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ສູ້ນເສູຍວຽກເຮດັ, ເຈັບັປ່� ວຍ ຫືຼື� ຫຼືວ� າງ
ງານເນ�� ອງຈັາກໂຄໂຣນາໄວຣສັູບໍ?
ຊາວວໍຊງິຕີນັຫືຼືາຍຮ �ອຍຄນົສູ້ນເສູຍວຽກເຮດັ, ເຈັບັປ່� ວຍ ຫືຼື� ຫຼືວ� າງງານເນ�� ອງຈັາກການ
ລະບາດ ຂອງໂຄໂຣໄວຣສັູ (COVID-19). ມ ່ຄວາມ ຊ� ວຍ ເຫືຼື�ອ ໃຫຼື � ທີ່� ານ  ແລະ ຄອບຄວົ ຂອງ 
ທີ່� ານ ໃນ ພີ່າວະ ວ ິກດິ ນ່ �. ກວດ  ເບິ� ງ ພີ່າບ ກຣາຟກິກ� ຽວ ກບັ ເງນິ ຊ� ວຍ ເຫືຼື�ອ  ເພີ່�� ອ ເບິ� ງ ວ� າ ອາດ ຈັະ 
ມໂ່ຄ ງການ ຂອງ ລດັ ໃດ ແດ�  ໃຫຼື � ທີ່� ານ.

ການ ມ ່ສູດິ ໄດ � ຮບັ ແມ� ນ ງ�າຍກວ� າ ຫຼືືາຍ ດ �ວຍ ກາ ນ ປ່� ຽນ ແປ່ງ ຂອງ ລດັ ແລະ ລດັ ຖະ ບານ ກາງ ເນ�� ອງ
ຈັາກ ການ ລະ ບາດ ຂອງ ໄວ ຣ ັສູ.  ເງນິ ຊ� ວຍ ເຫຼືື �ອ ເພີ່່� ມ ເຕີມ່ ມ ່ໃຫຼື � ແກ�  ຄນົ ຈັາໍ ນວນຫຼືືາຍ, ລວມ ເຖງິ ຜູ້້ �
ທີ່່�  ເຮດັ ວຽກ ເສູມ່, ເຮດັ ທຸີ່ ລະ ກດິ ສູ� ວນ ຕີວົ ຫຼືື � ຜູ້້ � ຮບັ ເໝົາົ ອດິ ສູະຫຼືືະ ຫຼືື � ຜູ້້ � ທີ່່�  ມ ່ຊົ� ວ ໂມງ ເຮດັ ວຽກ
ຫຼືືຸດ ລງົ ຫຼືື � ເຈັບັ ປ່� ອຍ. ກ ວດ ເບິ� ງວ� າ ທີ່� ານ ມ ່ສູດິ ໄດ � ຮບັ ຫຼືື � ບໍ�   ໂດຍ ການ ຄ ລກິ ໃສູ�  ລາຍ ການ ນ່ �.

 ມນັ ແຕີກ ຕີ� າງ ກນັ ໄປ່ ແລະ ທີ່� ານ ຈັະ ບໍ�  ຮ້ � ແນ� ນອນ ຈັນົ ກວ� າ ທີ່� ານ ສູະ ໝົກັ. ກດົ ໝົາຍ ວ� າ ດ �ວຍ
 CARES  ຂອງ ລດັ ຖະ ບານ ກາງ ລວມ ມ ່ເງນິ ຊ� ວຍ ເຫືຼື�ອ ພີ່ ິເສູດ $600 ຕໍີ�  ອາ ທີ່ດິ ສໍູາ ລບັ ທຸີ່ກ ຄນົ ທີ່່�

ມ ່ສູດິ ໄດ � ຮບັ ເງນິ ຊ� ວຍ ເຫືຼື�ອ (ຍກົ ເວັ �ນ ຜູ້້ � ທີ່່�  ຢູ້່�  ໃນ ໂຄງ ການ ຝຶກຶ ອບົ ຮບົ). 

