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ແມ່ນ ບໍ່

ລາຍການກວດສອບການມີສິດໄດ້ຮັບ
ຂ້ອຍຈະມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານປົກກະຕິບ?ໍ

1.   ທ່ານ ເຮັດ ວຽກ ຢ່າງ ໜ້ອຍ 680 ຊົວ່ ໂມງ ໃນ  "ປີ ອ້າງ ອີງ" ຂອງ ທ່ານ ບ?ໍ 
 ປີອ້າງ ອີງ  ຂອງ ທ່ານ ແມນ່ ສ່ີ ໄຕ ມາດ ທ� ອິດ ຈາກ ຫ້າ ໄຕ ມາດ  ສຸດ ທ້າຍທ່ີ ສ� ເລັດ ສົມ ບູນ ຕາມ ປະ ຕິ ທິນ 

ກ່ອນ ອາ ທິດ ທ່ີ ທ່ານ ສະ ໝັກ.

2. ທ່ານ ເຄີຍ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ລັດ ວ ໍຊງີ ຕັນ ໃນ ຊວ່ງ 18 ເດືອນ ທ່ີ ຜາ່ນ ມາ ບ?ໍ 

3.  ທ່ານ ສາ ມາດ ເຮັດ ວຽກ ໄດ້ ບ?ໍ 
  ສາ ມາດ ເຮັດ ວຽກ ໄດ້ ໝາຍ ຄວາມ ວ່າ ທ່ານ ມ ີສະ ພາບ ຈິດ ໃຈ ແລະ ຮ່າງ ກາຍ ທ່ີ ສາ ມາດ ເຮັດ ວຽກ ໄດ້. 

4. ທ່ານ ມ ີເວ ລາ ເຮັດ ວຽກ ບ?ໍ 
  ມ ີເວ ລາ ເຮັດ ວຽກ ໝາຍ ຄວາມ ວ່າ ທ່ານ ສາ ມາດ ເຮັດ ວຽກ ໂດຍ ບໍ່ ມ ີຂໍ້ ຈ� ກັດ ທ່ີ ຈະ ປ້ອງ ກັນ ບໍ່ ໃຫ້ 

ທ່ານຍອມ ຮັບ ວຽກ (ຕົວ ຢ່າງ:  ບັນ ຫາ ການ ຂນົ ສ່ົງ, ຄວາມ ເຈັບ ປ່ວຍ, ການ ພກັ ຜອ່ນ ຫຼື ການ 
ຂາດ  ເບິ່ງ ແຍງ ດູ ແລ ຄອບ ຄົວ/ ລູກ).  

5. ທ່ານ ຖືກ ເລີກ ຈ້າງ ງານ  ບ?ໍ 
 ຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຖືກເລີກຈ້າງງານ.

6.  ທ່າ ນ  ອອກ ຈາກວຽກ ຂອງ ທ່ານແລ້ວ ບ?ໍ 
 ຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການອອກຈາກວຽກ.

7.  ທ່ານ ຖືກ ປົດ ອອກ ຈາກ ທະ ຫານ ໃນ ຊວ່ງ 18 ເດືອນ  ຜາ່ນ  ມາ ບ?ໍ  
ຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

8. ບໍ່ ມ ີຂໍ້ ໃດ ເຫຼົ່າ ນີ້  ກ່ຽວ ຂອ້ງ ກັບ ຂອ້ຍ ເລີຍ.  ຖ້າ ບໍ່ ກ່ຽວ ຂອ້ງ, ໃຫ້ ເລືອກ ແມນ່.
•  ຂອ້ຍ ຖືກ ໄລ່ ອອກ ແລະ ມນັ ເປັນ ຄວາ ມ ຜດິ ຂອງ ຂອ້ຍ.  
  ຊອກ ຫາ ຂໍ້ ມູນ ເພີ່ມ ເຕີມ ກ່ຽວ ຂອ້ງ ຄວາມ ຜດິ.
•  ຂອ້ຍ ຖືກ ນາຍ ຈ້າງ ຂອງ ຂອ້ຍ ຕົບ ຕີ.
• ຂອ້ຍ ຢູ່ ໃນ ຊວ່ງ ລາ ພກັ ວຽກ ຂອງ ຂອ້ຍ.
•  ຂອ້ຍ ຍັງ ເຮັດ ວຽກ ຢູ່.

