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តម្រូវការខវវងរកការងារ  
 

តម្រូវការខវវងរកការងារ ម្តឡប ់រកវញិធ ើយ។  

ជាលទធផលថ្នវិបតតិជាំងឺ COVID-19 
ធនេះ  អភិបាលធដាយមានការគាំម្ទពីស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញតតិបានផ្អាកតម្រូវការខវវងរកការងារ ធៅធពលចាប់ធផតើរការរាតត្ាតថ្នជាំងឺ
។ ជារួយនឹងធវដ្ឋកិច្ចកាំពុងធងើបធឡើងវិញ  តម្រូវការខវវងរកការងារ ម្តឡប់ រកវិញធ ើយ។ ធនេះមានន័យថា 
អនក ម្តូវ ខវវងរកការងារ 
និងធ្វើឯកស្ថរធៅវករមភាពខវវងរកការងារខដ្លមានការអនុញ្ញាតយ៉ាងធោច្ណាវ់បីធៅធរៀងរាល់វបាា ៍ 
ធដ្ើរ្បីធៅមានវិទធិទទួលបានអតថម្បធយជន៍ភាពគានការងារធ្វើ។  

ធតើ តម្រវូការខវវងរកការងារច្លូជា្រមានវញិធៅធពលណា?  

ចាប់ធផតើរវករមភាពខវវងរកការងាររបវ់អនកធៅវបាា ៍ ថ្ងៃទី 4 ខែកកកដា - ថ្ងៃទី 10 ខែកកកដា។  

រាយការណ៍វករមភាពទាំងធ េះចាប់ធផតើរធៅវបាា ៍ ថ្ងៃទី 11 ខែកកកដា 
និងធរៀងរាល់វបាា ៍ខដ្លអនកម្តូវការអតថម្បធយជន៍ប ាប់ពីធ េះ។  

ធៅធលើទាំពរ័ធនេះ  

•បញ្ជវីករមភាពខវវងរកការងារ     

• វាំណរួខដ្លវរួញកឹញាប់  

• ទទលួជាំនយួខវវងរកការងារ  

បញ្ជីវករមភាពខវវងរកការងារ 
ធ្វើឲ្យវករមភាពខវវងរកការងារដ្ាំធណើរការវម្មាបអ់នក 

តារាងខាងធម្ការរួរបញ្ចលូបញ្ជបីច្ចុប្បននថ្នវករមភាពខវវងរកការងារខដ្លបានអនុញ្ញាត។ 
អនកម្តូវខតបាំធពញវករមភាពបីធរៀងរាល់វបាា  ៍ម្បវិនធបើអនកកាំពុងទទួលបានការធា រា៉ាប់រងភាពគានការងារធ្វើធទៀងទត ់
ឬវាំណងភាពគានការងារធ្វើធពលមានអាវននថ្នការរាតត្ាតថ្នជាំង ឺ(Pandemic Emergency Unemployment 

Compensation, PEUC) ធដ្ើរ្បីធៅមានវិទធិទទួលបានអតថម្បធយជន៍។ 
អនកម្តូវខតបាំធពញវករមភាពខដ្លបានអនុញ្ញតរួយ 
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ម្បវិនធបើអនកកាំពុងទទួលបានជាំនួយភាពគានការងារធ្វើអាំឡុងការរាតត្ាតថ្នជាំងឺ (Pandemic Unemployment 

Assistance, PUA) ធទេះបីជាធយើងធលើកទឹកច្ិតតឲ្យអនកបាំធពញវករមភាពច្ាំនួនបីក៏ធដាយ។ 

ងមីៗធនេះ ធយើងបានពម្ងីកបញ្ជីធនេះ ធដ្ើរ្បីធ្វើឲ្យការខវវងរកការងាររបវ់អនកកាន់ខតមានអតថន័យ – 
និងផតល់ជធម្រើវជាធម្ច្ើនខដ្ល អាច្ធ្វើបានធដាយនិរមិត! 

និធយជកកាំពុងជួលបុគ្គលិកធៅទូទាំងរដ្ឋ ដូ្ធច្នេះធទេះជាបទពិធស្ថ្ន៍ ឬឧវ្ា ករមរបវ់អនកអវីក៏ធដាយ 
ធ្វើឲ្យវករមភាពខវវងរកការងារទាំងធនេះដ្ាំធណើរការវម្មាប់អនក និងជួយអនកឲ្យរកការងារខដ្លអនកពិតជាច្ង់បាន។ 

 

ម្បធភទវក
រមភាព  

វករមភាពខវវងរកការងារខដ្លបានអនញុ្ញាត  គ្ាំនតិកតម់្តាទកុជាឯកស្ថរ  បានអនុ
ញ្ញាតវ
ម្មាប់  
អតថម្ប
ធយជន៍
បខនថរ*  

ទាំ កទ់ាំនង
នធិយជក  

ទាំ ក់ទាំនងនិធយជក (ពាក្យវុាំ វមាាវព័ត៌មាន 
វមាាវការងារ ការវនទ  ឬអ ៊ីខរលតារដាន)  

តួ ទីការងារ ឬធលែធយង 
ធ ា្េះនិធយជក ឬអាជីវករម 
ព័ត៌មានអាំពីរធបៀបខដ្លអនកធ្វើការទាំ ក់ទាំ
នង (ធដាយផ្អាល់ តារអ ៊ីន្ឺណិត 
ទូរវពទ អ ៊ីខរល ឬធផ្េងធទៀត) 
ព័ត៌មានទាំ កទ់ាំនងរបវ់និធយជក 
ឬអាជីវករម  

X  

WorkSou
rce  

បធងកើតគ្ណនីធៅ WorkSourceWA.com  រូបងតធអម្កង់ថ្នទាំព័រគ្ណនីរបវ់អនក    

WorkSou
rce  

បញ្ជូនម្បវតតិរូបរបវ់អនកធៅ  
WorkSourceWA.com ធ ើយធ វ្ើឲ្យវាអាច្ខវវ
ងរកបានដ្ល់និធយជក  

រូបងតធអម្កង់ 
ឬច្្ាប់ច្រលងថ្នម្បវតតិរូបរបវ់អនក  

  

WorkSou
rce  

ច្ូលរួរវិកាាស្ថលាធដាយផ្អាល់ 
ឬនិរមិតខដ្លឧបតថរភធដាយ WorkSource  

ធ ា្េះវិកាាស្ថលា កាលបរិធច្េទ 
ធពលធវលា និងទីតាាំង  

  

http://www.worksourcewa.com/
http://www.worksourcewa.com/
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WorkSou
rce  

ច្ួលរួរធៅកនុងពិព័រណ៍ការងារធដាយផ្អាល់ ឬនិរមិត 
ឬម្ពឹតតិការណ៍ជួលបុគ្គលិកខដ្លឧបតថរភធដាយ Wo

rkSource ធ ើយទក់ទងនិធយជកយ៉ាងធោច្
ណាវ់រួយ  

ធ ា្េះម្ពឹតតិការណ៍ កាលបរិធច្េទ និងព័ត៌
មានអាំពីទីកខនលង 
ឬរធបៀបខដ្លអនកបានចូ្លរួរ 
ធ ា្េះនិធយជក  

  

WorkSou
rce  

ច្ូលរួរធៅកនុងកលឹបការងារខដ្លឧបតថរភធដាយ Wor

kSource  
ធ ា្េះកលឹប កាលបរិធច្េទ ម្ពរទាំងរធបៀប 
និងកខនលងខដ្លអនកបានច្ូលរួរ  

  

WorkSou
rce  

ច្ូលរួរធៅកនុងការណាត់ជួបដ្ាំបូង 
ឬតារដានរបវ់ធវវាករមផតលក់ារងារធឡើងវិញ 
និងការបា៉ាន់ម្បមាណវិទធិទទលួបាន 
(Reemployment Services and Eligibility 

Assessment, RESEA)  

ធ ា្េះវករមភាព កាលបរិធច្េទ និងកខនលង 
ឬរធបៀបបាំធពញ  

  

WorkSou
rce  

ច្ូលរួរធៅកនុងកលឹបការងារទូធៅខដ្លឧបតថរភធដាយ 
WorkSource  

ធ ា្េះវករមភាព កាលបរិធច្េទ និងកខនលង 
ឬរធបៀបខដ្លអនកបានចួ្លរួរ (និរមតិ 
ឬធដាយផ្អាល់)  

  

WorkSou
rce  

ជួបជារួយអនកឯកធទវ 
ឬម្គូ្បងវឹកខាងអាជីពរបវ ់WorkSource ធដ្ើរ្បី
ខវវងយល់អាំពីធវវាករម Title I  

ធ ា្េះវករមភាព កាលបរិធច្េទ និងកខនលង 
ឬរធបៀបបាំធពញ  

  

WorkSou
rce  

ច្ុេះធ ា្េះចូ្លករមវិ្ី WIOA Title I-B 
ធ ើយបធងកើតខផនការការងារបុគ្គល  

ធ ា្េះវករមភាព កាលបរិធច្េទ និងកខនលង 
ឬរធបៀបបាំធពញ  

  

WorkSou
rce  

ច្ុេះធ ា្េះចូ្លករមវិ្ី WIOA Title I-B 
ធ ើយយ៉ាងធោច្ណាវ់ទទួលបានធវវាករមអាជី
ពជាលកខណៈរលូដាាន ឬបុគ្គល 
ដ្ូច្ជាច្ូលរួរធៅកនុងការធរៀបច្ាំកមាលាំងពលករម  ច្ាំ
ធណេះដ្ឹង  ិរញ្ញវតថុ 
ឬវគ្គបណ្តេះបណាាលវិជាាជីវៈរយៈធពលែលី។  