ຄວາມ ຕີ �ອງ ການສໍູາ ລບັ ການ ຫຼືວ� າງ ງານ ແມ� ນ ສູ້ງ ກວ� າ ທີ່່�  ເຄຍ່ ມ ່ມາ ແລະ ທີ່ມ່ງານ ທີ່່�  ພີ່ະ ແນກ ປ່ະ
ກນັ ການ ຫຼືວ� າງ ຂອງວໍ ຊງິ ຕີນັ ກາໍ ລງັ ເຮດັ ວຽກ ຢູ່� າງ ໜັກັ ເພີ່�� ອ ເລັ� ງ ເວ ລາ ດໍາ ເນ ່ການ ສໍູາ ລບັ ທີ່� ານ.  ນ່ �

ແມ� ນ ຂ� າວ ທີ່່�  ສໍູາ ຄນັ ທີ່່�  ສຸູດ:  ທີ່� ານ ຈັະ ໄດ � ຮບັ ການ ຊໍາ ລະ ເງນິ ທີ່ງັ ໝົດົ ທີ່່�  ທີ່� ານ ເປ່ນັ ຄ �າງ ຊະ ລໍາ, ໂດຍ 
ນບັຍ �ອນ ກບັ ໄປ່ ວນັ ທີ່ ່ທີ່່�  ທີ່� ານ ມ ່ສູດິ ໄດ � ຮບັ.  ນັ �ນ ໝົາຍ ຄວາມ ວ� າ ຖ�າ ທີ່� ານ ບໍ�  ສູາ ມາດ ສູະ ໝົກັ ໄດ �
ເນ�� ອງ ຈັາກ ທີ່� ານ ບໍ�  ສູາ ມາດ ຕີດິ ຕໍີ�  ກບັ ພີ່ະ ແນກ , ທີ່� ານ ຈັະ ໄດ � ຮບັ ການ ຊໍາ ລະ ເງນິ ຄ�ນ. 

 ຂ �ອຍ ຈັະ  ມ ິສູດ່ໄດ � ຮບັ ເງນິ ຊ� ວຍຂ �ອຍ ຈັະ  ມ ິສູດ່ໄດ � ຮບັ ເງນິ ຊ� ວຍ
ເຫຼືື �ອ ການ ຫຼືວ� າງ ງານ ບໍເຫຼືື �ອ ການ ຫຼືວ� າງ ງານ ບໍ?

 ຂ �ອຍ ຈັະ ໄດ � ຮບັ ເງນິຫືຼືາຍ ປ່ານ ໃດຂ �ອຍ ຈັະ ໄດ � ຮບັ ເງນິຫືຼືາຍ ປ່ານ ໃດ?

 ຂ �ອຍ ຈັະ ໄດ � ຮບັ ຄວາມ ຊ� ວຍ ຂ �ອຍ ຈັະ ໄດ � ຮບັ ຄວາມ ຊ� ວຍ
ເຫຼືື �ອ ເມ�� ອ ໃດ? ເຫຼືື �ອ ເມ�� ອ ໃດ? 

https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/laotian/FNL_Lao_COVID-19_Scenarios%20and%20Benefits.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/laotian/Laotian-COVID-19_Eligibility_Checker.pdf


 ເນ�� ອງ ຈັາກ  ມເ່ງນິ ຊ� ວຍ ເຫຼືື �ອ ເພີ່່� ມ ເຕີມ່ ໃຫຼື � ໃນ ລະ ຫຼືວ� າງ ການ ລະ ບາດ ຂອງ COVID-19, ຫຼືືາຍ ສູະ
ຖາ ບນັ ຈັະ ກາໍ ນດົ ສູດິ ໄດ � ຮບັ ເງ ິນ ຊ� ວຍ ເຫຼືື �ອ ໃຫຼື � ແກ�  ທີ່� ານ.  ຕີວົ ຢູ່� າງ ລວມ ມ:່ 

•  ທີ່� ານ ຕີ �ອງ ຢູ້່�  ເຮ�ອນ ເພີ່�� ອ ດ້ ແລ ລ້ກ ຂອງ ທີ່� ານ ເນ�� ອງ ຈັາກ ໂຮງ ຮຽນ  ຂອງ ພີ່ວກ ເຂາົ ປ່ດິ.