 ຖ້າ ທ່ານ ຕອບ ແມ່ນ ໃຫ້ ກັບ ສ່ວນໃຫຍ ່ ຂອງ ຄ� ຖາມ ເຫຼົ່າ ນີ້:  ທ່ານ ອາດ ຈະ ມ ີສິດ ໄດ້ ຮັບ ເງິນ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ການ ຫວ່າງ ງານ 
ປົກ ກະ ຕິ.  ສະ ໝັກ ຂ ໍເງິນ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ໂດຍ ໄວ ເທົ່ າ ທ່ີ ຈະ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ແລະ ພວກ ເຮົາ ຈະ ກວດ ສອບ ການ ສະ ໝັກ ຂອງ ທ່ານ 
ແລະ ກ� ນົດ ວ່າ ທ່ານ ມ ີສິດ ໄດ້ ຮັບ ຫຼື ບໍ່. ເພື່ອຫີຼກລຽງຂໍ້ຜິດພາດແລະໄດ້ຮັບເງິນໄວຂ້ຶນ,ກະລຸນາດາວໂຫຼດລາຍ
ການກວດການສະໝັກແລະອ່ານຂໍ້ມູນທ່ີesd.wa.gov/unemploymentກ່ອນສະໝັກ. 

 ຖ້າ ທ່ານ ຕອບ ບໍ່ ໃຫ້ ກັບ ສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງ ຄ� ຖາມ ເຫຼົ່າ ນີ້:  ທ່ານ ອາດ ຈະ ບໍ່ ມ ີສິດ ໄດ້ ຮັບ ເງິນ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ປົກ ກະ ຕິ ແຕ່ 
ອາດ ຈະ ມ ີສິດ ໄດ້ ຮັບ ເງິນ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ເພີ່ມ ເຕີມ ພາຍ ໃຕ້ ກົດ ໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ CARES  ໃນ ລະ ຫວ່າງ ການ ລະ ບາດ ຂອງ 
COVID-19. ເຮັດ ສ� ເລັດ ລາຍ ການກວດ ໃນ ໜ້າ ຕໍ່ ໄປ ເພື່ອ ເບິ່ງວ່າ ທ່ານ ມ ີສິດ ໄດ້ ຮັບ ຫຼື ບໍ່.
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https://esd.wa.gov/unemployment/laid-off-or-fired
https://esd.wa.gov/unemployment/quit
https://esd.wa.gov/unemployment/military-discharge
https://esd.wa.gov/unemployment/laid-off-or-fired
https://esd.wa.gov/unemployment
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ລາຍການກວດສອບການມີສິດໄດ້ຮັບ

1.   ທ່ານ ບ ໍ່ ມ ີວຽກ ເຮດັ  ຫຼ ືເຮດັ ວຽກ ໜອ້ຍກວ່າ ປກົ ກະ ຕິ ເນື່ອງ ຈາກ COVID-19 ບ?ໍ

2.   ທ່ານ  ຫາ ກໍ່ຖືກ ປະ ຕິ ເສດ ສ� ລັບ ການ ຫວ່າງ ງານ ເນື່ອງ ຈາກ ທ່ານ ເຮດັ ວຽກ ບ ໍ່ ຮອດ 680 ຊົວ່ ໂມງ ບ?ໍ

3.  ທ່ານ ເຮດັ ວຽກ, ແຕ່ ເຮດັ ວຽກ ໜອ້ຍກວ່າ 680 ຊົວ່ ໂມງ ໃນ ວ ໍຊງີ ຕັນ ໃນ ຊວ່ງ 18 ເດືອນ ຜາ່ນ ມາ ບ?ໍ

