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ຂໍໍ້ ກໍານົດຂອງການຊອກຫາວຽກ  
 

ຂໍໍ້ ກໍານົດຂອງການຊອກຫາວຽກ ແມ່ນ ກັບມາແລໍ້ວ.  

ເປັນຜົນມາຈາກວິກິດການ COVID-19, ເຈົໍ້ າຄອງລັດພໍ້ ອມກັບຜູໍ້ ສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການນິຕິບັນຍັດ, 

ໄດໍ້ໂຈະຄວາມຕໍ້ອງການການຊອກວຽກເຮັດງານທໍາ ໃນເວລາເລີີ່ ມຕົໍ້ ນຂອງການແຜີ່ ລະບາດຄັໍ້ ງໃຫຍີ່ . ເມ ີ່ ອເສດຖະກິ

ດມີການຟ ໍ້ ນຕົວ, ຄວາມຕໍ້ອງການຊອກຫາວຽກແມີ່ນກັບມາແລໍ້ວ.  ນີໍ້ ໝາຍຄວາມວີ່າທີ່ ານຈະຕໍ້ອງຊອກຫາວຽກ 

ແລະ ຈັດເອກະສານການຊອກວຽກຢີ່າງໜໍ້ອຍສາມກິດຈະກໍາທີີ່ ໄດໍ້ ຮັບການອະນຸມັດໃນແຕີ່ລະອາທິດ 

ເພ ີ່ ອໃຫໍ້ມີເງ ີ່ ອນໄຂໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດການຫວີ່າງງານ.  

ຂໍໍ້ ກໍານົດການຊອກວຽກເຮັດໃນເວລາໃດມີຜົນບັງຄັບໃຊໍ້ ອີກຄັໍ້ ງເມ ່ ອໃດ?  

ເລີີ່ ມຕົໍ້ ນກິດຈະກໍາການຊອກວຽກຂອງທີ່ານໃນອາທິດຂອງວັນທີ 4 - 10 ກໍລະກົດ.  

ລາຍງານກິດຈະກໍາເຫ ົີ່ ານັໍ້ ນເລີີ່ ມຕັໍ້ ງແຕີ່ອາທິດຂອງວັນທີ 11 ກໍລະກົດ ແລະ 

ທຸກໆອາທິດທີີ່ ທີ່ ານຕໍ້ອງການຜົນປະໂຫຍດຫ ັ ງຈາກນັໍ້ ນ.  

ໃນໜໍ້ ານີໍ້   

• ບັນຊີລາຍການກິດຈະກໍາຊອກຫາວຽກ    

• ຄໍາຖາມທ່ີຖ ກຖາມເລ ໍ້ ອຍໆ  

• ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອໃນການຊອກຫາວຽກ  

ບັນຊີລາຍການກິດຈະກໍາຊອກຫາວຽກ 
ເຮັດໃຫໍ້ ກິດຈະກໍາການຊອກວຽກເຮັດງານທໍາໃຫໍ້ ທ່ານ 

ຕາຕະລາງຂໍ້າງລຸີ່ມນີໍ້ ປະກອບມີບັນຊີລາຍການຂອງກິດຈະກໍາການຊອກວຽກທີີ່ ຖ ກອະນຸມັດ. 

ທີ່ານຕໍ້ອງເຮັດສາມລາຍການຕໍີ່ ອາທິດໃຫໍ້ສໍາເລັດ ຖໍ້າທີ່ານໄດໍ້ ຮັບປະກັນໄພຫວີ່າງງານປົກກະຕິ ຫ   PEUC 
(Pandemic Emergency Unemployment Compensation, 

ການຊົດເຊີຍການຫວີ່າງງານສຸກເສີນສໍາລັບໂລກລະບາດ) ເພ ີ່ ອໃຫໍ້ຈະມີສິດໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 

ທີ່ານຕໍ້ອງເຮັດກິດຈະກໍາໜ ີ່ ງທີີ່ ໄດໍ້ ຮັບການອະນຸມັດໃຫໍ້ສໍາເລັດ ຖໍ້າທີ່ານກໍາລັງໄດໍ້ ຮັບ PUA (Pandemic 

Unemployment Assistance ,ການຊີ່ວຍເຫ  ອດໍ້ານການຫວີ່າງງານຈາກໂລກລະບາດ), 

ເຖິງແມີ່ນວີ່າພວກເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫໍ້ທີ່ານເຮັດສໍາເລັດສາມຢີ່າງ. 

ບໍີ່ ດົນມານີໍ້ ພວກເຮົາໄດໍ້ຂະຫຍາຍລາຍການນີໍ້  ເພ ີ່ ອເຮັດໃຫໍ້ການຊອກວຽກຂອງທີ່ານມີຄວາມໝາຍຫ າຍຂ ໍ້ ນ – ແລະ 

ໃຫໍ້ຫ າຍທາງເລ ອກທີີ່ ສາມາດເຮັດໄດໍ້ເໝ ອນຈີງເກ ອບທັງໝົດ! 
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ນາຍຈໍ້າງກໍາລັງຈໍ້າງຄົນທົີ່ ວທັງລັດ, ສະນັໍ້ ນບໍີ່ ວີ່ າປະສົບການ ຫ   ອຸດສາຫະກໍາໃດກໍີ່ ຕາມຂອງທີ່ານຈະເປັນແນວໃດ, 

ເຮັດໃຫໍ້ກິດຈະກໍາການຊອກຫາວຽກເຫ ົີ່ ານີໍ້ ເໝາະສົມກັບທີ່ານ ແລະ 

ຊີ່ວຍໃຫໍ້ທີ່ ານຊອກໄດໍ້ວຽກທີີ່ ທີ່ ານຕໍ້ອງການແທໍ້ໆ. 