ធ ា្េះវករមភាព កាលបរិធច្េទ និងកខនលង 
ឬរធបៀបបាំធពញ  

  

WorkSou
rce  

ច្ូលរួរធៅកនុងវគ្គបណ្តេះបណាាលករមករកនុងតាំខណង
របវ់ WIOA Title I-B   

ធ ា្េះវករមភាព កាលបរិធច្េទ និងកខនលង 
ឬរធបៀបបាំធពញ  

  

WorkSou
rce  

ច្ូលរួរកនុងការោត់ការងារ ឬការងារខដ្លមាន 
ឬគានម្បាក់ឈ្នួលរបវ់ WIOA Title I-B  

ធ ា្េះវករមភាព កាលបរិធច្េទ និងកខនលង 
ឬរធបៀបបាំធពញ  
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WorkSou
rce  

ច្ូលធៅកនុង WIOA Title I-B 
វតីពីវគ្គបណ្តេះបណាាលវដីពីការងារ  

ធ ា្េះវករមភាព កាលបរិធច្េទ 
និងទីកខនលងបាំធពញ  

  

ធផ្េងធទៀត  ធ្វើការម្ស្ថវម្ជាវទីផ្ារការងារធៅ 
esd.wa.gov/labormarketinfo  

តាំណធៅកាន់ ឬរូបងតធអម្កង់ថ្នព័ត៌មាន    

ធផ្េងធទៀត  ធរើលវីធដ្អូតារអ ៊ីន្ឺណិត ឧទ រណ៍ វីធដ្អូតារ 
YouTube អាំពមី្បធានបទខវវងរកការងារ 
(ឧទ រណ៍៖ រធបៀបវរធវរលិែិតអរ 
ការវរធវរម្បវតតរូិប ឬជាំ ញវមាាវ)  

តាំណធៅវីធដ្អូ 
ឬរូបងតធអម្កង់ថ្នទាំព័រធបើកវីធដ្អ ូ 

  

ធផ្េងធទៀត  ធរៀបច្ាំ “វុនទរកថាពិពណ៌ ែលី” រយៈធពល 30 
វិ ទី ធដ្ើរ្បីធម្បើម្បាវ់ធៅពិព័រណ៍ការងារ 
ឬអាំឡុងធពលវមាាវ  

រូបងតធអម្កង់ ឬឯកស្ថរ    

ធផ្េងធទៀត  បធងកើតគ្ណនីងមី 
ឬធ វ្ើបច្ចុប្បននភាពគ្ណនីខដ្លអនកមានធៅធលើធគ្ 
ទាំព័រខវវងរកការងារ (Indeed, LinkedIn, 

Glassdoor, CareerBuilder, Monster, 

Google Careers ឬធផ្េងធទៀត) 
និងខវវងរកការធបើកច្ាំ ការងារ  

តាំណធៅកាន់ 
ឬរូបងតធអម្កង់ថ្នកម្រងព័ត៌មានរបវ់អនក 
និងការធបើកច្ាំ ការងារ  

  

ធផ្េងធទៀត  បធងកើតគ្ណនី ធ ើយបធងាហេះម្បវតតិរូប 
និងលិែិតអររបវ់អនកជារួយពាក្យវុាំការងារខវវង
រកការងារតារអ ៊ីន្ឺណិត (Job Scan, Bright 

Move, Hiring Solved, ឬធផ្េងធទៀត)  

តាំណធៅកាន់ 
ឬរូបងតធអម្កង់ថ្នទាំព័រខដ្លបងាហញពីការ
បធងកើតគ្ណនីធដាយធជាគ្ជ័យ 
និងការធបើកច្ាំ ការងារជាក់លាក ់ 

  

ធផ្េងធទៀត  ច្ុេះធ ា្េះជារួយម្គូ្បងវឹក 
ឬធវវាករមធលើអាជីពឯកជន  

តាំណធៅកាន់ 
ឬរូបងតធអម្កង់ថ្នកិច្ចម្ពរធម្ពៀង  

  

ធផ្េងធទៀត  ច្ុេះធ ា្េះជារួយទីភានក់ងាររកការងារអច្ិថ្្នទយ៍  អន
កធម្ជើវធរីវបុគ្គលិក ឬធវវាករមខវវងរកធបកខជន
ស្ថកវរវម្មាបម់្កុរ  ុន  

រូបងតធអម្កង់ទាំព័រខដ្លធរៀបច្ាំឯកស្ថរច្ុេះ
ធ ា្េះរបវ់អនក  

  

ធផ្េងធទៀត  ច្ូលរួរកនុងវិកាាស្ថលា 
ឬវគ្គវិក្ាទក់ទងនឹងការខវវងរកការងារខដ្លឧប
តថរភធដាយទីភានក់ងាររកការងារ  

តាំណធៅកាន់ 
ឬរូបងតធអម្កង់ថ្នទាំព័រធរៀបច្ាំបាំធពញឯក
ស្ថរ  

  

ធផ្េងធទៀត  ច្ូលរួរពិព័រការងារធដាយផ្អាល់ ឬនិរមិត 
ឬម្ពឹតតិការណ៍ជួលបុគ្គលិក 

លិែិតច្ុេះធ ា្េះ 
ឬអ ៊ីខរលពីតាំណាងពិព័រណ៍ការងារ 

X  

https://esd.wa.gov/labormarketinfo
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ធ ើយ ធ្វើការទក់ទងជារួយ និធយជកយ៉ាងធោ
ច្ណាវ់មានក់  

ធ ា្េះនិធយជក ឬអាជីវករម 
ព័ត៌មានអាំពីរធបៀបខដ្លអនកធ្វើការទាំ ក់ទាំ
នង (ធដាយផ្អាល់ តារអ ៊ីន្ឺណិត 
ទូរវពទ អ ៊ីខរល ឬធផ្េងធទៀត) 
ព័ត៌មានទាំ កទ់ាំនងរបវ់និធយជក 
ឬអាជីវករម  

ធផ្េងធទៀត  ច្ូលរួរធៅកនុងការវធងកតការងារធដាយនិរមិត 
ឬពីច្មាាយ  

ច្្ាប់ច្រលងថ្នលិែិត 
ឬ អ ៊ីខរលព ីបុគ្គលខដ្លអនកបានវធងកត។ 
ម្បវិនធបើការវធងកតការងារធនេះគ្ឺវម្មាប់
រុែតាំខណងធបើកច្ាំ ជាក់លាក់ 
ធ េះវាអាច្ម្តូវបានរាប់ជាទាំ ក់ទាំនងនិ
ធយជកវម្មាប់អតថម្បធយជន៍បខនថរ។  

X  

ធផ្េងធទៀត  ច្ូលរួរកនុងកលឹបការងារឯកជន ឬវ គ្រន៍  លិែិត ឬអ ៊ីខរលពីអនកដ្ឹក ាំ 
ឬអនកឧបតថរភកលបឹ  

  

ធផ្េងធទៀត  ច្ូលរួរកនុងវគ្គបណ្តេះបណាាលវតីពីការងារឯកជន 
(On-the-job training, OJT)  

ធ ា្េះម្កុរ  ុន 
ម្បធភទរុែតាំខណងថ្នវករមភាព 
និងកខនលង ឬរធបៀបបាំធពញ។ 
ម្បវិនធបើការវធងកតការងារធនេះគ្ឺវម្មាប់
រុែតាំខណងធបើកច្ាំ ជាក់លាក់ 
វាអាច្ម្តូវបានរាប់ជាទាំ ក់ទាំនងនិធយជ
កវម្មាប់អតថម្បធយជន៍បខនថរ។  

X  

ធផ្េងធទៀត  បាំធពញបញ្ជីស្ថរធពើភ័ណឌច្ាំណាប់អាររមណ៍តារអ ៊ីន
្ឺណិត (ឧ. Strong, My Next Move, 

Myers/Briggs)  

តាំណធៅកាន់ 
ឬរូបងតធអម្កង់ថ្នលទធផលរបវ់អនក  

  

ធផ្េងធទៀត  បាំធពញការបា៉ាន់ម្បមាណ ACT WorkKeys   តាំណធៅកាន់ 
ឬរូបងតធអម្កង់ថ្នលទធផលរបវ់អនក  

  

ធផ្េងធទៀត  ទទួលបានលិែតិបញ្ញាក់ការធម្តៀរែលួនវម្មាប់ការ
ងារជាតិ (National Work Readiness 

Credential)  

រូបងតធអម្កង់ 
ឬច្្ាប់ច្រលងខដ្លបានធវកនថ្នវិញ្ញាបនប
ម្ត  
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ធផ្េងធទៀត  ច្ូលរួរកនុងជាំ ញវិជាាជីវៈ ឬវគ្គវិក្ាកុាំព្យូទ័រ  រូបងតធអម្កង់ 
ឬច្្ាប់ច្រលងថ្នបងាាន់ថ្ដ្ចុ្េះធ្ាេះរបវ់អន
ក  

  

ធផ្េងធទៀត  ធរៀនវគ្គវិក្ា ឬថានក់ច្ាំធណេះដឹ្ងកុាំព្យូទ័រ  រូបងតធអម្កង់ 
ឬច្្ាប់ច្រលងថ្នបងាាន់ថ្ដ្ចុ្េះធ្ាេះរបវ់អន
ក  

  

ធផ្េងធទៀត  ច្ូលរួរកនុងវគ្គវិក្ា 
ឬថានក់ភាស្ថអង់ធគ្លវជាភាស្ថទីពីរ (English as 

a Second Language, ESL)   

ធ ា្េះ កាលបរិធច្េទ និងទីតាាំង 
រូបងតធអម្កង់ 
ឬឯកស្ថរធវកនថ្នបងាាន់ថ្ដ្ចុ្េះធ ា្េះ  

  

