ຂໍ້ໍ ກໍານົດຂອງການຊອກຫາວຽກ
ຂໍ້ໍ ກໍານົດຂອງການຊອກຫາວຽກ ແມ່ ນ ກັບມາແລໍ້ ວ.
ເປັນຜົນມາຈາກວິກິດການ COVID-19, ເຈົໍ້າຄອງລັດພໍ້ ອມກັບຜູໍ້ ສະໜັບສະໜູ ນຈາກອົງການນິຕິບັນຍັດ,
ໄດໍ້ ໂຈະຄວາມຕໍ້ ອງການການຊອກວຽກເຮັດງານທໍາ ໃນເວລາເລີ່ີ ມຕໍ້ົ ນຂອງການແຜີ່ ລະບາດຄໍ້ັ ງໃຫຍີ່ . ເມີ່ ອເສດຖະກິ
ດມີການຟໍ້ ນຕົວ, ຄວາມຕໍ້ ອງການຊອກຫາວຽກແມີ່ ນກັບມາແລໍ້ ວ. ນໍ້ີ ໝາຍຄວາມວີ່ າທີ່ ານຈະຕໍ້ ອງຊອກຫາວຽກ
ແລະ ຈັດເອກະສານການຊອກວຽກຢີ່ າງໜໍ້ ອຍສາມກິດຈະກໍາທີ່ີ ໄດໍ້ ຮັບການອະນຸ ມັດໃນແຕີ່ ລະອາທິດ
ເພີ່ ອໃຫໍ້ ມີເງີ່ ອນໄຂໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດການຫວີ່ າງງານ.
ຂໍ້ໍ ກໍານົດການຊອກວຽກເຮັດໃນເວລາໃດມີຜົນບັງຄັບໃຊໍ້ ອີກຄໍ້ັ ງເມ່ ອໃດ?
ເລີ່ີ ມຕົໍ້ນກິດຈະກໍາການຊອກວຽກຂອງທີ່ ານໃນອາທິດຂອງວັນທີ 4 - 10 ກໍລະກົດ.
ລາຍງານກິດຈະກໍາເຫົີ່ ານັໍ້ນເລີີ່ມຕັໍ້ງແຕີ່ ອາທິດຂອງວັນທີ 11 ກໍລະກົດ ແລະ
ທຸ ກໆອາທິດທີ່ີ ທີ່ ານຕໍ້ ອງການຜົນປະໂຫຍດຫັ ງຈາກນໍ້ັ ນ.

ໃນໜໍ້ານໍ້ີ
• ບັນຊີລາຍການກິດຈະກໍາຊອກຫາວຽກ
• ຄໍາຖາມທີ່ຖກຖາມເລໍ້ ອຍໆ
• ຂໍຄວາມຊ່ ວຍເຫອໃນການຊອກຫາວຽກ

ບັນຊີລາຍການກິດຈະກໍາຊອກຫາວຽກ
ເຮັດໃຫໍ້ ກິດຈະກໍາການຊອກວຽກເຮັດງານທໍ າໃຫໍ້ ທ່ ານ
ຕາຕະລາງຂໍ້ າງລຸ ີ່ ມນີໍ້ປະກອບມີບັນຊີລາຍການຂອງກິດຈະກໍາການຊອກວຽກທີີ່ຖກອະນຸ ມັດ.
ທີ່ ານຕໍ້ ອງເຮັດສາມລາຍການຕໍີ່ອາທິດໃຫໍ້ ສໍາເລັດ ຖໍ້ າທີ່ ານໄດໍ້ ຮັບປະກັນໄພຫວີ່ າງງານປົກກະຕິ ຫ PEUC
(Pandemic Emergency Unemployment Compensation,
ການຊົດເຊີຍການຫວີ່ າງງານສຸ ກເສີນສໍາລັບໂລກລະບາດ) ເພີ່ ອໃຫໍ້ ຈະມີສິດໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.
ທີ່ ານຕໍ້ ອງເຮັດກິດຈະກໍາໜີ່ ງທີີ່ໄດໍ້ ຮັບການອະນຸ ມັດໃຫໍ້ ສໍາເລັດ ຖໍ້ າທີ່ ານກໍາລັງໄດໍ້ ຮັບ PUA (Pandemic
Unemployment Assistance ,ການຊີ່ ວຍເຫອດໍ້ ານການຫວີ່ າງງານຈາກໂລກລະບາດ),
ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າພວກເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫໍ້ ທີ່ານເຮັດສໍາເລັດສາມຢີ່ າງ.
ບີ່ໍ ດົນມານໍ້ີ ພວກເຮົາໄດໍ້ ຂະຫຍາຍລາຍການນໍ້ີ ເພີ່ ອເຮັດໃຫໍ້ ການຊອກວຽກຂອງທີ່ ານມີຄວາມໝາຍຫາຍຂໍ້ ນ – ແລະ
ໃຫໍ້ ຫາຍທາງເລອກທີ່ີ ສາມາດເຮັດໄດໍ້ ເໝອນຈີງເກອບທັງໝົດ!
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ນາຍຈໍ້ າງກໍາລັງຈໍ້ າງຄົນທີ່ົ ວທັງລັດ, ສະນໍ້ັ ນບີ່ໍ ວີ່ າປະສົບການ ຫ ອຸ ດສາຫະກໍາໃດກີ່ໍ ຕາມຂອງທີ່ ານຈະເປັນແນວໃດ,
ເຮັດໃຫໍ້ ກິດຈະກໍາການຊອກຫາວຽກເຫົີ່ ານີໍ້ເໝາະສົມກັບທີ່ ານ ແລະ
ຊີ່ ວຍໃຫໍ້ ທີ່ານຊອກໄດໍ້ ວຽກທີີ່ທີ່ ານຕໍ້ ອງການແທໍ້ ໆ.

ປະເພດກິດ
ຈະກໍາ

ອະນຸ ມັດກິດຈະກໍາການຊອກຫາວຽ
ກ

ແນວຄວາມຄິດກ່ ຽວກັບເອ
ກະສານ

ໄດໍ້ ຮັບການອະນຸ ມັດ
ສໍາລັບ
ຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເ
ຕີມ*

ຕິດຕ່ໍ ນາຍຈໍ້
າງ

ການຕິດຕໍີ່ນາຍຈໍ້ າງ (ໃບສະໝັກ,
ການສໍາພາດຂໍ້ໍ ມູ ນ, ການສໍາພາດວຽກ,
ການຕິດຕາມການສົນທະນາ ຫ
ທາງອີເມວ)

ຕໍາແໜີ່ ງວຽກ ຫ ເບີອໍ້ າງອີງ,
ນາຍຈໍ້ າງ ຫ ຊີ່ ທຸ ລະກິດ,
ຂໍ້ໍ ມູ ນກີ່ ຽວກັບວິທີທີ່ີ ທີ່ ານຈະຕິດ
ຕີ່ໍ (ດໍ້ ວຍຕົນເອງ,
ທາງອິນເຕີເນັດ, ໂທລະສັບ,
ອີເມວ ຫ ອີ່ ນໆ)
ຂໍໍ້ມູ ນຕິດຕໍີ່ນາຍຈໍ້ າງ ຫ
ທຸ ລະກິດ

X

WorkSource

ການຕໍ້ັ ງຄີ່ າບັນຊີໃນເວັບໄຊທ໌
WorkSourceWA.com

ພາບໜໍ້ າຈໍຂອງໜໍ້ າບັນຊີຂອງ
ທີ່ ານ

WorkSource

ອັບໂຫດຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ໍ ຂອງທີ່ ານຢູ ີ່ ທີ່ີ
WorkSourceWA.com ແລະ
ເຮັດໃຫໍ້ ນາຍຈໍ້າງສາມາດຊອກຫາໄດໍ້

ຖີ່ າຍພາບໜໍ້ າຈໍ ຫ
ສໍາເນົາຊີວະປະຫວັດຫຍໍໍ້ຂອງທີ່ າ
ນ

WorkSource

ເຂົໍ້າຮີ່ ວມໃນກອງປະຊຸມແບບຕົວຕໍີ່ຕົວ
ຫ
ເໝອນຄວາມຈີງທີ່ີ ສະໜັບສະໜູ ນໂດຍ
WorkSource

ຊີ່ ຂອງກອງປະຊຸມ, ວັນທີ, ເວລາ
ແລະ ສະຖານທີ່ີ

WorkSource

ມີສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນງານຕະຫລາດນັດ ຫ
ຈໍ້ າງງານແບບເໝອນຈີງ ຫ
ເຫດການການຈໍ້ າງງານທີ່ີ ໄດໍ້ ຮັບການສະ
ໜັບສະໜູ ນຈາກ WorkSource ແລະ
ຕິດຕີ່ໍ ຫານາຍຈໍ້ າງຢີ່ າງໜໍ້ ອຍໜີ່ ງຄົນ

ຊີ່ ຂອງເຫດການ, ວັນທີ ແລະ
ຂໍໍ້ມູ ນກີ່ ຽວກັບສະຖານທີ່ີ ຫ
ວິທີການທີ່ີ ທີ່ ານເຂໍ້ົ າຮີ່ ວມ,
ຊີ່ ຂອງນາຍຈໍ້ າງ

WorkSource

ເຂົໍ້າຮີ່ ວມການໂຮມຊຸມນຸ ມວຽກເຮັດງານ
ທໍາທີີ່ສະຫນັບສະຫນູ ນໂດຍ WorkSourc
e

ຊີ່ ຂອງສະໂມສອນ, ວັນທີ ແລະ
ວິທີ ຫ
ສະຖານທີ່ີ ທີ່ີ ທີ່ ານໄດໍ້ ເຂົໍ້າຮີ່ ວມ

WorkSource

ມີສີ່ ວນຮີ່ ວມໃ RESEA
(Reemployment Services and
Eligibility Assessment,
ນການບໍລິການການຈໍ້ າງງານ ແລະ

ຊີ່ , ວັນທີ ແລະ ບີ່ ອນໃດ ຫ
ວິທີການທີ່ີ ສໍາເລັດກິດຈະກໍາ
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ການປະເມີນຜົນຄຸ ນສົມບັດ)
ໃນເບໍ້ ອງຕົໍ້ນ ຫ ການຕິດຕາມຜົນ
WorkSource

ເຂົໍ້າຮີ່ ວມການໂຮມຊຸມນຸ ມວຽກເຮັດງານ
ທໍາທີີ່ສະຫນັບສະຫນູ ນໂດຍ WorkSourc
e

ຊີ່ , ວັນທີ ແລະ
ບີ່ ອນທີີ່ທີ່ ານເຂົໍ້າຮີ່ ວມກິດຈະກໍາ
(virtual ຫ ແບບຕົວຕໍີ່ຕົວ)

WorkSource

ພົບກັບຜູໍ້ ຊີ່ ຽວຊານດໍ້ ານ
WorkSource ຫ ຄູ ຝກອາຊີບ
ເພີ່ ອຮຽນຮູ ໍ້ ກີ່ຽວກັບການບໍລິການຂອງ
ຫົວຂໍໍ້ I

ຊີ່ , ວັນທີ ແລະ ບີ່ ອນໃດ ຫ
ວິທີການສໍາເລັດກິດຈະກໍາ

WorkSource

ລົງທະບຽນເຂົໍ້າໃນໂປແກມ ຫົວຂໍໍ້ I-B
ຂອງ WIOA ແລະ
ພັດທະນາແຜນການຈໍ້ າງງານບຸ ກຄົນ

ຊີ່ , ວັນທີ, ແລະ
ບີ່ ອນໃດຫລວິທີການສໍາເລັດ

WorkSource

ລົງທະບຽນເຂໍ້ົ າໃນໂປແກມ WIOA ຫົວຂໍ້ໍ
I-B ແລະ
ໄດໍ້ ຮັບການບໍລິການອາຊີບຂໍ້ັ ນພໍ້ ນຖານ
ຫ
ລາຍບຸ ກຄົນຢີ່ າງໜໍ້ ອຍໜີ່ ງລາຍການເຊັີ່