 

ປະເພດກິດ

ຈະກໍາ  

ອະນຸມັດກິດຈະກໍາການຊອກຫາວຽ

ກ  

ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບເອ

ກະສານ  

ໄດໍ້ ຮັບການອະນຸມັດ 

ສໍາລັບ  

ຜົນປະໂຫຍດເພ່ີມເ

ຕີມ*  

ຕິດຕ່ໍນາຍຈໍ້

າງ  

ການຕິດຕໍີ່ ນາຍຈໍ້າງ (ໃບສະໝັກ, 

ການສໍາພາດຂໍໍ້ ມູນ, ການສໍາພາດວຽກ, 

ການຕິດຕາມການສົນທະນາ ຫ   

ທາງອີເມວ)  

ຕໍາແໜີ່ ງວຽກ ຫ   ເບີອໍ້າງອີງ, 

ນາຍຈໍ້າງ ຫ   ຊ ີ່ ທຸລະກິດ, 

ຂໍໍ້ ມູນກີ່ຽວກັບວິທີທີີ່ ທີ່ ານຈະຕິດ

ຕໍີ່  (ດໍ້ວຍຕົນເອງ, 

ທາງອິນເຕີເນັດ, ໂທລະສັບ, 

ອີເມວ ຫ   ອ ີ່ ນໆ) 

ຂໍໍ້ ມູນຕິດຕໍີ່ ນາຍຈໍ້າງ ຫ   

ທຸລະກິດ  

X  

WorkSource
  

ການຕັໍ້ ງຄີ່າບັນຊີໃນເວັບໄຊທ໌  
WorkSourceWA.com  

ພາບໜໍ້ າຈໍຂອງໜໍ້ າບັນຊີຂອງ

ທີ່ານ  

  

WorkSource
  

ອັບໂຫ ດຊີວະປະຫວັດຫຍໍໍ້ ຂອງທີ່ານຢູີ່ ທີີ່  

WorkSourceWA.com ແລະ 

ເຮັດໃຫໍ້ນາຍຈໍ້າງສາມາດຊອກຫາໄດໍ້   

ຖີ່າຍພາບໜໍ້ າຈໍ ຫ   

ສໍາເນົາຊີວະປະຫວັດຫຍໍໍ້ ຂອງທີ່າ

ນ  

  

WorkSource
  

ເຂົໍ້ າຮີ່ວມໃນກອງປະຊຸມແບບຕົວຕໍີ່ ຕົວ 

ຫ   

ເໝ ອນຄວາມຈີງທີີ່ ສະໜັບສະໜູນໂດຍ 
WorkSource  

ຊ ີ່ ຂອງກອງປະຊຸມ, ວັນທີ, ເວລາ 

ແລະ ສະຖານທີີ່   

  

WorkSource
  

ມີສີ່ວນຮີ່ວມໃນງານຕະຫລາດນັດ ຫ   

ຈໍ້າງງານແບບເໝ ອນຈີງ ຫ   

ເຫດການການຈໍ້າງງານທີີ່ ໄດໍ້ ຮັບການສະ

ໜັບສະໜູນຈາກ WorkSource ແລະ 

ຕິດຕໍີ່ ຫານາຍຈໍ້າງຢີ່າງໜໍ້ ອຍໜ ີ່ ງຄົນ  

ຊ ີ່ ຂອງເຫດການ, ວັນທີ ແລະ 

ຂໍໍ້ ມູນກີ່ຽວກັບສະຖານທີີ່  ຫ   

ວິທີການທີີ່ ທີ່ ານເຂົໍ້ າຮີ່ວມ, 

ຊ ີ່ ຂອງນາຍຈໍ້າງ  

  

WorkSource
  

ເຂົໍ້ າຮີ່ວມການໂຮມຊຸມນຸມວຽກເຮັດງານ

ທໍາທີີ່ ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ WorkSourc
e  

ຊ ີ່ ຂອງສະໂມສອນ, ວັນທີ ແລະ 

ວິທີ ຫ   

ສະຖານທີີ່ ທີີ່ ທີ່ ານໄດໍ້ເຂົໍ້ າຮີ່ວມ  

  

WorkSource
  

ມີສີ່ວນຮີ່ວມໃ RESEA 

(Reemployment Services and 
Eligibility Assessment, 

ນການບໍລິການການຈໍ້າງງານ ແລະ 

ຊ ີ່ , ວັນທີ ແລະ ບີ່ ອນໃດ ຫ   

ວິທີການທີີ່ ສໍາເລັດກິດຈະກໍາ  

  

http://www.worksourcewa.com/
http://www.worksourcewa.com/
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ການປະເມີນຜົນຄຸນສົມບັດ) 

ໃນເບ ໍ້ ອງຕົໍ້ ນ ຫ   ການຕິດຕາມຜົນ  

WorkSource
  

ເຂົໍ້ າຮີ່ວມການໂຮມຊຸມນຸມວຽກເຮັດງານ

ທໍາທີີ່ ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ WorkSourc
e  

ຊ ີ່ , ວັນທີ ແລະ 

ບີ່ ອນທີີ່ ທີ່ ານເຂົໍ້ າຮີ່ວມກິດຈະກໍາ 

(virtual ຫ   ແບບຕົວຕໍີ່ ຕົວ)  

  

WorkSource
  

ພົບກັບຜູໍ້ ຊີ່ຽວຊານດໍ້ານ  

WorkSource ຫ   ຄູຝ ກອາຊີບ 

ເພ ີ່ ອຮຽນຮູໍ້ກີ່ ຽວກັບການບໍລິການຂອງ 

ຫົວຂໍໍ້  I  

ຊ ີ່ , ວັນທີ ແລະ ບີ່ ອນໃດ ຫ   

ວິທີການສໍາເລັດກິດຈະກໍາ  

  

WorkSource
  

ລົງທະບຽນເຂົໍ້ າໃນໂປແກ ມ ຫົວຂໍໍ້  I-B 

ຂອງ WIOA ແລະ 

ພັດທະນາແຜນການຈໍ້າງງານບຸກຄົນ  

ຊ ີ່ , ວັນທີ, ແລະ 

ບີ່ ອນໃດຫລ ວິທີການສໍາເລັດ  

  

WorkSource
  

ລົງທະບຽນເຂົໍ້ າໃນໂປແກມ WIOA ຫົວຂໍໍ້  

I-B ແລະ 

ໄດໍ້ ຮັບການບໍລິການອາຊີບຂັໍ້ ນພ ໍ້ ນຖານ 

ຫ   

ລາຍບຸກຄົນຢີ່າງໜໍ້ ອຍໜ ີ່ ງລາຍການເຊັີ່

ນ: 

ເຂົໍ້ າຮີ່ວມການກະກຽມກໍາລັງແຮງງານ, 

ຄວາມຮູໍ້ທາງດໍ້ານການເງິນ ຫ   

ຫ ັ ກສູດກີ່ອນການຮຽນວິຊາຊີບໄລຍະສັໍ້ ນ

.  