ធផ្េងធទៀត  ច្ូលរួរកនុងវគ្គវិក្ាខដ្លមានការបញ្ញាក់ពី 
LinkedIn Learning 
ឬវគ្គវិក្ាធៅធលើធវទិកាធរៀនវូម្តតារអ ៊ីន្ឺណិត
ម្វធដ្ៀងគនខដ្លធច្ញវិញ្ញាបនបម្តបញ្ចប់ការវិ
ក្ា។  

តាំណធៅកាន់ 
ឬរូបងតធអម្កង់ថ្នទាំព័របញ្ចប់វគ្គវិក្ា  

  

ធផ្េងធទៀត  ច្ូលរួរកនុងការោត់ការងារ ឬការងារខដ្លមាន 
ឬគានម្បាក់ឈ្នួលកនុងវិវ័យឯកជន  

លិែិត ឬអ ៊ីខរលពីនិធយជក    

អនកផតលអ់ា
ជពីធដាយែលួ
នឯង 
នងិ/ឬមាាវ់
អាជវីករមប ុ
ធណាណេះ   

ផ្ាយពាណិជជករមអាជីវករមរបវ់អនកដ្ល់អតិងិជន
ងមី និងអតិងិជនខដ្លមានវកាានុពល។    

តាំណ 
ឬរូបងតធអម្កង់ថ្នពាណិជជករមរបវ់អនក (
ឌីជីងល កាខវត បណាាញវងគរ 
។ល។)   

  

អនកផតលអ់ា
ជពីធដាយែលួ
នឯង 
នងិ/ឬមាាវ់
អាជវីករមប ុ
ធណាណេះ   

ការធដ្ញថ្ងលធលើការងារ។    ច្្ាប់ច្រលង 
ឬរូបភាពថ្នវាំធណើខដ្លបានដាក់ធវនើវ
ម្មាប់ការធដ្ញថ្ងល។   

  

អនកផតលអ់ា
ជពីធដាយែលួ
នឯង 

ទក់ទងអតិងិជនខដ្លមានវកាានុពល 
ឬអតិងិជនចាវ់ៗ។   

ធ ា្េះ កាលបរិធច្េទខដ្លបានទក់ទង 
និងព័ត៌មានទាំ ក់ទាំនង (អ ៊ីខរល 
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នងិ/ឬមាាវ់
អាជវីករមប ុ
ធណាណេះ   

ឬធលែទូរវពទ) 
របវ់អតិងិជនខដ្លបានទក់ទង។    

អនកផតលអ់ា
ជពីធដាយែលួ
នឯង 
នងិ/ឬមាាវ់
អាជវីករមប ុ
ធណាណេះ   

ច្ូលរួរវិកាាស្ថលាធដ្ើរ្បីអភិវឌ្ឍជាំ ញទក់ទងនឹ
ងអាជីវករម ឬធរៀនពាណិជជករមងម។ី   

លិែិតច្ុេះធ ា្េះ 
ឬអ ៊ីខរលបញ្ញាក់ការចូ្លរួរ 
ឬវិញ្ញាបនបម្តបញ្ចប់ការច្ូលរួរវិកាាស្ថ
លា។   

  

អនកផតលអ់ា
ជពីធដាយែលួ
នឯង 
នងិ/ឬមាាវ់
អាជវីករមប ុ
ធណាណេះ   

ធម្បើម្បាវ់ធវវាករមអាជីវករមខានតតូច្ 
ឬពិធម្គេះធយបល់ជារួយអនកជាំ ញធៅរជ្ឈរណឌ
លអភិវឌ្ឍអាជីវករមខានតតូច្ 
(Small Business Development Center, 

SBDC) ។ (ឧទ រណ៍ 
ធម្បើម្បាវ់ធវវាករមធៅធលើធគ្ ទាំព័រដ្ូច្ជា www.

business.wa.gov or www.sba.gov.)   

ចាប់យករូបងតធអម្កង់ធដ្ើរ្បីបងាហញភវតុ
តាងថ្នការចូ្លធរើល 
និងការពាក់ព័នធនឹងធគ្ ទាំព័រធវវាករមអា
ជីវករមខានតតូច្។   

ធ ា្េះ 
និងព័ត៌មានទាំ ក់ទាំនងរបវ់អនកជាំ ញរ
បវ់ SBDC ។   

  

  

អនកផតលអ់ា
ជពីធដាយែលួ
នឯង 
នងិ/ឬមាាវ់
អាជវីករមប ុ
ធណាណេះ   

វករមភាពធផ្េងធទៀតធដ្ើរ្បីបងាហញពីការែិតែាំម្បឹង
ខម្បងបនត និងវករម 
ធដ្ើរ្បីកស្ថងអាជីវករមរបវ់អនក។   

រូបងតធអម្កង់ 
ឬរូបភាពថ្នការបនតអាជាាប័ណណជាំ ញរប
វ់អនកជារួយម្កវួងផតល់អាជាាប័ណណ 
ឬអាជាាប័ណណពាណិជជករមជារយួម្កវួង
ម្បាក់ច្ាំណូល។   

ធ ា្េះ 
និងទាំ ក់ទាំនងរ្នតីករចីវម្មាប់ករចីធលើ
អាជីវករមរបវ់អនក។    

រូបងតធអម្កង់មានម្តាធពលធវលាថ្នការធ្វើ
បច្ចុប្បននភាពធគ្ ទាំព័រវម្មាប់ធគ្ ទាំព័រ
អាជីវករមរបវ់អនក។   

រូបងតធអម្កង់ថ្នម្ពឹតតិការណ៍ធ្វើបណាាញ
ខដ្លអនកបានច្ូលរួរ ឬធ វ្ើជាមាាវ់ផទេះ។   

  

http://www.business.wa.gov/
http://www.business.wa.gov/
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* ករមវិ្ីអតថម្បធយជន៍បខនថរ (The Extended Benefits, EB) អនុញ្ញាតឲ្យទទួលបានអតថុម្បធយជន៍រ ូតដ្ល់ 20 

វបាា ៍បខនថរធទៀត ប ុខនតរកជារួយតម្រូវការខវវងរកការងារតឹងរុ៉ឹងជាងរុន។ 
វករមភាពធៅធលើតារាងខដ្លមានវញ្ញា្ីកមានន័យថា វករមភាពទាំងធ េះនឹងបាំធពញតារតម្រូវការខវវងរកការងារ EB 
ខដ្លតឹងរុ៉ឹងជាងរុន។ បច្ចុប្បនន  EB រិនមានធៅកនុងរដ្ឋ Washington ធទ។  

 

វាំណួរខដ្លវួរញឹកញាប់អាំពីការខវវងរកការងារ 
ែ្ុាំកាំពងុទទលួបានជាំនយួភាពគានការងារធ្វើអាំឡងុការរាតតា្តថ្នជាំងឺ (Pandemic Unemployment Assistance, 

PUA) ។ ធតើែ្ុាំម្តវូខវវងរកការងារធទ? 

បាទ/ចាវ។ អនកម្តូវបានតម្រូវឱ្យបាំធពញវករមភាពខវវងរកការងារខដ្លបានអនុញ្ញាតយ៉ាងធោច្ណាវ់រយួ 
ធទេះបីជាអនកទទួល PUA ក៏ធដាយ។ ធយើងធលើកទឹកច្ិតតឲ្យអនកបាំធពញវករមភាពយ៉ាងធោច្ណាវ់បី ពីធម្ពាេះ៖ 

• អតថម្បធយជន ៍PUA ធម្គងនងឹបញ្ចបធ់ៅធដ្ើរខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021 ធនេះ។ 
ការខវវងរកការងារយ៉ាងវករមរុនថ្ងៃធ េះនឹងជួយដ្ល់អនកទុកជារុន ធពលខដ្លអតថម្បធយជន៍របវ់អនកបញ្ចប់។ 

• វាអាច្បងាារបញ្ញហខដ្លអាច្ធកើតមាន ធពលអ គ្ត។ ម្បវិនធបើធយើងម្តូវការវាយតថ្រលការទរទររបវ់អនកធឡើងវិញ 
ធ ើយរកធ ើញថា វបាា ៍រុនៗរបវ់អនកមានវិទធិទទួលបានអតថម្បធយជន៍ភាពគានការងារធ្វើម្បចាាំថ្ងៃជាំនួវឲ្យ 
PUA ការបាំធពញការខវវងរកការងារច្ាំនួនបីនឹងបាំធពញតម្រូវការវម្មាប់អតថម្បធយជន៍ភាពគានការងារធ្វើជាម្បចាាំ 
ធ ើយអាច្នឹងបងាារពីបញ្ញហ ឬការទូទត់ធលើវធៅវបាា ៍កនលងធៅ។ 
អនកអាច្ខវវងយល់បខនថរអាំពីរូលធ តុខដ្លធយើងវាយតថ្រលការទរទររបវ់អនកធឡើងវិញធៅធលើទាំព័រជូនដ្ាំណឹងអាំពី
ការទរទរងមខីដ្លអាច្ធកើតមាន ថ្នធគ្ ទាំព័ររបវ់ធយើង (ជាភាស្ថអង់ធគ្លវ) ។ 

 

ែ្ុាំរនិអាច្ធ្វើការបានធទ ធម្ពាេះែ្ុាំមានោនភិយ័ែពវច់្ាំធពាេះជាំង ឺCOVID-19 ។ 
ធតើែ្ុាំធៅខតម្តវូបាំធពញវករមភាពខវវងរកការងារខដ្រឬធទ?  