ຊີ່ , ວັນທີ ແລະ ບີ່ ອນໃດ ຫ
ວິທີການສໍາເລັດ

ນ:
ເຂໍ້ົ າຮີ່ ວມການກະກຽມກໍາລັງແຮງງານ,
ຄວາມຮູ ໍ້ ທາງດໍ້ ານການເງິນ ຫ
ຫັ ກສູ ດກີ່ ອນການຮຽນວິຊາຊີບໄລຍະສໍ້ັ ນ
.
WorkSource

ເຂົໍ້າຮີ່ ວມໃນການຝກອົບຮົມພະນັກງານ
ທີ່ີ ມີຊີ່ WIOA ຫົວຂໍ້ໍ I-B

ຊີ່ , ວັນທີ ແລະ ບີ່ ອນໃດ ຫ
ວິທີການສໍາເລັດກິດຈະກໍາ

WorkSource

ເຂໍ້ົ າຮີ່ ວມໃນ WIOA ຫົວຂໍ້ໍ I-B
ປະສົບການເຮັດວຽກທີ່ີ ໄດໍ້ ຮັບຄີ່ າຈໍ້ າງ ຫ
ບໍີ່ໄດໍ້ ຮັບຄີ່ າຈໍ້ າງ ຫ ຝກຫັດ

ຊີ່ , ວັນທີ ແລະ ບີ່ ອນໃດ ຫ
ວິທີການສໍາເລັດ

WorkSource

ເຂົໍ້າຮີ່ ວມໃນການຝກອົບຮົມໃນອາຊີບທີີ່
ມີ WIOA ຫົວຂໍໍ້ I-B

ຊີ່ , ວັນທີ ແລະ
ບີ່ ອນໃດທີີ່ສໍາເລັດກິດຈະກໍາ

ຂໍ້ໍ ມູ ນອ່ ນໆ

ເຮັດການຄົໍ້ນຄວໍ້ າຕະຫາດແຮງງານທີ່ີ
esd.wa.gov/labormarketinfo

ລໍ້ີ ງການເຊີ່ ອມຕໍີ່ໄປຍັງ ຫ
ພາບໜໍ້ າຈໍຂອງຂໍ້ໍ ມູ ນ

ຂໍ້ໍ ມູ ນອ່ ນໆ

ເບີ່ິ ງວິດີໂອທາງອິນເຕີເນັດ,
ຍົກຕົວຢີ່ າງວິດີໂອ YouTube,
ໃນຫົວຂໍໍ້ການຊອກຫາວຽກ (ຕົວຢີ່ າງ:
ວິທີການຂຽນຈົດໝາຍສະໝັກວຽກ,

ລໍ້ີ ງການເຊີ່ ອມຕີ່ໍ ໄປຍັງວິດີໂອ ຫ
ພາບໜໍ້ າຈໍຂອງໜໍ້ າເປີດຕົວຂ
ອງວີດີໂອ
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ທັກສະການຂຽນປະຫວັດຫຍໍ້ໍ ຫ
ການສໍາພາດ)
ຂໍ້ໍ ມູ ນອ່ ນໆ

ກະກຽມຄໍາສະຫຸ ບຫຍໍໍ້ 30 ວິນາທີ“
ຄໍາສະຫຸ ບໂດຍຫຍໍໍ້”
ເພີ່ ອໃຊໍ້ ໃນງານວາງສະແດງງານ ຫ
ໃນເວລາສໍາພາດ

ພາບໜໍ້ າຈໍ ຫ ເອກະສານ

ອ່ ນໆ

ຕໍ້ັ ງບັນຊີໃໝີ່ ຫ
ອັບເດດບັນຊີທີ່ີ ທີ່ ານມີຢູ ີ່ ໃນເວັບໄຊຊອກ
ວຽກຕີ່ າງໆ (Indeed, LinkedIn,
Glassdoor, CareerBuilder, Monster,
Google Careers, ຫ ອີ່ ນໆ) ແລະ
ຄໍ້ົ ນຫາຕໍາແໜີ່ ງທີ່ີ ວຽກງານຍັງວີ່ າງ

ລໍ້ີ ງການເຊີ່ ອມຕີ່ໍ ໄປຍັງ ຫ
ພາບໜໍ້ າາຈໍຂອງໂປໄຟລ໌ ແລະ
ການເປີດວຽກຂອງທີ່ ານ

ອ່ ນໆ

ສໍ້ າງບັນຊີ ແລະ
ເຜີຍແພີ່ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍໍ້ຂອງທີ່ ານ
ແລະ
ຈົດໝາຍປະກອບໃສີ່ ກັບໃບສະໝັກວຽກ
ທາງອິນເຕີເນັດ (Job Scan, Bright
Move, Hiring Solved, ຫ ອີ່ ນໆ)

ລີໍ້ງການເຊີ່ ອມຕໍີ່ໄປຍັງ ຫ
ພາບໜໍ້ າຈໍຂອງໜໍ້ າທີີ່ສະແດງໃ
ຫໍ້ ເຫັນການສໍ້ າງບັນຊີທີີ່ປະສົບ
ຜົນສໍາເລັດ ແລະ
ຕໍາແໜີ່ ງວຽກວີ່ າງທີ່ີ ສະເພາະເຈ
າະຈົງ

ອ່ ນໆ

ລົງທະບຽນກັບຄູ ຝກ ຫ
ການບໍລິການດໍ້ ານອາຊີບສີ່ ວນຕົວ

ລີໍ້ງການເຊີ່ ອມຕໍີ່ໄປຍັງ ຫ
ພາບໜໍ້ າຈໍຂອງຂໍໍ້ຕົກລົງ

ອ່ ນໆ

ລົງທະບຽນກັບຕົວແທນຈັດຫາວຽກ, ນາ
ຍໜໍ້ າ ຫ ຫົວໜໍ້ າບໍລິການ

ຖີ່ າຍພາບໜໍ້ າຈໍໜໍ້ າເອກະສານ
ການລົງທະບຽນຂອງທີ່ ານ

ອ່ ນໆ

ເຂໍ້ົ າຮີ່ ວມໃນການສໍາມະນາຜີ່ ານເວັບໄຊທີ່ີ ລໍ້ີ ງການເຊີ່ ອມຕີ່ໍ ກັບ ຫ
ກີ່ ຽວຂໍ້ ອງກັບການຊອກຫາວຽກ ຫ
ພາບໜໍ້ າຈໍຂອງຂອງໜໍ້ າເອກະ
ີ່
ຫັ ກສູ ດທີໄດໍ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູ ນຈາ ສານທີ່ີ ເຮັດສໍາເລັດ
ກອົງການຈັດຕັໍ້ງການຈໍ້ າງງານ

ອ່ ນໆ

ເຂົໍ້າຮີ່ ວມງານຕະຫາດນັດ ຫ
ການຈໍ້ າງງານແບບເໝອນຈີງ ຫ
ການຈໍ້ າງງານ
ແລະ ສໍ້ າງສາຍສໍາພັນກັບນາຍຈໍ້ າງຢີ່ າງ
ໜໍ້ ອຍໜີ່ ງຄົນ
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ຈົດໝາຍລົງທະບຽນ ຫ
ອີເມວຈາກຕົວແທນງານວາງສ
ະແດງວຽກ; ຊີ່ ນາຍຈໍ້ າງ ຫ
ທຸ ລະກິດ,
ຂໍ້ໍ ມູ ນກີ່ ຽວກັບວິທີທີ່ີ ທີ່ ານໄດໍ້ ຕິດ
ຕໍີ່ (ດໍ້ ວຍຕົນເອງ,
ທາງອິນເຕີເນັດ, ໂທລະສັບ,
ອີເມວ, ຫ ອີ່ ນໆ)
ຂໍໍ້ມູ ນການຕິດຕໍີ່ນາຍຈໍ້ າງ ຫ
ທຸ ລະກິດ

X
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ອ່ ນໆ

ເຂໍ້ົ າຮີ່ ວມໃນການປະຕິບັດວຽກງານແບ
ບເໝອນຕົວຈີງ ຫ ຫີ່ າງໄກສອກຫີ ກ

X
ສໍາເນົາຈົດໝາຍ
ຫ ອີເມວຈາກບຸ ກຄົນທີີ່ທີ່ ານປິດ
ບັງ. ຖໍ້ າຕໍາແໜີ່ ງວຽກວີ່ າງນີໍ້ມີໄ
ວໍ້
ສໍາລັບຕໍາແໜີ່ ງທີ່ີ ເປີດສະເພາະ,
ກີ່ໍ ສາມາດນັບໄດໍ້ ວີ່າເປັນການຕິ
ດຕີ່ໍ ກັບນາຍຈໍ້ າງ
ເພີ່ ອຫາຜົນປະໂຫຍດເພີ່ີ ມເຕີມ
ໄດໍ້ .

ອ່ ນໆ

ເຂົໍ້າຮີ່ ວມງານຊຸມນຸ ມສີ່ ວນຕົວ ຫ
ຊຸມຊົນ

ຈົດໝາຍ ຫ
ອີເມວຈາກຫົວໜໍ້ າສະໂມສອນ
ຫ ຜູໍ້ ສະໜັບສະໜູ ນ

ອ່ ນໆ

ເຂໍ້ົ າຮີ່ ວມໃ OJT (on-the-job training,
ນການຝກອົບຮົມວຽກງານພາກປະຕິບັ
ດແບບສີ່ ວນຕົວ)

X
ຊີ່ ບໍລິສັດ,
ປະເພດຕໍາແໜີ່ ງກິດຈະກໍາ
ແລະ ບີ່ ອນໃດ ຫ
ວິທີການທີີ່ເຮັດສໍາເລັດ.
ຖໍ້ າຫາກຕໍາແໜີ່ ງວຽກວີ່ າງນໍ້ີ ມີໄ
ວໍ້ ສໍາລັບຕໍາແໜີ່ ງທີ່ີ ເປີດສະເພາ
ະ,
ມັນສາມາດນັບໄດໍ້ ວີ່າເປັນການ
ຕິດຕໍີ່ກັບນາຍຈໍ້ າງ
ເພີ່ ອຫາຜົນປະໂຫຍດເພີີ່ມເຕີມ
ໄດໍ້ .

ອ່ ນໆ

ຈີ່ົ ງເຮັດສໍາເລັດບັນຊີສິນຄໍ້ າທີ່ີ ມີຄວາມສົ
ນໃຈໃນອິນເຕີເນັດ (ເຊີ່ັ ນ: Strong, My
Next, Myers/Briggs)

ລໍ້ີ ງການເຊີ່ ອມຕີ່ໍ ໄປຍັງ ຫ
ພາບໜໍ້ າຈໍຂອງຜົນໄດໍ້ ຮັບຂອງ
ທີ່ ານ

ອ່ ນໆ

ACT
ລໍ້ີ ງການເຊີ່ ອມຕໍີ່ໄປຍັງ ຫ
ເຮັດສໍາເລັດ WorkKeys ຂອງການປະເມີ ພາບໜໍ້ າຈໍຂອງຜົນໄດໍ້ ຮັບຂອງ
ນຜົນ
ທີ່ ານ

ອ່ ນໆ

ໄດໍ້ ຮັບໃບປະກາດຄວາມພໍ້ ອມດໍ້ ານວຽກງ ພາບໜໍ້ າຈໍ ຫ
ານແຫີ່ ງຊາດ
ສໍາເນົາໃບຢໍ້ັ ງຢນສໍາເນົາ

ອ່ ນໆ

ເຂໍ້ົ າຮີ່ ວມໃນທັກສະວິຊາຊີບ ຫ
ຫັ ກສູ ດຄອມພິວເຕີ

ພາບໜໍ້ າຈໍ ຫ
ສໍາເນົາໃບລົງທະບຽນສໍາເລັດຂອ
ງທີ່ ານ

ອ່ ນໆ

ເອົາຫັ ກສູ ດການຮຽນຮູ ໍ້ ຫ
ຫໍ້ ອງຮຽນຄອມພີວເຕໍ້ີ

ພາບໜໍ້ າຈໍ ຫ
ສໍາເນົາໃບຮັບເງີນການລົງທະບຽ
ນສໍາເລັດຂອງທີ່ ານ
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ຊີ່ , ວັນທີ ແລະ ສະຖານທີ່ີ ,
ພາບໜໍ້ າຈໍ ຫ
ສະແກນໃບຮັບເງີນການລົງທະ
ບຽນສໍາເລັດ

ອ່ ນໆ

ເຂໍ້ົ າຮີ່ ວມຫັ ກສູ ດ ຫ
ຊັໍ້ນຮຽນພາສາອັງກິດເປັນພາສາທີສອງ
(ESL)

ອ່ ນໆ

ເຂໍ້ົ າຮີ່ ວມໃນຫັ ກສູ ດການສກສາທີ່ີ ໄດໍ້ ຮັບ ລໍ້ີ ງການເຊີ່ ອມຕໍີ່ໄປຍັງ ຫ
ການຢໍ້ັ ງຢນຈາກ LinkedIn Learning, ຫ ພາບໜໍ້ າຈໍຂອງໜໍ້ າການຈົບຫັ
ກສູ ດ
ຫັ ກສູ ດກີ່ ຽວກັບເວທີການຮຽນຮູ ໍ້ ແບບອິ
ີ່
ີ່
ໍ້
ນເຕີເນັດທີຄໍ້ າຍຄກັນທີອອກໃບຢັງຢນ
ການຈົບຫັ ກສູ ດ.