ຊ ີ່ , ວັນທີ ແລະ ບີ່ ອນໃດ ຫ   

ວິທີການສໍາເລັດ  

  

WorkSource
  

ເຂົໍ້ າຮີ່ວມໃນການຝ ກອົບຮົມພະນັກງານ

ທີີ່ ມີຊ ີ່  WIOA ຫົວຂໍໍ້  I-B  

ຊ ີ່ , ວັນທີ ແລະ ບີ່ ອນໃດ ຫ   

ວິທີການສໍາເລັດກິດຈະກໍາ  

  

WorkSource
  

ເຂົໍ້ າຮີ່ວມໃນ WIOA ຫົວຂໍໍ້  I-B 

ປະສົບການເຮັດວຽກທີີ່ ໄດໍ້ ຮັບຄີ່າຈໍ້າງ ຫ   

ບໍີ່ ໄດໍ້ ຮັບຄີ່າຈໍ້າງ ຫ   ຝ ກຫັດ  

ຊ ີ່ , ວັນທີ ແລະ ບີ່ ອນໃດ ຫ   

ວິທີການສໍາເລັດ  

  

WorkSource
  

ເຂົໍ້ າຮີ່ວມໃນການຝ ກອົບຮົມໃນອາຊີບທີີ່

ມີ WIOA ຫົວຂໍໍ້  I-B  

ຊ ີ່ , ວັນທີ ແລະ 

ບີ່ ອນໃດທີີ່ ສໍາເລັດກິດຈະກໍາ  

  

ຂໍໍ້ ມູນອ ່ ນໆ  ເຮັດການຄົໍ້ ນຄວໍ້າຕະຫ າດແຮງງານທີີ່   
esd.wa.gov/labormarketinfo  

ລີໍ້ ງການເຊ ີ່ ອມຕໍີ່ ໄປຍັງ ຫ   

ພາບໜໍ້ າຈໍຂອງຂໍໍ້ ມູນ  

  

ຂໍໍ້ ມູນອ ່ ນໆ  ເບິີ່ ງວິດີໂອທາງອິນເຕີເນັດ, 

ຍົກຕົວຢີ່າງວິດີໂອ YouTube, 

ໃນຫົວຂໍໍ້ ການຊອກຫາວຽກ (ຕົວຢີ່າງ: 

ວິທີການຂຽນຈົດໝາຍສະໝັກວຽກ, 

ລີໍ້ ງການເຊ ີ່ ອມຕໍີ່ ໄປຍັງວິດີໂອ ຫ   

ພາບໜໍ້ າຈໍຂອງໜໍ້ າເປີດຕົວຂ

ອງວີດີໂອ  

  

https://esd.wa.gov/labormarketinfo
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ທັກສະການຂຽນປະຫວັດຫຍໍໍ້  ຫ   

ການສໍາພາດ)  

ຂໍໍ້ ມູນອ ່ ນໆ  ກະກຽມຄໍາສະຫ ຸ ບຫຍໍໍ້  30 ວິນາທີ“ 

ຄໍາສະຫ ຸ ບໂດຍຫຍໍໍ້ ” 

ເພ ີ່ ອໃຊໍ້ໃນງານວາງສະແດງງານ ຫ   

ໃນເວລາສໍາພາດ  

ພາບໜໍ້ າຈໍ ຫ   ເອກະສານ    

ອ ່ ນໆ  ຕັໍ້ ງບັນຊີໃໝີ່  ຫ   

ອັບເດດບັນຊີທີີ່ ທີ່ ານມີຢູີ່ ໃນເວັບໄຊຊອກ

ວຽກຕີ່າງໆ (Indeed, LinkedIn, 
Glassdoor, CareerBuilder, Monster, 

Google Careers, ຫ   ອ ີ່ ນໆ) ແລະ 

ຄົໍ້ ນຫາຕໍາແໜີ່ ງທີີ່ ວຽກງານຍັງວີ່ າງ  

ລີໍ້ ງການເຊ ີ່ ອມຕໍີ່ ໄປຍັງ ຫ   

ພາບໜໍ້ າາຈໍຂອງໂປ ໄຟລ໌ ແລະ 

ການເປີດວຽກຂອງທີ່ານ  

  

ອ ່ ນໆ  ສໍ້າງບັນຊີ ແລະ 

ເຜີຍແພີ່ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍໍ້ ຂອງທີ່ານ 

ແລະ 

ຈົດໝາຍປະກອບໃສີ່ກັບໃບສະໝັກວຽກ

ທາງອິນເຕີເນັດ (Job Scan, Bright 

Move, Hiring Solved, ຫ   ອ ີ່ ນໆ)  

ລີໍ້ ງການເຊ ີ່ ອມຕໍີ່ ໄປຍັງ ຫ   

ພາບໜໍ້ າຈໍຂອງໜໍ້ າທີີ່ ສະແດງໃ

ຫໍ້ເຫັນການສໍ້າງບັນຊີທີີ່ ປະສົບ

ຜົນສໍາເລັດ ແລະ 

ຕໍາແໜີ່ ງວຽກວີ່າງທີີ່ ສະເພາະເຈ

າະຈົງ  

  

ອ ່ ນໆ  ລົງທະບຽນກັບຄູຝ ກ ຫ   

ການບໍລິການດໍ້ານອາຊີບສີ່ວນຕົວ  

ລີໍ້ ງການເຊ ີ່ ອມຕໍີ່ ໄປຍັງ ຫ   

ພາບໜໍ້ າຈໍຂອງຂໍໍ້ ຕົກລົງ  

  

ອ ່ ນໆ  ລົງທະບຽນກັບຕົວແທນຈັດຫາວຽກ, ນາ

ຍໜໍ້ າ ຫ   ຫົວໜໍ້ າບໍລິການ  

ຖີ່າຍພາບໜໍ້ າຈໍໜໍ້ າເອກະສານ

ການລົງທະບຽນຂອງທີ່ານ  

  

ອ ່ ນໆ  ເຂົໍ້ າຮີ່ວມໃນການສໍາມະນາຜີ່ ານເວັບໄຊທີີ່

ກີ່ ຽວຂໍ້ອງກັບການຊອກຫາວຽກ ຫ   

ຫ ັ ກສູດທີີ່ ໄດໍ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາ

ກອົງການຈັດຕັໍ້ ງການຈໍ້າງງານ  

ລີໍ້ ງການເຊ ີ່ ອມຕໍີ່ ກັບ ຫ   

ພາບໜໍ້ າຈໍຂອງຂອງໜໍ້ າເອກະ

ສານທີີ່ ເຮັດສໍາເລັດ  

  

