ ກຳ ລະ ນ)່

ພະ ນກັ ງານ ປ່ວ່ຍ ຕດິູ ເຊ່່ອ້  
COVID-19 ບຳ່  ຮຸັນ ແຮັງ. 

ພະ ນກັ ງານ ປ່ວ່ຍ ຕດິູ ເຊ່່ອ້ 
COVID-19 ຢ່່າງ ຮຸັນ ແຮັງ. 

 ພະ ນກັ ງານ ໄດູ ້ຮັບັ ການ ສຳາ ຜັດັູ ເຊ່່ອ້ 
ແລະ ຖືກ່ ກກັ ຕວົ່.  ທຸ ລະ ກດິູ ຍງັ

ຄງົເປດູ່ ຢູ່່.

 ພະ ນກັ ງານ ກຳາ ລງັ ດູູ ແລ ເບິ່ ງ ແຍງ ສະ
ມ່າ ຊ່ກິ ຄອບ ຄວົ່ ທ່່  ເຈ້ບັ ປ່ວ່ຍ.

 ໂຮັງ ຮັຽນ ຖືກ່ ປດິູ ໂດູຍ ເຈ້ົາ້ ໜ້າ້ ທ່່  ຂໍອງ ລດັູ
ເນ່່ ອງ ຈ້າກ COVID-19  ແລະ ພະ
 ນກັ ງານ  ບຳ່  ມ່ ່ສູນ ດູູ ແລ ເບິ່ ງ ແຍງ ເດູກັ.

 ພະ ນກັ ງານ ມ່ ່ພາ ວ່ະ ພູມ່ ຄຸມ້່ ກນັ ອ່ອນ
ແອ ແລະ ໄດູ ້ຮັບັ ຄຳາ ແນະ ນຳາ ໃຫ ້ກກັ

ຕວົ່ ເອງ.
 ພະ ນກັ ງານ ປະ ຕ ິບດັູ ຕາມ່ ຄຳາ ແນະ ນຳາ ຂໍອງ

ເຈ້ົາ້ ໜ້າ້ ທ່່  ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ ແລະ ເຈ້ົາ້
ໜ້າ້ ທ່່  ຂໍອງ ລດັູ ໃນ ການ ກກັ ຕວົ່ ເອງ ແລະ 

ເລອ່ກ ບຳ່  ໄປ ເຮັດັູ ວ່ຽກ.

 ນາຍ ຈ້າ້ງ ຕອ້ງ   ຢຸ່ດູ ການ ເຮັດັູ  ວ່ຽກ 
ເນ່່ ອງ ຈ້າກ ການ ກກັ ກນັ ໂດູຍ ເຈ້ົາ້ ໜ້າ້

ທ່່  ຂໍອງ ລດັູ.

 ນາຍ ຈ້າ້ງ  ຢຸ່ດູ ການ ເຮັດັູ  ວ່ຽກ  ເນ່່ ອງ
ຈ້າກການ ຊ່ະ ລຳ ຕວົ່ ຂໍອງ ທຸ ລະ ກດິູ ຫື ່

ການ ຂໍາດູ ຄວ່າມ່ ຕອ້ງ ການ.

 ນາຍ ຈ້າ້ງຫືຸດູ ຊ່ົ່ ວ່ ໂມ່ງ ເຮັດັູ ວ່ຽກ ລງົ  
ເນ່່ ອງ ຈ້າກ ການ ຊ່ະ ລຳ ຕວົ່ ຂໍອງ ທຸ ລະ
ກດິູ ຫື ່ການ ຂໍາດູ ຄວ່າມ່ ຕອ້ງ ການ.

ນາຍ ຈ້າ້ງ ຍງັ ຄງົ ເປດູ່ໃຫ ້ເຮັດັູ ວ່ຽກ ໂດູຍ
ຂໍດັູ ຂໍນ່ ຄຳາ ສັ່ ງ ຂໍອງ ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ ທ່່

ຊຸ່ກ ຍູ ້ໃຫ ້ປດິູ .

 ພະ ນກັ ງານ ດູູ ແລ ເບິ່ ງ ແຍງ ສຸ ຂໍະ ພາບ 
ແລະ ຜູັ ້ຕອບ ສະ ໜ້ອງ ເບ່ອ້ງ ຕົນ້ ຢູ່່

ພາຍ ໃຕ ້ການ ກກັ ຕວົ່.
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 ຂໍຳ ້ມູ່ນ ທ່່  ແ ບ່ງ ປນັໃນ ໃບ ປວິ່ ນ່ ້ບຳ່   ຈ້ຳາ ເປນັ ຕອ້ງ  ສະ ທອ້ນ ເຖືງິ ນະ ໂຍ ບາຍ ຫື ່ຕຳາ ແໜ່້ງ ທາງ ການ  ຂໍອງ ໜ່້ວ່ຍ ງານ ຫື ່ບຳ ລ ິສດັູ ອ່່ ນ ໃດູໆ. 

 

ມ່ນັ ເປນັ  ໜ້າ້ ທ່່  ຮັບັ ຜັດິູ ຊ່ອບ ຂໍອງ ຜູັ ້ອ່ານ ໃນ ການກວ່ດູ ສອບ  ຂໍຳ ້ເທດັູ ຈ້ງິ  ກ່ຽວ່ ກບັ ຄວ່າມ່ ຄຸມ້່ ຄອງ.

http://esd.wa.gov