បាទ/ចាវ។ ម្បវិនធបើអនកគានការងារធ្វើ ច្្ាប់តម្រូវថា អនកម្តូវខតបាំធពញវករមភាពខវវងរកការងារខដ្លចាាំបាច់្ 
ធដ្ើរ្បីធៅមានវិទធិទទួលបានអតថម្បធយជន៍។ 

• វូរច្ងចាាំថា មានវករមភាពជាធម្ច្ើនខដ្លអាច្ធ វ្ើបានធដាយនិរមិត។ 
• អនកក៏អាច្បនតខវវងរកការងារវរររ្យខដ្លអាច្ធ្វើបានពីផទេះផងខដ្រ។ 

 

ែ្ុាំកាំពងុទទលួវាំណងភាពគានការងារធ្វើធពលមានអាវននថ្នការរាតតា្តថ្នជាំង ឺ(Pandemic Emergency 

Unemployment Compensation, PEUC) ។ ធតើតម្រវូការខវវងរកការងារែវុៗគនវម្មាបែ់្ុាំខដ្រឬធទ? 

https://esd.wa.gov/unemployment/potential-new-claim
https://esd.wa.gov/unemployment/potential-new-claim
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ធទ។ តម្រូវការខវវងរកការងាររបវ់អនកគ្ឺដូ្ច្គននឹងការធា រា៉ាប់រងភាពគានការងារធ្វើ្រមតាខដ្រ។ 
អនកម្តូវខតបាំធពញវករមភាពខវវងរកការងារធ្វើខដ្លបានអនុញ្ញាតយ៉ាងធោច្ណាវ់ច្ាំនួនបីកនុងវបាា ៍នរីួយៗ 
ធដ្ើរ្បីធៅមានវិទធិទទួលបានអតថម្បធយជន៍។ 

 

ែ្ុាំគ្ជឺាអនកផតលអ់ាជពីធដាយែលនួឯង នងិ/ឬជាមាាវអ់ាជវីករម។ ធតើែ្ុាំធៅខតម្តវូបាំធពញវករមភាពខវវងរកការងារខដ្រឬធទ?  

បាទ/ចាវ។ តារច្្ាប់ អនកម្តូវបាំធពញវករមភាពខវវងរកការងារ ធដ្ើរ្បីធៅមានវិទធិទទួលបានអតថម្បធយជន៍។ 
ម្បវិនធបើអនកកាំពុងទទួល PUA អនកម្តូវបាំធពញវករមភាពយ៉ាងធោច្ណាវ់រួយ។ 
ម្បវិនធបើអនកកាំពុងទទួលអតថម្បធយជន៍ភាពគានការងារធ្វើ្រមតា អនកម្តូវបាំធពញវករមភាពយ៉ាងធោច្ណាវ់បី។ 

ធរឿងបីខដ្លម្តវូដ្ឹង៖ 

1. វករមភាពភាគ្ធម្ច្ើនរិនរាប់បញ្ចលូការដាក់ពាក្យវុាំការងារជារួយនិធយជកធផ្េងធទៀតធទ។ 
2. ធយើងបានបខនថរវករមភាពខដ្លបានអនុញ្ញាតខដ្លធផ្អោតជាក់លាក់ធៅធលើអនកផតល់អាជីពធដាយែលួនឯង 
និងមាាវ់អាជីវករម ធដ្ើរ្បីធ្វើឲ្យការបាំធពញតារតម្រូវការធនេះកាន់ខតទក់ទងនឹងអនក។ 

3. អនកអាច្បាំធពញវករមភាពខដ្លបានអនុញ្ញាតណារួយធដ្ើរ្បីបាំធពញតារតម្រូវការ។ 
អនករិនចាាំបាច្់ម្បកាន់ខាាប់ច្ាំធពាេះខតវករមភាពទាំងធ េះខដ្លបានអនុញ្ញាតវម្មាប់អនកផតល់អាជីពធដាយែលួនឯង 
និង/ឬមាាវ់អាជីវករមធឡើយ។ 

 

ែ្ុាំកាំពងុធ្វើការធម្ៅធមា៉ាងធដាយស្ថរខតការរាតតា្តថ្នជាំង។ឺ 
ធតើែ្ុាំធៅខតម្តវូការខវវងរកការងារធដ្ើរប្ទីទួលបានអតថម្បធយជនភ៍ាពគានការងារខដ្រឬធទ? 

បាទ/ចាវ។ អនកម្តូវខវវងរកការងារធពញធមា៉ាងខដ្លវរររ្យ ធទេះបីជាអនកធ វ្ើការធម្ៅធមា៉ាងក៏ធដាយ។ 

 

ែ្ុាំកាំពងុខងទាំនរណាមានក ់ធ ើយរនិអាច្ធ្វើការបានធទ។ 
ធតើែ្ុាំធៅខតម្តវូការខវវងរកការងារធដ្ើរប្ទីទលួបានអតថម្បធយជនភ៍ាពគានការងារខដ្រឬធទ? 

បាទ/ចាវ។ អនកម្តូវខតបនតបាំធពញតារតម្រូវការខវវងរកការងារ ធដ្ើរ្បីធៅមានវិទធិទទួលបានអតថម្បធយជន៍ភាពគានការងារធ្វើ 
ធទេះបីជាអនកកាំពុងខងទាំនរណាមានក់ក៏ធដាយ។ ធនេះរួរមានកុមារខដ្លរិនធៅស្ថលា ឬកខនលងធរើលខងធពលថ្ងៃ 
ធដាយស្ថរខតការរាតត្ាតថ្នជាំងឺ។ 

ធតើអនកកាំពុងទទួលបានអតថម្បធយជន៍ទូទតវ់ម្មាប់ម្គួ្ស្ថរនិងថ្ងៃឈ្ប់វម្មាកព្ាបាល (Paid Family and Medical 

Leave) ខដ្រឬធទ? ករមវិ្ីធនេះែុវគនពីការធា រា៉ាប់រងភាពគានការងារធ វ្ើ និងមានតម្រូវការធផ្េងៗគន។ 
ម្បវិនធបើអនកកាំពុងខតទទួលបានអតថម្បធយជន៍ទូទត់វម្មាប់ម្គ្ួស្ថរ ឬថ្ងៃឈ្ប់វម្មាកព្ាបាល 
ធដាយស្ថរខតអនកវម្មាកពីការងារជាបធណាាេះអាវនន និងកាំពុងខងទាំវមាជិកម្គួ្ស្ថរខដ្លឈឺ្ ឬរបួវធ េះ 
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តម្រូវការខវវងរកការងាររិនម្តូវបានអនុវតតធឡើយ។ វូរច្ូលធៅ paidleave.wa.gov (ជាភាស្ថអង់ធគ្លវ) 
វម្មាប់ព័ត៌មានបខនថរអាំពីករមវិ្ីធ េះ។ អនករិនអាច្ទទួលបានទាំងការធា រា៉ាប់រងភាពគានការងារធ្វើ 
និងអតថម្បធយជន៍ទូទត់វម្មាប់ម្គ្ួស្ថរ និងថ្ងៃឈ្ប់វម្មាកព្ាបាលកនុងធពលខតរួយបានធទ។ 

 

ែ្ុាំមានការផតលក់ារងាររយួ ប ខុនតែ្ុាំរនិម្តូវចាបធ់ផតើរធទ រ តូដ្លធ់ពលខដ្លតម្រវូការខវវងរកការងារម្តឡបច់្លូជា្រមានវញិ។ 
ធតើែ្ុាំធៅខតម្តវូការខវវងរកការងារធដ្ើរប្ទីទលួបានអតថម្បធយជនភ៍ាពគានការងារ 
រនុធពលែ្ុាំចាប់ធផតើរការងារងមរីបវែ់្ុាំខដ្រឬធទ?  

ធទ ប ុខនតអនកម្តូវដាក់ពាក្យវម្មាប់ការបម្រុង។ 
ការបម្រុងអនុញ្ញាតឲ្យអនកបនតទទួលបានអតថម្បធយជន៍ធដាយរិនចាាំបាច្់រកការងារ 
ដ្រាបណាអនកមានរូលធ តុខដ្លបានអនុញ្ញាតកនុងការធ្វើដ្ូធចានេះ។ 
ខវវងយល់បខនថរអាំពីការបម្រុងធៅធលើទាំព័រ ការបញ្្ឈប់បធណាាេះអាវនន ការបម្រុង និងវិវរ្េរកាល ថ្នធគ្ ទាំព័ររបវ់ធយើង 
(ជាភាស្ថអង់ធគ្លវ)។  

 

ែ្ុាំបានដាកព់ាកយ្បម្រងុធៅធដ្ើរឆ្នាំធនេះ ឬរនុធពលមានការរាតតា្តថ្នជាំង ឺធៅធពលការខវវងរកការងារម្តវូបានធបាេះបង់ធចាល។ 
ធតើែ្ុាំម្តវូដាកធ់វនើពាកយ្បម្រងុងមធីទ ធៅធពលខដ្លតម្រូវការម្តឡបច់្លូជា្រមានវញិ? 

វាំធណើបម្រុងខដ្លម្តូវបានធ្វើរុនធពលការរាតត្ាតថ្នជាំងឺរិនមានវុពលភាពធទៀតធទ។ អនក 
ឬនិធយជករបវ់អនកនឹងម្តូវធវនើវុាំបម្រុងជាងមីរតងធទៀត 
ធដាយឥឡូវធនេះបទបញ្ញាម្បតិបតតិកនុងការធបាេះបង់ធចាលការខវវងរកការងារម្តូវបានដ្កធច្ញធៅថ្ងៃទី 4 ខែកកកដា ឆ្នាំ 2021 
ធ ើយ។ ខវវងយល់បខនថរអាំពីរធបៀបដាក់ពាក្យធៅធលើទាំព័រ ការបញ្្ឈប់បធណាាេះអាវនន ការបម្រុង 
និងវិវរ្េរកាល ថ្នធគ្ ទាំព័ររបវ់ធយើង (ជាភាស្ថអង់ធគ្លវ)។ 

 

ធតើតម្រវូការរលូដាានធដ្ើរ្បទីរទរអតថម្បធយជនភ៍ាពគានការងារធ្វើមានអវែីលេះ? 

