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ໃບຄໍາຮອ້ງຂໍປະກນັໄພການຫວ່າງງານ
ຂໍແ້ນະນາໍການຍື່ ນ

ປະກອບໃບຄໍາຮອ້ງນີໃ້ຫຄ້ບົຖວ້ນ ພອ້ມທງັປະກອບເອກະສານຄດັຕດິທີ່ ມໃີສ່. ພມິ ຫຼຂືຽນຂໍມູ້ນໃສ່. ໃຊນ້ໍາ້ໝກຶສຟີາ້ ຫຼສືດໍີາເທົ່ ານັນ້.

ຕອບທຸກຄໍາຖາມຢູ່ໃນແຕ່ລະໜາ້. ກວດຄນືເບິ່ ງໃບຄໍາຮອ້ງຂອງທ່ານໃຫລ້ະອຽດ ເພື່ ອເບິ່ ງຄວາມຮຽບຮອ້ຍ. ໃບຄໍາຮອ້ງທີ່ ບ່ໍຄບົຖວ້ນອາດຈະເຮດັໃຫມ້ກີານຊກັຊາ້ ຫຼຂືດັຂວາງ
ການຍື່ ນຂໍຮ້ຽກຮອ້ງຂອງທ່ານ, ຫຼເືຮດັໃຫມ້ກີານປະຕເິສດເງນິຊ່ວຍເຫຼອືໄດ.້ ຖາ້ກມົພດັທະນາການຈາ້ງງານ (EDD) ຈາໍເປັນຕອ້ງກວດສອບຂໍມູ້ນໃດໜຶ່ ງທີ່ ທ່ານໃຫຢູ່້ໃນເວລາທີ່

ຍື່ ນຂໍຮ້ຽກຮອ້ງ, ທ່ານຈະໄດຮ້ບັແບບຟອມເພີ່ ມເຕມີໂດຍທາງໄປສະນ ີແລະຈະໄດຮ້ບັການບອກໃຫປ້ະກອບຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕມີ ແລະ/ຫຼເືອກະສານໃສ່ຕື່ ມ.

ຄໍາຖາມຂອງໃບຄໍາຮອ້ງ

ຄໍາຕອບທີ່ ທ່ານຕອບຄໍາຖາມຢູ່ໃນໃບຄໍາຮອ້ງນີຕ້ອ້ງເປັນຄວາມຈງິ ແລະຖກືຕອ້ງ. ທ່ານອາດຈະຖກືລງົໂທດໄດ ້ຖາ້ທ່ານໃຫຄໍ້າຕອບໃຫກ້ານຜດິ ຫຼກືກັຂໍມູ້ນໄວ.້

1. ທ່ານເຮດັວຽກຢູ່ໃນລດັອື່ ນ ນອກເໜອືຈາກລດັຄາລຟໍິເນຍບໍຢູ່ໃນ 18
ເດອືນຜ່ານມາ?
ແລະ/ຫຼື

ທ່ານເຮດັວຽກຢູ່ໃນປະເທດການາດາບໍຢູ່ໃນ 18 ເດອືນຜ່ານມາ?

1. ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ     ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ໃຫໝ້າຍໃສ່ຫອ້ງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຢູ່ລຸ່ມນີ:້ 
ລດັທີ່ ຢູ່ນອກຄາລຟໍິເນຍ, ໃຫລ້ະບຸລດັ:

 ປະເທດການາດາ

2. ໝາຍເລກປະກນັສງັຄມົຂອງທ່ານແມ່ນຫຍງັ ຕາມທີ່ ທາງອງົການປະກນັສງັ
ຄມົເອາົໃຫທ່້ານ?

ກ) ຖາ້ EDD ໄດເ້ອາົໝາຍເລກລູກຄາ້ EDD (ECN)  ໃຫກ້ບັທ່ານ, 
ກະລຸນາບອກ ECN ຢູ່ທີ່ ນີ.້ (ECN ແມ່ນໝາຍເລກ 9
ຕວົເລກທີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ດວ້ຍ 999 ຫຼ ື990.)

2.

ກ)

2ກ. ຂຽນໝາຍເລກປະກນັສງັຄມົອື່ ນທີ່ ທ່ານໄດໃ້ຊ.້ 2ກ. 

3. ຊື່ ເຕມັຂອງທ່ານແມ່ນຫຍງັ? 3. ນາມສະກຸນ   
 ຊື່    
 ຕວົອກັສອນຫຍໍຊ້ື່ ກາງ

4. ນີແ້ມ່ນຊື່ ທີ່ ປະກດົຢູ່ໃນບດັປະກນັສງັຄມົຂອງທ່ານບໍ?

ກ) ຖາ້ບ່ໍແມ່ນ, ໃຫບ້ອກຊື່ ທີ່ ປະກດົຢູ່ໃນບດັປະກນັສງັຄມົຂອງທ່ານ.

4.  ແມ່ນແລວ້     ບ່ໍແມ່ນ

ກ) ນາມສະກຸນ  
ຊື່    
ຕວົອກັສອນຫຍໍຊ້ື່ ກາງ  

5. ຂຽນຊື່ ອື່ ນທີ່ ທ່ານໄດໃ້ຊ.້ 5. 

6. ວນັເດອືນປີເກດີຂອງທ່ານແມ່ນຫຍງັ? 6.   (ດດ/ວວ/ປປປປ)

7. ທ່ານແມ່ນເພດໃດ? 7. ຊາຍ  ຍງິ

8. ທ່ານຢາກຈະເອາົເອກະສານສະບບັຂຽນຂອງທ່ານເປັນພາສາອງັກດິ
ຫຼພືາສາສະເປນ?
ກ) ພາສາເວົາ້ທີ່ ທ່ານມກັໃຊແ້ມ່ນພາສາຫຍງັ?

8. ພາສາອງັກດິ  ພາສາສະເປນ

ກ) 

9. ທ່ານໄດຍ້ື່ ນເອາົປະກນັໄພຫວ່າງງານຂອງລດັຄາລຟໍິເນຍ ຫຼຂໍືຮ້ຽກຮອ້ງປະ
ກນັໄພຄວາມພກິານຢູ່ໃນສອງປີຜ່ານມາບໍ?
ກ) ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ຂຽນການຮຽກຮອ້ງແຕ່ລະປະເພດລງົ ແລະວນັທຫີຼາ້

ສຸດທີ່ ໄດຍ້ື່ ນການຮຽກຮອ້ງ.

9. ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ 

ກ)  ວນັທຮີຽກຮອ້ງເອາົການຫວ່າງງານ (ດດ/ວວ/ປປປປ)

ກ)  ວນັທຮີຽກຮອ້ງເອາົຄວາມພກິານ (ດດ/ວວ/ປປປປ)

- - - -
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ໃບຄໍາຮອ້ງຂໍປະກນັໄພການຫວ່າງງານ
ໝາຍເລກປະກນັສງັຄມົ:        –  –  

10. ທ່ານມໃີບອະນຸຍາດຂບັຂີ່ ທີ່ ລດັ/ໜ່ວຍງານອອກໃຫທ່້ານບໍ?

ກ) ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ໃຫບ້ອກຊື່ ລດັ/ໜ່ວຍງານທີ່ ອອກໃຫ ້
ແລະໝາຍເລກໃບຂບັຂີ່ ຂອງທ່ານ.

ຖາ້ບ່ໍແມ່ນ, ຕອບຄໍາຖາມຂໍ ້ຂ-ງ:

ຂ) ທ່ານມບີດັປະຈາໍຕວົທີ່ ລດັ/ໜ່ວຍງານອອກໃຫທ່້ານບໍ?

ຄ) ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ໃຫບ້ອກຊື່ ລດັ/ໜ່ວຍງານທີ່ ອອກໃຫ ້
ແລະໝາຍເລກບດັປະຈາໍຕວົຂອງທ່ານ.

ງ) ທ່ານຊອກຫາວຽກດວ້ຍວທິໃີດ ແລະຖາ້ທ່ານມວີຽກເຮດັແລວ້, 
ທ່ານເຮດັແນວໃດໄປວຽກ?

10. ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ

ກ) ຊື່ ລດັ/ໜ່ວຍງານທີ່ ອອກໃຫ:້
ເລກໃບຂບັຂີ່ :  

ຖາ້ບ່ໍແມ່ນ, ຕອບຄໍາຖາມຂໍ ້ຂ-ງ:

ຂ)  ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ

ຄ) ຊື່ ລດັ/ໜ່ວຍງານທີ່ ອອກໃຫ:້
 ໝາຍເລກບດັປະຈາໍຕວົ:  

ງ) ກະລຸນາອະທບິາຍ:   

11. ເບໂີທລະສບັຂອງທ່ານແມ່ນຫຍງັ?
ກ) ຖາ້ທ່ານຫູໜວກ, ຫູບ່ໍຄ່ອຍໄດຍ້ນິ,

ຫຼມືຄີວາມພກິານທາງດາ້ນຄໍາເວົາ້ ແລະໃຊ ້TTY ຫຼກືານຖ່າຍທອດ
ຂອງລດັຄາລຟໍິເນຍເພື່ ອສື່ ສານ, ໃຫໝ້າຍໃສ່ຫອ້ງທີ່ ເໝາະສມົ.