•  ນາຍ ຈັ �າງ ຂອງ ທີ່� ານ ປ່ດິ ກດິ ຈັະ ການ ແລະ ທີ່� ານ ບໍ�  ສູາ ມາດ ເຮດັ ວຽກ ຢູ້່�  ເຮ�ອນ.

•  ທີ່� ານ ບໍ�  ສູາ ມາດ ໄປ່ ບ� ອນ ເຮດັ ວຽກ ຂອງ ທີ່� ານ ໄດ � ເນ�� ອງ ຈັາກ ຄໍາ ສູັ� ງ “ ຢູ້່�  ເຮ�ອນ, ພີ່ກັ ເພີ່�� ອ ສຸູ ຂະ 
ພີ່າບ”  ແລະ ການ ເຮດັ ວຽກ ຈັາກ ໄລ ຍະ ໄກ ບໍ�  ແມ� ນ  ທີ່າງ ເລ�ອກ.

•  ຊົ� ວ ໂມງ ເຮດັ ວຽກ ຂອງ ທີ່� ານຫຼືືຸດ ລງົ ເນ�� ອງ ຈັາກ  COVID-19.

• ທີ່� ານ ເປ່ນັ ພີ່ະ ນກັ ງານ ບໍ�  ເຕີມັ ເວ ລາ ທີ່່�  ບໍ�  ມ ່ ສູດິ ໄດ � ຮບັ ເງນິ ຊ� ວຍ ເຫຼືື �ອ ສໍູາ ລບັ  ການ ຫຼືວ� າງ ງານ.

•  ທີ່� ານ ເຮດັ ທຸີ່ ລະ ກດິ ສູ� ວນ ຕີວົ ຫຼືື � ຜູ້້ � ຮບັ ເໝົາົ ອດິ ສູະຫຼືືະ.

 ຄນົ ງານ ທີ່່�  ເຮດັ ທຸີ່ ລະ ກດິ ສູ� ວນ ຕີວົເຊັ� ນ  ຜູ້້ � ຮບັ ເໝົາົ ອດິ ສູະຫືຼືະ,  ມ ່ສູດິ ໄດ � ຮບັ ເງນິ ຊ� ວຍ ເຫືຼື�ອ ຖ�າ ໄວ ຣ ັສູ
 ເຮດັ ໃຫຼື � ທີ່� ານ ບໍ�  ໄດ � ເຮດັ ວຽກ. 

 ກ� ອນ ທີ່່�  ຈັະ ສູະ ໝົກັ,  ດາວ ໂຫຼືືດ ລາຍ ການກວດ ນ່ �,  ເຊິ� ງ ຈັະ ຊ� ວຍ ທີ່� ານ ໃນ ຂັ �ນ ຕີອນ ການ ສູະ ໝົກັ 
ແລະ ຫຼືືກ່ ລຽງ ຂໍ � ຜູ້ ິດ ພີ່າດ ທີ່ົ� ວ ໄປ່ ທີ່່�  ຈັະ ເຮດັ ໃຫຼື � ການ ສູະ ໝົກັ ຂອງ ທີ່� ານ ຊ �າ ລງົ.

ແມ� ນ, ທີ່� ານ ສູາ ມາດ ໄດ � ຮບັ ສູດິ ທີ່ ິອກ່ ຄັ �ງ ຫືຼື � ມ ິສູດ່ ໄດ � ຮບັ ການ ຂະ ຫຼືຍາຍ ເວ ລາ 13 ອາ ທີ່ດິ ສໍູາ ລບັ
ການ ຮຽກ ຮ �ອງ ກ� ອນ ໜັ�າ ຂອງ ທີ່� ານ ຖ�າ ທີ່� ານ ຍງັ ຢູ້່�  ພີ່າຍ ໃນ ປ່ ່ໃຫຼື � ເງນິ ຊ� ວຍ ເຫືຼື�ອ.