ែណៈធពលទរទរអតថម្បធយជន៍ភាពគានការងារធ្វើ អនកម្តូវខត៖ 

• អាច្ធ្វើការបាន។ 
• ទាំធនរអាច្ធ្វើការងារបាន។ 
• ខវវងរកការងារខដ្លវរម្វបយ៉ាងវករម ធលើកខលងខតធយើងបានម្បាប់អនកធម្ៅពីធនេះ។ 
• ច្ុេះធ ា្េះរកការងារជារួយរជ្ឈរណឌលការងារ WorkSource ឬរជ្ឈរណឌលការងារកនុងរូលដាាន 
(ម្បវិនធបើរវ់ធៅធម្ៅរដ្ឋ Washington) ។ 

http://www.paidleave.wa.gov/
https://esd.wa.gov/unemployment/temporary-layoffs
https://esd.wa.gov/unemployment/temporary-layoffs
https://esd.wa.gov/unemployment/temporary-layoffs
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ែណៈធពលម្បរូលអតថម្បធយជន៍ភាពគានការងារធ វ្ើ អនកម្តូវខវវងរកការងារវរររ្យ 
និងរក្ាកាំណត់ម្តាថ្នការខវវងរកការងាររបវ់អនក ធដ្ើរ្បីធៅមានវិទធិទទួលបានអតថម្បធយជន៍។ 
អនកម្តូវបានតម្រូវឱ្យបញ្ចូលវករមភាពខវវងរកការងារខដ្លមានការអនុញ្ញាតវរុបរួរគនច្ាំនួនបីជាធរៀងរាល់វបាា ៍។ 
អនកអាច្ច្ូលធៅព័ត៌មានធនេះតារអ ៊ីន្ឺណិត ធៅធពលអនកដាក់ពាក្យទរទរម្បចាាំវបាា ៍ ឬអនកអាច្ធម្បើម្បាវ់ 
ម្បព័នធច្ូលខវវងរកការងារតារម្កដាវ (ជាភាស្ថអង់ធគ្លវ) ម្បវិនធបើអនកដាក់ពាក្យតារទូរវពទ។ WorkSource 
មានករមវិ្ី និងធវវាករមខដ្លអាច្ជួយអនកឲ្យម្តឡប់ធៅធ្វើការរ ័វជាងរុន 

វាវាំខាន់ណាវ់ខដ្លអនកម្តូវយល់ពីទាំនួលែុវម្តូវរបវ់អនក ធៅធពលធ្វើ និងធរៀបច្ាំឯកស្ថរខវវងរកការងាររបវ់អនក 
ធដ្ើរ្បីធច្ៀវវាងកាំ ុវឆ្គង ខដ្លអាច្បណាាលឲ្យអនកម្តូវវងអតថម្បធយជន៍ខដ្លអនកទទួលបានរកវិញ។  

 

ធតើែ្ុាំអាច្ធ្វើវករមភាពដ្ចូ្គនធម្ច្ើនជាងរតង ធ ើយរាបវ់ករមភាពទាំងធ េះជាវករមភាពខវវងរកការងារធម្ច្ើនដ្ងបានខដ្រធទ?  

ធទ។ អនករិនអាច្ធ វ្ើវករមភាពដូ្ច្គនធម្ច្ើនដ្ង ធ ើយរាប់វាដូ្ធច្នេះបានធទ។ ឧទ រណ៍៖ 

• អនករិនអាច្ធរើលវីធដ្អូដ្ខដ្លៗធម្ច្ើនដ្ង ឬដាក់ពាក្យវុាំការងារដ្ខដ្លៗធម្ច្ើនដ្ង 
ធ ើយរាប់វករមភាពធ េះដូ្ធច្នេះបានធទ។ 

• អនកអាច្ធរើលវីធដ្អូធផ្េងៗទកទ់ងនឹងការខវវងរកការងារធ្វើកនុងវបាា ៍ខតរួយ (ឧទ រណ៍ 
វករមភាពរួយធលើការអនុវតតលអបាំផុតធៅធពលវមាាវ និងវករមភាពរួយធៅធលើការវរធវរម្បវតតិរូប) 
ឬដាក់ពាក្យវុាំការងារធផ្េងៗគនធៅកនុងម្កុរ  ុនខតរួយ ធ ើយរាប់ពាក្យវុាំនរីួយៗបាន។ 

 

ធតើអនកម្តវូបានតម្រូវឱយ្ច្េុះធ្ាេះជារយួការយិលយ័ WorkSource កនងុរលូដាានរបវអ់នក ឬរជ្ឈរណឌលការងារអាធររកិធទ 
(American Job Center)? 

ម្បវិនធបើអនករវ់ធៅកនុងរដ្ឋ Washington អនកម្តូវបានច្ុេះធ ា្េះវម្មាប់ការងារតាររយៈការិយល័យ WorkSource រដ្ឋ 
Washington ធដាយវវ័យម្បវតតិ 
ធៅធពលខដ្លអនកដាក់ពាកយ្ទរទរអតថម្បធយជន៍ភាពគានការងារធ វ្ើរបវ់អនក។ កិច្ចការធនេះអាម្វ័យធលើកូដ្ ្េុីបរបវ់អនក។ 
ម្បវិនធបើអនករវ់ធៅធម្ៅរដ្ឋ Washington អនកម្តូវខតច្ុេះធ្ាេះធៅរជ្ឈរណឌលការងារអាធររិក (American Job Center) 
កនុងរូលដាានរបវ់អនកកនុងរយៈធពលរួយវបាា ៍គ្ិតចាប់ពីថ្ងៃខដ្លអនកទទួលបានការទូទត់អតថម្បធយជន៍ភាពគានការងារធ្វើ
ដ្ាំបូងរបវ់អនក។ ម្បវិនធបើដ្ាំបូងអនកដាក់ពាក្យវុាំអតថម្បធយជន៍ពីរដ្ឋ Washington 
ប ាប់រកផ្អលវទ់ីលាំធៅកនុងវ រដ្ឋអាធររិក ឬធៅកាណាដា ធ ើយបនតបាំធពញតាររាល់តម្រូវការថ្នវិទធិទទួលបាន 
ធ េះអនកនឹងធៅមានវិទធិទទួលបានអតថម្បធយជន៍។ អនកម្តូវខតខវវងរកការងារ 
និងចុ្េះធ្ាេះរកការងារធៅទីកខនលងខដ្លអនករវ់ធៅ។ វូរច្ូលធៅ WorkSourceWa.com (ជាភាស្ថអង់ធគ្លវ) 
ធដ្ើរ្បីរកធរើលការិយល័យ WorkSource ខដ្លធៅជិតអនកបាំផុត។ 

 

https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/ESD-job-search-log.pdf
https://www.worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
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ធតើែ្ុាំម្តវូធ្វើដ្ចូ្ធរតច្ ម្បវនិធបើែ្ុាំធៅធម្ៅរដ្ឋ? 

ម្បវិនធបើអនករវ់ធៅកនុងរដ្ឋរយួធផ្េងធទៀត ឬផ្អលវ់ទីលាំធៅធៅតាំបន់ងមី 
អនកម្តូវខតច្ុេះធ្ាេះរកការងារជារួយរជ្ឈរណឌលការងារអាធររិក (American Job Center) 
កនុងរយៈធពលរួយវបាា ៍គ្ិតចាប់ពីថ្ងៃខដ្លការទូទត់ដ្ាំបូងរបវ់អនកម្តូវបានធច្ញធលើការទរទរងមី 
ឬធបើកធឡើងវិញរបវ់អនក។ អនកអាច្រកធរើលទីតាាំងរជ្ឈរណឌលការងារអាធររិក (American Job Center) 
ធដាយធម្បើម្បាវ់ធគ្ ទាំព័រធនេះធៅ servicelocator.org (ជាភាស្ថអង់ធគ្លវ) ។ កនុងករណីជាធម្ច្ើន 
អនកអាច្ច្ុេះធ ា្េះតារអ ៊ីន្ឺណិតបាន។ ទក់ទងការិយល័យកនុងរូលដាានរបវ់អនក 
ធដ្ើរ្បីខវវងយល់ពីរធបៀបបាំធពញដ្ាំធណើរការច្ុេះធ្ាេះ។ 

ម្បវិនធបើអនករិនច្ុេះធ ា្េះរកការងារធទ 
អនកនឹងម្តូវបានបដ្ិធវ្ច្ាំធពាេះអតថម្បធយជន៍វម្មាប់វបាា ៍នីរួយៗខដ្លអនករិនបានចុ្េះធ ា្េះ។ 

 

ច្េុះធបើែ្ុាំធៅធម្ៅម្បធទវ? 
 
ម្បវិនធបើអនកធៅធម្ៅវ រដ្ឋអាធររិក ធកាេះ Puerto Rico ឬធកាេះ Virgin Islands របវ់អាធររិក 
អនកម្តូវខតខវវងរកការងារពីច្មាាយ 
ឬធដាយផ្អាល់ខដ្លអនកម្តូវបានអនុញ្ញាតឲ្យអនុវតតធដាយម្វបច្្ាប់ធៅកនុងម្បធទវខដ្លអនកវថិតធៅធ េះ។  

ម្បវិនធបើអនកអាច្វិលម្តឡប់ធៅវ រដ្ឋអាធររិក Puerto Rico ឬធកាេះ Virgin Islands របវ់អាធររិកវិញបានភាលរៗ 
ធដ្ើរ្បីបនតការងារ ធដាយស្ថរអនកម្តូវបានផតល់ការងារធ េះ អនកក៏អាច្ខវវងរកការងារធៅកនុងទីតាាំងទាំងធនេះបានផងខដ្រ។ 

 

ធតើមានករណធីលើកខលងច្ាំធពាេះតម្រូវការខវវងរកការងារខដ្រឬធទ? 