11.   –    –  
ກ)  TTY (ບ່ໍມສີຽງ)      ການບໍລກິານຖ່າຍທອດຂອງລດັຄາລຟໍິເນຍ

12. ທີ່ ຢູ່ທາງໄປສະນຂີອງທ່ານແມ່ນຫຍງັ?
(ລວມທງັເມອືງ, ລດັ, ແລະລະຫດັໄປສະນຂີອງທ່ານ)

12. ຖະໜນົ:      ອາພາດເມັນ້: 
ເມອືງ:
ລດັ:       ລະຫດັໄປສະນ:ີ  

13. ທີ່ ຢູ່ບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງທ່ານຄກືນັກບັທີ່ ຢູ່ທາງໄປສະນຂີອງທ່ານບໍ?
ກ) ຖາ້ບ່ໍແມ່ນ, ໃສ່ທີ່ ຢູ່ບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງທ່ານເຂົາ້ໄປ. (ລວມທງັເມອືງ,

ລດັ, ແລະລະຫດັໄປສະນ ີແລະໝາຍເລກອາພາດເມັນ້ຂອງທ່ານ.) 
ທີ່ ຢູ່ບ່ອນຢູ່ອາໄສບ່ໍສາມາດເປັນຕູ ້ປ. ນ. ກະລຸນາບອກທີ່ ຢູ່ຖະໜນົ.

13. ແມ່ນແລວ້      ບ່ໍແມ່ນ
ກ) ຖະໜນົ:        ອາພາດເມັນ້:  

ເມອືງ:   
 ລດັ:        ລະຫດັໄປສະນ:ີ  

14. ຖາ້ທ່ານບ່ໍອາໄສຢູ່ໃນລດັຄາລຟໍິເນຍ, ຊື່ ຂອງຄາວຕີທ້ີ່ ທ່ານອາໄສຢູ່ແມ່ນ
 

ຫຍງັ?
14.  

15. ທ່ານເປັນຄນົເຊືອ້ສາຍ ຫຼຊືນົເຜົ່ າໃດ? ໝາຍເອາົອນັໜຶ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້

 ຜວິຂາວ  ຜວິດໍາບ່ໍແມ່ນເຊືອ້ສາຍສະເປນ  ເຊືອ້ສາຍສະເປນ

 ອາຊ ີ  ອາເມຣກິນັສາຍເລອືດອນິເດຍ/ພືນ້ເມອືງອາລາສກາ້  ຈນີ

 ກາໍປູເຈຍ ຟິລບິປ່ິນ  ຊາວເກາະປາຊຟິີກອື່ ນໆ

 ຊາວເກາະກວາມ  ອນິເດຍເຊືອ້ສາຍອາຊ ີ  ຍປຸ່ີນ

 ເກາົຫຼ ີ  ລາວ  ຊາມວົ

 ຫວຽດນາມ  ຮາວາຍ ຂອ້ຍເລອືກທີ່ ຈະບ່ໍຕອບ

16. ທ່ານມຄີວາມພກິານບໍ? (ຄວາມພກິານແມ່ນຄວາມບກົພ່ອງທາງດາ້ນ
ຮ່າງກາຍ ຫຼຈືດິໃຈທີ່ ຈາໍກດັກດິຈະກາໍການດໍາລງົຊວີດິອນັໜຶ່ ງ ຫຼຫືຼາຍອນັ,
ເຊັ່ ນ ການດູແລຕວົເອງ, ການເຮດັໜາ້ວຽກເອາົເອງ, ການຍ່າງ, ການເບິ່ ງ,
ການຟັງ, ການເວົາ້, ການຫາຍໃຈ, ການຮຽນຮູ ້ຫຼກືານເຮດັວຽກ.)

16. ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ     ຂອ້ຍເລອືກທີ່ ຈະບ່ໍຕອບ

17. ທ່ານເຂົາ້ຮຽນຈບົຮອດເກຣດໃດສູງສຸດ?  ໃຫ໊ໝາຍເອາົແຕ່ຫອ້ງດຽວເທົ່ ານັນ້.

 ບ່ໍຈບົໄຮສະກລູ  ມໃີບປະກາດໄຮສະກລູ ຫຼ ືGED  ວທິະຍາໄລ ຫຼໂືຮງຮຽນວຊິາຊບີໜອ້ຍໜຶ່ ງ

 ອານຸປະລນິຍາສາຍສລິະປະ  ປະລນິຍາຕສີາຍສນິລະປະ ຫຼວືທິະຍາສາດ  ປະລນິຍາໂທ ຫຼປືະລນິຍາເອກ

18. ທ່ານເປັນນກັຮບົເກົ່ າທະຫານບໍ? 18. ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ
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ຕວົ
ຢ່າ
ງ

ໃບຄໍາຮອ້ງຂໍປະກນັໄພການຫວ່າງງານ
ໝາຍເລກປະກນັສງັຄມົ:        –  –  

19. ໃຫຂໍ້ມູ້ນການຈາ້ງງານ ແລະຄ່າຈາ້ງຂອງທ່ານສໍາລບັ 18 ເດອືນຜ່ານມາ. ຖາ້ທ່ານເຮດັວຽກໃຫກ້ບັໜ່ວຍງານຊົ່ ວຄາວ, ຜູຮ້ບັເໝາົແຮງງານ, ຕວົແທນສໍາລບັນກັສະແດງຊາຍ
ຫຼນືກັສະແດງຍງິ, ຫຼນືາຍຈາ້ງທີ່ ໄດມ້ກີານລາຍງານຄ່າຈາ້ງພາຍໃຕຊ້ື່ ຂອງບໍລສິດັ, ຄ່າຈາ້ງຂອງທ່ານອາດຈະຖກືລາຍງານພາຍໃຕຊ້ື່ ຂອງນາຍຈາ້ງນັນ້. ທ່ານອາດຈະຢາກໃຫເ້ບິ່ ງໃນສົນ້ໃບເຊກັ
ເງນິຂອງທ່ານ ຫຼໃືບ W-2(s) ເພື່ ອເອາົຊື່ ຂອງນາຍຈາ້ງຂອງທ່ານ.
ກ) ຊື່  ແລະທີ່ ຢູ່ທາງໄປສະນຂີອງນາຍຈາ້ງທຸກຄນົ ທີ່ ທ່ານໄດເ້ຮດັວຽກໃຫໃ້ນ 18 ເດອືນຜ່ານມາ.
ຂ) ໄລຍະການຈາ້ງງານ (ວນັທໄີດເ້ຮດັວຽກ).
ຄ) ຄ່າຈາ້ງທງັໝດົທີ່ ໄດຮ້ບັສໍາລບັນາຍຈາ້ງທຸກຄນົ ຢູ່ໃນ 18 ເດອືນຜ່ານມາ.
ງ) ທ່ານໄດຮ້ບັການຈ່າຍຄ່າຈາ້ງແນວໃດ (ລະບຸເປັນຊົ່ ວໂມງ, ອາທດິ, ເດອືນ, ປີ, ຄອມມດິຊນັ, ຫຼອືດັຕາມອບເໝາົ).
ຈ) ລະບຸວ່າທ່ານເຮດັວຽກເຕມັເວລາ ຫຼບ່ໍືເຕມັເວລາ.
ສ) ທ່ານເຮດັວຽກຈກັຊົ່ ວໂມງຕ່ໍອາທດິ.
ຊ) ໝາຍໃສ່ຫອ້ງ “ແມ່ນແລວ້/ບ່ໍແມ່ນ” ທີ່ ເໝາະສມົ ຖາ້ນາຍຈາ້ງແມ່ນ (ຫຼບ່ໍືແມ່ນ) ໂຮງຮຽນ ຫຼສືະຖາບນັການສກຶສາ ຫຼນືາຍຈາ້ງຂອງລດັ ຫຼບ່ໍືຫວງັຜນົກາໍໄລໃນບ່ອນທີ່ ທ່ານເຮດັວຽກ

ກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຮງຮຽນ.
ໝາຍເຫດ: ເປັນເລື່ ອງສໍາຄນັທີ່ ທ່ານຕອ້ງລາຍງານຊື່ ນາຍຈາ້ງ ແລະທີ່ ຢູ່ທາງໄປສະນ,ີ ໄລຍະເວລາການຈາ້ງງານ, ແລະຄ່າຈາ້ງຢ່າງຖກືຕອ້ງ. ການບ່ໍໃຫຂໍ້ມູ້ນຄບົຖວ້ນແມ່ນຈະເຮດັໃຫເ້ງນິຊ່ວຍເຫຼອື

ຂອງທ່ານຊກັຊາ້ ຫຼຖືກືປະຕເິສດ.

ກ) ຊື່ ນາຍຈາ້ງ ແລະທີ່ ຢູ່ທາງໄປສະນ ີ ຂ)  ວນັທໄີດເ້ຮດັວຽກ ຄ)  ຄ່າຈາ້ງທງັໝດົ ງ)  ທ່ານໄດຮ້ບັຈ່າຍຄ່າແນວໃດ? 
(ຕວົຢ່າງ, ເປັນອາທດິ, ເດອືນ, ອື່ ນໆ)?

