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ບາງ ສະ ພາບ ການ ລວມ ມີບາງ ສະ ພາບ ການ ລວມ ມ:ີ
ບ່ອນ ເຮັດັ ວຽກ ຂອ ງ ທ່່ານ ປິດິ, ທ່່ານ ບ່່ ສາ ມາດ ໄປິ ເຮັດັ ວຽກ ໄດ,້ 
ທ່່ານ ຕ້ອ້ງ ລາ ອອກ ຫຼືື � ເຮັດັ ວຽກ  ບ່່ ເຕ້ມັ ເວ ລາ,
ທ່່ານ ເປິນັ ຜູ້້ ້ຮັບັ ເໝົາົ ອດິ ສະ ຫຼືະື, ເຮັດັ ທຸ່ ລະ ກດິ ສ່ວນ ຕ້ວົ ຫຼືື � ຄ່່າ ຈ້າ້ງ 
ແລະ ຊົ່ົ່ ວ ໂມງ ເຮັດັ ວຽກ ຂອງ ທ່່ານ ບ່່ ຖື�ກ ລາຍ ງານ ຫຼືາຄ່ວາມປິອດ
ໄພດາ້ນການຈ້າ້ງງານ (Employment Security) -- ແລະ ວຽກ
ຂອງ ທ່່ານ ໄດ ້ຮັບັ ຜູ້ນົ ກະ ທ່ບົ ຫຼືື � ທຸ່ ລະ ກດິ ຂອງ ທ່່ານ ປິດິ.
ທ່່ານ ຕ້ອ້ງ ການ ດ້ ແລ ລ້ກ ຂອງ ທ່່ານ ທ່ີ່  ບ່່ ສາ ມາດ ໄປິ ໂຮັງ ຮັຽນ ຫຼືື � 
ບ່ອນ ຮັບັ ລຽ້ງ ເດກັໄດ ້

 ເພ�່ ອ ໃຫຼື ້ມ ີສດິ ໄດ ້ຮັບັ ເງນິ ຊ່ົ່ວຍ ເຫຼືື �ອ  ການ ຫຼືວ່າງ ງານ  ທ່ີ່  ເພີ່ ມ ເພ�່ ອ ໃຫຼື ້ມ ີສດິ ໄດ ້ຮັບັ ເງນິ ຊ່ົ່ວຍ ເຫຼືື �ອ  ການ ຫຼືວ່າງ ງານ  ທ່ີ່  ເພີ່ ມ
ຫຼືືາຍ ຂ້ນ້ຫຼືືາຍ ຂ້ນ້:

ທ່່ານ ຈ້ະ ຕ້ອ້ງ ສະ ໝົກັ ຂ່  ເງນິ ຊ່ົ່ວຍ ເຫຼືື �ອ ການ ຫຼືວ່າງ ງານ ປິກົ ກະ ຕ້ ິ
ແລະ ຖື�ກ ປິະ ຕ້ ິເສດ ກ່ອນ. (ກດົ ໝົາຍ ກາ່ ນດົ ໄວ ້ຕ້າມ ນີ)້.  
 ຖືາ້ ທ່່ານ ຍງັ ບ່່ ທ່ນັ ໄດ ້ສະ ໝົກັ ແລະ ຖື�ກ ປິະ ຕ້ ິເສດ, ໃຫຼື ້ອ່ານ ຂ່ ້ກາ່
ນດົ ການ ມ ີສດິ ໄດ ້ຮັບັ  ໃນ ເວບັ ໄຊົ່ ທ່ ໌ຂອງ ພວກ ເຮັາົ. ນອກ ຈ້າກ ນີ ້ຍງັ
ເບິ່ ງ ທ່ີ່   ລາຍ ການກວດ ສອບ ການ ມ ີສດິ ໄດ ້ຮັບັ   
ແລະ  ລາຍ ການກວດ  ການ ສະ ໝົກັ ຂ່ ເງນິ ຊ່ົ່ວຍ ເຫຼືື �ອ ປິກົ ກະ ຕ້.ິ  