មាន ប ុខនតមានខតកនុងកាលៈធទវៈមានកាំណត់ប ុធណាណេះ។ រនុវ្េធវទើរខតទាំងអវ់ – រួរទាំងអនកទទួល PUA – 
ម្តូវខតខវវងរកការងារខដ្លវរររ្យ។ ករណីធលើកខលងមានដ្ូច្ជា៖ 

• ធយើងអនុញ្ញាតឲ្យអនកវម្មាប់ករមវិ្ីបណ្តេះបណាាល ដូ្ច្ជា វគ្គបណ្តេះបណាាលខដ្លអនុញ្ញាតធដាយវនងការ 
(Commissioner Approved Training) ឬ អតថម្បធយជន៍ថ្នការបណ្តេះបណាាល (Training Benefits) ។ 

• ធយើងអនុញ្ញាតឲ្យអនកវម្មាប់ SharedWork ។ 
• ធយើងអនុញ្ញាតឲ្យអនកវម្មាប់ ការបម្រុង។ 
• ធយើងអនុញ្ញាតឲ្យអនកវម្មាប់ ករមវិ្ីជាំនួយដ្ល់អនកផតល់អាជីពធដាយែលួនឯង (Self-Employment Assistance 

Program, SEAP) ។ 
• អនកម្តូវបានបញ្ជូនតាររយៈវ ជីពបញ្ជូនបនតធពញធលញ។ 
• អនកគានការងារធលើខផនកណារួយ (ធ ើយបានអនុញ្ញាតធដាយម្កវួង)។ 

https://www.careeronestop.org/LocalHelp/service-locator.aspx
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• អនកជាកូនជាងអគ្គិវនីខដ្លបានចុ្េះធ ា្េះយ៉ាងវករមធៅកនុងករមវិ្ីបណ្តេះបណាាលជាំ ញអគ្គិវនីខដ្លបានអនុញ្ញាត។ 
• អនកបានអនុញ្ញាតឲ្យច្ូលរួរខផនកែលេះកនុងវគ្គវិក្ាថ្នការបណ្តេះបណាាលកូនជាងចាាំបាច់្។ 
• អនកគឺ្ជាខផនករួយថ្នការធ្វើកូដ្ករម ឬការដ្កធច្ញរិនឲ្យធ្វើការ។ 

អនកម្តូវបាំធពញវករមភាពខវវងរកការងាររួយប ុធណាណេះ ម្បវិនធបើអនក៖  

• កាំពងុទទលួបាន PUA ។ ប ុខនត 
ធយើងវូរខណ ាំយ៉ាងរុតមាាំឲ្យអនកបាំធពញវករមភាពខវវងរកការងារខដ្លបានអនុញ្ញាតច្ាំននួបី 
ម្បវិនធបើអនកកាំពុងទទួលបាន PUA ។ ធរើលវាំណួរអាំពី PUA ធៅធលើទាំព័រធនេះ ធដ្ើរ្បីខវវងយល់បខនថរ។ 

• ឈ្បព់កីារងារធដាយស្ថរខតអាំធពើ ងិា្កនងុម្គ្សួ្ថរ ឬការតារយយ។ី 
ម្បវិនធបើម្កវួងបានកាំណតថ់ាអនកចាកធច្ញពីការងារធដាយមានរូលធ តុលអធដាយស្ថរកាលយជាជរងធម្គេះពីអាំធពើ ិ
ង្ាកនុងម្គ្ួស្ថរ ឬការតារយយី អនកម្តូវបាំធពញវករមភាពខដ្លបានអនុញ្ញាតរយួកនុងរួយវបាា ៍ 
ធដ្ើរ្បីធៅមានវិទធិទទួលបានអតថម្បធយជន៍។ 

អនកទរទរធផ្េងធទៀតទាំងអវ់ម្តូវបានតម្រូវឱ្យបាំធពញវករមភាពខវវងរកការងារខដ្លបានអនុញ្ញាតយ៉ាងធោច្ណាវ់បី។ 
ធយើងនឹងជូនដ្ាំណឹងដ្ល់អនកអាំពីតម្រូវការខវវងរកការងាររបវ់អនក 
ធៅធពលអនកដាក់ពាក្យទរទរអតថម្បធយជន៍ភាពគានការងារធ្វើរបវ់អនក។ 

ច្ាំណាាំ៖ ម្បវិនធបើអនកជាវមាជិកវ ជីពបញ្ជនូបនតធពញធលញធ េះ 
អនកម្តូវខតខវវងរកការងារធដាយបាំធពញតារតម្រូវការបញ្ជូនរបវ់វ ជីពអនក។ វ ជីពបញ្ជូនបនតធពញធលញមានន័យថា 
វ ជីពខដ្លបញ្ជូនវមាជិករបវ់ែលួនធៅរកការងារតាររយៈការបញ្ជូនបនត ឬការបញ្ជូន។ 

 

ធតើែ្ុាំនងឹដ្ងឹធដាយរធបៀបណា ម្បវនិវករមភាពខវវងរកការងាររបវែ់្ុាំម្តវូបានធបាេះបងធ់ចាល? 

ធយើងនងឹជនូដ្ាំណងឹដ្លអ់នកជាលាយលកខណអ៍កេ្រតារវិ្ ធីឆ្លើយឆ្លងខដ្លអនកបានធម្ជើវធរវីតារការច្ងប់ាន។ 
អនកម្តូវខតរកការងារ ធលើកខលងខតអនកម្តូវបានជូនដ្ាំណឹងធដាយម្កវួងថា អនករិនចាាំបាច់្ខវវងរកការងារធទ។ 
ម្បវិនធបើអនកម្តូវខវវងរកការងារ អនកម្តូវខតបាំធពញតារតម្រូវការខវវងរកការងាររបវ់រដ្ឋ Washington 
ធរៀងរាល់វបាា ៍ខដ្លអនកទរទរអតថម្បធយជន៍ (ធលើកខលងខតធយើងជូនដ្ាំណឹងដ្ល់អនករិនឲ្យធ្វើដូ្ធចានេះ) ។ 

 

ធតើទាំ កទ់ាំនងនធិយជកគ្ជឺាអវ?ី 

ធៅធពលស្ថកវួរអាំពីរុែតាំខណង 
អនកម្តូវខតអនុវតតម្គ្ប់ជាំោនទាំងអវ់ខដ្លវាំខាន់កនុងការដាក់ពាក្យវុាំរុែតាំខណងធដ្ើរ្បីឱ្យទាំ ក់ទាំនងរាប់ជាវករមភាពខវវងរ
កការងារ។ អនកបធងកើតទាំ ក់ទាំនងនិធយជក ធៅធពលអនកវួរ ឬដាក់ពាក្យវុាំការងារ។ ម្បវិនធបើអនកបានដាក់ពាក្យវុាំ 
ឬស្ថកវួរអាំពីការងារ ធ ើយបានរកធ ើញថា និធយជកធ េះរិនជួលបុគ្គលិក ឬទទួលយកពាក្យវុាំធទ 
អនកអាច្នឹងធៅខតរាប់ការស្ថកវួររបវ់អនកជាទាំ ក់ទាំនងនិធយជក ម្បវិនធបើអនករិនបានដ្ងឹថា 
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និធយជករិនបានជួលបុគ្គលិក ឬទទួលយកពាក្យវុាំធទ។ 
អនកគួ្រខតកត់ច្ាំណាាំការពិតធ េះកនុងកាំណត់ធ តុខវវងរកការងាររបវ់អនក។ អនកអាច្ទក់ទងនិធយជកតាររយៈ៖ 

• អ ៊ីខរល 
• ទូរស្ថរ 
• អ ៊ីន្ឺណិត 
• វាំបុម្ត 
• ទូរវពទ 
• ជួបផ្អាល ់
• ជួបធដាយនិរមិតធដាយធម្បើធវវាករមជួបម្បជុាំដូ្ច្ជា Skype, Zoom ។ល។ 
• បនទប់ព័ត៌មានធវវាករមធដាយែលនួឯងរបវ់និធយជក 

 

ធតើែ្ុាំម្តវូធរៀបច្ាំឯកស្ថរខវវងរកការងាររបវែ់្ុាំធដាយរធបៀបណា? 