ອ່ ນໆ

ເຂົໍ້າຮີ່ ວມໃນປະສົບການການເຮັດວຽກ
ຫ
ການເຝິກງານຂອງເອກະຊົນທີ່ີ ໄດໍ້ ຮັບກາ
ນຄີ່ າຈໍ້ າງ ຫ ບີ່ໍ ໄດໍ້ ຮັບຄີ່ າຕອບແທນ

ເປັນເຈໍ້ົ າຂອ
ງທຸ ລະກິດສ່
ວນຕົວ
ແລະ/ຫ
ເຈໍ້ົ າຂອງທຸ ລ
ະກິດເທ່ົ ານໍ້ັ ນ

ໂຄສະນາທຸ ລະກິດຂອງທີ່ ານໃຫໍ້ ກັບລູ ກຄໍ້ າ ລໍ້ີ ການເຊີ່ ອມຕີ່ໍ ຫ
ໃໝີ່ ແລະ ລູ ກຄໍ້ າເປົໍ້າໝາຍ.
ພາບໜໍ້ າຈໍຂອງໂຄສະນາຂອງທີ່
ານ (ດິຈິຕອນ, ໜັງສພິມ,
ສີ່ ສັງຄົມ ແລະ ອີ່ ນໆ)

ເປັນເຈໍ້ົ າຂອ
ງທຸ ລະກິດສ່
ວນຕົວ
ແລະ/ຫ
ເຈໍ້ົ າຂອງທຸ ລ
ະກິດເທົ່ານໍ້ັ ນ

ການປະມູ ນວຽກ.

ສໍາເນົາ ຫ
ຮູ ບຂອງຂໍ້ໍ ສະເໜີທີ່ີ ຖກຍີ່ ນປະມູ
ນ.

ເປັນເຈໍ້ົ າຂອ
ງທຸ ລະກິດສ່
ວນຕົວ
ແລະ/ຫ
ເຈໍ້ົ າຂອງທຸ ລ
ະກິດເທ່ົ ານໍ້ັ ນ

ການຕິດຕໍີ່ຜູໍ້ ທີີ່ມີໂອກາດເປັນລູ ກຄໍ້ າໃໝີ່
ຫ ລູ ກຄໍ້ າເກົີ່າ.

ຊີ່ , ວັນທີຕິດຕໍີ່ ແລະ
ຂໍໍ້ມູ ນຕິດຕໍີ່ (ອີເມວ ຫ
ເບີໂທລະສັບ)
ຂອງລູ ກຄໍ້ າທີີ່ຕິດຕໍີ່.

ເປັນເຈໍ້ົ າຂອ
ງທຸ ລະກິດສ່
ວນຕົວ
ແລະ/ຫ
ເຈໍ້ົ າຂອງທຸ ລ

ການເຂໍ້ົ າຮີ່ ວມງານສໍາມະນາທາງ
webinar ຫ workshop
ເພີ່ ອພັດທະນາທັກສະທີ່ີ ກີ່ ຽວຂໍ້ ອງກັບທຸ
ລະກິດ ຫ ຮຽນຮູ ໍ້ ການຄໍ້ າໃໝີ່ .

ຈົດໝາຍລົງທະບຽນ ຫ
ອີເມວຢນຢັນການເຂໍ້ົ າຮີ່ ວມ ຫ
ໃບຢໍ້ັ ງຢນການສໍາເລັດການສໍາ
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ະກິດເທ່ົ ານໍ້ັ ນ

ມະນາ ສໍາລັບ workshop ຫ
webinar.

ເປັນເຈໍ້ົ າຂອ
ງທຸ ລະກິດສ່
ວນຕົວ
ແລະ/ຫ
ເຈໍ້ົ າຂອງທຸ ລ
ະກິດເທົ່ານໍ້ັ ນ

ການນໍາໃຊໍ້ ການບໍລິການດໍ້ ານທຸ ລະກິດຂະ
ໜາດນໍ້ ອຍ ຫ
ການໃຫໍ້ ປກສາກັບຜູໍ້ ຊີ່ ຽວຊານດໍ້ ານ
SBDC (Small Business Development
Center, ສູ ນພັດທະນາທຸ ລະກິດຂະ
ໜາດ ນໍ້ ອຍ) ຢີ່ າງມອາຊີບ.
(ຕົວຢີ່ າງເຊັີ່ນການໃຊໍ້ ບໍລິການໃນເວັບໄຊ
ທ໌ເຊີ່ັ ນ
www.business.wa.gov or
www.sba.gov.)

ພາບໜໍ້ າຈໍ
ເພີ່ ອສະແດງຫັ ກຖານການຢໍ້ ຽມ
ຊົມ ແລະ
ມີສີ່ ວນຮີ່ ວມກັບເວັບໄຊທ໌ບໍລິກ
ານທຸ ລະກິດຂະ ໜາດນໍ້ ອຍ.

ເປັນເຈໍ້ົ າຂອ
ງທຸ ລະກິດສ່
ວນຕົວ
ແລະ/ຫ
ເຈໍ້ົ າຂອງທຸ ລ
ະກິດເທ່ົ ານໍ້ັ ນ

ກິດຈະກໍາອີ່ ນໆ
ທີ່ີ ສະແດງເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຢີ່ າງຕີ່ໍ ເ
ນີ່ ອງໃນການສໍ້ າງທຸ ລະກິດຂອງທີ່ ານ.

ພາບໜໍ້ າຈໍ ຫ
ຮູ ບພາບການຕີ່ໍ ອາຍຸ ໃບອະນຸ ຍາ
ດປະກອບອາຊີບຂອງທີ່ ານກັບໃ
ບອະນຸ ຍາດດໍາເນີນທຸ ລະກິດຂອ
ງກົມກັບພະແນກພາສີອາກອນ
.

ຊີ່ ແລະ
ຂໍ້ໍ ມູ ນຕິດຕີ່ໍ ຂອງຜູໍ້ ຊີ່ ຽວຊານ
SBDC.

ຊີ່ ແລະ
ການຕິດຕໍີ່ຂອງເຈົໍ້າໜໍ້ າທີີ່ສີນເ
ຊີ່ ອ
ເພີ່ ອກູ ໍ້ ທຸລະກິດສີນເຊີ່ ອຂອງທີ່ າ
ນ.
ພາບໜໍ້ າຈໍພໍ້ ອມກັບການປັບປຸ
ງເວບໄຊທ໌
ສໍາລັບເວັບໄຊທ໌ທຸ ລະກິດຂອງທີ່
ານ.
ພາບໜໍ້ າຈໍຂອງເຫດການເຄອ
ຂີ່ າຍທີ່ີ ທີ່ ານໄດໍ້ ເຂໍ້ົ າຮີ່ ວມ ຫ
ເປັນເຈໍ້ົ າພາບ.
* ໂປແກມ Extended Benefits (EB) ອະນຸ ຍາດໃຫໍ້ ໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດເພີີ່ມເຕີມສູ ງເຖິງ 20 ອາທິດ
ແຕີ່ ຈະມາພໍ້ ອມກັບຂໍໍ້ກໍານົດໃນການຫາງານທີີ່ມີຄວາມເຂັໍ້ມງວດຍີີ່ງຂໍ້ ນ.
ບັນດາກິດຈະກໍາໃນຕາຕະລາງທີີ່ມີເຄີ່ ອງໝາຍຖກໝາຍຄວາມວີ່ າພວກເຂົາຈະປະຕິບັດຕາມຂໍໍ້ກໍານົດໃນການຊອກຫາວ
ຽກ EB ທີ່ີ ເຂໍ້ັ ມງວດກວີ່ າເກີ່ົ າ. ປັດຈຸ ບັນ EB ແມີ່ ນບີ່ໍ ພໍ້ ອໃຊໍ້ ງານໃນລັດ Washington.

ການຊອກຫາວຽກ FAQ
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ຂໍ້ ອຍກໍາລັງໄດໍ້ ຮັບການຊ່ ວຍເຫອການຫວ່ າງງານຈາກໂລກລະບາດ (PUA).
ຂໍ້ ອຍຈໍາເປັນຕໍ້ ອງຊອກຫາວຽກຫບໍ?
ແມ່ ນແລໍ້ ວ. ທີ່ ານຈໍາເປັນຕໍ້ ອງດໍາເນີນການຄົໍ້ນຫາທີີ່ໄດໍ້ ຮັບການອະນຸ ມັດຢີ່ າງນໍ້ ອຍໜີ່ ງກິດຈະກໍາ,
ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າທີ່ ານຈະຢູ ີ່ ໃນ PUA ກໍີ່ຕາມ. ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫໍ້ ທີ່ານເຮັດຢີ່ າງໜໍ້ ອຍສາມກິດຈະກໍາເພາະວີ່ າ:
•
•

ຜົນປະໂຫຍດຂອງ PUA ແມ່ ນຈະສໍ້ິ ນສຸ ດໃນຕໍ້ົ ນເດອນກັນຍາ 2021.
ການຊອກຫາວຽກຢີ່ າງຈິງຈັງກີ່ ອນໜໍ້ ານໍ້ັ ນ ຈະຊີ່ ວຍໃຫໍ້ ຜົນປະໂຫຍດຂອງທີ່ ານຈະໝົດໄປ.
ມັນສາມາດປໍ້ອງກັນບັນຫາທ່ີ ອາດຈະເກີດຂໍ້ ນໃນອະນາຄົດ.
ຖໍ້ າພວກເຮົາຈໍາເປັນຕໍ້ ອງປະເມີນຄນຄໍາຮຽກຮໍ້ ອງຂອງທີ່ ານອີກຄໍ້ັ ງ ແລະ
ພົບວີ່ າອາທິດທີ່ີ ຜີ່ ານມາຂອງທີ່ ານແມີ່ ນມີສິດໄດໍ້ ຮັບການວີ່ າງງານປົກກະຕິແທນທີ່ີ ຈະເປັນຂອງ PUA,
ການສໍາເລັດການຄົໍ້ນຫາສາມຄັໍ້ງຈະຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮໍ້ ອງຕໍ້ ອງການກີ່ ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຫວີ່ າງ
ງານປົກກະຕິ ແລະ ອາດຈະປໍ້ ອງກັນບໍີ່ໃຫໍ້ ເກີດບັນຫາ ຫ ການຈີ່ າຍເງິນເກີນໃນອາທິດທີີ່ຜີ່ ານມາ.
ທີ່ ານສາມາດຮຽນຮູ ໍ້ ເພີ່ີ ມເຕີມກີ່ ຽວກັບເຫດຜົນທີ່ີ ພວກເຮົາຈະປະເມີນຄນຂໍໍ້ຮຽກຮໍ້ ອງຂອງທີ່ ານ
ໃໝີ່ ໃນໜໍ້ າການແຈໍ້ ງເຕອນການຮໍ້ ອງຂໍສິດທິໃໝີ່ ໃນ ເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ (ເປັນພາສາອັງກິດ).