ທ່່ານ ຈ້ະ ຕ້ອ້ງ ເຮັດັ ວຽກຫຼືືາຍ ຊົ່ົ່ ວ ໂມງ ໃນ ປິອີາ້ງ ອງີ  ຂອງ ທ່່ານ ແລະ 
ຫຼືວ່າງ ງານ ເນ�່ ອງ ຈ້າກ COVID-19. ປິອີາ້ງ ອງີ  ຂອງ ທ່່ານ ແມ່ນ ສີ່  ໄຕ້
ມາດ ທ່່າ ອດິ ຈ້າກ ຫຼືາ້ ໄຕ້ ມາດ  ສຸດ ທ່າ້ຍທ່ີ່  ສ່າ ເລດັ ສມົ ບ້ນ ຕ້າມ ປິະ ຕ້ິ
ທ່ນິ ກ່ອນ ອາ ທ່ດິ ທ່ີ່  ທ່່ານ ສະ ໝົກັ.

 ກ່ອນ ທ່ີ່  ທ່່ານ ຈ້ະ ສະ ໝົກັ ກ່ອນ ທ່ີ່  ທ່່ານ ຈ້ະ ສະ ໝົກັ:
 ລວບ ລວມ ຂ່ ້ມ້ນ ທ່ີ່  ທ່່ານ ຈ້າ່ ເປິນັ ຕ້ອ້ງໃຊົ່ ້ຕ້�່ ມ  ໃນ ການ ສະ ໝົກັ:

 ປິະ ຫຼືວດັ ສ່ວນ ຕ້ວົ, ປິະ ຫຼືວດັ ກາ ນ ເຮັດັ ວຽກ ແລະ ຂ່ ້ມ້ນ ການ ທ່ະ
ນາ ຄ່ານ ດຽວ ກນັ ກບັ ທ່ີ່  ທ່່ານ ປິອ້ນ ໃນ ການ ສະ ໝົກັ ຂ່ ເງນິ ຊ່ົ່ວຍ ເຫຼືື �ອ
ການ ຫຼືວ່າງ ງານ ປິກົ ກະ ຕ້.ິ  

ເອ ກະ ສານ ໃນປິ ີ2019 ເຫຼືື ົ່ າ ນີ ້ຢ່່າງ ໜ້ອ້ຍ ໜ້້່ ງ ສະ ບບັ, ຖືາ້ ທ່່ານ
ເຮັດັ ທຸ່ ລະ ກດິ ສ່ວນ ຕ້ວົ, ເປິນັ ຜູ້້ ້ຮັບັ ເໝົາົ ອດິ ສະຫຼືືະ ຫຼືື � ພວກ ເຮັາົ ບ່່
ມ ີຂ່ ້ມ້ນ ເງນິ ເດ�ອນ ຂອງ ທ່່ານ. 

ພະ ແນກ Employment Security  ແມ່ນ ນາຍ ຈ້້າງ/ໂຄ່ງ ການ ທ່ີ່ ໃຫຼື້ ໂອ ກາດ ເທ່ົ່າ ທ່ຽມ ກັນ.   ມີກາ ນ ຊົ່່ວຍເຫຼືື�ອ ແລະ ການ ບ່ ລິ ການ ເສີມ ຕ້າມ ຄ່ຳ ຂ່  ໃຫຼື້ ແກ່ ຄ່ົນ ທ່ີ່ ພິ ການ.  ມີການ ບ່ ລິ ການ ຊົ່່ວຍ ເຫຼືື�ອ 
ດ້ານ ພາ ສາ ໃຫຼື້ ແກ ່ຄ່ົນ ທ່ີ່ ມ ີຄ່ວາມ ສາ ມາດ ດ້ານ ພາ ສາ ອັງ ກິດ ທ່ີ່ ຈ້ຳ ກັດ ໂດຍ ບ່່ ເສຍ ຄ່່າ.  ການ ບ່ ລິ ການ Washington Relay: 711

 ທ່່ານ ອາດ ຈ້ະ ມ ີສດິ ໄດ ້ຮັບັ ເງນິ ຊ່ົ່ວຍ ເຫຼືື �ອ ຖືາ້ ທ່່ານ ບ່່ ສາ
ມາດ ໄປິ ເຮັດັ ວຽກ ໄດ ້ເນ�່ ອງ ຈ້າກ COVID-19.