ຊື່ :    ຈາກ:    $ 
ທີ່ ຢູ່ທາງໄປສະນ:ີ   ເຖງິ:  
ຖະໜນົ:   
ເມອືງ:   
ລດັ:        ລະຫດັໄປສະນ:ີ  

ຈ) ທ່ານເຮດັວຽກເຕມັເວລາ ຫຼບ່ໍືເຕມັເວລາ?        F/T       P/T ສ) ທ່ານເຮດັວຽກຈກັຊົ່ ວໂມງຕ່ໍອາທດິ?
ຊ) ນາຍຈາ້ງແມ່ນນາຍຈາ້ງໂຮງຮຽນ ຫຼນືາຍຈາ້ງຂອງລດັ ຫຼບ່ໍືຫວງັຜນົກາໍໄລບໍໃນບ່ອນທີ່ ທ່ານເຮດັວຽກກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຮງຮຽນ?  ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ

ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ໃຫບ້ອກເບໂີທລະສບັ:    –    –  

ກ) ຊື່ ນາຍຈາ້ງ ແລະທີ່ ຢູ່ທາງໄປສະນ ີ ຂ)  ວນັທໄີດເ້ຮດັວຽກ ຄ)  ຄ່າຈາ້ງທງັໝດົ ງ)  ທ່ານໄດຮ້ບັຈ່າຍຄ່າແນວໃດ?  
(ຕວົຢ່າງ, ເປັນອາທດິ, ເດອືນ, ອື່ ນໆ)?

ຊື່ :    ຈາກ:    $  
ທີ່ ຢູ່ທາງໄປສະນ:ີ    ເຖງິ:   
ຖະໜນົ:   
ເມອືງ:   
ລດັ:        ລະຫດັໄປສະນ:ີ  

ຈ) ທ່ານເຮດັວຽກເຕມັເວລາ ຫຼບ່ໍືເຕມັເວລາ?       F/T       P/T ສ) ທ່ານເຮດັວຽກຈກັຊົ່ ວໂມງຕ່ໍອາທດິ?
ຊ) ນາຍຈາ້ງແມ່ນນາຍຈາ້ງໂຮງຮຽນ ຫຼນືາຍຈາ້ງຂອງລດັ ຫຼບ່ໍືຫວງັຜນົກາໍໄລບໍໃນບ່ອນທີ່ ທ່ານເຮດັວຽກກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຮງຮຽນ?  ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ

ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ໃຫບ້ອກເບໂີທລະສບັ:    –    –  

ກ) ຊື່ ນາຍຈາ້ງ ແລະທີ່ ຢູ່ທາງໄປສະນ ີ ຂ)  ວນັທໄີດເ້ຮດັວຽກ ຄ)  ຄ່າຈາ້ງທງັໝດົ ງ)  ທ່ານໄດຮ້ບັຈ່າຍຄ່າແນວໃດ?  
(ຕວົຢ່າງ, ເປັນອາທດິ, ເດອືນ, ອື່ ນໆ)?

ຊື່ :    ຈາກ:    $ 
ທີ່ ຢູ່ທາງໄປສະນ:ີ   ເຖງິ:  
ຖະໜນົ:   
ເມອືງ:   
ລດັ:        ລະຫດັໄປສະນ:ີ  

ຈ) ທ່ານເຮດັວຽກເຕມັເວລາ ຫຼບ່ໍືເຕມັເວລາ?        F/T       P/T ສ) ທ່ານເຮດັວຽກຈກັຊົ່ ວໂມງຕ່ໍອາທດິ?
ຊ) ນາຍຈາ້ງແມ່ນນາຍຈາ້ງໂຮງຮຽນ ຫຼນືາຍຈາ້ງຂອງລດັ ຫຼບ່ໍືຫວງັຜນົກາໍໄລບໍໃນບ່ອນທີ່ ທ່ານເຮດັວຽກກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຮງຮຽນ?  ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ

ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ໃຫບ້ອກເບໂີທລະສບັ:    –    –  

ກ) ຊື່ ນາຍຈາ້ງ ແລະທີ່ ຢູ່ທາງໄປສະນ ີ ຂ)  ວນັທໄີດເ້ຮດັວຽກ ຄ)  ຄ່າຈາ້ງທງັໝດົ ງ)  ທ່ານໄດຮ້ບັຈ່າຍຄ່າແນວໃດ?  
(ຕວົຢ່າງ, ເປັນອາທດິ, ເດອືນ, ອື່ ນໆ)?

ຊື່ :    ຈາກ:    $ 
ທີ່ ຢູ່ທາງໄປສະນ:ີ   ເຖງິ:  
ຖະໜນົ:   
ເມອືງ:   
ລດັ:        ລະຫດັໄປສະນ:ີ  

ຈ) ທ່ານເຮດັວຽກເຕມັເວລາ ຫຼບ່ໍືເຕມັເວລາ?        F/T       P/T ສ) ທ່ານເຮດັວຽກຈກັຊົ່ ວໂມງຕ່ໍອາທດິ?
ຊ) ນາຍຈາ້ງແມ່ນນາຍຈາ້ງໂຮງຮຽນ ຫຼນືາຍຈາ້ງຂອງລດັ ຫຼບ່ໍືຫວງັຜນົກາໍໄລບໍໃນບ່ອນທີ່ ທ່ານເຮດັວຽກກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຮງຮຽນ?  ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ

ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ໃຫບ້ອກເບໂີທລະສບັ:    –    –  
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ຕວົ
ຢ່າ
ງ

ໃບຄໍາຮອ້ງຂໍປະກນັໄພການຫວ່າງງານ
ໝາຍເລກປະກນັສງັຄມົ:        –  –  

19. ຕ່ໍໄປ
ກ) ຊື່ ນາຍຈາ້ງ ແລະທີ່ ຢູ່ທາງໄປສະນ ີ ຂ)  ວນັທໄີດເ້ຮດັວຽກ ຄ)  ຄ່າຈາ້ງທງັໝດົ ງ)  ທ່ານໄດຮ້ບັຈ່າຍຄ່າແນວໃດ?  

(ຕວົຢ່າງ, ເປັນອາທດິ, ເດອືນ, ອື່ ນໆ)?
ຊື່ :   ຈາກ:   $ 
ທີ່ ຢູ່ທາງໄປສະນ:ີ  ເຖງິ:  
ຖະໜນົ:   
ເມອືງ:   
ລດັ:        ລະຫດັໄປສະນ:ີ  

ຈ) ທ່ານເຮດັວຽກເຕມັເວລາ ຫຼບ່ໍືເຕມັເວລາ?       F/T       P/T ສ) ທ່ານເຮດັວຽກຈກັຊົ່ ວໂມງຕ່ໍອາທດິ?
ຊ) ນາຍຈາ້ງແມ່ນນາຍຈາ້ງໂຮງຮຽນ ຫຼນືາຍຈາ້ງຂອງລດັ ຫຼບ່ໍືຫວງັຜນົກາໍໄລບໍໃນບ່ອນທີ່ ທ່ານເຮດັວຽກກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຮງຮຽນ?  ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ

ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ໃຫບ້ອກເບໂີທລະສບັ:  – –

ກ) ຊື່ ນາຍຈາ້ງ ແລະທີ່ ຢູ່ທາງໄປສະນ ີ ຂ)  ວນັທໄີດເ້ຮດັວຽກ ຄ)  ຄ່າຈາ້ງທງັໝດົ ງ)  ທ່ານໄດຮ້ບັຈ່າຍຄ່າແນວໃດ?  
(ຕວົຢ່າງ, ເປັນອາທດິ, ເດອືນ, ອື່ ນໆ)?

ຊື່ :   ຈາກ:   $ 
ທີ່ ຢູ່ທາງໄປສະນ:ີ  ເຖງິ:  
ຖະໜນົ:   
ເມອືງ:   
ລດັ:        ລະຫດັໄປສະນ:ີ  

ຈ) ທ່ານເຮດັວຽກເຕມັເວລາ ຫຼບ່ໍືເຕມັເວລາ?       F/T       P/T ສ) ທ່ານເຮດັວຽກຈກັຊົ່ ວໂມງຕ່ໍອາທດິ?
ຊ) ນາຍຈາ້ງແມ່ນນາຍຈາ້ງໂຮງຮຽນ ຫຼນືາຍຈາ້ງຂອງລດັ ຫຼບ່ໍືຫວງັຜນົກາໍໄລບໍໃນບ່ອນທີ່ ທ່ານເຮດັວຽກກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຮງຮຽນ?  ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ

ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ໃຫບ້ອກເບໂີທລະສບັ:  –

20. ໃນລະຫວ່າງ 18 ເດອືນຜ່ານມາ ທ່ານໄດເ້ຮດັວຽກໃຫກ້ບັນາຍຈາ້ງຄນົອື່ ນ
ທີ່ ບ່ໍຢູ່ໃນລາາຍຊື່ ໃນຄໍາຖາມທ ີ19 ບໍ?