 ທີ່� ານ ຈັະ ຕີ �ອງ ໄດ � ຮບັ ອະ ນຸ ຍາດ ໃຫຼື � ເຮດັ ວຽກ ຢູ້່�  ໃນ ສູະ ຫຼືະ ລດັ ຈັຶ� ງ ຈັະ ມ ່ສູດິ ໄດ � ຮບັ ເງນິ ຊ� ວຍ ເຫືຼື�ອ ການ
ຫຼືວ� າງ ງານ ແລະ ເງນິ ຊ� ວຍ ເຫືຼື�ອ ການ ຫຼືວ� າງ ງານ ເພີ່່� ມ ເຕີມ່. ແນວ ໃດ ກໍ�  ຕີາມ, ສູະ ຖາ ນະ ການ ເຂົ �າ
ເມ�ອງ ບໍ�  ໄດ � ຖ�ກ ນາໍ ມາ ພີ່ ິຈັາ ລະ ນາ ສໍູາ ລບັ ການ ມ ່ສູດິ ເຂົ �າ ຮ� ວມ ໂຄງ ການ ລາ ພີ່ກັ ເນ�� ອງ ຈັາກຄອບ ຄວົ
 ແລະ ລາ  ເຈັບັປ່� ວຍ ແຕີ�  ໄດ � ຮບັ ເງນິ ຂອງ ລດັ. ດັ� ງ ນັ �ນ, ຖ�າ ທີ່� ານ ເຈັບັ ປ່� ວຍ ໜັກັ ຫືຼື� ກາໍ ລງັ ດ້ ແລ
ເບິ� ງ ແຍງ ຄນົ ທີ່່�  ກາໍ ລງັ ເຈັບັ ປ່� ວຍ ໜັກັ, ໂຄງ ການ ນ່ � ອາດ ຈັະ ສູາ ມາດ ຊ� ວຍ ໄດ �.  ຮຽນ ຮ້ � ເພີ່່� ມ ເຕີມ່ ທີ່່�  
paidleave.wa.gov ຫຼືື� tometiempo.org. 

ນອກ ຈັາກ ນ່ � ລດັ ຖະ ບານ ຍງັ ໄດ � ສູ �າງເວບັ ໄຊ ທີ່ ໌(coronavirus.wa.gov). ສໍູາ ລບັ ການ ລະ
ບາດ ຂອງ ໂຄ ໂຣ ນາ ໄວຣ ັສູ ທີ່່�  ມ ່ຊບັ ພີ່ະ ຍາ ກອນ, ຄວາມ ຊ� ວຍ ເຫືຼື�ອ ແລະ ການ ຊ� ວຍ ເຫືຼື�ອ ໃນ ລະ
ຫຼືວ� າງ ພີ່າ ວະ ວ ິກດິ ນ່ �. ຄໍາ ຖາມ ທີ່່�  ຖາມ ເລ� �ອຍໆ ເຫືຼືົ� າ ນ່ �  ອາດ ຈັະ ມ ່ປ່ະ ໂຫຼືຍດ.

 ຈັະ ເປ່ນັ ແນວ ໃດ ຖ�າ ຂ �ອຍ ຈັະ ເປ່ນັ ແນວ ໃດ ຖ�າ ຂ �ອຍ
ຢຸູ່ດ ເຮດັ ວຽກ ເພີ່�� ອ ດ້ ແລ ສູະຢຸູ່ດ ເຮດັ ວຽກ ເພີ່�� ອ ດ້ ແລ ສູະ
ມາ ຊກິ ຄອບ ຄວົ ທີ່່�  ຕີດິ ເຊ� �ອ ມາ ຊກິ ຄອບ ຄວົ ທີ່່�  ຕີດິ ເຊ� �ອ 
COVID-19 ຫຼືື� ລ້ກ ຂອງຫຼືື � ລ້ກ ຂອງ
ຂ �ອຍ ບໍ�  ໄດ � ເຂົ �າ ໂຮງ ຮຽນ ແລະ ຂ �ອຍ ບໍ�  ໄດ � ເຂົ �າ ໂຮງ ຮຽນ ແລະ 
ບໍ�  ມ ່ໃຜູ້ ດ້ ແລ ລ້ກບໍ�  ມ ່ໃຜູ້ ດ້ ແລ ລ້ກ?