 ລາຍ ການກວດ ການ ສະ ໝົກັ ຂ່ ເງນິ
ຊ່ົ່ວຍ ເຫືຼື�ອ ການ ຫຼືວ່າງ ງານ ຈ້າກ
 ໂຣກ ລະ ບາດ ທ່ີ່ ເພີ່ ມ ຫືຼືາຍ ຂ້ນ້.

ອັບ ເດດ: 02/24/21

• 1040 Single filing ໃບແຈ້ງ້ 1040 ດ່ຽວ
• ໃບແຈ້ງ້ 1040 ຮ່ັວມກບັ Schedule C.
• 1125-E
• Schedule F: ກາ່ໄລ ແລະ ຂາດທ່ນ້ຈ້າກ Farming
• W-2
• 1099-Misc ຫຼືື� 1099-K
• 1040-SE
• 1065 Schedule K-1

ຫຼືືກັ ຖືານ ລາຍ ໄດ ້ປິ ີ2019  ຂອງ ທ່່ານພາຍ ໃນ ໄຕ້ ມາດຂອງ ທ່່ານພາຍ ໃນ ໄຕ້ ມາດ:  
ຊົ່ອກ ຕ້ວົ ເລກ ເຫຼືື ົ່ າ ນີ ້ໃນ ໃບບນັ ທ່ກ້ ການ ທຸ່ ລະ ກາ່ ,  ໃບ ລາຍ ງານ ກາ່ ໄລ
 ແລະ ຂາດ ທ່ນ້  ທ່າງທຸ່ ລະ ກດິ, ໃບ ດຸນ ດຽງ ແລະ ລາຍ ງານ ການ ບນັ
ຊົ່ ີອ�່ ນໆ.

 ວ ິທ່ ີສະ ໝົກັ ວ ິທ່ ີສະ ໝົກັ:
ດາວ ໂຫຼືືດ ຄ່້່ມ�ນີ ້ ສ່າ ລບັ ຄ່ວາມ ຊ່ົ່ວຍ ເຫຼືື �ອ ແລະ ຄ່່າ ແນະ ນາ່ ໂດຍ ລະ
ອຽດ.
ພວກ ເຮັາົ  ຂ່ແນະ ນາ່ ໃຫຼື ້ທ່່ານ ສະ ໝົກັ ທ່າງ ອອນ ລາຍ.  ທ່່ານ ຍງັ ສາ ມາດ
ສະ ໝົກັ ທ່າງ ໂທ່ ລະ ສບັ, ແຕ່້ ປິະ ລ ິມານ ສາຍ ໂທ່ ມຫີຼືືາຍ ໃນ ຂະ ນະ ນີ ້
ແລະ ການ ສະ ໝົກັ ທ່າງ ອອນ ລາຍ ຈ້ະ ໄວ ກວ່າ.
 ການ ໃຊົ່ ້ຄ່ອມ ພວິ ເຕ້ ີແລບັ ທ່ອັບ ຫຼືື � ເດ ັສ ທ່ອັບ ແມ່ນ ດ ີທ່ີ່  ສຸດ.   ທ່່ານ
ສາ ມາດ ໃຊົ່ ້ໂທ່ ລະ ສບັ ຫຼືື � ແທ່ບັ ເລດັ ກ່່  ໄດ,້ ແຕ່້ ການ ສະ ໝົກັ ອາດ ຈ້ະ
ນາ່ ທ່າງ ຍາກ.
 ສາ້ງ ບນັ ຊົ່ ີSecureAccess Washington (SAW)  ຖືາ້ ທ່່ານ ຍງັ ບ່່
ທ່ນັ ມ.ີ  ກ່ອນ ທ່ີ່  ຈ້ະ ສາ້ງ ບນັ ຊົ່ ີຂອງ ທ່່ານ, ຫຼືືກີ ລຽງ ບນັ ຫຼືາ ທ່ີ່  ພບົ ເລ�ອ້ຍ
ໆ ໂດຍ ການກວດ ເບິ່ ງ ຂ່ ້ມ້ນ ໃນ ເວບັ ໄຊົ່ ທ່ ໌ຂອງ ພວກ ເຮັາົ.
 ເລີ່ ມ ທ່ີ່  secure.esd.wa.gov/home. ໃຊົ່ ້ຊົ່�່  ຜູ້້ ້ໃຊົ່ ້ແລະ ລະ ຫຼືດັ
ຜູ່້ານ SAW ຂອງ ທ່່ານ ເພ�່ ອ ເຂົາ້ ເຖືງິ ການ ສະ ໝົກັ ການ ຫຼືວ່າງ ງານ

 

ໃນ eServices. 