20.  ແມ່ນແລວ້      ບ່ໍແມ່ນ
ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ຂຽນລາຍການຂໍມູ້ນນາຍຈາ້ງສໍາລບັຄໍາຖາມ 19 ກ-ຊ ໃສ່ໃບເຈຍ້ແຍກເພີ່ ມອກີ. ຄດັຕດິເຈຍ້
ຂຽນເພີ່ ມຕື່ ມນັນ້ໃສ່ກບັໃບຄໍາຮອ້ງນີ.້

21. ຖາ້ທາງ EDD ພບົວ່າ ທ່ານບ່ໍມຄ່ີາຈາ້ງພຽງພໍຢູ່ໃນໄລຍະພືນ້ຖານມາດຕະ
ຖານ ເພື່ ອປະກອບການຮຽກຮອ້ງທີ່ ນາໍໃຊໄ້ດ,້ ທ່ານຢາກຈະພະຍາຍາມປະ
ກອບຂໍຮ້ຽກຮອ້ງດວ້ຍການໃຊໄ້ລຍະພືນ້ຖານທາງເລອືກບໍ?
ສໍາລບັຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັໄລຍະພືນ້ຖານມາດຕະຖານ 
ແລະໄລຍະພືນ້ຖານທາງເລອືກ, ໃຫເ້ຂົາ້ເບິ່ ງເວບັໄຊທ ໌EDD ທີ່
www.edd.ca.gov.

21.  ແມ່ນແລວ້     ບ່ໍແມ່ນ

22. ໃນລະຫວ່າງ 18 ເດອືນຜ່ານມາ, ນາຍຈາ້ງຄນົໃດທີ່ ທ່ານເຮດັວຽກໃຫດ້ນົ
ທີ່ ສຸດ?
ກ) ທຸລະກດິປະເພດໃດທີ່ ນາຍຈາ້ງເຮດັ? (ກະລຸນາສະເພາະເຈາະຈງົ.

ຕວົຢ່າງ, ຮາ້ນອາຫານ, ຊກັແຫງ້, ກໍ່ ສາ້ງ, ຮາ້ນປຶມ້.)

ຂ) ທ່ານເຮດັວຽກໃຫນ້າຍຈາ້ງຄນົນັນ້ດນົປານໃດ?
ຄ) ທ່ານເຮດັວຽກປະເພດໃດໃຫນ້າຍຈາ້ງຄນົນັນ້?

22. ຊື່ ນາຍຈາ້ງ:

ກ) ປະເພດທຸລະກດິ:

ຂ) ປີ:       ເດອືນ:  
ຄ) 

23. ອາຊບີປົກກະຕຂິອງທ່ານແມ່ນຫຍງັ? 23. 

24. ວຽກປົກກະຕຂິອງທ່ານເປັນວຽກຕາມລະດູການບໍ?
ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ຕອບຄໍາຖາມຂໍ ້ກ-ຄ:

ກ) ປົກກະຕແິລວ້ນັນ້ ລະດູການເລີ່ ມຕົນ້ເມື່ ອໃດ?
ຂ) ປົກກະຕແິລວ້ນັນ້ ລະດູການຈບົລງົເມື່ ອໃດ?
ຄ) ທ່ານມທີກັສະອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກອນັໃດອກີບໍ?

24. ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ
ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ຕອບຄໍາຖາມຂໍ ້ກ-ຄ:

ກ)   (ດດ/ວວ/ປປປປ)
ຂ)   (ດດ/ວວ/ປປປປ)
ຄ) 

–
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ຕວົ
ຢ່າ
ງ

ໃບຄໍາຮອ້ງຂໍປະກນັໄພການຫວ່າງງານ
ໝາຍເລກປະກນັສງັຄມົ:        –  –  

ກະລຸນາໃຫຂໍ້ມູ້ນກ່ຽວກບັນາຍຈາ້ງຜູຫ້ຼາ້ສຸດຂອງທ່ານ. ນີແ້ມ່ນນາຍຈາ້ງທີ່ ທ່ານໄດເ້ຮດັວຽກໃຫຫ້ຼາ້ສຸດ ໂດຍບ່ໍຄໍານງຶເຖງິວ່າທ່ານໄດເ້ຮດັວຽກຢູ່ກບັວຽກນັນ້ດນົປານໃດແລວ້,
ປະເພດຂອງວຽກທີ່ ທ່ານໄດເ້ຮດັໃຫກ້ບັນາຍຈາ້ງຜູນ້ ັນ້, ຫຼທ່ືານຈະໄດຮ້ບັຄ່າຈາ້ງ ຫຼບ່ໍືກໍ່ ຕາມ.

ຖາ້ທ່ານເຮດັວຽກໃຫກ້ບັໜ່ວຍງານຊົ່ ວຄາວ, ຜູຮ້ບັເໝາົແຮງງານ, ຕວົແທນສໍາລບັນກັສະແດງຊາຍ ຫຼນືກັສະແດງຍງິ, ຫຼນືາຍຈາ້ງທີ່ ໄດມ້ກີານລາຍງານຄ່າຈາ້ງພາຍໃຕຊ້ື່ ຂອງບໍ
ລສິດັ, ຄ່າຈາ້ງຂອງທ່ານອາດຈະຖກືລາຍງານພາຍໃຕຊ້ື່ ຂອງນາຍຈາ້ງນັນ້. ຖາ້ທ່ານໄດເ້ຮດັວຽກໃຫກ້ບັໜ່ວຍບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຢູ່ໃນບາ້ນ (IHSS), ຜູໄ້ດຮ້ບັສະຫວດັດ ີ
ການທີ່ ເປັນຜູທ່້ານຈດັການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຢູ່ໃນບາ້ນໃຫນ້ັນ້ແມ່ນນາຍຈາ້ງຂອງທ່ານ, ບ່ໍແມ່ນຄາວຕີ.້ ທ່ານອາດຈະຢາກໃຫເ້ບິ່ ງໃນສົນ້ໃບເຊກັເງນິຂອງທ່ານ ຫຼໃືບ
W-2(s) ເພື່ ອເອາົຊື່ ຂອງນາຍຈາ້ງຂອງທ່ານ.

ຄໍາເຕອືນ:   ເພື່ ອຍື່ ນຂໍຮ້ຽກຮອ້ງ,  ບຸກຄນົຕ່າງໆຈະຕອ້ງບ່ໍໄດເ້ຮດັວຽກ ຫຼເືຮດັວຽກໜອ້ຍລງົກວ່າວຽກເຕມັເວລາ. ທ່ານຕອ້ງໃຫຂໍ້ມ້ນູກ່ຽວກບັນາຍຈາ້ງຜູຫຼ້າ້ສຸດທີ່ ທ່ານເຮດັ
ວຽກໃຫໃ້ນຖານະເປັນລູກຈາ້ງ. ຢ່າລວມເອາົການເຮດັທຸລະກດິສ່ວນຕວົ ນອກຈາກວ່າທ່ານມກີານຄຸມ້ຄອງທີ່ ເລອືກໄວ.້

25. ວນັທໃີດເປັນມືສຸ້ດທາ້ຍທີ່ ທ່ານໄດເ້ຮດັວຽກຕວົຈງິໃຫກ້ບັນາຍຈາ້ງຜູຫ້ຼາ້
ສຸດ?
ກ) ຄ່າຈາ້ງທງັໝດົຂອງທ່ານໃນອາທດິສຸດທາ້ຍຂອງການເຮດັວຽກ

ແມ່ນເທົ່ າໃດ? ສໍາລບັຈດຸປະສງົຂອງປະກນັໄພການຫວ່າງງານ, 
ອາທດິເລີ່ ມຕົນ້ວນັອາທດິ ແລະຈບົລງົໃນວນັເສາົຕ່ໍມາ.

ຂ) ຊື່ ເຕມັຂອງນາຍຈາ້ງຜູຫ້ຼາ້ສຸດຂອງທ່ານແມ່ນຫຍງັ?
ຄ) ທີ່ ຢູ່ທາງໄປສະນຂີອງນາຍຈາ້ງຜູຫ້ຼາ້ສຸດຂອງທ່ານແມ່ນຫຍງັ?

ງ) ທີ່ ຢູ່ບ່ອນຢູ່ຂອງນາຍຈາ້ງຜູຫ້ຼາ້ສຸດຂອງທ່ານເປັນອນັດຽວກບັທີ່ ຢູ່
ທາງໄປສະນຂີອງເຂາົເຈ ົາ້ບໍ? (ທີ່ ຢູ່ບ່ອນຢູ່ອາໄສບ່ໍສາມາດເປັນຕູ ້ 
ປ. ນ. ກະລຸນາບອກທີ່ ຢູ່ຖະໜນົ.)

ຖາ້ບ່ໍແມ່ນ, ທີ່ ຢູ່ທາງໄປສະນຂີອງນາຍຈາ້ງຜູຫ້ຼາ້ສຸດຂອງທ່ານແມ່ນ
ຫຍງັ?