ຂໍ້ ອຍບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດໍ້ ເພາະວ່ າຂໍ້ ອຍມີຄວາມສ່ ຽງສູ ງຕໍ່ການຕິດເຊໍ້ ອ COVID-19.
ຂໍ້ ອຍຍັງຈໍາເປັນຕໍ້ ອງໄດໍ້ ເຮັດກິດຈະກໍາຊອກຫາວຽກໃຫໍ້ ສໍາເລັດອີກຫບໍ?
ແມ່ ນແລໍ້ ວ. ຖໍ້ າທີ່ ານຫວີ່ າງງານ, ກົດໝາຍກໍານົດວີ່ າທີ່ ານຕໍ້ ອງເຮັດກິດຈະກໍາຊອກວຽກທີ່ີ ຈໍາເປັນໃຫໍ້ ສໍາເລັດ
ເພີ່ ອໃຫໍ້ ມີສິດໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.
•
•

ຈີ່ົ ງຮັບຮູ ໍ້ ໄວໍ້ ວີ່ າມີຫາຍກິດຈະກໍາທີ່ີ ສາມາດເຮັດໄດໍ້ ເກອບເໝອນຕົວຈີງທັງໝົດ.
ທີ່ ານຍັງສາມາດຊອກຫາວຽກທີ່ີ ເໝາະສົມທີ່ີ ສາມາດເຮັດວຽກໄດໍ້ ຢູີ່ເຮອນ.

ຂໍ້ ອຍກໍາລັງໄດໍ້ ຮັບເງີນຊົດເຊີຍການຫວ່ າງງານສຸ ກເສີນຈາກໂລກລະບາດ (PEUC).
ຂໍ້ໍ ກໍານົດການຊອກວຽກແມ່ ນແຕກຕ່ າງກັນ ສໍາລັບຂໍ້ ອຍຫບໍ?
ບີ່ໍ . ຄວາມຕໍ້ ອງການການຊອກວຽກຂອງທີ່ ານແມີ່ ນຄກັນກັບປະກັນໄພຫວີ່ າງງານປົກກະຕິ.
ທີ່ ານຕໍ້ ອງເຮັດຢີ່ າງໜໍ້ ອຍສາມກິດຈະກໍາໃນການຊອກວຽກທີີ່ໄດໍ້ ຮັບການອະນຸ ມັດໃນແຕີ່ ລະອາທິດ
ເພີ່ ອໃຫໍ້ ມີສິດໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.
ຂໍ້ ອຍເຮັດທຸ ລະກິດດໍ້ ວຍຕົນເອງ ແລະ/ຫ ເປັນເຈໍ້ົ າຂອງທຸ ລະກິດ.
ຂໍ້ ອຍຍັງຈໍາເປັນຕໍ້ ອງເຮັດກິດຈະກໍາຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍ າຫບ່ໍ ?
ແມີ່ ນແລໍ້ ວ. ອີງຕາມກົດໝາຍ, ທີ່ ານຈໍາເປັນຕໍ້ ອງເຮັດສໍາເລັດກິດຈະກໍາຊອກຫາວຽກ
ເພີ່ ອໃຫໍ້ ມີສິດໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ຖໍ້ າທີ່ ານກໍາລັງໄດໍ້ ຮັບ PUA, ທີ່ ານຈໍາເປັນຕໍ້ ອງເຮັດຢີ່ າງນໍ້ ອຍໜີ່ ງຄັໍ້ງ.
ຖໍ້ າທີ່ ານກໍາລັງໄດໍ້ ຮັບການຫວີ່ າງງານປົກກະຕິ ທີ່ ານຈໍາເປັນຕໍ້ ອງເຮັດຢີ່ າງໜໍ້ ອຍສາມຢີ່ າງ.
ສາມຢີ່ າງທີ່ີ ຄວນຮູ ໍ້ :
1. ກິດຈະກໍາສີ່ ວນໃຫຍີ່ ບີ່ໍ ໄດໍ້ ລວມເອົາການສະໝັກວຽກກັບນາຍຈໍ້ າງຄົນອີ່ ນ.
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2. ພວກເຮົາໄດໍ້ ເພີ່ີ ມກິດຈະກໍາທີ່ີ ໄດໍ້ ຮັບການອະນຸ ມັດສະເພາະ ສໍາລັບຜູໍ້ ທີ່ີ ປະກອບອາຊີບອິດສະຫະ ແລະ
ເປັນເຈົໍ້າຂອງທຸ ລະກິດ ເພີ່ ອໃຫໍ້ ເປັນໄປຕາມຂໍໍ້ກໍານົດທີີ່ມີຄວາມກີ່ ຽວຂໍ້ ອງກັບທີ່ ານຫາຍຂໍ້ ນ
3. ທີ່ ານສາມາດເຮັດທຸ ກກິດຈະກໍາທີີ່ໄດໍ້ ຮັບການອະນຸ ມັດ ເພີ່ ອໃຫໍ້ ເປັນໄປຕາມຂໍໍ້ກໍານົດໄດໍ້ .
ທີ່ ານບໍີ່ຈໍາເປັນຕໍ້ ອງຍດຕິດກັບຜູໍ້ ທີີ່ໄດໍ້ ຮັບອະນຸ ມັດໃຫໍ້ ກັບຜູໍ້ ປະກອບອາຊີບອິດສະຫະ ແລະ/ຫ
ເຈໍ້ົ າຂອງທຸ ລະກິດເທົີ່ານໍ້ັ ນ.
ຂໍ້ ອຍກໍາລັງເຮັດວຽກເສີມບ່ໍ ເຕັມເວລາເພາະວ່ າພະຍາດນໍ້ີ ແຜ່ ລະບາດ.
ຂໍ້ ອຍຍັງຈໍາເປັນຕໍ້ ອງຊອກຫາວຽກເພ່ີ ມ ເພ່ ອຈະໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫວ່ າງງານບໍ?
ແມີ່ ນແລໍ້ ວ. ທີ່ ານຈໍາເປັນຕໍ້ ອງຊອກຫາວຽກເຕັມເວລາທີ່ີ ເໝາະສົມ,
ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າທີ່ ານຈະໄດໍ້ ເຮັດວຽກບີ່ໍ ເຕັມເວລາກີ່ໍ ຕາມ.
ຂໍ້ ອຍເບິ່ງແຍງຄົນອ່ ນ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດໍ້ . ຂໍ້ ອຍຍັງຈໍາເປັນຕໍ້ ອງຊອກຫາວຽກເພີ່ມ
ເພ່ ອຈະໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫວ່ າງງານບໍ?
ແມີ່ ນແລໍ້ ວ. ທີ່ ານຕໍ້ ອງສບຕໍີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕໍ້ ອງການການຊອກວຽກເຮັດ
ເພີ່ ອໃຫໍ້ ມີສິດໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫວີ່ າງງານ, ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າທີ່ ານຈະເບີ່ິ ງແຍງຜູໍ້ ອີ່ ນກໍີ່ຕາມ.
ນໍ້ີ ລວມທັງເດັກນໍ້ ອຍທີ່ີ ອອກໂຮງຮຽນ ຫ ດູ ແລຕອນກາງເວັນຍໍ້ ອນໂລກລະບາດ.
ທີ່ ານກໍາລັງໄດໍ້ ຮັບເງິນຊີ່ ວຍເຫອຄອບຄົວ ແລະ ຄີ່ າບໍາລຸ ງທາງການແພດບີ່ໍ ?
ທີ່ ານກໍາລັງໄດໍ້ ຮັບເງິນຊີ່ ວຍເຫອຄອບຄົວ ແລະ ຄີ່ າຮັກສາທາງການແພດບີ່ໍ ?
ຖໍ້ າຫາກທີ່ ານໄດໍ້ ຮັບເງິນຄີ່ າຮັກສາຊົດເຊີຍໃຫໍ້ ຄອບຄົວ ແລະ
ການດູ ແລທາງການແພດເພາະວີ່ າທີ່ ານກໍາລັງພັກວຽກຊົີ່ວຄາວ ແລະ ເບິີ່ງແຍງສະມາຊິກຄອບຄົວຜູໍ້ ທີີ່ເຈັບປີ່ ວຍ ຫ
ໄດໍ້ ຮັບບາດເຈັບ, ຂໍໍ້ກໍານົດການຊອກວຽກບໍີ່ໄດໍ້ ນໍາໃຊໍ້ . ໄປຍັງ paidleave.wa.gov (ເປັນພາສາອັງກິດ)
ສໍາລັບຂໍໍ້ມູ ນເພີ່ີ ມເຕີມກີ່ ຽວກັບໂປແກມນໍ້ັ ນ. ທີ່ ານບໍີ່ສາມາດໄດໍ້ ຮັບທັງປະກັນໄພຫວີ່ າງງານ ແລະ
ເງິນຄີ່ າຊົດເຊີຍໃຫໍ້ ຄອບຄົວ ແລະ ຄີ່ າປີ່ິ ນປົວສຸ ຂະພາບໃນເວລາດຽວກັນ.
ຂໍ້ ອຍມີຂໍ້ໍ ສະເໜ
ີ ວຽກແຕ່ ຍັງບ່ໍ ທັນເຖິງກໍານົດເລ່ີ ມຕໍ້ົ ນຈົນກ່ ວາຂໍ້ໍ ກໍານົດໃນການຊອກວຽກຈະກັບມາມີ
ຜົນບັງຄັບໃຊໍ້ ອີກຄໍ້ັ ງ. ຂໍ້ ອຍຍັງຈໍາເປັນຕໍ້ ອງຊອກຫາວຽກບໍ
ເພ່ ອຈະໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫວ່ າງງານກ່ ອນຂໍ້ ອຍເລີ່ມວຽກໃໝ່?
ບໍີ່ຕໍ້ ອງຊອກ, ແຕີ່ ທີ່ ານຈໍາເປັນຕໍ້ ອງສະໝັກເອົາໄວໍ້ ທົດແທນ.
ການທົດແທນຊີ່ ວຍໃຫໍ້ ທີ່ານສາມາດສບຕໍີ່ໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍບໍີ່ຕໍ້ ອງຊອກຫາວຽກ,
ຕາບໃດທີ່ີ ທີ່ ານມີເຫດຜົນທີ່ີ ໄດໍ້ ຮັບການອະນຸ ມັດຈາກການເຮັດແບບນໍ້ັ ນ.
ຮຽນຮູ ໍ້ ເພີ່ີ ມເຕີມກີ່ ຽວກັບການທົດແທນ ການເລີກຈໍ້ າງວຽກຊີ່ົ ວຄາວ, ການທົດແທນ ແລະ ການຍົກເລີກໜໍ້ າ
ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ (ເປັນພາສາອັງກິດ).
ຂໍ້ າພະເຈໍ້ົ າໄດໍ້ ສະໝ
ັ ກຂໍສະແຕນບາຍໃນຕໍ້ົ ນປີນໍ້ີ ຫ ກ່ ອນໜໍ້ານໍ້ີ ໃນຊ່ ວງທ່ີ ມີການລະບາດຄໍ້ັ ງໃຫຍ່
ເມ່ ອການຄໍ້ົ ນຫາວຽກໄດໍ້ ຖກຍົກເວໍ້ັ ນ.
ຂໍ້ ອຍຈໍາເປັນຕໍ້ ອງຍ່ ນໃບສະໝ
ັ ກແບບໃໝ່ໃນເວລາທີ່ຂໍ້ໍ ກໍານົດດັ່ງກ່ າວເລີ່ມມີຜົນບັງຄັບໃຊໍ້ ອີກຄໍ້ັ ງຫ
ບໍ?
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ການຮໍ້ ອງຂໍສະແຕນບາຍທີ່ີ ໄດໍ້ ກີ່າວມາກີ່ ອນໜໍ້ ານໍ້ີ ໃນໂລກລະບາດແຜີ່ ລະບາດແມີ່ ນບີ່ໍ ຖກຕໍ້ ອງອີກຕີ່ໍ ໄປ. ທີ່ ານ ຫ
ນາຍຈໍ້ າງຂອງທີ່ ານຕໍ້ ອງການຮໍ້ ອງຂໍໃຫໍ້ ມີການສະໜັບສະໜູ ນອີກເທີ່ ອໜີ່ ງໃນຂະນະນີໍ້ວີ່ າຄໍາສັີ່ງບໍລິຫານທີີ່ຈະລະເວັໍ້
ນການຊອກວຽກເຮັດໄດໍ້ ຍົກເລີກໃນວັນທີ 4 ກໍລະກົດປີ 2021. ການຮຽນຮູ ໍ້ ເພີີ່ມເຕີມກີ່ ຽວກັບວິທີເຮັດສິີ່ງນີໍ້ໃນ
ການເລີກຈໍ້ າງຊົີ່ວຄາວ, ການສະແຕນບາຍ ແລະ ໜໍ້ າເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ (ເປັນພາສາອັງກິດ).
ຂໍ້ໍ ກໍານົດພໍ້ ນຖານໃນການຮຽກຮໍ້ ອງເອົາເງິນຊ່ ວຍເຫອການວ່ າງງານແມ່ ນຫຍັງ?
ໃນຂະນະທີ່ີ ທວງເອົາເງິນຊີ່ ວຍເຫອການຫວີ່ າງງານ, ທີ່ ານຕໍ້ ອງ:
•
•
•
•