 ຈ້ດົ ບນັ ທ່ກ້ ຄ່່າ ແນະ ນາ່ ພ ິເສດ ເຫຼືື ົ່ າ ນີ ້ເພ�່ ອ ປິອ້ນ ຂ່ ້ມ້ນ ຄ່່າ ຈ້າ້ງ ຈ້ດົ ບນັ ທ່ກ້ ຄ່່າ ແນະ ນາ່ ພ ິເສດ ເຫຼືື ົ່ າ ນີ ້ເພ�່ ອ ປິອ້ນ ຂ່ ້ມ້ນ ຄ່່າ ຈ້າ້ງ
ຂອງ ທ່່ານຂອງ ທ່່ານ:

ປິອ້ນ ສະ ເພາະ ຄ່່າ ຈ້າ້ງ ປິ ີ2019 ເທ່ົ່ າ ນັນ້, ເຖືງິ ແມ່ນ ວ່າ ທ່່າ ນ ຈ້ະ ຍງັ ບ່່
ທ່ນັ ໄດ ້ແຈ້ງ້ ເສຍ ອາ ກອນ ປິ ີ2019 ຂອງ ທ່່ານ ກຕ່້າມ. 

ປິອ້ນ ສະ ເພາະ ລາຍ ໄດ ້"ສຸດ ທ່"ິ  ເທ່ົ່ າ ນັນ້, ບ່່ ແມ່ນ ລາຍ ໄດ ້"ລວມ". 
 ລາຍ ໄດ ້ສຸດ ທ່ ິແມ່ນ ສິ່ ງ ທ່ີ່  ເຫຼືື �ອຫຼືືງັ ການ ຫຼືກັ ຕ່້າງໆ.

 ເມ�່ ອ ທ່່ານ ຖື�ກ ຂ່ ໃຫຼື ້ປິອ້ນ ລາຍ ໄດ ້ທຸ່ກໆ ສາ ມ ເດ�ອນ,  

 ໃຫຼື ້ປິອ້ນ ລາຍ ໄດ ້ປິ ີ2019 ສ່າ ລບັ ເດ�ອນ ມງັ ກອນ –  ມ ີນາ,  
 ເມ ສາ –  ມ ິຖຸື ນາ,  ກ ່ລະ ກດົ –  ກນັ ຍາ ແລະ ຕຸ້ ລາ –  ທ່ນັ ວາ.

ຫຼືືງັ ຈ້າກ ທ່່ານ ສະ ໝົກັ ແລະ ໄດ ້ຮັບັ ອະ ນຸ ມດັ ແລວ້ຫຼືືງັ ຈ້າກ ທ່່ານ ສະ ໝົກັ ແລະ ໄດ ້ຮັບັ ອະ ນຸ ມດັ ແລວ້:
 ເລີ່ ມ ສົ່ ງ ການ ຮັອ້ງ ຂ່ ປິະ ຈ້າ່ ອາ ທ່ດິ ໄດ ້ທ່ນັ ທ່—ີ ເຖືງິ ແມ່ນ ວ່າ ກ່ອນ ທ່ີ່
ທ່່ານ ໄດ ້ຮັບັ ອະ ນຸ ມດັ.

http://esd.wa.gov
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/laotian/Laotian-COVID-19_Eligibility_Checker.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/laotian/Laotian-COVID-19_Applications_CheckList.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/Guide_for_expanded_benefits_COVID.pdf
https://esd.wa.gov/unemployment/technical-support
https://esd.wa.gov/unemployment/technical-support
https://secure.esd.wa.gov/home/