ຈ) ໂທລະສບັຂອງນາຍຈາ້ງຜູຫ້ຼາ້ສຸດຂອງທ່ານຢູ່ໃນທີ່ ຢູ່ບ່ອນຢູ່ແມ່ນເບີ
ຫຍງັ?

ສ) ຫວົໜາ້ຄຸມງານໂດຍກງົຂອງທ່ານຊື່ ຫຍງັ?
ຊ) ອະທບິາຍຫຍໍເ້ປັນຄໍາເວົາ້ຂອງທ່ານກ່ຽວກບັເຫດຜນົທີ່ ທ່ານບ່ໍເຮດັ

ວຽກໃຫກ້ບັນາຍຈາ້ງຜູຫ້ຼາ້ສຸດຂອງທ່ານໃສ່ໃນຊ່ອງຫວ່າງທີ່ ຈດັໃຫ.້ 
ກະລຸນາຢ່າເອາົເອກະສານຄດັຕດິອນັໃດໃສ່.

25.   (ດດ/ວວ/ປປປປ)

ກ) $ 

ຂ) ຊື່ :   
ຄ) ທີ່ ຢູ່ທາງໄປສະນ:ີ

ຖະໜນົ:  
ເມອືງ:   
ລດັ:     ລະຫດັໄປສະນ:ີ  

ງ)  ແມ່ນແລວ້      ບ່ໍແມ່ນ

ທີ່ ຢູ່ບ່ອນຢູ່:  
ຖະໜນົ:   
ເມອືງ:   
ລດັ:     ລະຫດັໄປສະນ:ີ  

ຈ) – – 

ສ) 
ຊ) ເຫດຜນົ: 

26. ທ່ານໝດົວຽກ (ໂດຍທາງກງົ ຫຼທືາງອອ້ມ) ກບັນາຍຈາ້ງຜູໃ້ດໜຶ່ ງ 
(ນາຍຈາ້ງຜູຫ້ຼາ້ສຸດ ຫຼນືາຍຈາ້ງຜູໃ້ດໜຶ່ ງໃນ 18 ເດອືນຜ່່ານມາ) ເນື່ ອງຈາກ
ຄວາມຂດັແຍງ້ທາງການຄາ້ບໍ, ເຊັ່ ນວ່າ ການປະທວ້ງ ຫຼກືານນດັຢຸດງານ?

26. ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ

ຖາ້ແມ່ນແລວ້ ແລະສະຫະພາບມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ, ໃຫຕ້ອບຄໍາຖາມ ກ-ຂ: ຖາ້ແມ່ນແລວ້ ແລະສະຫະພາບບ່ໍມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ, ໃຫຕ້ອບຄໍາຖາມ ຄ-ຈ:

ກ) ຊື່  ແລະເບໂີທລະສບັຂອງສະຫະພາບແມ່ນຫຍງັ?
ຊື່ :   
ໂທລະສບັ:   – – 

ຂ) ທ່ານຈະໄດຮ້ບັເງນິຊ່ວຍເຫຼອືການປະທວ້ງບໍ? 
 ແມ່ນແລວ້      ບ່ໍແມ່ນ

ຄ) ມລູີກຈາ້ງຈກັຄນົອອກວຽກ?   
ງ) ມໂີຄສກົສໍາລບັລູກຈາ້ງບໍ?  ແມ່ນແລວ້      ບ່ໍແມ່ນ

ຈ) ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ຊື່  ແລະເບໂີທລະສບັຂອງລາວແມ່ນຫຍງັ?
ຊື່ :   
ໂທລະສບັ:   – – 
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ຕວົ
ຢ່າ
ງ

ໃບຄໍາຮອ້ງຂໍປະກນັໄພການຫວ່າງງານ
ໝາຍເລກປະກນັສງັຄມົ:        –  –  

27. ປະຈບຸນັທ່ານເຮດັວຽກໃຫກ້ບັ ຫຼທ່ືານຄາດວ່າຈະເຮດັວຽກໃຫກ້ບັໂຮງ
ຮຽນ ຫຼສືະຖາບນັການສກຶສາ ຫຼນືາຍຈາ້ງຂອງລດັ ຫຼບ່ໍືຫວງັຜນົກາໍໄລໃດ
ໜຶ່ ງທີ່ ເຮດັວຽກກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຮງຮຽນບໍ?

ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ຕອບຄໍາຖາມຂໍ ້ກ-ຈ:

ກ) ໃຫຂໍ້ມູ້ນຕ່ໍໄປນີກ້ບັທາງໂຮງຮຽນ ຫຼສືະຖາບນັການສກຶສາ
ຫຼນືາຍຈາ້ງຂອງລດັ ຫຼບ່ໍືຫວງັຜນົກາໍໄລ.

ຂ) ທ່ານເປັນອາຈານສອນປ່ຽນແທນໃຫກ້ບັໂຮງຮຽນເຂດເຕົາ້ 

ໂຮມລອສແອງເຈລສີ (LAUSD) ບໍ?

ຄ) ປະຈບຸນັທ່ານຢູ່ໃນໄລຍະພກັຜ່ອນ ຫຼໄືລຍະຢຸດພກັບໍ?

ງ) ທ່ານມກີານຮບັປະກນັທີ່ ສມົເຫດສມົຜນົ ເພື່ ອກບັຄນືໄປເຮດັ
ວຽກຫຼງັຈາກໄລຍະພກັຜ່ອນ ຫຼໄືລຍະຢຸດພກັຢູ່ກບັໂຮງຮຽນ 
ຫຼສືະຖາບນັການສກຶສາບໍ?

ຈ) ວນັທເີລີ່ ມຕົນ້ຂອງໄລຍະພກັຜ່ອນຄັງ້ຕ່ໍໄປ ຫຼຢຸືດພກັຄັງ້ຕ່ໍໄປຂອງ
 

ທ່ານແມ່ນມືໃ້ດ?

27. ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ

ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ຕອບຄໍາຖາມຂໍ ້ກ-ຈ:

ກ) ຊື່ :   
ທີ່ ຢູ່ທາງໄປສະນ:ີ
ຖະໜນົ:   
ເມອືງ:   
ລດັ:   ລະຫດັໄປສະນ:ີ  
ໂທລະສບັ:   – – 

ຊື່ :  
ທີ່ ຢູ່ທາງໄປສະນ:ີ
ຖະໜນົ:  
ເມອືງ:  
ລດັ:   ລະຫດັໄປສະນ:ີ  
ໂທລະສບັ:   – – 

ຂ)  ແມ່ນແລວ້      ບ່ໍແມ່ນ

ຄ)  ແມ່ນແລວ້      ບ່ໍແມ່ນ

ງ)  ແມ່ນແລວ້      ບ່ໍແມ່ນ

If yes, when?     (ດດ/ວວ/ປປປປ)

ຈ)    (ດດ/ວວ/ປປປປ)

28. ທ່ານຄາດວ່າຈະກບັຄນືໄປເຮດັວຽກໃຫກ້ບັນາຍຈາ້ງຄນົກ່ອນຜູໃ້ດຜູໜ້ຶ່ ງບໍ? 28.  ແມ່ນແລວ້     ບ່ໍແມ່ນ

29. ທ່ານມວີນັທທີີ່ ຈະເລີ່ ມເຮດັວຽກກບັນາຍຈາ້ງຜູໃ້ດຜູໜ້ຶ່ ງບໍ?

ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ຕອບຄໍາຖາມຂໍ ້ກ:

ກ) ທ່ານຈະເລີ່ ມວຽກວນັທໃີດ?

29. ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ

ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ຕອບຄໍາຖາມຂໍ ້ກ:

ກ)    (ດດ/ວວ/ປປປປ)

30. ທ່ານເປັນສະມາຊກິຂອງສະມາຄມົການຄາ້ບ່ໍແມ່ນສະຫະພາບບໍ?

ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ຕອບຄໍາຖາມຂໍ ້ກ-ສ:

ກ) ຊື່ ຂອງສະຫະພາບ ຫຼອືງົການບ່ໍແມ່ນສະຫະພາບແມ່ນຫຍງັ?

ຂ) ໝາຍເລກທອ້ງຖິ່ ນຂອງສະຫະພາບຂອງທ່ານແມ່ນຫຍງັ?

ຄ) ເບໂີທລະສບັຂອງສະຫະພາບ ຫຼສືະມາຄມົການຄາ້ບ່ໍແມ່ນສະພາບ
ຂອງທ່ານແມ່ນຫຍງັ?

ງ) ສະຫະພາບ ຫຼສືະມາຄມົການຄາ້ບ່ໍແມ່ນສະພາບຂອງທ່ານຊອກວຽກ
ໃຫກ້ບັທ່ານບໍ?

ຈ) ສະຫະພາບ ຫຼສືະມາຄມົການຄາ້ບ່ໍແມ່ນສະພາບຂອງທ່ານຄວບຄຸມ
ການວ່າຈາ້ງຂອງທ່ານບໍ?

ສ) ທ່ານໄດລ້ງົທະບຽນກບັສະຫະພາບ ຫຼສືະມາຄມົການຄາ້ບ່ໍແມ່ນສະ
ພາບຂອງທ່ານວ່າ ບ່ໍເຮດັວຽກບໍ?

30. ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ

ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ຕອບຄໍາຖາມຂໍ ້ກ-ສ:

ກ)  

ຂ) (ປອ້ນເລກສູນ “0” ໃສ່ສໍາລບັສະມາຄມົການຄາ້ບ່ໍແມ່ນສະຫະພາບ).

ຄ)  – – 

ງ)  ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ

ຈ)  ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ

ສ)  ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ
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ຕວົ
ຢ່າ
ງ

ໃບຄໍາຮອ້ງຂໍປະກນັໄພການຫວ່າງງານ
ໝາຍເລກປະກນັສງັຄມົ:        –  –  

31. ປະຈບຸນັທ່ານເຂົາ້, ຫຼທ່ືານມແີຜນຈະເຂົາ້ໂຮງຮຽນ ຫຼກືານຝຶກອບົຮມົບໍ?

ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ຕອບຄໍາຖາມຂໍ ້ກ-ຊ:

ກ) ວນັທເີລີ່ ມຕົນ້ຂອງໂຮງຮຽນ ຫຼກືານຝຶກອບົຮມົແມ່ນວນັທໃີດ?

ຂ) ວນັທຈີບົພາກຮຽນປະຈບຸນັແມ່ນວນັທໃີດ?

ຄ) ໂຮງຮຽນຊື່ ຫຍງັ?

ງ) ເບໂີທລະສບັຂອງໂຮງຮຽນແມ່ນເທົ່ າໃດ?

ຈ) ທ່ານເຂົາ້ໂຮງຮຽນ ຫຼມືແີຜນຈະເຂົາ້ໂຮງຮຽນວນັໃດ
ແລະຊົ່ ວໂມງໃດ?

ສ) ໂຮງຮຽນ ຫຼໂືຄງການຝຶກອບົຮມົຂອງທ່ານໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຫຼໄືດຮ້ບັ
ທນຶໂດຍໜຶ່ ງໃນໂຄງການທີ່ ມລີາຍຊື່ ຢູ່ໃນຂໍ ້ສ ບໍ?

ໝາຍເຫດ:   ຖາ້ທ່ານຢູ່ໃນການຝຶກອບົຮມົໂຄງການຝຶກຫດັທີ່ ລດັອະນຸມດັ,
ທ່ານຕອ້ງສົ່ ງໃບຢັງ້ຢືນສໍາເລດັການຝຶກອບົຮມົຂອງທ່ານພອ້ມ
ກບັແບບຟອມຮຽກຮອ້ງສບືຕ່ໍ, DE 4581, ສໍາລບັອາທດິ
ຂອງການຝຶກອບົຮມົໂດຍທາງໄປສະນ.ີ

ຊ) ຖາ້ທ່ານມວີຽກເຮດັ, ຫຼໄືດຮ້ບັການສະເໜວີຽກໃຫເ້ຮດັຢູ່ໃນອາຊບີ
ປົກກະຕຂິອງທ່ານ, ວນັ ແລະຊົ່ ວໂມງທີ່ ທ່ານເຂົາ້ໂຮງຮຽນເປັນອຸປະ

 

ສກັບ່ໍໃຫທ່້ານເຮດັວຽກໄດເ້ຕມັເວລາບໍ?

31. ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ

ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ຕອບຄໍາຖາມຂໍ ້ກ-ຊ:

ກ)   (ດດ/ວວ/ປປປປ)

ຂ)    (ດດ/ວວ/ປປປປ)

ຄ)  

ງ) ໂທລະສບັ:  – – 

ຈ) ວນັ ແລະຊົ່ ວໂມງ:   

ສ)  ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ

ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ໃຫ໊ໝາຍເອາົແຕ່ຫອ້ງດຽວເທົ່ ານັນ້.

ກດົລະບຽບການລງົທນຶກາໍລງັແຮງງານ (WIA)
ຄະນະຝຶກອບົຮມົການຈາ້ງງານ (ETP)
ການຊ່ວຍເຫຼອືການປັບປ່ຽນການຄາ້ (TAA)
ໂອກາດການເຮດັວຽກ ແລະຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ່ໍລູກຫຼານລດັຄາລຟໍິເນຍ
(CalWORKS)

 ໂຄງການຝຶກຫດັທີ່ ລດັອະນຸມດັ

 ລະດບັການເດນີທາງຂອງສະຫະພາບ ແລະບ່ໍແມ່ນສະຫະພາບ

 ບ່ໍມອີນັໃດຢູ່ຂາ້ງເທງິ

ຊ)  ແມ່ນແລວ້      ບ່ໍແມ່ນ

32. ທ່ານພອ້ມຕ່ໍການເຮດັວຽກເຕມັເວລາໂດຍກງົຢູ່ໃນອາຊບີປົກກະຕຂິອງ 

ທ່ານບໍ?

ກ) ຖາ້ບ່ໍແມ່ນ, ກະລຸນາອະທບິາຍວ່າເປັນຫຍງັທ່ານຈິ່ ງບ່ໍພອ້ມຕ່ໍການ 
ເຮດັວຽກເຕມັເວລາ.

32.  ແມ່ນແລວ້     ບ່ໍແມ່ນ

ກ) ຄໍາອະທບິາຍ:  

33. ທ່ານພອ້ມຕ່ໍການເຮດັວຽກບ່ໍເຕມັເວລາໂດຍກງົຢູ່ໃນອາຊບີປົກກະຕຂິອງ
ທ່ານບໍ?

ກ) ຖາ້ບ່ໍແມ່ນ, ກະລຸນາອະທບິາຍວ່າເປັນຫຍງັທ່ານຈິ່ ງບ່ໍພອ້ມຕ່ໍການ
ເຮດັວຽກບ່ໍເຕມັເວລາ.

33. ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ

ກ) ຄໍາອະທບິາຍ:  

34. ປະຈບຸນັທ່ານເຮດັທຸລະກດິຕນົເອງ, ຫຼທ່ືານມແີຜນຈະໃຫເ້ປັນທຸລະກດິ
ຕນົເອງບໍ? (ທຸລະກດິຕນົເອງໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານເປັນເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິ
ເອງ ແລະເຮດັວຽກເປັນຜູຮ້ບັເໝາົເອກະລາດ.)

34. ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ

35. ປະຈບຸນັນີທ່້ານເປັນ, ຫຼທ່ືານໄດເ້ປັນເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງບໍລສິດັ
ຫຼຂືອງສະຫະພາບ ຫຼຜູືຖ້ຫຸືນ້ທງັໝດົ ຫຼສ່ືວນໃຫຍ່ຂອງບໍລສິດັຢູ່ໃນ 18
ເດອືນຜ່ານມາບໍ?

ກ) ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ໃຫບ້ອກຊື່ ຂອງອງົການ ແລະຕໍາແໜ່ງຂອງທ່ານນາໍ.

35. ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ

ກ) ຊື່ ຂອງອງົການ:  

 ຕໍາແໜ່ງ:   

36. ທ່ານໄດເ້ຮດັໜາ້ທີ່ ຮບັໃຊເ້ປັນເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງລດັທີ່ ໄດຮ້ບັເລອືກ ຫຼເືປັນຜູ ້
ໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້ຍກົເວັນ້ຂອງຜູວ່້າການລດັຢູ່ໃນ 18 ເດອືນຜ່ານມາບໍ?

36. ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ
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ຕວົ
ຢ່າ
ງ

ໃບຄໍາຮອ້ງຂໍປະກນັໄພການຫວ່າງງານ
ໝາຍເລກປະກນັສງັຄມົ:        –  –  

37. ປະຈບຸນັທ່ານຍງັໄດຮ້ບັເງນິບໍານານຢູ່ບໍ?

ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ຕອບຄໍາຖາມຂໍ ້ກ:

ກ) ປະຈບຸນັທ່ານຍງັໄດຮ້ບັເງນິບໍານານຫຼາຍກວ່າໜຶ່ ງອນັຢູ່ບໍ?

ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ໄປຫາຄໍາຖາມ 38.
ຖາ້ບ່ໍແມ່ນ, ຕອບຄໍາຖາມຂໍ ້ຂ-ສ:

ຂ) ຜູໃ້ຫເ້ງນິບໍານານຊື່ ຫຍງັ?

ຄ) ເງນິບໍານານໄດອ້ງີຕາມວຽກ ຫຼຄ່ືາຈາ້ງຂອງບຸກຄນົອື່ ນບໍ?

ງ) ເງນິບໍານານເປັນເງນິບໍານານຂອງສະຫະພາບ ຫຼເືງນິບໍານານທີ່ ໄດຮ້ບັ
ທນຶໂດຍນາຍຈາ້ງຫຼາຍກວ່າໜຶ່ ງຄນົ?

ຈ) ນາຍຈາ້ງທີ່ ຈ່າຍເງນິເຂົາ້ໃຫເ້ງນິບໍານານຊື່ ຫຍງັ?