ສາມາດເຮັດວຽກໄດໍ້ .
ໃຊໍ້ ໄດໍ້ ສໍາລັບການເຮັດວຽກ.
ຊອກຫາວຽກທີ່ີ ເໝາະສົມຢີ່ າງຈີງຈັງ, ຍົກເວໍ້ັ ນແຕີ່ ວີ່ າພວກເຮົາໄດໍ້ ບອກທີ່ ານຢີ່ າງອີ່ ນ.
ລົງທະບຽນເຂໍ້ົ າເຮັດວຽກກັບສູ ນຈໍ້ າງງານ WorkSource ຫ ສູ ນການຈໍ້ າງງານໃນທໍ້ ອງຖີ່ິ ນ
(ຖໍ້ າອາໄສຢູ ີ່ ນWashington).

ໃນຂະນະທີ່ີ ເກັບເງິນຊີ່ ວຍເຫອການຫວີ່ າງງານ ໂດຍທີ່ົ ວໄປທີ່ ານຕໍ້ ອງຊອກຫາວຽກທີ່ີ ເໝາະສົມ ແລະ
ເກັບບັນທກການຊອກວຽກເຮັດ ເພີ່ ອໃຫໍ້ ມີສິດໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.
ທີ່ ານຕໍ້ ອງບັນທກກິດຈະກໍາການຊອກຫາວຽກທີີ່ໄດໍ້ ຮັບການອະນຸ ມັດລວມກັນທັງໝົດສາມກິດຈະກໍາໃນແຕີ່ ລະອາທິ
ດ. ທີ່ ານສາມາດລົງຂໍໍ້ມູ ນນໍ້ີ ໄດໍ້ ທາງອິນເຕີເນັດເມີ່ ອທີ່ ານຍີ່ ນໃບຮຽກຮໍ້ ອງປະຈໍາອາທິດ ຫ
ທີ່ ານສາມາດໃຊໍ້ ເຈໍ້ ຍບັນທກ ການຊອກວຽກຂອງພວກເຮົາ (ເປັນພາສາອັງກິດ), ຖໍ້ າທີ່ ານຍີ່ ນຂໍໃນໂທລະສັບ.
WorkSource ມີໂປແກມ ແລະ ບໍລິການທີ່ີ ສາມາດຊີ່ ວຍໃຫໍ້ ທີ່ານກັບມາເຮັດວຽກໄດໍ້ ໄວຂໍ້ ນ
ມັນເປັນສີ່ິ ງສໍາຄັນຫາຍທີ່ີ ທີ່ ານຕໍ້ ອງເຂໍ້ົ າໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທີ່ ານ ເມີ່ ອຈະຕໍ້ ອງດໍາເນີນການ ແລະ
ການບັນທກເອກະສານການຊອກວຽກຂອງທີ່ ານ
ເພີ່ ອຫີ ກລໍ້ ຽງຄວາມຜິດພາດທີີ່ອາດຈະເຮັດໃຫໍ້ ທີ່ານຕໍ້ ອງຈີ່ າຍຄນຜົນປະໂຫຍດທີີ່ທີ່ ານໄດໍ້ ຮັບ.
່ ງຄໍ້ັ ງ ແລະ
ຂໍ້ ອຍສາມາດເຮັດກິດຈະກໍາດຽວກັນໄດໍ້ ຫາຍກວ່ າໜ
ໃຫໍ້ ພວກເຂົານັບກິດຈະກໍາຊອກວຽກຫາຍຄໍ້ັ ງໄດໍ້ ຫບໍ?
ບີ່ໍ . ທີ່ ານບໍີ່ສາມາດເຮັດກິດຈະກໍາດຽວໄດໍ້ ຫາຍກວີ່ າໜີ່ ງຄັໍ້ງ ແລະ ນັບໄດໍ້ . ຍົກຕົວຢີ່ າງ:
•
•

ທີ່ ານບໍີ່ສາມາດເບິີ່ງວິດີໂອດຽວກັນໄດໍ້ ຫາຍຄັໍ້ງ ຫ ສະໝັກວຽກເດີມໄດໍ້ ຫາຍຄັໍ້ງ, ແລະ ໃຫໍ້ ນັບພໍ້ ອມ.
ທີ່ ານສາມາດເບີ່ິ ງວິດີໂອທີ່ີ ແຕກຕີ່ າງກັນທີ່ີ ກີ່ ຽວຂໍ້ ອງກັບການຊອກວຽກເຮັດພາຍໃນອາທິດດຽວກັນ
(ຕົວຢີ່ າງ ໜີ່ ງໃນການປະຕິບັດການສໍາພາດທີ່ີ ດີທີ່ີ ສຸ ດ ແລະ
ອີກຢີ່ າງໜີ່ ງກີ່ ຽວກັບການຂຽນຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ໍ ) ຫ ສະໝັກວຽກທີ່ີ ແຕກຕີ່ າງກັນພາຍໃນບໍລິສັດດຽວກັນ
ແລະ ນັບໃບສະໝັກແຕີ່ ລະຄໍ້ັ ງ.

ທ່ ານຈໍາເປັນຕໍ້ ອງໄດໍ້ ລົງທະບຽນກັບຫໍ້ ອງການ WorkSource ໃນທໍ້ ອງຖ່ິ ນຂອງທ່ ານ ຫ
ສູ ນຊອກຫາອາຊີບອາເມລິກາຫບໍ?
ຖໍ້ າທີ່ ານອາໄສຢູ ີ່ ນະຄອນຫວງວໍຊິງຕັນ, ທີ່ ານຈະໄດໍ້ ລົງທະບຽນເຮັດວຽກໂດຍອັດຕະໂນມັດຜີ່ ານຫໍ້ ອງການ
WorkSource ໃນລັດວໍຊິງຕັນ ເມີ່ ອທີ່ ານຍີ່ ນຄໍາຮໍ້ ອງຂໍການຫວີ່ າງງານຂອງທີ່ ານ.
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ວຽກງານແມີ່ ນອີງໃສີ່ ລະຫັດຫັດໄປສະນີຂອງທີ່ ານ. ຖໍ້ າທີ່ ານອາໃສຢູ ີ່ ນWashington,
ທີ່ ານຕໍ້ ອງລົງທະບຽນກັບສູ ນວຽກເຮັດງານທໍາຂອງອາເມລິກາ (American Job Center)
ໃນທໍ້ ອງຖິີ່ນຂອງທີ່ ານພາຍໃນໜີ່ ງອາທິດນັບຈາກວັນທີທີີ່ທີ່ ານໄດໍ້ ຮັບເງິນຊີ່ ວຍເຫອການຫວີ່ າງງານຄັໍ້ງທໍາອິດຂອງທີ່
ານ. ຖໍ້ າທີ່ ານກໍາລັງຍີ່ ນຂໍເອົາຜົນປະໂຫຍດຈາກວໍຊິງຕັນ ຫັ ງຈາກນັໍ້ນຍໍ້ າຍໄປຢູ ີ່ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫ
ປະເທດການາດາ ແລະ ຍັງສບຕໍີ່ປະຕິບັດຕາມທຸ ກເງີ່ ອນໄຂການມີສິດໄດໍ້ ຮັບ,
ທີ່ ານຈະຍັງຄົງມີສິດໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ທີ່ ານຕໍ້ ອງຊອກຫາບີ່ ອນເຮັດວຽກ ແລະ
ລົງທະບຽນເຮັດວຽກຢູ ີ່ ບີ່ອນທີ່ີ ທີ່ ານອາໄສຢູ ີ່ . ໄປຍັງ WorkSourceWa.com (ເປັນພາສາອັງກິດ)
ເພີ່ ອຊອກຫາຫໍ້ ອງການ WorkSource ທີ່ີ ຢູ ີ່ ໃກໍ້ ທີ່ານ.

ຂໍ້ ອຍຈະເຮັດແນວໃດຖໍ້ າຂໍ້ ອຍຢູ ່ ນອກລັດ?
ຖໍ້ າທີ່ ານອາໃສຢູ ີ່ ໃນລັດອີ່ ນ ຫ ຍໍ້ າຍໄປຢູ ີ່ ພໍ້ ນທີ່ີ ໃໝີ່ ,
ທີ່ ານຕໍ້ ອງລົງທະບຽນເຮັດວຽກກັບສູ ນອາຊີບອາເມລິກາພາຍໃນໜີ່ ງອາທິດນັບຈາກວັນທີ່ີ ຈີ່ າຍເງິນຄໍ້ັ ງທໍາອິດຂອງທີ່
ານໃນການຮຽກຮໍ້ ອງໃໝີ່ ຫ ການເປີດໃໝີ່ ຂອງທີ່ ານ.
ທີ່ ານສາມາດຊອກຫາສູ ນຊອກວຽກອາເມລິກາໂດຍໃຊໍ້ ເວບໄຊທ໌ໄດໍ້ servicelocator.org (ເປັນພາສາອັງກິດ).
ໃນຫາຍໆກໍລະນີທີ່ ານອາດຈະລົງທະບຽນຜີ່ ານທາງອີນເຕີເນັດ. ຕິດຕໍີ່ຫໍ້ ອງການທໍ້ ອງຖິີ່ນຂອງທີ່ ານ
ເພີ່ ອຊອກຮູ ໍ້ ວິທີການສໍາເລັດຂັໍ້ນຕອນການລົງທະບຽນ.
ຖໍ້ າທີ່ ານບໍີ່ລົງທະບຽນເຮັດວຽກ, ທີ່ ານຈະບໍີ່ໄດໍ້ ຮັບເງິນຊີ່ ວຍເຫອໃນແຕີ່ ລະອາທິດທີ່ີ ທີ່ ານບໍີ່ໄດໍ້ ລົງທະບຽນ.