ອ ່ ນໆ  ເຂົໍ້ າຮີ່ວມງານຕະຫ າດນັດ ຫ   

ການຈໍ້າງງານແບບເໝ ອນຈີງ ຫ   

ການຈໍ້າງງານ 

ແລະ  ສໍ້າງສາຍສໍາພັນກັບນາຍຈໍ້າງຢີ່າງ

ໜໍ້ ອຍໜ ີ່ ງຄົນ  

ຈົດໝາຍລົງທະບຽນ ຫ   

ອີເມວຈາກຕົວແທນງານວາງສ

ະແດງວຽກ; ຊ ີ່ ນາຍຈໍ້າງ ຫ   

ທຸລະກິດ, 

ຂໍໍ້ ມູນກີ່ຽວກັບວິທີທີີ່ ທີ່ ານໄດໍ້ຕິດ

ຕໍີ່  (ດໍ້ວຍຕົນເອງ, 

ທາງອິນເຕີເນັດ, ໂທລະສັບ, 

ອີເມວ, ຫ   ອ ີ່ ນໆ) 

ຂໍໍ້ ມູນການຕິດຕໍີ່ ນາຍຈໍ້າງ ຫ   

ທຸລະກິດ  

X  
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ອ ່ ນໆ  ເຂົໍ້ າຮີ່ວມໃນການປະຕິບັດວຽກງານແບ

ບເໝ ອນຕົວຈີງ ຫ   ຫີ່າງໄກສອກຫ ີ ກ  

ສໍາເນົາຈົດໝາຍ 

ຫ   ອີເມວຈາກບຸກຄົນທີີ່ ທີ່ ານປິດ

ບັງ. ຖໍ້າຕໍາແໜີ່ ງວຽກວີ່າງນີໍ້ ມີໄ

ວໍ້  

ສໍາລັບຕໍາແໜີ່ ງທີີ່ ເປີດສະເພາະ, 

ກໍີ່ ສາມາດນັບໄດໍ້ວີ່ າເປັນການຕິ

ດຕໍີ່ ກັບນາຍຈໍ້າງ 

ເພ ີ່ ອຫາຜົນປະໂຫຍດເພີີ່ ມເຕີມ

ໄດໍ້ .  

X  

ອ ່ ນໆ  ເຂົໍ້ າຮີ່ວມງານຊຸມນຸມສີ່ວນຕົວ ຫ   

ຊຸມຊົນ  

ຈົດໝາຍ ຫ   

ອີເມວຈາກຫົວໜໍ້ າສະໂມສອນ 

ຫ   ຜູໍ້ ສະໜັບສະໜູນ  

  

ອ ່ ນໆ  ເຂົໍ້ າຮີ່ວມໃ OJT (on-the-job training, 

ນການຝ ກອົບຮົມວຽກງານພາກປະຕິບັ

ດແບບສີ່ວນຕົວ)  

ຊ ີ່ ບໍລິສັດ, 

ປະເພດຕໍາແໜີ່ ງກິດຈະກໍາ 

ແລະ ບີ່ ອນໃດ ຫ   

ວິທີການທີີ່ ເຮັດສໍາເລັດ. 

ຖໍ້າຫາກຕໍາແໜີ່ ງວຽກວີ່າງນີໍ້ ມີໄ

ວໍ້ ສໍາລັບຕໍາແໜີ່ ງທີີ່ ເປີດສະເພາ

ະ, 

ມັນສາມາດນັບໄດໍ້ວີ່ າເປັນການ

ຕິດຕໍີ່ ກັບນາຍຈໍ້າງ 

ເພ ີ່ ອຫາຜົນປະໂຫຍດເພີີ່ ມເຕີມ

ໄດໍ້ .  

X  

ອ ່ ນໆ  ຈົີ່ ງເຮັດສໍາເລັດບັນຊີສິນຄໍ້າທີີ່ ມີຄວາມສົ

ນໃຈໃນອິນເຕີເນັດ (ເຊັີ່ ນ: Strong, My 
Next, Myers/Briggs)  

ລີໍ້ ງການເຊ ີ່ ອມຕໍີ່ ໄປຍັງ ຫ   

ພາບໜໍ້ າຈໍຂອງຜົນໄດໍ້ ຮັບຂອງ

ທີ່ານ  

  

ອ ່ ນໆ  ACT 

ເຮັດສໍາເລັດ WorkKeys ຂອງການປະເມີ

ນຜົນ  

ລີໍ້ ງການເຊ ີ່ ອມຕໍີ່ ໄປຍັງ ຫ   

ພາບໜໍ້ າຈໍຂອງຜົນໄດໍ້ ຮັບຂອງ

ທີ່ານ  

  

ອ ່ ນໆ  ໄດໍ້ ຮັບໃບປະກາດຄວາມພໍ້ ອມດໍ້ານວຽກງ

ານແຫີ່ງຊາດ  

ພາບໜໍ້ າຈໍ ຫ   

ສໍາເນົາໃບຢັໍ້ ງຢ ນສໍາເນົາ  

  

ອ ່ ນໆ  ເຂົໍ້ າຮີ່ວມໃນທັກສະວິຊາຊີບ ຫ   

ຫ ັ ກສູດຄອມພິວເຕີ  

ພາບໜໍ້ າຈໍ ຫ   

ສໍາເນົາໃບລົງທະບຽນສໍາເລັດຂອ

ງທີ່ານ  

  

ອ ່ ນໆ  ເອົາຫ ັ ກສູດການຮຽນຮູໍ້ ຫ   

ຫໍ້ອງຮຽນຄອມພີວເຕີໍ້   

ພາບໜໍ້ າຈໍ ຫ   

ສໍາເນົາໃບຮັບເງີນການລົງທະບຽ

ນສໍາເລັດຂອງທີ່ານ  
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ອ ່ ນໆ  ເຂົໍ້ າຮີ່ວມຫ ັ ກສູດ ຫ   

ຊັໍ້ ນຮຽນພາສາອັງກິດເປັນພາສາທີສອງ 
(ESL)  

ຊ ີ່ , ວັນທີ ແລະ ສະຖານທີີ່ , 

ພາບໜໍ້ າຈໍ ຫ   

ສະແກນໃບຮັບເງີນການລົງທະ

ບຽນສໍາເລັດ  

  

ອ ່ ນໆ  ເຂົໍ້ າຮີ່ວມໃນຫ ັ ກສູດການສ ກສາທີີ່ ໄດໍ້ ຮັບ

ການຢັໍ້ ງຢ ນຈາກ LinkedIn Learning, ຫ   

ຫ ັ ກສູດກີ່ຽວກັບເວທີການຮຽນຮູໍ້ແບບອິ

ນເຕີເນັດທີີ່ ຄໍ້າຍຄ ກັນທີີ່ ອອກໃບຢັໍ້ ງຢ ນ

ການຈົບຫ ັ ກສູດ.  