ສ) ທ່ານໄດເ້ຮດັວຽກໃຫກ້ບັນາຍຈາ້ງຄນົນັນ້ ຢູ່ໃນ 18 
ເດອືນຜ່ານມາບໍ?

37. ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ

ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ຕອບຄໍາຖາມຂໍ ້ກ:

ກ)  ແມ່ນແລວ້      ບ່ໍແມ່ນ

ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ໄປຫາຄໍາຖາມ 38.

ຖາ້ບ່ໍແມ່ນ, ຕອບຄໍາຖາມຂໍ ້ຂ-ສ:

ຂ) 

ຄ)  ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ

ງ)  ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ

ຈ) 

ສ)  ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ

38. ທ່ານຈະໄດຮ້ບັເງນິບໍານານເພີ່ ມເຕມີໃດໜຶ່ ງຢູ່ໃນອກີສບິສອງເດອືນຂາ້ງໜາ້
ບໍ?

ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ຕອບຄໍາຖາມຂໍ ້ກ-ຂ:

ກ) ຜູໃ້ຫເ້ງນິບໍານານຊື່ ຫຍງັ?

ຂ) ທ່ານຈະໄດຮ້ບັເງນິບໍານານເມື່ ອໃດ?

38. ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ

ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ຕອບຄໍາຖາມຂໍ ້ກ-ຂ:

ກ)   

ຂ)   (ດດ/ວວ/ປປປປ)

   (ດດ/ວວ/ປປປປ)

39. ທ່ານກາໍລງັໄດຮ້ບັ, ຫຼທ່ືານຄາດວ່າຈະໄດຮ້ບັເງນິຊດົເຊຍີຜູເ້ຮດັວຽກບໍ?

ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ຕອບຄໍາຖາມຂໍ ້ກ-ງ:

ກ) ໃຜເປັນບໍລສິດັປະກນັໄພ?

ຂ) ເບໂີທລະສບັຂອງບໍລສິດັປະກນັໄພແມ່ນເທົ່ າໃດ?

ຄ) ເລກທເີລື່ ອງແມ່ນເທົ່ າໃດ, ຖາ້ຮູຈ້ກັ?

ງ) ໃບຮຽກຮອ້ງຂອງທ່ານວນັທເີທົ່ າໃດ, ຖາ້ຮູຈ້ກັ?

39.  ແມ່ນແລວ້      ບ່ໍແມ່ນ

ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ຕອບຄໍາຖາມຂໍ ້ກ-ງ:

ກ)  

ຂ) ໂທລະສບັ:  – – 

ຄ)  

ງ) ຈາກ:     (ດດ/ວວ/ປປປປ)

 ເຖງິ:     (ດດ/ວວ/ປປປປ)

40. ທ່ານໄດຮ້ບັ ຫຼທ່ືານຄາດວ່າຈະໄດຮ້ບັການຈ່າຍອນັໃດໜຶ່ ງຈາກນາຍຈາ້ງຜ່ານມາຂອງທ່ານ ນອກເໜອືຈາກເງນິເດອືນປົກກະຕຂິອງທ່ານບໍ?         ແມ່ນແລວ້      ບ່ໍແມ່ນ
(ຕວົຢ່າງ: ຈ່າຍໃຫວ້ນັພກັ, ຈ່າຍການພກັປະຈາໍປີ, ຈ່າຍໃຫຄ່້າເວລາເຊາົຈາ້ງງານ, ການຈ່າຍຄ່າທດົແທນການແຈງ້ບອກ, ອື່ ນໆ)
ຖາ້ແມ່ນແລວ້, ໃຫປ້ະກອບຂໍມູ້ນຢູ່ໃນຂໍ ້A-D. ຖາ້ທ່ານໄດຮ້ບັການຈ່າຍໃຫຄ່້າເວລາເຊາົຈາ້ງງານເປັນຈາໍນວນເງນິລວມທງັໝດົ, ໃຫຕ້ອບຂໍ ້A-C ໃຫຄ້ບົຖວ້ນ (ຢູ່ໃນຂໍ ້C, ໃຫລ້າຍ
ງານວນັທທີີ່ ໄດຈ່້າຍເປັນຈາໍນວນເງນິລວມທງັໝດົ).

A.
ປະເພດການຈ່າຍ

(ຕວົຢ່າງ:  ຈ່າຍໃຫວ້ນັພກັປະຈາໍປີ)

B.
ຈາໍນວນເງນິຈ່າຍ

(ຕວົຢ່າງ:  $600)

C.
ຈ່າຍຈາກ

(ວນັທ:ີ  ດດ/ວວ/ປປປປ)

D.
ຈ່າຍໃຫ ້

(ວນັທ:ີ  ດດ/ວວ/ປປປປ)
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ຕວົ
ຢ່າ
ງ

ໃບຄໍາຮອ້ງຂໍປະກນັໄພການຫວ່າງງານ
ໝາຍເລກປະກນັສງັຄມົ:        –  –  

41. ທ່ານເປັນພນົລະເມອືງ ຫຼສືນັຊາດສະຫະລດັບໍ?

ຖາ້ບ່ໍແມ່ນ, ຕອບຄໍາຖາມຂໍ ້ກ:

ກ) ທ່ານໄດລ້ງົທະບຽນກບັໜ່ວຍງານພນົລະເມອືງ
ແລະຄນົເຂົາ້ເມອືງຂອງສະຫະລດັ (USCIS, ເມື່ ອກ່ອນແມ່ນ INS) 
ແລະໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫເ້ຮດັວຽກຢູ່ໃນສະຫະລດັບໍ?

ຂ) ທ່ານມສີດິຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍໃຫເ້ຮດັວຽກຢູ່ໃນສະຫະລດັສໍາ
ລບັ 19 ເດອືນຜ່ານມາບໍ?

41. ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ

ຖາ້ບ່ໍແມ່ນ, ຕອບຄໍາຖາມຂໍ ້ກ:

ກ)  ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ

ຂ)  ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ

ສິ່ ງສໍາຄນັ:   ຖາ້ທ່ານຕອບຄໍາຖາມຂໍ ້“ກ” ຂາ້ງເທງິວ່າ “ແມ່ນແລວ້”, ທ່ານຕອ້ງເລອືກເອາົໜຶ່ ງໃນເອກະສານຂອງ USCIS ທີ່ ມລີາຍຊື່ ຢູ່ໃນ 41A ຜ່ານ 41H ຢູ່ລຸ່ມນີ ້ແລະໃຫຂໍ້ມູ້ນເອກະສານທີ່
ສາມາດນາໍໃຊໄ້ດ.້

41A.    ບດັຜູຢູ່້ອາໄສຖາວອນ (I-551)

1) ເລກທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວ (A#)

2) ເລກບດັຜູຢູ່້ອາໄສຖາວອນ (CARD#)

ໝາຍເຫດ:   ເລກບດັ (CARD#) ແມ່ນຢູ່ດາ້ນຫຼງັຂອງບດັ, 
ຢູ່ຕ່ໍໜາ້ຮູບຂອງທ່ານ, ຢູ່ລຸ່ມວນັເດອືນປີເກດີ
ແລະວນັໝດົອາຍຸ.

3) ວນັໝດົອາຍຸ (EXP)

41A.    ບດັຜູຢູ່້ອາໄສຖາວອນ (I-551)

1) A#

ເລກທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວຈະຕອ້ງມຄີວາມຍາວ 7 ຫາ 9 ຕວົເລກ.
ປອ້ນແຕ່ຕວົເລກເທົ່ ານັນ້ເຂົາ້ໄປ.

2)  

ເລກບດັ (CARD#) ຈະຕອ້ງມຄີວາມຍາວ 13 ຕວົເລກ. ປອ້ນຕວົອກັສອນທີ່ ມທີງັຕວົເລກ 3
ຕວົເຂົາ້ໄປ ຕາມດວ້ຍຕວົເລກ 10 ຕວົ. ຖາ້ບດັປະຈບຸນັຂອງທ່ານເປັນບດັທີ່ ໄດອ້ອກໃຫກ່້ອນ
ເດອືນທນັວາ 1997, ປະອນັນີໃ້ຫຫ້ວ່າງໄວ.້

3)   (ດດ/ວວ/ປປປປ)

41B.    ບດັອະນຸຍາດໃຫເ້ຮດັວຽກ (I-766)

1) ເລກທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວ (A#)

2) ວນັໝດົອາຍຸ

41B.    ບດັອະນຸຍາດໃຫເ້ຮດັວຽກ (I-766)

1) A#

ເລກທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວຈະຕອ້ງມຄີວາມຍາວ 7 ຫາ 9 ຕວົເລກ.
ປອ້ນແຕ່ຕວົເລກເທົ່ ານັນ້ເຂົາ້ໄປ.

2)   (ດດ/ວວ/ປປປປ)

41C.    ເອກະສານເດນີທາງຜູລ້ີໄ້ພ (I-571)

1) ເລກທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວ (A#)

2) ວນັໝດົອາຍຸ

41C.    ເອກະສານເດນີທາງຜູລ້ີໄ້ພ (I-571)

1) A#

ເລກທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວຈະຕອ້ງມຄີວາມຍາວ 7 ຫາ 9 ຕວົເລກ.
ປອ້ນແຕ່ຕວົເລກເທົ່ ານັນ້ເຂົາ້ໄປ.