 ຂ �ອຍ ເປ່ນັ ພີ່ະ ນກັ ງານ ທີ່່�  ບໍ�  ມ ່ເອຂ �ອຍ ເປ່ນັ ພີ່ະ ນກັ ງານ ທີ່່�  ບໍ�  ມ ່ເອ
ກະ ສູານ.  ຂ �ອຍ ມ ່ສູດິ ໄດ � ຮບັກະ ສູານ.  ຂ �ອຍ ມ ່ສູດິ ໄດ � ຮບັ
 ການ ຊ� ວຍ ເຫືຼື�ອ ບໍ ການ ຊ� ວຍ ເຫືຼື�ອ ບໍ?

 ຮຽນ ຮ້ � ເພີ່່� ມ ເຕີມ່ ທີ່່�ຮຽນ ຮ້ � ເພີ່່� ມ ເຕີມ່ ທີ່່�  esd.wa.gov

 ຂ �ອຍ ໃຊ � ເງນິ ຊ� ວຍ ເຫືຼື�ອ ການຂ �ອຍ ໃຊ � ເງນິ ຊ� ວຍ ເຫືຼື�ອ ການ
 ຫຼືວ� າງ ງານ  ໃນ ຊ� ວງ ປ່ ່ຜູ້� ານ ມາ.  ຫຼືວ� າງ ງານ  ໃນ ຊ� ວງ ປ່ ່ຜູ້� ານ ມາ. 
ຂ �ອຍ ຍງັ ມ ່ສູດິ ໄດ � ຮບັ ຢູ້່�  ບໍຂ �ອຍ ຍງັ ມ ່ສູດິ ໄດ � ຮບັ ຢູ້່�  ບໍ? 

ຂ �ອຍ ເຮດັ ວຽກ ສູ� ວນ ຕີວົ ແລະບໍ�ຂ �ອຍ ເຮດັ ວຽກ ສູ� ວນ ຕີວົ ແລະບໍ�
ມ ່ສູດິ ໄດ � ຮບັ ໃນ ອະ ດດ່ ຜູ້� ານ ມາມ ່ສູດິ ໄດ � ຮບັ ໃນ ອະ ດດ່ ຜູ້� ານ ມາ 
in the past. ຂ �ອຍ ຕີ �ອງຂ �ອຍ ຕີ �ອງ
ເຮດັ  ແນວ ໃດ ຕີອນ ນ່ �ເຮດັ  ແນວ ໃດ ຕີອນ ນ່ �?

https://paidleave.wa.gov/
https://paidleave.wa.gov/es/
https://coronavirus.wa.gov/
https://welcoming.seattle.gov/covid19publiccharge/
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/laotian/Laotian-COVID-19-PUA-Applications-CheckList.pdf