ម្បវិនធបើអនកធម្បើម្បាវ់ធវវាករមធអឡិច្ម្តូនិក (eServices) កនុងការដាក់បញ្ជូនការទរទរម្បចាាំវបាា ៍របវ់អនក 
អនកនឹងម្តូវបញ្ចូលវករមភាពខវវងរកការងារធៅកនុងធវវាករមធអឡិច្ម្តូនិក 
ធដ្ើរ្បីមានវិទធិទទួលបានអតថម្បធយជន៍។ ម្គន់ខតអនុវតតតារការម្បាប់ធៅកនុងធវវាករមធអឡិច្ម្តូនិក។ 
ធយើងអាច្ធវនើវុាំឲ្យអនកបងាហញភវតុតាងថ្នវករមភាពខវវងរកការងាររបវ់អនក 
ធទេះបីជាអនកដាក់ធវនើព័ត៌មានខវវងរកការងារជារួយនឹងការទរទរម្បចាាំវបាា ៍របវ់អនកតារអ ៊ីន្ឺណិតតាររយៈធវវាករមធអ
ឡិច្ម្តូនិច្ក៏ធដាយ ដ្ូធច្នេះអនកនឹងច្ង់រក្ាទុកឯកស្ថរថ្នការខវវងរកការងាររបវ់អនក។ 
អនករិនចាាំបាច្ផ់តល់ភវតុតាងឲ្យធយើងនូវវករមភាពរបវ់អនកធឡើយ ធលើកខលងខតធយើងធវនើឲ្យបងាហញវា។  

ម្បវិនធបើអនកដាក់ធវនើការទរទរម្បចាាំវបាា ៍តារទូរវពទ 
អនកនឹងម្តូវរក្ាទុកកាំណត់ធ តុជាលាយលកខណ៍អក្េរថ្នវករមភាពខវវងរកការងាររបវ់អនក។ 
ធយើងច្ង់ឲ្យអនកធម្បើម្បាវ់ គ្ាំរូកាំណត់ធ តុខវវងរកការងារ (ជាភាស្ថអង់ធគ្លវ) ខដ្លធយើងផតល់ជូន 
ប ុខនតអនកម្តូវបានស្ថាគ្រន៍កនុងការតារដានវករមភាពខវវងរកការងាររបវ់អនកធៅធលើឯកស្ថរណារួយខដ្លអនកធម្ជើវធរីវ។ 
ម្បវិនធបើអនកធ្វើដ្ូធចានេះ អនកម្តូវខតមានព័ត៌មានខដ្លម្តូវបានតម្រូវ 
ធដ្ើរ្បីបងាហញថាអនកកាំពុងធ វ្ើការខវវងរកការងារខដ្លវរររ្យយ៉ាងវករម។ អនកនងឹម្តូវបងាហញកាំណត់ធ តុធនេះដ្ល់ធយើង 
ម្បវិនធបើធយើងធវនើវុាំ។ វូរច្ងចាាំថាធយើងអាច្នឹងទក់ទងអនកធដ្ើរ្បីរកភវតុតាងវម្មាប់វករមភាពខវវងរកការងារ 
ធទេះបីជាប ាប់ពីអនកបានបញ្្ឈប់ការទរទររាល់វបាា ៍ក៏ធដាយ។ 

ច្ូរធម្បើម្បាវ ់កាំណត់ធ តុខវវងរកការងារ (ជាភាស្ថអង់ធគ្លវ)  ខដ្លធយើងផតល់ជូន 
ធដ្ើរ្បីធច្ៀវវាងការកត់ម្តាព័ត៌មានរិនធពញធលញ។ វូរធម្បើម្បាវ់ទឹកថានាំពណ៌ធមា ធ ើយម្ពីនឲ្យបានច្្ាវ់។ 

 

 

https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/ESD-job-search-log.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/ESD-job-search-log.pdf
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ធតើែ្ុាំម្តវូការដាកធ់វនើកាំណតធ់ តខុវវងរកការងាររបវែ់្ុាំខដ្រឬធទ? 

ធទ ប ខុនត ធយើងអាច្នងឹធវនើវុាំធរើលកាំណតធ់ តធុ េះធៅធពលណារយួ។ អនកម្តូវខតរក្ាកាំណត់ធ តុយ៉ាងធណាច្ណាវ់  
30 ថ្ងៃ ប ាប់ពីបញ្ចប់ឆ្នាំទទួលអតថម្បធយជន៍របវ់អនក ឬ 30 ថ្ងៃប ាប់ពីអនកឈ្ប់ទទួលអតថម្បធយជន៍ 
រួយណាខដ្លធកើតធម្កាយ។ អនករិនចាាំបាច់្ធផ្ើកាំណត់ធ តុរកធយើងធទ ធលើកខលងខតធយើងធវនើវុាំ។ 

ធយើងធ្វើការពិនិត្យធឡើងវិញធដាយថ្ច្ដ្ន្យថ្នវករមភាពខវវងរកការងារ ធដ្ើរ្បីម្បាកដ្ថាអនកកាំពុងខវវងរកការងារខដ្លវរររ្យ។ 
ម្បវិនធបើអនកម្តូវបានធម្ជើវធរីវវម្មាប់ការពិនិត្យធឡើងវិញ ឬធយើងមានវាំណួរអាំពីការខវវងរកការងាររបវ់អនក 
ធយើងនឹងធវនើវុាំច្្ាប់ច្រលងថ្នកាំណត់ធ តុខវវងរកការងាររបវ់អនក ធ ើយអនកម្តូវខតផតល់កាំណត់ធ តុតារការខណ ាំ។ 

ធយើងអាច្នឹងធផ្ើលិែិតធៅអនក ធដ្ើរ្បីកាំណត់ធពលពិនិត្យធឡើងវិញថ្នវករមភាពខវវងរកការងាររបវ់អនក ធដ្ើរ្បីម្បាកដ្ថា 
អនកកាំពុងខវវងរកការងារខដ្លវរររ្យ ពិនិត្យធរើលវិទធិទទួលបានអតថម្បធយជន៍របវ់អនក ធ ើយធៅធពលវរម្វប 
ផតល់រតិខកលរអអាំពីរធបៀបខកលរអការខវវងរកការងាររបវ់អនក។ វូរអានលិែិតធ េះធដាយយកចិ្តតទុកដាក់ 
ធដ្ើរ្បីដ្ឹងថាការវមាាវរបវ់អនកគឺ្តារទូរវពទ ឬធដាយផ្អាល់។ ធរៀបច្ាំកាំណត់ធ តុខវវងរកការងាររបវ់អនកឲ្យរួច្រាល់។ 
ម្បវិនធបើកាំណត់ធ តុរបវ់អនកបាត់ ឬរនិធពញធលញ 
ឬអនករិនបានពា្យរខវវងរកការងារខដ្លវរររ្យធដាយធស្ថាេះម្តង់ធ េះធទ ធយើងអាច្នឹងបដ្ិធវ្អតថម្បធយជន៍។ 
ប ាប់រកអនកម្តូវវងអតថម្បធយជន៍វម្មាប់រាលវ់បាា ៍ខដ្លអនករិនបានបាំធពញតារតម្រូវការខវវងរកការងារ។ 

ធទេះបីជាអនកអាច្បងាហញថា អនកបានធគរពតារតម្រូវការខវវងរកការងារក៏ធដាយ 
ធយើងអាច្នឹងខណ ាំពីវិ្ីខកខម្បការែិតែាំខវវងរកការងាររបវ់អនក 
ឬខកលរអឯកស្ថររបវ់អនក។ ធយើងក៏អាច្នឹងកាំណត់ធពលដ្ល់អនកវម្មាប់ការណាត់ជួបបខនថរ 
ធដ្ើរ្បីបញ្ញាក់ថាអនកកាំពុងបាំធពញតារតម្រូវការ។ 

ម្បវិនធបើអនករិនអាច្បងាហញថា អនកកាំពុងព្ាយរខវវងរកការងារខដ្លវរររ្យធដាយធស្ថាេះម្តង់ធ េះធទ 
ធយើងអាច្បដ្ិធវ្អតថម្បធយជន៍របវ់អនកបាន។ ម្បវិនធបើធយើងបដ្ិធវ្អតថម្បធយជន៍របវ់អនក 
អនកម្តូវខតវងអតថម្បធយជន៍ខដ្លអនកបានទទលួវម្មាប់វបាា ៍ខដ្លអនករិនបានបាំធពញតារតម្រូវការខវវងរកការងារ។ 
ធលើវពីធនេះធទៀត 
ធយើងនឹងកាំណត់ធពលពិនិត្យធឡើងវិញថ្នវករមភាពខវវងរកការងាររបវ់អនកវម្មាប់រាល់វបាា ៍ខដ្លអនកបានទរទរ។ 

អនកម្តូវខតទទួលយកការផតល់ជូនការងារខដ្លវរររ្យធដាយខផអកធលើជាំ ញ វរតថភាព 
និងកតាាធផ្េងធទៀតរបវ់អនកវម្មាប់អាជីពរបវ់អនកធៅកនុងទីផ្ារការងាររបវ់អនក។ ម្បវិនធបើមានការងារមានកាំណត់ធៅកនុង
អាជីព ឬទីតាាំងភូរិស្ថ្វតរបវ់អនក អនកអាច្នឹងម្តូវពម្ងីកការខវវងរកការងាររបវ់អនក។ ឧទ រណ៍ 
អនកអាច្នឹងម្តូវពិចារណាខវវងរកការងារធដាយនិរមិត ឬធៅកនុងវិវ័យ ឬទីកខនលងធផ្េង។ 

អនករិនអាច្កាំណត់ការខវវងរករបវ់អនកខដ្លចាប់ធផតើរ អ គ្តបានធទ។ ឧទ រណ៍ 
ម្បវិនធបើអនកជាអនកធបើកបររងយនតម្កុងស្ថលាធរៀនធៅវិវ្េរកាលរដូ្វធៅា 
អនករិនអាច្កាំណត់ការខវវងរករបវ់អនកច្ាំធពាេះការងារខដ្លចាប់ធផតើរធៅរដូ្វវលឹកធឈ្ើម្ជុេះ 
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ឬការងារខដ្លនឹងបញ្ចប់ធៅធពលស្ថលាធរៀនចាប់ធផតើរបានធទ។ ខវវងយល់បខនថរអាំពីការបដ្ិធវ្ទាំព័រការងារ 
(ជាភាស្ថអង់ធគ្លវ) ធៅធលើធគ្ ទាំព័ររបវ់ធយើង។ 

 

ធតើ WorkSource អាច្ជយួកនងុការខវវងរកការងាររបវែ់្ុាំយ៉ាងដ្ចូ្ធរតច្? 