2)   (ດດ/ວວ/ປປປປ)
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ຕວົ
ຢ່າ
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ໃບຄໍາຮອ້ງຂໍປະກນັໄພການຫວ່າງງານ
ໝາຍເລກປະກນັສງັຄມົ:        –  –  

41D.    ບນັທກຶຂາເຂົາ້/ຂາອອກ (I-94)
1) ໝາຍເລກຂາເຂົາ້/ຂາອອກ

2) ວນັໝດົອາຍຸ

41D.    ບນັທກຶຂາເຂົາ້/ຂາອອກ (I-94)
1) 

ໝາຍເລກຂາເຂົາ້/ຂາອອກຈະຕອ້ງມຄີວາມຍາວ 11 ຕວົເລກ. ປອ້ນແຕ່ຕວົເລກເທົ່ ານັນ້ເຂົາ້ໄປ.

2)   (ດດ/ວວ/ປປປປ)

41E.    ການອະນຸຍາດໃຫເ້ຂົາ້ຄນືອກີ (I-327)
1) ເລກທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວ (A#)

2) ວນັໝດົອາຍຸ

41E.    ການອະນຸຍາດໃຫເ້ຂົາ້ຄນືອກີ (I-327)
1) A#

ເລກທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວຈະຕອ້ງມຄີວາມຍາວ 7 ຫາ 9 ຕວົເລກ.
ປອ້ນແຕ່ຕວົເລກເທົ່ ານັນ້ເຂົາ້ໄປ.

2)   (ດດ/ວວ/ປປປປ)

41F.    ໜງັສເືດນີທາງຕ່າງປະເທດບ່ໍທນັໝດົອາຍຸ

1) ໝາຍເລກຂາເຂົາ້/ຂາອອກ

2) ໝາຍເລກໜງັສເືດນີທາງ

3) ເລກທວີຊ່ີາ

4) ວນັໝດົອາຍຸ

41F.    ໜງັສເືດນີທາງຕ່າງປະເທດບ່ໍທນັໝດົອາຍຸ

1) 
ໝາຍເລກຂາເຂົາ້/ຂາອອກຈະຕອ້ງມຄີວາມຍາວ 11 ຕວົເລກ. ປອ້ນແຕ່ຕວົເລກເທົ່ ານັນ້ເຂົາ້ໄປ.

2) 

ໝາຍເລກໜງັສເືດນີທາງຈະຕອ້ງມຄີວາມຍາວ 6 ຫາ 12 ຕວົອກັສອນທງັຕວົເລກ. ປົກກະຕ ິ
ແມ່ນຈະພບົເຫນັຢູ່ມຸມຂວາດາ້ນເທງິຂອງເອກະສານ.

3) 
ເລກທວີຊ່ິາຈະຕອ້ງມຄີວາມຍາວ 8 ຕວົເລກ.

4)   (ດດ/ວວ/ປປປປ)

41G.    ບນັທກຶຂາເຂົາ້/ຂາອອກ (I94) ຢູ່ໃນໜງັສເືດນີທາງຕ່າງປະເທດ 
ບ່ໍທນັໝດົອາຍຸ

1) ໝາຍເລກຂາເຂົາ້/ຂາອອກ

2) ໝາຍເລກໜງັສເືດນີທາງ

3) ເລກທວີຊ່ີາ

4) ວນັໝດົອາຍຸ

41G.    ບນັທກຶຂາເຂົາ້/ຂາອອກ (I94) ຢູ່ໃນໜງັສເືດນີທາງຕ່າງປະເທດ ບ່ໍທນັໝດົອາຍຸ 

1)  
ໝາຍເລກຂາເຂົາ້/ຂາອອກຈະຕອ້ງມຄີວາມຍາວ 11 ຕວົເລກ. ປອ້ນແຕ່ຕວົເລກເທົ່ ານັນ້ເຂົາ້ໄປ.

2)  

ໝາຍເລກໜງັສເືດນີທາງຈະຕອ້ງມຄີວາມຍາວ 6 ຫາ 12 ຕວົອກັສອນທງັຕວົເລກ. ປົກກະຕ ິ
ແມ່ນຈະພບົເຫນັຢູ່ມຸມຂວາດາ້ນເທງິຂອງເອກະສານ.

3) 
ເລກທວີຊ່ິາຈະຕອ້ງມຄີວາມຍາວ 8 ຕວົເລກ.

4)   (ດດ/ວວ/ປປປປ)

41H.    ເອກະສານອື່ ນໆ (ບ່ໍໄດມ້ລີາຍການໄວຢູ່້ໃນຂໍ ້A ຫາ G)

1) ເລກທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວ (A#)

2) ໝາຍເລກຂາເຂົາ້/ຂາອອກ

3) ວນັໝດົອາຍຸ

4) ລາຍລະອຽດເອກະສານ

41H.    ເອກະສານອື່ ນໆ (ບ່ໍໄດມ້ລີາຍການໄວຢູ່້ໃນຂໍ ້A ຫາ G)

1) A#

ເລກທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວຈະຕອ້ງມຄີວາມຍາວ 7 ຫາ 9 ຕວົເລກ.
ປອ້ນແຕ່ຕວົເລກເທົ່ ານັນ້ເຂົາ້ໄປ.

2) 

ໝາຍເລກຂາເຂົາ້/ຂາອອກຈະຕອ້ງມຄີວາມຍາວ 11 ຕວົເລກ. ປອ້ນແຕ່ຕວົເລກເທົ່ ານັນ້ເຂົາ້ໄປ.

3)   (ດດ/ວວ/ປປປປ)

4) ລາຍລະອຽດເອກະສານ:
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ໃບຄໍາຮອ້ງຂໍປະກນັໄພການຫວ່າງງານ
ໝາຍເລກປະກນັສງັຄມົ:        –  –  

ຢ່າສົ່ ງ ຫຼແືຟັກໜາ້ນີ ້

ການສົ່ ງໃບຄໍາຮອ້ງຂອງທ່ານ

ກວດຄນືເບິ່ ງໃບຄໍາຮອ້ງຂອງທ່ານໃຫລ້ະອຽດ ເພື່ ອເບິ່ ງຄວາມຮຽບຮອ້ຍ. ໃບຄໍາຮອ້ງທີ່ ບ່ໍຄບົຖວ້ນອາດຈະເຮດັໃຫມ້ກີານຊກັຊາ້ ຫຼຂືດັຂວາງການຍື່ ນຂໍຮ້ຽກຮອ້ງຂອງທ່ານ,
ຫຼເືຮດັໃຫມ້ກີານປະຕເິສດເງນິຊ່ວຍເຫຼອືໄດ.້

ສົ່ ງໃບຄໍາຮອ້ງທີ່ ຄບົຖວ້ນຂອງທ່ານ ພອ້ມທງັເອກະສານຄດັຕດິທີ່ ມໄີປທາງໄປສະນ ີຫຼແືຟັກ:

ໂດຍທາງໄປສະນຫີາທີ່ ຢູ່ດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ EDD
P.O. Box 12906
Oakland, CA 94604-2909

ໝາຍເຫດ: ຈາໍເປັນຕອ້ງຈ່າຍຄ່າໄປສະນພີເິສດ.

ໂດຍແຟັກຫາເບໂີທລະສບັຕ່ໍໄປນີ:້ 1-866-215-9159

ເມື່ ອທ່ານສົ່ ງໃບຄໍາຮອ້ງຂອງທ່ານແລວ້, ຈົ່ ງໃຫເ້ວລາສບິວນັ ເພື່ ອດໍາເນນີການຄໍາຮຽກຮອ້ງຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະໄດຮ້ບັເອກະສານຮຽກຮອ້ງປະກນັໄພການຫວ່າງງານ (UI) 
ໂດຍທາງໄປສະນ.ີ ຖາ້ທ່ານບ່ໍໄດຮ້ບັເອກະສານການຮຽກຮອ້ງ UI ໃດໜຶ່ ງຫຼງັຈາກສບິວນັທີ່ ທ່ານໄດສ້ົ່ ງໃບຄໍາຮອ້ງຂອງທ່ານ, ໃຫໂ້ທຫາເບໂີທລະສບັເກບັເງນິປາຍທາງເບໃີດໜຶ່ ງຕ່ໍ
ໄປນີຄ້:ື

ພາສາອງັກດິ  1-800-300-5616 ພາສາສະເປນ  1-800-326-8937 ພາສາແມນດາຣນິ  1-866-303-0706

TTY (ບ່ໍມສີຽງ)  1-800-815-9387 ພາສາແຄນໂຕນສີ 1-800-547-3506 ພາສາຫວຽດນາມ  1-800-547-2058

ວນັທສີົ່ ງ:   ໂດຍ   ທາງໄປສະນ ີ ຫຼ ື  ແຟັກ

ເກບັຮກັສາໜາ້ນີໄ້ວເ້ປັນບນັທກຶຂອງທ່ານ