 ຮຽນ ຮ້ � ເພີ່່� ມ ເຕີມ່ ທີ່່�ຮຽນ ຮ້ � ເພີ່່� ມ ເຕີມ່ ທີ່່�  esd.wa.gov

 ມ ່ວ ິທີ່ ່ການ ສູະ ໝົກັ ສູອງວ ິທີ່:່  ທີ່າງ ອອນ ລາຍ ຫືຼື� ທີ່າງ ໂທີ່ ລະ ສູບັ. ເວບັ ໄຊ ທີ່ ໌(esd.wa.gov) 
ເປ່ນັ ວ ິທີ່ ່ສູະ ໝົກັ ແລະ ຮບັ ເງນິ ຊ� ວຍ ເຫືຼື�ອ ໄວ ທີ່່�  ສຸູດ ໂດຍ ໃຊ � ຄອມ ພີ່ ິວ ເຕີ ່ເດ ັສູ ທີ່ອັບ ແລະ ເລດັ
ທີ່ອັບ.  ນອກ ຈັາກ ນ່ � ທີ່� ານ ຍງັ ສູາ ມາດ ໃຊ � ອຸ ປ່ະ ກອນ ມ� ຖ�, ແຕີ�  ມນັ ຈັະ ຍາກກວ� າ ເລກັ ນ �ອຍ ໃນ ການ
ນໍາ ທີ່າງ.  ເພີ່�� ອ ສູະ ໝົກັ ທີ່າງ ໂທີ່ ລະ ສູບັ ໃຫຼື � ໂທີ່ ຫຼືາ 800-318-6022. 

 ກ� ອນ ທີ່່�  ທີ່� ານ ຈັະ ສູະ ໝົກັ,  ດາວ ໂຫືຼືດ ລາຍ ການກວດ ການ ສູະ ໝົກັ. 

 ປ່ະ ລ ິມານ ສູາຍ ໂທີ່ຫືຼືາຍ ໃນ ຂະ ນະ ນ່ �, ສູະ ນັ �ນ ທີ່� ານ ອາດ ຈັະ ປ່ະ ສູບົ ກບັ ບນັ ຫຼືາ ໃນ ການ ໂທີ່ ຕີດິ ໃນ
ລະ ຫຼືວ� າງ ຊົ� ວ ໂມງ ເຮດັ ວຽກ ປ່ກົ ກະ ຕີ.ິ  ທີ່� ານ ອາດຈັະ ໂຊກ ດ ່ສູະ ໝົກັ ທີ່າງ ໂທີ່ ລະ ສູບັ ໄດ � ຖ �າ ທີ່� ານ
ໂທີ່ຫືຼືງັ 6 ໂມງ ແລງ ແລະ ກ� ອນ 7 ໂມງ ເຊົ �າ. ຖ �າ ທີ່� ານ ສູະ ໝົກັ ຊ �າ, ຈັ ົ� ງ ຮບັ ຮ້ � ວ� າ ທີ່� ານ ຈັະ ໄດ � ຮບັ
ການ ຊໍາ ລະ ເງນິ ທີ່ງັ ໝົດົ ທີ່່�  ທີ່� ານ ເປ່ນັ ຄ �າງ ຊະ ລໍາ, ໂດຍ  ນບັຍ �ອນ ກບັ ໄປ່ ວນັ ທີ່ ່ທີ່່�  ທີ່� ານ ມ ່ສູດິ ໄດ � ຮບັ. 