ຈະເປັນແນວໃດຖໍ້ າຂໍ້ ອຍຢູ ່ ນອກປະເທດ?
ຖໍ້ າທີ່ ານຕໍ້ັ ງຢູ ີ່ ນອກສະຫະລັດອາເມລິກາ, Puerto Rico, ຫ ໝູ ີ່ ເກາະເວີຈິນໄອແລນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ,
ທີ່ ານຕໍ້ ອງຊອກຫາວຽກທີ່ີ ຢູ ີ່ ຫີ່າງໄກສອກຫີ ກ ຫ
ບຸ ກຄົນທີີ່ທີ່ ານໄດໍ້ ຮັບອະນຸ ຍາດຢີ່ າງຖກຕໍ້ ອງຕາມກົດໝາຍໃນປະເທດທີີ່ທີ່ ານຕັໍ້ງຢູ ີ່ ທາງຮີ່ າງກາຍ.
ຖໍ້ າທີ່ ານສາມາດກັບຄນໄປສະຫະລັດອາເມລິກາ, Puerto Rico, ຫ ໝູ ີ່ ເກາະເວີຈິນໄອແລນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ
ເພີ່ ອສບຕໍີ່ເຮັດວຽກຄນອີກເພາະວີ່ າທີ່ ານຖກສະເໜີໃຫໍ້ ມີວຽກເຮັດງານທໍາ,
ທີ່ ານຍັງສາມາດຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາຢູ ີ່ ໃນສະຖານທີ່ີ ເຫົີ່ ານໍ້ີ ໄດໍ້ ອີກ.
ມີຂໍ້ໍ ຍົກເວໍ້ັ ນຕໍ່ຂໍ້ໍ ກໍານົດການຊອກວຽກຫບໍ?
ແມີ່ ນແລໍ້ ວ, ແຕີ່ ວີ່ າພຽງແຕີ່ ໃນສະພາບທີີ່ຈໍາກັດ. ເກອບທຸ ກຄົນ - ລວມທັງຜູໍ້ ຮັບ PUA ຕໍ້ ອງຊອກຫາວຽກທີີ່ເໝາະສົມ. ຂໍໍ້ຍົກເວັໍ້ນແມີ່ ນ:
•
•
•
•
•

ພວກເຮົາອະນຸ ມັດໃຫໍ້ ທີ່ານເຂໍ້ົ າຮີ່ ວມໂຄງການຝກອົບຮົມ,
ເຊີ່ັ ນວີ່ າ ກໍາມະການຮັບຮອງການຝກອົບຮົມ ຫ ຜົນປະໂຫຍດຂອງການຝກອົບຮົມ.
ພວກເຮົາອະນຸ ມັດທີ່ ານສໍາລັບ SharedWork.
ພວກເຮົາອະນຸ ມັດທີ່ ານສໍາລັບ ການລໍຖໍ້ າ.
ພວກເຮົາອະນຸ ມັດທີ່ ານສໍາລັບ ໂຄງການຊີ່ ວຍເຫອການຈໍ້ າງງານດໍ້ ວຍຕົນເອງ (SEAP).
ທີ່ ານຖກສົີ່ງຜີ່ ານສະຫະພັນການສົີ່ງຕໍີ່ຢີ່ າງເຕັມທີີ່.
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•
•
•
•

ທີ່ ານແມີ່ ນຄົນຫວີ່ າງງານບາງສີ່ ວນ (ແລະ ໄດໍ້ ຮັບການອະນຸ ມັດຈາກພະແນກ).
ທີ່ ານແມີ່ ນນັກຮຽນໄຟຟໍ້ າທີີ່ລົງທະບຽນຢູ ີ່ ໃນໂຄງການຝກຫັດງານໄຟຟໍ້ າທີີ່ຖກຮັບຮອງ.
ທີ່ ານໄດໍ້ ຮັບອະນຸ ມັດ ສໍາລັບການເຂົໍ້າຮີ່ ວມສີ່ ວນໃນຫໍ້ ອງຮຽນຂອງການຝກອົບຮົມ ເພີ່ ອການຝກຫັດ ສໍາ
ລັບນັກຮຽນ.
ທີ່ ານເປັນສີ່ ວນໜີ່ ງຂອງການນັດຢຸ ດງານ ຫ ການປະທໍ້ ວງ.

ທີ່ ານພຽງແຕີ່ ຕໍ້ອງເຮັດສໍາເລັດກິດຈະກໍາການຊອກວຽກໜີ່ ງເທີ່ົ ານໍ້ັ ນຖໍ້ າທີ່ ານ:
•

•

ການຮັບ PUA. ການໄດໍ້ ຮັບ PUA.
ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫໍ້ ທີ່ານດໍາເນີນການຊອກຫາວຽກທີ່ີ ໄດໍ້ ຮັບການອະນຸ ມັດສາມກິດຈະກໍາ ຖໍ້ າທີ່ ານໄດໍ້ ຮັບ
PUA. ເບິີ່ງຄໍາຖາມກີ່ ຽວກັບ PUA ໃນໜໍ້ ານີໍ້ ເພີ່ ອຮຽນຮູ ໍ້ ເພີີ່ມເຕີມ.
ອອກຈາກວຽກຍໍ້ ອນຄວາມຮຸ ນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວ ຫ ຍໍ້ ອນຄວາມຄຽດແຄໍ້ ນ.
ຖໍ້ າພະແນກໄດໍ້ ຕັດສີນວີ່ າທີ່ ານອອກຈາກວຽກຍໍ້ ອນສາເຫດອັນທີີ່ດີງາມ
ຍໍ້ ອນຕົກເປັນຜູໍ້ ຖກເຄາະຮໍ້ າຍຈາກຄວາມຮຸ ນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວ ຫ ຍໍ້ ອນຄວາມຄຽດແຄໍ້ ນ,
ທີ່ ານຈະຕໍ້ ອງເຮັດກິດຈະກໍາທີ່ີ ໄດໍ້ ຮັບການອະນຸ ມັດໜີ່ ງຄໍ້ັ ງຕີ່ໍ ອາທິດ ເພີ່ ອໃຫໍ້ ຍັງມີສິດໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.

ຜູໍ້ ຮຽກຮໍ້ ອງອີ່ ນໆທັງໝົດແມີ່ ນຈໍາເປັນຕໍ້ ອງເຮັດຢີ່ າງໜໍ້ ອຍສາມກິດຈະກໍາການຊອກວຽກທີ່ີ ໄດໍ້ ຮັບການອະນຸ ມັດ.
ພວກເຮົາຈະແຈໍ້ ງໃຫໍ້ ທີ່ານຊາບກີ່ ຽວກັບຂໍ້ໍ ກໍານົດການຊອກວຽກໃນເວລາທີ່ີ ທີ່ ານຍີ່ ນຄໍາຮໍ້ ອງຂໍການຫວີ່ າງງານຂອງທີ່
ານ.

ໝາຍເຫດ: ຖໍ້ າທີ່ ານເປັນສະມາຊິກສະຫະພັນການສົີ່ງຕໍີ່ຢີ່ າງເຕັມທີີ່,
ທີ່ ານຕໍ້ ອງຊອກຫາວຽກໂດຍຕອບສະໜອງຄວາມຕໍ້ ອງການດໍ້ ານການສົີ່ງສະຫະພັນຂອງທີ່ ານ.
ສະຫະພັນສົີ່ງຕໍີ່ຢີ່ າງເຕັມທີີ່ ໝາຍເຖິງສະຫະພັນທີີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງຕົນໃນການຈໍ້ າງງານໂດຍການສົີ່ງຕໍີ່ ຫສົີ່ ງຕໍີ່.
ຂໍ້ ອຍຈະຮູ ໍ້ ໄດໍ້ ແນວໃດວ່ າກິດຈະກໍາຊອກວຽກຂອງຂໍ້ ອຍໄດໍ້ ຖກຍົກເວໍ້ັ ນ?
ພວກເຮົາຈະແຈໍ້ ງໃຫໍ້ ທ່ ານເປັນລາຍລັກອັກສອນໂດຍຜ່ ານວິທີການສ່ ສານທີ່ທ່ ານເລອກ.
ທີ່ ານຕໍ້ ອງຊອກຫາວຽກຍົກເວັໍ້ນແຕີ່ ທີ່ ານໄດໍ້ ຮັບແຈໍ້ ງການຈາກພະແນກວີ່ າທີ່ ານບໍີ່ຈໍາເປັນຕໍ້ ອງເຮັດກິດຈະກໍານັໍ້ນ.
ຖໍ້ າທີ່ ານຕໍ້ ອງການຊອກວຽກເຮັດ, ທີ່ ານຕໍ້ ອງດໍາເນີນຕາມຄວາມຕໍ້ ອງການການຊອກວຽກເຮັດຂອງລັດ
Washington ໃນແຕີ່ ລະອາທິດທີ່ີ ທີ່ ານຮຽກຮໍ້ ອງເອົາຜົນປະໂຫຍດ
(ເວໍ້ັ ນເສຍແຕີ່ ວີ່າພວກເຮົາແຈໍ້ ງໃຫໍ້ ທີ່ານຊາບເປັນຢີ່ າງອີ່ ນ).
ການຕິດຕ່ໍ ນາຍຈໍ້ າງແມ່ ນຫຍັງ?
ເມີ່ ອສອບຖາມກີ່ ຽວກັບຕໍາແໜີ່ ງໃດໜີ່ ງ, ທີ່ ານຕໍ້ ອງປະຕິບັດທຸ ກຂໍ້ັ ນຕອນທີ່ີ ຈໍາເປັນ ສໍາລັບສະໝັກຕໍາແໜີ່ ງ
ເພີ່ ອໃຫໍ້ ຜູໍ້ຕິດຕີ່ໍ ນັບເປັນກິດຈະກໍາຊອກວຽກ. ທີ່ ານຕິດຕີ່ໍ ກັບນາຍຈໍ້ າງຕິດຕີ່ໍ ເມີ່ ອທີ່ ານຖາມ ຫ ສະໝັກວຽກ.
ຖໍ້ າທີ່ ານໄດໍ້ ສະໝັກ ຫ ສອບຖາມກີ່ ຽວກັບວຽກ ແລະ ພົບວີ່ ານາຍຈໍ້ າງບີ່ໍ ຈໍ້ າງ ຫ ຮັບເອົາໃບສະໝັກ,
ທີ່ ານຍັງຄົງສາມາດນັບຄໍາຖາມຂອງທີ່ ານເປັນການຕິດຕີ່ໍ ກັບນາຍຈໍ້ າງ ຖໍ້ າທີ່ ານບີ່ໍ ຮູ ໍ້ ວີ່ານາຍຈໍ້ າງບີ່ໍ ໄດໍ້ ຈໍ້າງ ຫ
ຮັບເອົາໃບສະໝັກ. ທີ່ ານຄວນຮູ ໍ້ ຄວາມຈິງນັໍ້ນໃນບັນທກການຊອກວຽກຂອງທີ່ ານ.
ທີ່ ານສາມາດຕິດຕໍີ່ນາຍຈໍ້ າງໂດຍ:
•
•

ອີເມວ
ແຟັກ
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•
•
•
•
•
•

ທາງອີນເຕີເນັດ
ທາງໄປສະນີ
ໂທລະສັບ
ປະຊຸມດໍ້ ວຍຕົວເອງ
ການປະຊຸມແບບເໝອນຈີງໂດຍໃຊໍ້ ບໍລິການປະຊຸມຕີ່ າງໆເຊີ່ັ ນ Skype, Zoom, ແລະອີ່ ນໆ.
kiosk ການບໍລິການດໍ້ ວຍຕົນເອງຂອງນາຍຈໍ້ າງ