ລີໍ້ ງການເຊ ີ່ ອມຕໍີ່ ໄປຍັງ ຫ   

ພາບໜໍ້ າຈໍຂອງໜໍ້ າການຈົບຫ ັ

ກສູດ  

  

ອ ່ ນໆ  ເຂົໍ້ າຮີ່ວມໃນປະສົບການການເຮັດວຽກ 

ຫ   

ການເຝິກງານຂອງເອກະຊົນທີີ່ ໄດໍ້ ຮັບກາ

ນຄີ່າຈໍ້າງ ຫ   ບໍີ່ ໄດໍ້ ຮັບຄີ່າຕອບແທນ  

ຈົດໝາຍ ຫ   

ອີເມວຈາກນາຍຈໍ້າງ  

  

ເປັນເຈົໍ້ າຂອ

ງທຸລະກິດສ່

ວນຕົວ 

ແລະ/ຫ   

ເຈົໍ້ າຂອງທຸລ

ະກິດເທ່ົານັໍ້ ນ

   

ໂຄສະນາທຸລະກິດຂອງທີ່ານໃຫໍ້ກັບລູກຄໍ້າ

ໃໝີ່  ແລະ ລູກຄໍ້າເປົໍ້ າໝາຍ.    

ລີໍ້ ການເຊ ີ່ ອມຕໍີ່  ຫ   

ພາບໜໍ້ າຈໍຂອງໂຄສະນາຂອງທີ່

ານ (ດິຈິຕອນ, ໜັງສ ພິມ, 

ສ ີ່ ສັງຄົມ ແລະ ອ ີ່ ນໆ)   

  

ເປັນເຈົໍ້ າຂອ

ງທຸລະກິດສ່

ວນຕົວ 

ແລະ/ຫ   

ເຈົໍ້ າຂອງທຸລ

ະກິດເທ່ົານັໍ້ ນ

   

ການປະມູນວຽກ.    ສໍາເນົາ ຫ   

ຮູບຂອງຂໍໍ້ ສະເໜີທີີ່ ຖ ກຍ ີ່ ນປະມູ

ນ.   

  

ເປັນເຈົໍ້ າຂອ

ງທຸລະກິດສ່

ວນຕົວ 

ແລະ/ຫ   

ເຈົໍ້ າຂອງທຸລ

ະກິດເທ່ົານັໍ້ ນ

   

ການຕິດຕໍີ່ ຜູໍ້ ທີີ່ ມີໂອກາດເປັນລູກຄໍ້າໃໝີ່  

ຫ   ລູກຄໍ້າເກົີ່ າ.   

ຊ ີ່ , ວັນທີຕິດຕໍີ່  ແລະ 

ຂໍໍ້ ມູນຕິດຕໍີ່  (ອີເມວ ຫ   

ເບີໂທລະສັບ) 

ຂອງລູກຄໍ້າທີີ່ ຕິດຕໍີ່ .    

  

ເປັນເຈົໍ້ າຂອ

ງທຸລະກິດສ່

ວນຕົວ 

ແລະ/ຫ   

ເຈົໍ້ າຂອງທຸລ

ການເຂົໍ້ າຮີ່ວມງານສໍາມະນາທາງ 

webinar ຫ   workshop 

ເພ ີ່ ອພັດທະນາທັກສະທີີ່ ກີ່ ຽວຂໍ້ອງກັບທຸ

ລະກິດ ຫ   ຮຽນຮູໍ້ການຄໍ້າໃໝີ່ .    

ຈົດໝາຍລົງທະບຽນ ຫ   

ອີເມວຢ ນຢັນການເຂົໍ້ າຮີ່ວມ ຫ   

ໃບຢັໍ້ ງຢ ນການສໍາເລັດການສໍາ
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ະກິດເທ່ົານັໍ້ ນ

   
ມະນາ ສໍາລັບ workshop ຫ   
webinar.   

ເປັນເຈົໍ້ າຂອ

ງທຸລະກິດສ່

ວນຕົວ 

ແລະ/ຫ   

ເຈົໍ້ າຂອງທຸລ

ະກິດເທ່ົານັໍ້ ນ

   

ການນໍາໃຊໍ້ການບໍລິການດໍ້ານທຸລະກິດຂະ

ໜາດນໍ້ ອຍ ຫ   

ການໃຫໍ້ປ ກສາກັບຜູໍ້ ຊີ່ຽວຊານດໍ້ານ 

SBDC (Small  Business Development 

Center, ສູນພັດທະນາທຸລະກິດຂະ 
ໜາດ ນໍ້ ອຍ) ຢີ່າງມ ອາຊີບ. 

(ຕົວຢີ່າງເຊັີ່ ນການໃຊໍ້ບໍລິການໃນເວັບໄຊ

ທ໌ເຊັີ່ ນ  
www.business.wa.gov or 
 www.sba.gov.)   

ພາບໜໍ້ າຈໍ 

ເພ ີ່ ອສະແດງຫ ັ ກຖານການຢໍ້ຽມ

ຊົມ ແລະ 

ມີສີ່ວນຮີ່ວມກັບເວັບໄຊທ໌ບໍລິກ

ານທຸລະກິດຂະ ໜາດນໍ້ ອຍ.   

ຊ ີ່  ແລະ 

ຂໍໍ້ ມູນຕິດຕໍີ່ ຂອງຜູໍ້ ຊີ່ຽວຊານ 
SBDC.    

  

  

ເປັນເຈົໍ້ າຂອ

ງທຸລະກິດສ່

ວນຕົວ 

ແລະ/ຫ   

ເຈົໍ້ າຂອງທຸລ

ະກິດເທ່ົານັໍ້ ນ

   

ກິດຈະກໍາອ ີ່ ນໆ 

ທີີ່ ສະແດງເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຢີ່າງຕໍີ່ ເ

ນ ີ່ ອງໃນການສໍ້າງທຸລະກິດຂອງທີ່ານ.    

ພາບໜໍ້ າຈໍ ຫ   

ຮູບພາບການຕໍີ່ ອາຍຸໃບອະນຸຍາ

ດປະກອບອາຊີບຂອງທີ່ານກັບໃ

ບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຂອ

ງກົມກັບພະແນກພາສີອາກອນ

.   

ຊ ີ່  ແລະ 

ການຕິດຕໍີ່ ຂອງເຈົໍ້ າໜໍ້ າທີີ່ ສີນເ

ຊ ີ່ ອ 

ເພ ີ່ ອກູໍ້ ທຸລະກິດສີນເຊ ີ່ ອຂອງທີ່າ

ນ.    