ສໍູາ ລບັ ຄໍາ ຖາມ ທີ່ົ� ວ ໄປ່, ໂທີ່ 833-572-8400

ຂັ �ນ ຕີອນ ອາດ ຈັະ ເຮດັ ໃຫຼື � ສູບັ ສູນົ, ດັ� ງ ນັ �ນ ສູິ� ງ ສໍູາ ຄນັ ແມ� ນ ຕີ �ອງກວດ ເບິ� ງ ຂໍ � ມ້ນ ໃນ ເວບັ ໄຊ ທີ່໌
 ແລະ ໃຊ � ລາຍ ການກວດ ແລະ ວ ິດ ່ໂອ ເພີ່�� ອ ຊ� ວຍ ທີ່� ານ ກຽມ ພີ່ �ອມ, ມນັ ຈັະ ງ� າຍ ຂຶ �ນ. ມຫື່ຼືາຍ
ຂັ �ນ ຕີອນ ທີ່່�  ທີ່� ານ ຈັະ ຕີ �ອງ ປ່ະ ຕີ ິບດັ ແລະ ຖ�າ ທີ່� ານ ບໍ�  ມ ່ສູດິ ໄດ � ຮບັ ເງນິ ຊ� ວຍ ເຫືຼື�ອ ສໍູາ ລບັ ການ ຫຼືວ� າງ
 ງານ, ເນ�� ອງ ຈັາກ ທີ່� ານ ເຮດັ ວຽກ ບໍ�  ເຕີມັ ເວ ລາ, ເຮດັ ທຸີ່ ລະ ກດິ ສູ� ວນ ຕີວົ ຫືຼື� ບໍ�  ສູາ ມາດ ໄປ່ ເຮດັ
ວຽກ ເນ�� ອງ ຈັາກ ໂຮງ ຮຽນ ລ້ກ ຂອງ ທີ່� ານ ປ່ດິ, ທີ່� ານ ຈັາໍ ເປ່ນັ ຈັະ ຕີ �ອງ ສູະ ໝົກັ ສໍູາ ລບັ ການ ຫຼືວ� າງ ງານ
ປ່ກົ ກະ ຕີ ິກ� ອນ ທີ່່�  ຈັະ ສູະ ໝົກັ ຂໍ ເງນິ ຊ� ວຍ ເຫືຼື�ອ ການ ຫຼືວ� າງ ງານ ເພີ່່� ມ ເຕີມ່ (ເອ່ �ນ ວ� າ ການ ຊ� ວຍ ເຫືຼື�ອ
ການ ຫຼືວ� າງ ງານ ຈັາກ ໂຣກ ລະ ບາດ ຫືຼື� PUA).

 ເວບັ ໄຊ ທີ່ ໌ຂອງ ພີ່ວກ ເຮາົ ກາໍ ລງັ ໄດ � ຮບັ ການ ອບັ ເດດ ເນ�� ອງ ຈັາກ ມ ່ຂໍ � ມ້ນ ໃໝົ� . ນອກ ຈັາກ ນ່ � ທີ່� ານ ຍງັ
ສູາ ມາດ ລງົ ທີ່ະ ບຽນ ສໍູາ ລບັ ການ ແຈັ �ງ ເຕີ�ອນ ອ ່ເມວ ເປ່ນັ ພີ່ າ ສູາ ອງັ ກດິ ໃນ ເວບັ ໄຊ ທີ່ ໌ ທີ່່�  ນ່ �. 

 ຮຽນ ຮ້ � ເພີ່່� ມ ເຕີມ່ ທີ່່�  esd.wa.gov

 ຂັ �ນ ຕີອນ ການ ສູະ ໝົກັ ກ� ຽວຂັ �ນ ຕີອນ ການ ສູະ ໝົກັ ກ� ຽວ
ຂ �ອງ ກບັ ຫຼືຍງັ ແດ�ຂ �ອງ ກບັ ຫຼືຍງັ ແດ� ?

 ຂ �ອຍ ຈັະ ຕີດິ ຕີາມ ການ ປ່� ຽນ ແປ່ງຂ �ອຍ ຈັະ ຕີດິ ຕີາມ ການ ປ່� ຽນ ແປ່ງ
ທີ່່�  ເກດ່ ຂຶ �ນ ທີ່ງັ ໝົດົ ໄດ � ແນວ ໃດທີ່່�  ເກດ່ ຂຶ �ນ ທີ່ງັ ໝົດົ ໄດ � ແນວ ໃດ?

 ຂ �ອຍ ຈັະ ສູະ ໝົກັ   ການ ປ່ະ ກນັຂ �ອຍ ຈັະ ສູະ ໝົກັ   ການ ປ່ະ ກນັ
 ການ ຫຼືວ� າງ ງານ  ໄດ � ແນວ ໃດ ການ ຫຼືວ� າງ ງານ  ໄດ � ແນວ ໃດ?

https://public.govdelivery.com/accounts/WAESD/signup/15249
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/laotian/Laotian-COVID-19_Applications_CheckList.pdf