ຂໍ້ ອຍຈະບັນທກເອກະສານການຊອກວຽກເຮັດແນວໃດ?
ຖໍ້ າທີ່ ານໃຊໍ້ eServices ເພີ່ ອຍີ່ ນຄໍາຮໍ້ ອງຂໍປະຈໍາອາທິດຂອງທີ່ ານ, ທີ່ ານຕໍ້ ອງເຂໍ້ົ າໄປໃນກິດຈະກໍາການຊອກວຽກໃນ
eServices ເພີ່ ອຈະມີສິດໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ພຽງແຕີ່ ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາພາຍໃນ eServices.
ພວກເຮົາສາມາດຂໍໃຫໍ້ ທີ່ານສະແດງຫັ ກຖານສະແດງໃຫໍ້ ພວກເຮົາເຫັນເຖິງກິດຈະກໍາການຊອກວຽກຂອງທີ່ ານ,
ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າທີ່ ານຈະສີ່ົ ງຂໍ້ໍ ມູ ນກີ່ ຽວກັບການຊອກວຽກກັບຂໍ້ໍ ຮຽກຮໍ້ ອງປະຈໍາອາທິດຂອງທີ່ ານຜີ່ ານທາງ eServices,
ສະນັໍ້ນທີ່ ານຕໍ້ ອງການເກັບເອກະສານໃນການຄົໍ້ນຫາຂອງທີ່ ານເອົາໄວໍ້ .
ທີ່ ານບໍີ່ຈໍາເປັນຕໍ້ ອງສະແດງຫັ ກຖານກີ່ ຽວກັບກິດຈະກໍາຂອງທີ່ ານແກີ່ ພວກເຮົາຍົກເວັໍ້ນແຕີ່ ວີ່ າພວກເຮົາຮໍ້ ອງຂໍ.
ຖໍ້ າທີ່ ານສົີ່ງຂໍໍ້ຮຽກຮໍ້ ອງປະຈໍາອາທິດຜີ່ ານທາງໂທລະສັບ,
ທີ່ ານຕໍ້ ອງເກັບບັນທກກິດຈະກໍາຊອກວຽກຂອງທີ່ ານເປັນລາຍລັກອັກສອນ.
ພວກເຮົາຕໍ້ ອງການໃຫໍ້ ທີ່ານໃຊໍ້ ແມີ່ ແບບບັນທກການຊອກວຽກ (ເປັນພາສາອັງກິດ) ທີ່ີ ພວກເຮົາສະໜອງໃຫໍ້ ,
ແຕີ່ ທີ່ ານຍິນດີທີ່ີ ຈະຕິດຕາມກິດຈະກໍາຊອກວຽກຂອງທີ່ ານໃນເອກະສານໃດກີ່ໍ ໄດໍ້ ທີ່ີ ທີ່ ານເລອກ.
ຖໍ້ າທີ່ ານເຮັດແບບນໍ້ັ ນ, ມັນຕໍ້ ອງມີຂໍ້ໍ ມູ ນທີ່ີ ຈໍາເປັນ ເພີ່ ອສະແດງໃຫໍ້ ເຫັນວີ່ າທີ່ ານກໍາລັງຄໍ້ົ ນຫາວຽກທີ່ີ ເໝາະສົມ.
ທີ່ ານຈະຕໍ້ ອງສະແດງບັນທກນໍ້ີ ຖໍ້ າຫາກພວກເຮົາຮໍ້ ອງຂໍ. ກະລຸ ນາຮັບຮູ ໍ້ ວີ່າພວກເຮົາອາດຈະຕິດຕີ່ໍ ຫາທີ່ ານ
ເພີ່ ອພິສູ ດກິດຈະກໍາຄົໍ້ນຫາເຖິງແມີ່ ນວີ່ າທີ່ ານໄດໍ້ ຢຸດການຮໍ້ ອງຂໍໃນແຕີ່ ລະອາທິດ.
ໃຊໍ້ ບັນທກການຊອກວຽກ (ເປັນພາສາອັງກິດ) ທີີ່ພວກເຮົາສະໜອງໃຫໍ້
ເພີ່ ອຫີ ກລໍ້ ຽງການບັນທກຂໍໍ້ມູ ນທີີ່ບໍີ່ຄົບຖໍ້ ວນ. ກະລຸ ນາໃຊໍ້ ໝກສີເຂັໍ້ມ ແລະ ພິມໃຫໍ້ ຈະແຈໍ້ ງ.
ຂໍ້ ອຍຈໍາເປັນຕໍ້ ອງຍ່ ນໃບສະໝ
ັ ກວຽກຂອງຂໍ້ ອຍບ່ໍ ?
ບໍ່ຈໍາເປັນ, ແຕ່ ວ່ າ ພວກເຮົາອາດຈະຮໍ້ ອງຂໍໃຫໍ້ ເບິ່ງເອກະສານນໍ້ັ ນໄດໍ້ ທຸກເວລາ.
ທີ່ ານຕໍ້ ອງຮັກສາມັນໄວໍ້ ຢີ່ າງໜໍ້ ອຍ 30 ວັນຫັ ງຈາກສິໍ້ນປີການຊີ່ ວຍເຫອຂອງທີ່ ານ ຫ 30
ວັນຫັ ງຈາກທີີ່ທີ່ ານຢຸ ດເຊົາຮັບເອົາຜົນປະໂຫຍດ, ອັນໃດກໍີ່ຕາມຕໍີ່ມາ.
ທີ່ ານບີ່ໍ ຈໍາເປັນຕໍ້ ອງສີ່ົ ງມັນໃຫໍ້ ພວກເຮົາຍົກເວໍ້ັ ນແຕີ່ ວີ່ າພວກເຮົາຮໍ້ ອງຂໍ.
ພວກເຮົາດໍາເນີນການກວດກາຄນກີ່ ຽວກັບກິດຈະກໍາຊອກວຽກເຮັດ
ເພີ່ ອໃຫໍ້ ໝໍ້ັ ນໃຈວີ່ າທີ່ ານກໍາລັງຊອກຫາວຽກທີ່ີ ເໝາະສົມ. ຖໍ້ າທີ່ ານຖກຄັດເລອກໃຫໍ້ ມີການທົບທວນຄນ ຫ
ພວກເຮົາມີຄໍາຖາມກີ່ ຽວກັບການຊອກວຽກຂອງທີ່ ານ,
ພວກເຮົາຈະຂໍເອົາສໍາເນົາຂອງບັນທກການຊອກວຽກຂອງທີ່ ານ ແລະ ທີ່ ານຕໍ້ ອງສະໜອງໃຫໍ້ ຕາມຄໍາແນະນໍາ.
ພວກເຮົາອາດຈະສົີ່ງຈົດໝາຍຫາທີ່ ານ ເພີ່ ອຈັດຕາຕະລາງການທົບທວນຄນກິດຈະກໍາຊອກວຽກຂອງທີ່ ານ
ເພີ່ ອໃຫໍ້ ໝໍ້ັ ນໃຈວີ່ າທີ່ ານກໍາລັງຊອກຫາວຽກທີ່ີ ເໝາະສົມ, ທົບທວນການມີສິດໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງທີ່ ານ ແລະ
ເໝາະສົມເມີ່ ອໃດ, ພໍ້ ອມທັງໃຫໍ້ ຄໍາຄິດເຫັນກີ່ ຽວກັບວິທີການປັບປຸ ງການຊອກວຽກຂອງທີ່ ານ.
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ອີ່ ານຈົດໝາຍຢີ່ າງລະມັດລະວັງ ເພີ່ ອເບີ່ິ ງວີ່ າການສໍາພາດຂອງທີ່ ານແມີ່ ນທາງໂທລະສັບ ຫ ຄົນໂດຍກົງ.
ກຽມບັນທກການຊອກວຽກຂອງທີ່ ານໃຫໍ້ ພໍ້ອມ. ຖໍ້ າຫາກບັນທກຂອງທີ່ ານຫາຍໄປ ຫ ບໍີ່ຄົບຖໍ້ ວນ, ຫ
ທີ່ ານບໍີ່ໄດໍ້ ພະຍາຍາມຢີ່ າງແທໍ້ ຈິງ ເພີ່ ອຊອກຫາວຽກທີີ່ເໝາະສົມ,
ພວກເຮົາອາດຈະປະຕິເສດຜົນປະໂຫຍດຂອງທີ່ ານ.
ຈາກນັໍ້ນທີ່ ານຕໍ້ ອງຈີ່ າຍຄນເງິນຊີ່ ວຍເຫອທຸ ກໆອາທິດທີີ່ທີ່ ານບໍີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕໍ້ ອງການຊອກວຽກ.
ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າທີ່ ານສາມາດສະແດງໃຫໍ້ ເຫັນວີ່ າທີ່ ານໄດໍ້ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ໍ ກໍານົດຂອງການຊອກວຽກ,
ພວກເຮົາອາດຈະແນະນໍາວິທີການດັດແປງຄວາມພະຍາຍາມໃນການຊອກວຽກເຮັດ ຫ
ປັບປຸ ງເອກະສານຂອງທີ່ ານ. ພວກເຮົາອາດຈະຈັດຕາຕະລາງນັດໝາຍ ສໍາລັບທີ່ ານ ເພີ່ ອນັດໝາຍເພີ່ີ ມເຕີມ
ເພີ່ ອຢໍ້ັ ງຢນວີ່ າທີ່ ານປະຕິບັດຕາມຂໍ້ໍ ກໍານົດ.
ຖໍ້ າທີ່ ານບໍີ່ສາມາດສະແດງໃຫໍ້ ເຫັນວີ່ າທີ່ ານພະຍາຍາມຊອກຫາວຽກທີີ່ເໝາະສົມ,
ພວກເຮົາສາມາດປະຕິເສດຜົນປະໂຫຍດຂອງທີ່ ານ. ຖໍ້ າພວກເຮົາປະຕິເສດຜົນປະໂຫຍດຂອງທີ່ ານ,
ທີ່ ານຕໍ້ ອງຈີ່ າຍເງິນຊີ່ ວຍເຫອຄນທີີ່ທີ່ ານໄດໍ້ ຮັບ ສໍາລັບອາທິດທີີ່ທີ່ ານບໍີ່ໄດໍ້ ເຮັດຕາມເງີ່ ອນໄຂການຊອກວຽກ.
ນອກຈາກນໍ້ັ ນ, ພວກເຮົາຈະຈັດຕາຕະລາງການທົບທວນຄນກິດຈະກໍາຊອກວຽກຂອງທີ່ ານ
ສໍາລັບທຸ ກໆອາທິດທີ່ີ ທີ່ ານອໍ້ າງສິດທິ.
ທີ່ ານຕໍ້ ອງຍອມຮັບເອົາການສະເໜີວຽກທີ່ີ ເໝາະສົມໂດຍອີງໃສີ່ ທັກສະ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປັດໃຈອີ່ ນໆ
ສໍາລັບອາຊີບຂອງທີ່ ານໃນຕະຫາດແຮງງານຂອງທີ່ ານ. ຖໍ້ າມີວຽກຈໍາກັດໃນສະຖານທີ່ີ ອາຊີບ ຫ
ພໍ້ ນທີີ່ທາງພູ ມສາດຂອງທີ່ ານ, ທີ່ ານອາດຈະຕໍ້ ອງໄດໍ້ ຂະຫຍາຍການຊອກວຽກເຮັດຂອງທີ່ ານ. ຍົກຕົວຢີ່ າງ,
ທີ່ ານອາດຈະຕໍ້ ອງພິຈາລະນາຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາຢີ່ າງໃກໍ້ ຊິດ ຫ ໃນຂົງເຂດອີ່ ນ ຫ ສະຖານທີີ່ອີ່ ນ.
ທີ່ ານບໍີ່ສາມາດຈໍາກັດການຊອກຫາວຽກຂອງທີ່ ານໃນອະນາຄົດ. ຍົກຕົວຢີ່ າງ,
ຖໍ້ າຫາກທີ່ ານເປັນຄົນຂັບລົດເມໄປໂຮງຮຽນໃນຊີ່ ວງພັກຮໍ້ ອນ,
ທີ່ ານບີ່ໍ ສາມາດຈໍາກັດການຊອກວຽກຂອງທີ່ ານທີ່ີ ເລີ່ີ ມຕໍ້ົ ນໃນລະດູ ໃບໄມໍ້ ຫີ່ົ ນ ຫ
ວຽກທີ່ີ ຈະສໍ້ິ ນສຸ ດລົງເມີ່ ອໂຮງຮຽນເລີ່ີ ມເປີດເທີມ. ຮຽນຮູ ໍ້ ເພີ່ີ ມເຕີມກີ່ ຽວກັບ ການປະຕິເສດຂອງໜໍ້ າວຽກ
(ເປັນພາສາອັງກິດ) ໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ.