ພາບໜໍ້ າຈໍພໍ້ ອມກັບການປັບປຸ

ງເວບໄຊທ໌ 

ສໍາລັບເວັບໄຊທ໌ທຸລະກິດຂອງທີ່

ານ.   

ພາບໜໍ້ າຈໍຂອງເຫດການເຄ ອ

ຂີ່ າຍທີີ່ ທີ່ ານໄດໍ້ເຂົໍ້ າຮີ່ວມ ຫ   

ເປັນເຈົໍ້ າພາບ.   

  

* ໂປແກ ມ Extended Benefits (EB) ອະນຸຍາດໃຫໍ້ໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດເພີີ່ ມເຕີມສູງເຖິງ 20 ອາທິດ 

ແຕີ່ຈະມາພໍ້ ອມກັບຂໍໍ້ ກໍານົດໃນການຫາງານທີີ່ ມີຄວາມເຂັໍ້ ມງວດຍີີ່ ງຂ ໍ້ ນ. 

ບັນດາກິດຈະກໍາໃນຕາຕະລາງທີີ່ ມີເຄ ີ່ ອງໝາຍຖ ກໝາຍຄວາມວີ່າພວກເຂົາຈະປະຕິບັດຕາມຂໍໍ້ ກໍານົດໃນການຊອກຫາວ

ຽກ EB ທີີ່ ເຂັໍ້ ມງວດກວີ່າເກົີ່ າ. ປັດຈຸບັນ EB ແມີ່ນບໍີ່ ພໍ້ ອໃຊໍ້ງານໃນລັດ Washington.  

 

ການຊອກຫາວຽກ FAQ 

http://www.business.wa.gov/
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ຂໍ້ອຍກໍາລັງໄດໍ້ ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອການຫວ່າງງານຈາກໂລກລະບາດ (PUA). 

ຂໍ້ອຍຈໍາເປັນຕໍ້ອງຊອກຫາວຽກຫ  ບໍ? 

ແມ່ນແລໍ້ວ. ທີ່ານຈໍາເປັນຕໍ້ອງດໍາເນີນການຄົໍ້ ນຫາທີີ່ ໄດໍ້ ຮັບການອະນຸມັດຢີ່າງນໍ້ ອຍໜ ີ່ ງກິດຈະກໍາ, 

ເຖິງແມີ່ນວີ່າທີ່ານຈະຢູີ່ໃນ PUA ກໍີ່ ຕາມ. ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫໍ້ທີ່ ານເຮັດຢີ່າງໜໍ້ ອຍສາມກິດຈະກໍາເພາະວີ່ າ: 

• ຜົນປະໂຫຍດຂອງ PUA ແມ່ນຈະສິໍ້ ນສຸດໃນຕົໍ້ ນເດ ອນກັນຍາ 2021. 

ການຊອກຫາວຽກຢີ່າງຈິງຈັງກີ່ອນໜໍ້ ານັໍ້ ນ ຈະຊີ່ວຍໃຫໍ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງທີ່ານຈະໝົດໄປ. 

• ມັນສາມາດປໍ້ອງກັນບັນຫາທ່ີອາດຈະເກີດຂ ໍ້ ນໃນອະນາຄົດ. 

ຖໍ້າພວກເຮົາຈໍາເປັນຕໍ້ອງປະເມີນຄ ນຄໍາຮຽກຮໍ້ອງຂອງທີ່ານອີກຄັໍ້ ງ ແລະ 

ພົບວີ່າອາທິດທີີ່ ຜີ່ ານມາຂອງທີ່ານແມີ່ນມີສິດໄດໍ້ ຮັບການວີ່າງງານປົກກະຕິແທນທີີ່ ຈະເປັນຂອງ PUA, 

ການສໍາເລັດການຄົໍ້ ນຫາສາມຄັໍ້ ງຈະຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮໍ້ອງຕໍ້ອງການກີ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຫວີ່າງ

ງານປົກກະຕິ ແລະ ອາດຈະປໍ້ອງກັນບໍີ່ ໃຫໍ້ເກີດບັນຫາ ຫ   ການຈີ່າຍເງິນເກີນໃນອາທິດທີີ່ ຜີ່ ານມາ. 

ທີ່ານສາມາດຮຽນຮູໍ້ເພີີ່ ມເຕີມກີ່ຽວກັບເຫດຜົນທີີ່ ພວກເຮົາຈະປະເມີນຄ ນຂໍໍ້ ຮຽກຮໍ້ອງຂອງທີ່ານ 

ໃໝີ່ ໃນໜໍ້ າການແຈໍ້ງເຕ ອນການຮໍ້ອງຂໍສິດທິໃໝີ່ ໃນ ເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ (ເປັນພາສາອັງກິດ). 

 

ຂໍ້ອຍບ່ໍສາມາດເຮັດວຽກໄດໍ້ເພາະວ່າຂໍ້ອຍມີຄວາມສ່ຽງສູງຕ່ໍການຕິດເຊ ໍ້ ອ COVID-19. 

ຂໍ້ອຍຍັງຈໍາເປັນຕໍ້ອງໄດໍ້ເຮັດກິດຈະກໍາຊອກຫາວຽກໃຫໍ້ ສໍາເລັດອີກຫ  ບໍ?  

ແມ່ນແລໍ້ວ. ຖໍ້າທີ່ານຫວີ່າງງານ, ກົດໝາຍກໍານົດວີ່າທີ່ ານຕໍ້ອງເຮັດກິດຈະກໍາຊອກວຽກທີີ່ ຈໍາເປັນໃຫໍ້ສໍາເລັດ 

ເພ ີ່ ອໃຫໍ້ມີສິດໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 

• ຈົີ່ ງຮັບຮູໍ້ໄວໍ້ວີ່ າມີຫ າຍກິດຈະກໍາທີີ່ ສາມາດເຮັດໄດໍ້ເກ ອບເໝ ອນຕົວຈີງທັງໝົດ. 

• ທີ່ານຍັງສາມາດຊອກຫາວຽກທີີ່ ເໝາະສົມທີີ່ ສາມາດເຮັດວຽກໄດໍ້ ຢູີ່ ເຮ ອນ. 

 

ຂໍ້ອຍກໍາລັງໄດໍ້ ຮັບເງີນຊົດເຊີຍການຫວ່າງງານສຸກເສີນຈາກໂລກລະບາດ (PEUC). 

ຂໍໍ້ ກໍານົດການຊອກວຽກແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ ສໍາລັບຂໍ້ອຍຫ  ບໍ? 

ບໍີ່ . ຄວາມຕໍ້ອງການການຊອກວຽກຂອງທີ່ານແມີ່ນຄ ກັນກັບປະກັນໄພຫວີ່າງງານປົກກະຕິ. 