4.   ທ່ານ ຖືກ ບົງ່ ມະ ຕິ ວ່າ ຕິດ ພະ ຍາດ COVID-19,  ເຈບັ ປວ່ຍ ໜກັ ແລະ ບ ໍ່ ສາ ມາດ ເຮດັ ວຽກ ໄດ້ ບ?ໍ

5.   ທ່ານ ສະ ແດງ ອາ ການ ຕິດ ເຊື້ອ COVID-19 ແລະ ກ� ລັງ ລ ໍຖ້າ ຜນົ ກວດ ຫ ຼກ� ລັງ ໄປ ພບົ ແພດ ບ?ໍ

6.  ທ່ານ ມ ີຄວາມ ສ່ຽງ ສູງ ແລະ  ຜູ ້ໃຫ້ ບ ໍລິ ການ ທາງ ແພດ ໄດ້ ບອກ ໃຫ້ ທ່ານ ຢູ ່ ເຮືອນ ບ?ໍ

7.  ທ່ານ ກ� ລັງ ເບິງ່ ແຍງ ດ ູແລ ສະ ມາ ຊກິ  ໃນຄອບ ຄົວ ຫືຼ ຜູ ້ ຢູ ່ ໃນ ຄວາມ ດ ູແລທ່ີ ຕິດ  ເຊື້ອ COVID-19 ບ?ໍ  

8.   ທ່ານ ມ ີສະ ມາ ຊ ິກ ໃນ ຄອບ ຄົວ ຫືຼ ຜູ ້ຢູ ່ ໃນ ຄວາມ ດ ູແລ ທ່ີ ກ� ລັງ ສະ ແດງ ອາ ການ ຕິດ ເຊື້ອ COVID-19  
 ແລະ ກ� ລັງ ໄປ ພບົ ແພດ ບ?ໍ

9.   ທ່ານ ມ ີສະ ມາ ຊກິ ໃນ ຄອບ ຄົວ ຫືຼ ຜູ ້ຢູ ່ ໃນ ຄວາມ ດ ູແລ ທ່ີ ມ ີຄວາມ ສ່ຽງ ສູງ, ອາ ໄສ ຢູ ່ ກັບ ທ່ານ ແລະ  
ກ� ລັງ ພກັ ຢູ ່ ເຮືອນ ເພື່ອ ການ ປກົ ປອ້ງ ຂອງ ພວກ ເຂາົ ບ?ໍ

10.  ທ່ານ ກ� ລັງ ເບິງ່ ແຍງ ດ ູແລ ຄົນ ທ່ີ ມ ີຄວາມ ສ່ຽງ ສູງ ທ່ີ ໄດ້ ຮັບ ຄ� ແນະ ນ� ໃຫ້ ຢູ ່ ເຮືອນ ເພື່ອ ການ ປກົ ປອ້ງ ຂອງ ພວກ ເຂາົ ບ?ໍ

11.  ໂຮງ ຮຽນ ລູກ ຂອງ ທ່ານ ປດິ ແລະ ທ່ານ ບ ໍ່ ສາ ມາດ ຊອກ ຫາ ບອ່ນ ຮັບ ລ້ຽງ ເດກັ ບ?ໍ

12.  ບອ່ນ ເຮດັ ວຽກ ຂອງ ທ່ານ ປດິ ເນື່ອງ ຈາກ ຄ� ສ່ັງ ທາງ ການ ຫຼ ືກ ໍລະ ນ ີCOVID-19,  
 ແລະ ທ່ານ ບ ໍ່ ສາ ມາດ ເຮດັ ວຽກ ຢູ ່ ເຮືອນ ໄດ້ ບ?ໍ