WorkSource ສາມາດຊ່ ວຍໃນການຊອກວຽກຂອງຂໍ້ ອຍໄດໍ້ ແນວໃດ?
ຫໍ້ ອງການ WorkSource ໃນລັດວໍຊິງຕັນ ແລະ ສາຂາຕີ່ າງໆໃນລັດອີ່ ນໆ,
ແມີ່ ນຄູ ີ່ ຮີ່ວມງານໃນເຄອຂີ່ າຍສູ ນອາເມລິກາ. ພວກເຂົາໃຫໍ້ ບໍລິການການຈໍ້ າງງານ ແລະ
ການຝກອົບຮົມໃຫໍ້ ຜູໍ້ຊອກວຽກ ແລະ ຜູໍ້ ຈໍ້ າງງານ. ການບໍລິການສີ່ ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນບີ່ໍ ເສຍຄີ່ າ. ເພີ່ ອຊອກຫາຫໍ້ ອງການ
WorkSource ທີີ່ໃກໍ້ ທີີ່ສຸ ດສໍາລັບທີ່ ານ, ໃຫໍ້ ໄປຢໍ້ ຽມຢາມ WorkSourceWA.com (ເປັນພາສາອັງກິດ).
ຖໍ້ າທີ່ ານອາໄສຢູ ີ່ ນອກຂອງລັດວໍຊິງຕັນ,
ຊອກຫາສູ ນວຽກເຮັດງານທໍາອາເມລິກາທີີ່ໃກໍ້ ທີີ່ສຸ ດທີີ່ careeronestop.org (ເປັນພາສາອັງກິດ) ຫ ໂທ
877-872-5627. ຫໍ້ ອງການ WorkSource ມີຫໍ້ ອງຮຽນ, ກອງປະຊຸມ ແລະ
ການບໍລິການອີ່ ນໆທີ່ີ ມີຄຸ ນຄີ່ າເຊີ່ິ ງອາດຈະຊີ່ ວຍຕອບສະໜອງຄວາມຕໍ້ ອງການຊອກວຽກເຮັດປະຈໍາອາທິດຂອງທີ່ າ
ນ.
ຂໍ້ າງລຸ ີ່ ມນໍ້ີ ແມີ່ ນບັນຊີລາຍຊີ່ ຂອງການບໍລິການແບບເໝອນຈີງ ແລະ ໂດຍບຸ ກຄົນທີ່ີ WorkSource ໃຫໍ້ :
•

ການປະເມີນທັກສະ ແລະ ການຊີໍ້ນໍາດໍ້ ານວິຊາຊີບ.
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•
•
•
•
•
•
•
•

ຍຸ ດທະສາດໃນການຊອກວຽກເຮັດງານທໍາ.
ຂໍໍ້ມູ ນກີ່ ຽວກັບການຈໍ້ າງວຽກ ແລະ ວຽກໃດທີີ່ຕໍ້ ອງການຈໍ້ າງ.
ການສົີ່ງຕໍີ່ການເປີດວຽກ, ເຫດການການຈໍ້ າງງານແບບເໝອນ ແລະ ສີ່ ວນບຸ ກຄົນ.
ການສົີ່ງຕໍີ່ ແລະ ການນັດໝາຍສໍາລັບການບໍລິການຊີ່ ວຍເຫອດໍ້ ານການຊອກວຽກ.
ການຊີ່ ວຍເຫອໃນການກະກຽມຊີວະປະຫວັດຫຍໍໍ້ຂອງທີ່ ານ ແລະ ການກຽມພໍ້ ອມການສໍາພາດວຽກ.
ແບີ່ ງປັນຍຸ ດທະສາດການຊອກວຽກກັບຜູໍ້ ຊອກວຽກອີ່ ນ.
ການສີ່ົ ງຕີ່ໍ ແຜນງານການຝກອົບຮົມຢີ່ າງເປັນທາງການພໍ້ ອມທັງການເຂໍ້ົ າເຖິງການຝກອົບຮົມແບບອອນໄ
ລໂດຍບີ່ໍ ເສຍຄີ່ າ.
ການສີ່ົ ງຕີ່ໍ ໄປຍັງທະນາຄານອາຫານ, ໃຫໍ້ ຄໍາປກສາດໍ້ ານການປີ່ ອຍສິນເຊີ່ ອ, ສຸ ຂະພາບ, ທີ່ີ ຢູ ີ່ ອາໃສ,
ການຊີ່ ວຍເຫອດໍ້ ານສາທາລະນູ ປະໂພກ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອີ່ ນໆໃນຊຸມຊົນໂດຍບໍີ່ເສຍຄີ່ າ
ເພີ່ ອຊີ່ ວຍທີ່ ານໃນການຮັບມກັບການຫວີ່ າງງານ. ທີ່ ານຍັງສາມາດໂທຫາ 211 ສໍາລັບແຫີ່ ງຂໍໍ້ມູ ນເພີີ່ມເຕີມ.

ຂໍ້ ອຍກໍາລັງໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູ ງສຸ ດ.
ຂໍ້ໍ ກໍານົດຂອງການການຊອກວຽກເຮັດແມ່ ນເໝອນກັບໂຄງການນໍ້ີ ຫບໍ? (ໝາຍເຫດ:
ສິດທິຜົນປະໂຫຍດເພີີ່ມເຕີມໃນປັດຈຸ ບັນແມີ່ ນບໍີ່ສາມາດໃຊໍ້ ໄດໍ້ ໃນລັດວໍຊິງຕັນ. ໄປຍັງ ໜໍ້ າຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດ
ເພີ່ ອຮຽນຮູ ໍ້ ເພີ່ີ ມເຕີມ.) (ເປັນພາສາອັງກິດ)
ຖໍ້ າທ່ ານໝ
ົ ດກໍານົດການຫວ່ າງງານເປັນເວລາ 26 ອາທິດຂອງທ່ ານ ແລະ PEUC
ລັດຖະບານກາງຂອງທ່ ານ, ທ່ ານອາດຈະມີສິດໄດໍ້ ຮັບເງິນຊ່ ວຍເຫອທີ່ຂະຫຍາຍ,
ເຊິ່ງອະນຸ ຍາດໃຫໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູ ງເຖິງ 13
ອາທິດເພີ່ມເຕີມ. ໂຄງການນີໍ້ ມີ ຄວາມຕໍ້ ອງການການຊອກວຽກເຮັດທີີ່ເຄັີ່ງຄັດ,
ເຊີ່ິ ງແຕກຕີ່ າງຈາກຄວາມຕໍ້ ອງການການຊອກວຽກເຮັດງານທໍາຕາມປົກກະຕິ.
ຜົນສະທໍ້ ອນຂອງການບີ່ໍ ຕອບສະໜອງຄວາມຕໍ້ ອງການຊອກວຽກນໍ້ີ ສູ ງ. ຖໍ້ າທີ່ ານສະໝັກ ແລະ
ມີເງີ່ ອນໄຂໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດເພີ່ີ ມເຕີມ, ພວກເຮົາຈະສີ່ົ ງຄໍາແນະນໍາ
ສໍາລັບການດໍາເນີນການຊອກວຽກຂອງທີ່ ານ. ຮຽນຮູ ໍ້ ເພີ່ີ ມເຕີມກີ່ ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດເພີ່ີ ມເຕີມ ແລະ
ວິທີການສະໝັກໃສີ່ ໜໍ້ າຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດ (ເປັນພາສາອັງກິດ).

ຂໍຄວາມຊີ່ ວຍເຫອໃນການຊອກວຽກ
ທ່ ານຕໍ້ ອງການເຊ່ ອມຕ່ໍ ກັບຜູໍ້ ຊ່ ຽວຊານທ່ີ ອຸ ທິດຕົນ ເພ່ ອຊ່ ວຍທ່ ານຊອກວຽກຫບໍ? ຫັ ງຈາກນໍ້ັ ນ
WorkSource ຢູ ່ ທ່ີ ນໍ້ີ ເພ່ ອທ່ ານ!
ພະນັກງານຂອງ WorkSource ສາມາດເຊີ່ ອມຕີ່ໍ ທີ່ ານກັບນາຍຈໍ້ າງທີ່ີ ຈໍ້ າງຢູ ີ່ ໃນຊຸມຊົນຂອງທີ່ ານດຽວນໍ້ີ ,
ກໍານົດໂອກາດໃນການຝກອົບຮົມ ຫ ຊີ່ ວຍທີ່ ານໃນການຂຽນທັກສະໃນການສະໝັກ ແລະ ການສໍາພາດວຽກ.
ນໍ້ີ ແມີ່ ນສິີ່ງທີີ່ຕໍ້ ອງເຮັດ:
•
•

ວິທີທີີ່ດີທີີ່ສຸ ດໃນການເຊີ່ ອມຕໍີ່ກັບສະມາຊິກທີມ WorkSource ແມີ່ ນວິທີປະຕິບັດຕົວຈີງ.
ຖໍ້ າສີ່ິ ງນໍ້ີ ບໍີ່ໄດໍ້ ຜົນສໍາລັບທີ່ ານ, ບາງຫໍ້ ອງການ WorkSource
ກໍາລັງເປີດການບໍລິການແບບສໍາພາດຕົວຕີ່ໍ ຕົວໃໝີ່ ອີກຄໍ້ັ ງ.
ສີ່ິ ງນໍ້ີ ອາດຈະແມີ່ ນການນັດໝາຍລີ່ ວງໜໍ້ າເທີ່ົ ານໍ້ັ ນ.
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•

ກະລຸ ນາໄປທີ່ີ ໜໍ້ າທີ່ີ ລະບຸ ສະຖານທີ່ີ ຕໍ້ັ ງຫໍ້ ອງການຂອງ WorkSource (ເປັນພາສາອັງກິດ)
ເພີ່ ອຊອກຫາທາງເລອກທີີ່ພໍ້ ອມໃຊໍ້ ງາານຕົວຈີງ ສໍາລັບການບໍລິການເໝອນຈິງ ແລະ
ແບບຕົວຕໍີ່ຕົວ ໃນຂົງເຂດຂອງທີ່ ານ.

•

ພວກເຮົາຄາດຫວັງວີ່ າຄວາມຕໍ້ ອງການບໍລິການຂອງ WorkSource ອາດຈະສູ ງ
ຍໍ້ ອນວີ່ າຂໍໍ້ກໍານົດດັີ່ງກີ່ າວເລີ່ີ ມມີຜົນບັງຄັບໃຊໍ້ ອີກຄໍ້ັ ງ.
ກະລຸ ນາກວດເບີ່ິ ງ ໜໍ້ າທີ່ີ ລະບຸ ສະຖານທີ່ີ ຕໍ້ັ ງຫໍ້ ອງການຂອງ WorkSourceWA.com (ເປັນພາສາອັງກິດ)
ເພີ່ ອຊອກຫາວິທີທີ່ີ ດີທີ່ີ ສຸ ດໃນການເຊີ່ ອມຕີ່ໍ ກັບຊີ່ ຽວຊານຂອງ WorkSource ໃນຊຸມຊົນຂອງທີ່ ານ.

ຊອກຫາຫໍ້ ອງການ WorkSource ຫ ສູ ນວຽກອາເມລິກາໃນທໍ້ ອງຖີ່ິ ນຂອງທີ່ ານ:
ລັດວໍຊິງຕັນ: WorkSourceWA.com
ຢູ ່ ນWashington: careeronestop.org ຫ 877-872-5627
ພະແນກຄວາມໝັໍ້ນຄົງດໍ້ ານການຈໍ້ າງງານແມີ່ ນນາຍຈໍ້ າງ/ໂຄງການທີີ່ໃຫໍ້ ໂອກາດເທົີ່າທຽມກັນ. ເຄີ່ ອງຊີ່ ວຍເຫອ ແລະ
ການບໍລິການແມີ່ ນມີໃຫໍ້ ເມີ່ ອມີການຮໍ້ ອງຂໍໃຫໍ້ ບຸກຄົນທີີ່ພິການ. ການບໍລິການຊີ່ ວຍເຫອດໍ້ ານພາສາ
ສໍາລັບບຸ ກຄົນທີີ່ມີຄວາມຊໍານານດໍ້ ານພາສາອັງກິດມີຈໍາກັດໂດຍບໍີ່ເສຍຄີ່ າ. ບໍລິການຊີ່ ວຍການຟັງໃນລັດວໍຊີງຕັນ: 711
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