ທີ່ານຕໍ້ອງເຮັດຢີ່າງໜໍ້ ອຍສາມກິດຈະກໍາໃນການຊອກວຽກທີີ່ ໄດໍ້ ຮັບການອະນຸມັດໃນແຕີ່ລະອາທິດ 

ເພ ີ່ ອໃຫໍ້ມີສິດໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 

 

ຂໍ້ອຍເຮັດທຸລະກິດດໍ້ວຍຕົນເອງ ແລະ/ຫ   ເປັນເຈົໍ້ າຂອງທຸລະກິດ. 

ຂໍ້ອຍຍັງຈໍາເປັນຕໍ້ອງເຮັດກິດຈະກໍາຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາຫ  ບ່ໍ?  

ແມີ່ນແລໍ້ວ. ອີງຕາມກົດໝາຍ, ທີ່ານຈໍາເປັນຕໍ້ອງເຮັດສໍາເລັດກິດຈະກໍາຊອກຫາວຽກ 

ເພ ີ່ ອໃຫໍ້ມີສິດໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ຖໍ້າທີ່ານກໍາລັງໄດໍ້ ຮັບ PUA, ທີ່ານຈໍາເປັນຕໍ້ອງເຮັດຢີ່າງນໍ້ ອຍໜ ີ່ ງຄັໍ້ ງ. 

ຖໍ້າທີ່ານກໍາລັງໄດໍ້ ຮັບການຫວີ່າງງານປົກກະຕິ ທີ່ານຈໍາເປັນຕໍ້ອງເຮັດຢີ່າງໜໍ້ ອຍສາມຢີ່າງ. 

ສາມຢີ່າງທີີ່ ຄວນຮູໍ້: 

1. ກິດຈະກໍາສີ່ວນໃຫຍີ່ ບໍີ່ ໄດໍ້ລວມເອົາການສະໝັກວຽກກັບນາຍຈໍ້າງຄົນອ ີ່ ນ. 

https://esd.wa.gov/unemployment/potential-new-claim
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2. ພວກເຮົາໄດໍ້ເພີີ່ ມກິດຈະກໍາທີີ່ ໄດໍ້ ຮັບການອະນຸມັດສະເພາະ ສໍາລັບຜູໍ້ ທີີ່ ປະກອບອາຊີບອິດສະຫ ະ ແລະ 

ເປັນເຈົໍ້ າຂອງທຸລະກິດ ເພ ີ່ ອໃຫໍ້ເປັນໄປຕາມຂໍໍ້ ກໍານົດທີີ່ ມີຄວາມກີ່ຽວຂໍ້ອງກັບທີ່ານຫ າຍຂ ໍ້ ນ 

3. ທີ່ານສາມາດເຮັດທຸກກິດຈະກໍາທີີ່ ໄດໍ້ ຮັບການອະນຸມັດ ເພ ີ່ ອໃຫໍ້ເປັນໄປຕາມຂໍໍ້ ກໍານົດໄດໍ້ . 

ທີ່ານບໍີ່ ຈໍາເປັນຕໍ້ອງຍ ດຕິດກັບຜູໍ້ ທີີ່ ໄດໍ້ ຮັບອະນຸມັດໃຫໍ້ກັບຜູໍ້ ປະກອບອາຊີບອິດສະຫ ະ ແລະ/ຫ   

ເຈົໍ້ າຂອງທຸລະກິດເທົີ່ ານັໍ້ ນ. 

 

ຂໍ້ອຍກໍາລັງເຮັດວຽກເສີມບ່ໍເຕັມເວລາເພາະວ່າພະຍາດນີໍ້ ແຜ່ລະບາດ. 

ຂໍ້ອຍຍັງຈໍາເປັນຕໍ້ອງຊອກຫາວຽກເພ່ີມ ເພ ່ ອຈະໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫວ່າງງານບໍ? 

ແມີ່ນແລໍ້ວ. ທີ່ານຈໍາເປັນຕໍ້ອງຊອກຫາວຽກເຕັມເວລາທີີ່ ເໝາະສົມ, 

ເຖິງແມີ່ນວີ່າທີ່ານຈະໄດໍ້ເຮັດວຽກບໍີ່ ເຕັມເວລາກໍີ່ ຕາມ. 

 

ຂໍ້ອຍເບ່ິງແຍງຄົນອ ່ ນ ແລະ ບ່ໍສາມາດເຮັດວຽກໄດໍ້ . ຂໍ້ອຍຍັງຈໍາເປັນຕໍ້ອງຊອກຫາວຽກເພ່ີມ 

ເພ ່ ອຈະໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫວ່າງງານບໍ? 

ແມີ່ນແລໍ້ວ. ທີ່ານຕໍ້ອງສ ບຕໍີ່ ຕອບສະໜອງຄວາມຕໍ້ອງການການຊອກວຽກເຮັດ 

ເພ ີ່ ອໃຫໍ້ມີສິດໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫວີ່າງງານ, ເຖິງແມີ່ນວີ່າທີ່ ານຈະເບິີ່ ງແຍງຜູໍ້ ອ ີ່ ນກໍີ່ ຕາມ. 

ນີໍ້ ລວມທັງເດັກນໍ້ ອຍທີີ່ ອອກໂຮງຮຽນ ຫ   ດູແລຕອນກາງເວັນຍໍ້ ອນໂລກລະບາດ. 

ທີ່ານກໍາລັງໄດໍ້ຮັບເງິນຊີ່ວຍເຫ  ອຄອບຄົວ ແລະ ຄີ່າບໍາລຸງທາງການແພດບໍີ່ ? 

ທີ່ານກໍາລັງໄດໍ້ຮັບເງິນຊີ່ວຍເຫ  ອຄອບຄົວ ແລະ ຄີ່າຮັກສາທາງການແພດບໍີ່ ? 

ຖໍ້າຫາກທີ່ານໄດໍ້ ຮັບເງິນຄີ່າຮັກສາຊົດເຊີຍໃຫໍ້ຄອບຄົວ ແລະ 

ການດູແລທາງການແພດເພາະວີ່ າທີ່ ານກໍາລັງພັກວຽກຊົີ່ ວຄາວ ແລະ ເບິີ່ ງແຍງສະມາຊິກຄອບຄົວຜູໍ້ ທີີ່ ເຈັບປີ່ວຍ ຫ   

ໄດໍ້ ຮັບບາດເຈັບ, ຂໍໍ້ ກໍານົດການຊອກວຽກບໍີ່ ໄດໍ້ ນໍາໃຊໍ້. ໄປຍັງ paidleave.wa.gov (ເປັນພາສາອັງກິດ) 

ສໍາລັບຂໍໍ້ ມູນເພີີ່ ມເຕີມກີ່ຽວກັບໂປແກ ມນັໍ້ ນ. ທີ່ານບໍີ່ ສາມາດໄດໍ້ ຮັບທັງປະກັນໄພຫວີ່າງງານ ແລະ 

ເງິນຄີ່າຊົດເຊີຍໃຫໍ້ຄອບຄົວ ແລະ ຄີ່າປິີ່ ນປົວສຸຂະພາບໃນເວລາດຽວກັນ. 