ការិយល័យ WorkSource ធៅរដ្ឋ Washington និងស្ថខាធៅរដ្ឋធផ្េងធទៀត 
គ្ឺជាថ្ដ្គ្ូធៅកនុងបណាាញរជ្ឈរណឌលការងារអាធររិក។ ពួកធគ្ផតល់ជូនការងារ 
និងធវវាករមបណ្តេះបណាាលដ្ល់អនកខវវងរកការងារ និងនិធយជក។ ធវវាករមភាគ្ធម្ច្ើនគឺ្រិនគិ្តថ្ងលធទ។ 
ធដ្ើរ្បីកាំណត់ទីតាាំងការិយល័យ WorkSource ខដ្លធៅជិតអនកបាំផុត វូរច្ូលធៅ WorkSourceWA.com 
(ជាភាស្ថអង់ធគ្លវ)។ 

ម្បវិនធបើអនករវ់ធៅធម្ៅរដ្ឋ Washington 
វូរខវវងរករជ្ឈរណឌលការងារអាធររិកខដ្លធៅជិតអនកបាំផុតតារ careeronestop.org (ជាភាស្ថអង់ធគ្លវ) 
ឬទូរវពទធៅធលែ 877-872-5627 ។ ការិយល័យ WorkSource ផតល់ជូនវគ្គវិក្ា វិកាាស្ថលា 
និងធវវាករមដ្៏មានតថ្រលធផ្េងធទៀត ខដ្លអាច្នឹងជួយបាំធពញតារតម្រូវការខវវងរកការងារម្បចាាំវបាា ៍របវ់អនក។ 

ខាងធម្ការធនេះគឺ្ជាបញ្ជថី្នធវវាករមធដាយនិរមតិ ឬធដាយផ្អាល់ខដ្ល WorkSource ផតល់ជូន៖ 

• ការបា៉ាន់ម្បមាណជាំ ញ និងការខណ ាំពីអាជីព។ 
• យុទធស្ថ្វតវម្មាប់ការខវវងរកការងារ។ 
• ព័ត៌មានអាំពីច្ាំននួទឹកម្បាក់ខដ្លផតល់ឲ្យធដាយការងារ និងការងារណាខដ្លមានតម្រូវការ។ 
• ការបញ្ជូនបនតធៅការធបើកច្ាំ ការងារ ម្ពឹតតិការណ៍ជួលបុគ្គលកិធដាយនិរមិត និងធដាយផ្អាល់។ 
• ការបញ្ជូនបនត និងការណាត់ជបួវម្មាប់ធវវាករមជាំនួយខវវងរកការងារ។ 
• ជាំនួយកនុងការធរៀបច្ាំម្បវតតិរូបរបវ់អនក និងធម្តៀរែលួនវម្មាប់ការវមាាវការងារ។ 
• ការខច្ករំខលកយុទធស្ថ្វតខវវងរកការងារជារួយអនកខវវងរកការងារធផ្េងធទៀត។ 
• ការបញ្ជូនបនតធៅករមវិ្ីបណ្តេះបណាាលផលូវការ 
ម្ពរទាំងការទទួលបានវគ្គបណ្តេះបណាាលតារអ ៊ីន្ឺណិតធដាយឥតគិ្តថ្ងល។ 

• ការបញ្ជូនបនតធៅ្ គរធវ្បៀង ការម្បឹក្ាអាំពីឥណទន ជាំនួយខផនកវុែភាព លាំធៅដាាន 
និងទឹកធភលើងធដាយឥតគ្ិតថ្ងល 
និង្នធានវ គ្រន៍ធផ្េងធទៀតជាធម្ច្ើនធដ្ើរ្បីជួយអនកកនុងការធដាេះម្ស្ថយភាពអត់ការងារធ្វើ។ អនកក៏អាច្ទូរវពទធៅ 
211 វម្មាប់្នធានបខនថរ។ 

ែ្ុាំទទលួបានអតថម្បធយជនប៍ខនថរ។ ធតើតម្រូវការខវវងរកការងារគ្ដឺ្ចូ្គនវម្មាបក់រមវិ្ ីធនេះខដ្រឬធទ? (ច្ាំណាាំ៖ 
អតថម្បធយជន៍បខនថរបច្ចុប្បននរិនមានធៅរដ្ឋ Washington ធទ។ វូរចូ្លធៅ ទាំព័របខនថរអតថម្បធយជន ៍
ធដ្ើរ្បីខវវងយល់បខនថរ។ ) (ជាភាស្ថអង់ធគ្លវ) 

https://esd.wa.gov/unemployment/work/refuse
https://www.worksourcewa.com/
http://www.careeronestop.org/
https://esd.wa.gov/unemployment/benefit-extensions
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ម្បវនិធបើអនកធម្បើអវអ់តថម្បធយជនភ៍ាពគានការងារ្រមតារយៈធពល 26 វបាា  ៍នងិ PEUC វ ពន័ធរបវអ់នកធ េះ 
អនកអាច្នងឹមានវទិធទិទលួបានអតថម្បធយជនប៍ខនថរ ខដ្លអនញុ្ញាតឲយ្ទទលួបានអតថម្បធយជនរ៍ តូដ្ល់ 13 
វបាា ប៍ខនថរធទៀត។ ករមវិ្ីធនេះ មាន តម្រូវការខវវងរកការងារតឹងរុ៉ឹង 
ខដ្លែុវពីតម្រូវការខវវងរកការងារធពលគានការងារធ្វើ្រមតា។ 
ផលវិបាកខដ្លរិនបានបាំធពញតារតម្រូវការខវវងរកការងារទាំងធនេះគ្ឺែពវ់។ ម្បវិនធបើអនកដាក់ពាក្យវុាំ 
ធ ើយមានលកខណវរ្បតតិម្គ្ប់ម្គន់វម្មាប់អតថម្បធយជន៍បខនថរ 
ធយើងនឹងធផ្ើការខណ ាំដ្ល់អនកវម្មាប់ធ វ្ើការខវវងរកការងាររបវ់អនក។ ខវវងយល់បខនថរអាំពីអតថម្បធយជន៍បខនថរ និងរធបៀប
ដាក់ពាក្យវុាំធៅធលើ ទាំព័រអាំំំពីការបខនថរអតថម្បធយជន ៍(ជាភាស្ថអង់ធគ្លវ)។ 

 

ទទួលបានជាំនួយខវវងរកការងារ 
ធតើអនកច្ងទ់កទ់ងជារយួអនកជាំ ញខាងធបតជាាច្តិត ធដ្ើរប្ជីយួអនកខវវងរកការងារធទ? ប ាបរ់ក WorkSource 
ធៅទីធនេះវម្មាបអ់នក! 

បុគ្គលិក WorkSource អាច្ភាាប់អនកជារួយនិធយជកខដ្លជួលបុគ្គលិកឥឡូវធនេះធៅកនុងវ គ្រន៍របវ់អនក 
កាំណត់ឱកាវបណ្តេះបណាាល ឬជួយអនកដ្ុវខាត់ធលើជាំ ញដាក់ពាក្យ និងវមាាវរបវ់អនក។ 

ធនេះជាអវីខដ្លម្តូវធ្វើ៖ 

• វិ្ីលអបាំផុតកនុងការភាាប់ទាំ ក់ទាំនងជារួយវមាជិកម្កុរ WorkSource គ្ឺធដាយនិរមិត។ 
• ម្បវិនធបើខបបធនេះរិនដ្ាំធណើរការវម្មាប់អនកធទ ការិយល័យ WorkSource 
រួយច្ាំនួនកាំពុងធបើកធឡើងវិញវម្មាប់ធវវាករមជបួផ្អាល់។ ធនេះអាច្នឹងជាការណាត់ជួបខតប ុធណាណេះ។ 

• វូរចូ្លធៅ ទាំព័រកាំណត់ទីតាាំងការិយល័យរបវ់ WorkSource (ជាភាស្ថអង់ធគ្លវ) 
ធដ្ើរ្បីខវវងរកជធម្រើវខដ្លមានវម្មាប់ធវវាករមធដាយនិរមិត ឬធដាយផ្អាល ់ធៅកនុងតាំបន់របវ់អនក។ 

• ធយើងរំពឹងថា តម្រូវការអាច្នឹងែពវ់វម្មាប់ធវវាករម WorkSource ធៅធពលតម្រូវការច្ូលជា្រមានវិញ។ 
វូរពិនិត្យធរើល ទាំព័រកាំណត់ទីតាាំងការិយល័យធៅធលើ WorkSourceWA.com (ជាភាស្ថអង់ធគ្លវ) 
ធដ្ើរ្បីខវវងរកវិ្ីលអបាំផុត ធដ្ើរ្បីភាាប់ទាំ ក់ទាំនងជារួយអនកជាំ ញរបវ់ WorkSource 
ធៅកនុងវ គ្រន៍របវ់អនក។ 

រកទីតាាំងការិយល័យ WorkSource ឬរជ្ឈរណឌលការងារអាធររិកកនុងរូលដាានរបវ់អនក៖ 
 
រដ្ឋ Washington ៖ WorkSourceWA.com 

ធម្ៅរដ្ឋ Washington ៖ careeronestop.org ឬ 877-872-5627 

 

https://esd.wa.gov/unemployment/benefit-extensions
https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://www.careeronestop.org/
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ម្កវួងវនតិវុែការងារគ្ឺជានិធយជក/ករមវិ្ីខដ្លផដល់ឱកាវធវមើគន។ ជាំនួយ និងធវវាករមជាំនួយគ្ឺមានតារការធវនើវុាំច្ាំធពាេះជនពិការ។ 
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