13.  ທ່ານ ເຮດັ ທຸ ລະ ກິດ ສ່ວນ ຕົວ ບ?ໍ

14.  ບ ໍ່ ມ ີຂໍ້ ໃດ ເຫຼົາ່ ນ້ີ ກ່ຽວ ຂອ້ງ ກັບ ຂອ້ຍ ເລີຍ. ຖ້າບ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ,ໃຫ້ເລືອກແມນ່.
 •  ຂອ້ຍ ອອກ ຈາກວຽກ ຂອ້ງ ດ້ວຍ ເຫດ ຜນົ ທ່ີ ບ ໍ່ ກ່ຽວ ຂອ້ງ ກັບ COVID-19.
 •  ຂອ້ຍ ອອກ ຈາກວຽກ ຂອງ ຂອ້ຍ ພຽງ ເພື່ອ ຮັບ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼອື ການ ຫວ່າງ ງານ.
 •  ປະ ຈຸ ບນັ ນ້ີ ຂອ້ຍ ກ� ລັງ ໄດ້ ຮັບ ວັນ ພກັ ຜອ່ນ, ພກັ ລາ ປວ່ຍ ຫຼ ືພກັ ວຽກ ແບບ ໄດ້ ຮັບ ຄ່າ ຈ້າງ.
 • ຂອ້ຍ ສາ ມາດ ເຮດັ ວຽກ ຢູ ່ ເຮືອນ  ແຕ່ ຂອ້ຍ ເລືອກ ທ່ີ ຈະບ ໍ່ ເຮດັ.
 •  ຂອ້ຍ ເປ ນັ ພະ ນັກ ງ ານ ຄົນ ສ� ຄັນ , ບ ໍ່ ມ ີຄວາມ ສ່ຽງ ສູງ ແລອນ ເຮດັ ວຽກ ຂອງ ຂອ້ຍ ຕອບ ສະ ໜອງ ໄດ້ ຕາມ   

 ຂໍ້ກ�ນົດສ�ລັບຄວາມປອດໄພຂອງຂ້ອຍ,  ແຕ່ ຂອ້ຍ ຢ າ້ນ ເກີນ ໄປ ທ່ີ ຈະ ເຮດັ ວຽກ.

ຂ້ອຍຈະມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານແບບຂະຫຍາຍ
ເພີ່ມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະບາດຂອງCOVID-19ບ?ໍ

ອັບເດດ:04.22.20

 ຖ້າ ທ່ານ ຕອບ ແມ່ນ  ໃຫ້ ກັບ ຄ� ຖາມ ໃດໆກໍ່ຕາມ  ແຕ່ ຂໍ້ ທີ 1-13 ແລະ  ຄ� ຖາມ ຂໍ້ ທີ 14,  ທ່ານ ອາດ ຈະ ມ ີສິດ ໄດ້ ຮັບ ເງິນ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ການ ຫວ່າງ ງານ ໃນ ລະ 
ຫວ່າງ ການ ລະ ບາດ ຂອງ COVID-19.  ຖ້າ ທ່ານ ຕອບ ບໍ່  ໃຫ້ ກັບ ຄ� ຖາມ ເຫຼົ່າ ນີ້  ທຸກຂໍ້,  ທ່ານ ອາດ ຈະ ບໍ່ ມ ີສິດ ໄດ້ ຮັບ.  ຖ້າ ທ່ານ ຄິດ ວ່າ  ທ່ານ ມ ີສິດ ໄດ້ ຮັບ 
ພາຍ ໃຕ້ ເງິນ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ເພີ່ມ ເຕີມ, ກະ ລຸ ນາ ເຂົ້ າ ເບິ່ງ esd.wa.gov  ເພື່ອ ຮຽນ ຮູ້ ເພີ່ມ ເຕີມ, ກຽມ ພອ້ມ ແລະ ສະ ໝັກ.

ແມ່ນ ບໍ່

https://lni.wa.gov/agency/outreach/novel-coronavirus-outbreak-covid-19-resources
http://esd.wa.gov