 

ຂໍ້ອຍມີຂໍໍ້ ສະເໜີວຽກແຕ່ຍັງບ່ໍທັນເຖິງກໍານົດເລ່ີມຕົໍ້ ນຈົນກ່ວາຂໍໍ້ ກໍານົດໃນການຊອກວຽກຈະກັບມາມີ

ຜົນບັງຄັບໃຊໍ້ ອີກຄັໍ້ ງ. ຂໍ້ອຍຍັງຈໍາເປັນຕໍ້ອງຊອກຫາວຽກບໍ 

ເພ ່ ອຈະໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫວ່າງງານກ່ອນຂໍ້ອຍເລ່ີມວຽກໃໝ່?  

ບໍີ່ ຕໍ້ອງຊອກ, ແຕີ່ທີ່ ານຈໍາເປັນຕໍ້ອງສະໝັກເອົາໄວໍ້ ທົດແທນ. 

ການທົດແທນຊີ່ວຍໃຫໍ້ທີ່ ານສາມາດສ ບຕໍີ່ ໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍບໍີ່ ຕໍ້ອງຊອກຫາວຽກ, 

ຕາບໃດທີີ່ ທີ່ ານມີເຫດຜົນທີີ່ ໄດໍ້ ຮັບການອະນຸມັດຈາກການເຮັດແບບນັໍ້ ນ. 

ຮຽນຮູໍ້ເພີີ່ ມເຕີມກີ່ຽວກັບການທົດແທນ ການເລີກຈໍ້າງວຽກຊົີ່ ວຄາວ, ການທົດແທນ ແລະ ການຍົກເລີກໜໍ້ າ 

ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ (ເປັນພາສາອັງກິດ).  

 

ຂໍ້າພະເຈົໍ້ າໄດໍ້ສະໝັກຂໍສະແຕນບາຍໃນຕົໍ້ ນປີນີໍ້  ຫ   ກ່ອນໜໍ້ ານີໍ້ ໃນຊ່ວງທ່ີມີການລະບາດຄັໍ້ ງໃຫຍ່ 

ເມ ່ ອການຄົໍ້ ນຫາວຽກໄດໍ້ຖ ກຍົກເວັໍ້ ນ. 

ຂໍ້ອຍຈໍາເປັນຕໍ້ອງຍ ່ ນໃບສະໝັກແບບໃໝ່ໃນເວລາທ່ີຂໍໍ້ ກໍານົດດ່ັງກ່າວເລ່ີມມີຜົນບັງຄັບໃຊໍ້ ອີກຄັໍ້ ງຫ  

ບໍ? 

http://www.paidleave.wa.gov/
https://esd.wa.gov/unemployment/temporary-layoffs
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ການຮໍ້ອງຂໍສະແຕນບາຍທີີ່ ໄດໍ້ກີ່ າວມາກີ່ອນໜໍ້ ານີໍ້ ໃນໂລກລະບາດແຜີ່ ລະບາດແມີ່ນບໍີ່ ຖ ກຕໍ້ອງອີກຕໍີ່ ໄປ. ທີ່ານ ຫ   

ນາຍຈໍ້າງຂອງທີ່ານຕໍ້ອງການຮໍ້ອງຂໍໃຫໍ້ມີການສະໜັບສະໜູນອີກເທ ີ່ ອໜ ີ່ ງໃນຂະນະນີໍ້ ວີ່ າຄໍາສັີ່ ງບໍລິຫານທີີ່ ຈະລະເວັໍ້

ນການຊອກວຽກເຮັດໄດໍ້ ຍົກເລີກໃນວັນທີ 4 ກໍລະກົດປີ 2021. ການຮຽນຮູໍ້ເພີີ່ ມເຕີມກີ່ຽວກັບວິທີເຮັດສິີ່ ງນີໍ້ ໃນ 

ການເລີກຈໍ້າງຊົີ່ ວຄາວ, ການສະແຕນບາຍ ແລະ ໜໍ້ າເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ (ເປັນພາສາອັງກິດ). 

 

ຂໍໍ້ ກໍານົດພ ໍ້ ນຖານໃນການຮຽກຮໍ້ອງເອົາເງິນຊ່ວຍເຫ  ອການວ່າງງານແມ່ນຫຍັງ? 

ໃນຂະນະທີີ່ ທວງເອົາເງິນຊີ່ວຍເຫ  ອການຫວີ່າງງານ, ທີ່ານຕໍ້ອງ: 

• ສາມາດເຮັດວຽກໄດໍ້ . 

• ໃຊໍ້ໄດໍ້ ສໍາລັບການເຮັດວຽກ. 

• ຊອກຫາວຽກທີີ່ ເໝາະສົມຢີ່າງຈີງຈັງ, ຍົກເວັໍ້ ນແຕີ່ວີ່ າພວກເຮົາໄດໍ້ບອກທີ່ານຢີ່າງອ ີ່ ນ. 

• ລົງທະບຽນເຂົໍ້ າເຮັດວຽກກັບສູນຈໍ້າງງານ WorkSource ຫ   ສູນການຈໍ້າງງານໃນທໍ້ອງຖິີ່ ນ 

(ຖໍ້າອາໄສຢູີ່ນWashington). 

ໃນຂະນະທີີ່ ເກັບເງິນຊີ່ວຍເຫ  ອການຫວີ່າງງານ ໂດຍທົີ່ ວໄປທີ່ານຕໍ້ອງຊອກຫາວຽກທີີ່ ເໝາະສົມ ແລະ 

ເກັບບັນທ ກການຊອກວຽກເຮັດ ເພ ີ່ ອໃຫໍ້ມີສິດໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 

ທີ່ານຕໍ້ອງບັນທ ກກິດຈະກໍາການຊອກຫາວຽກທີີ່ ໄດໍ້ ຮັບການອະນຸມັດລວມກັນທັງໝົດສາມກິດຈະກໍາໃນແຕີ່ລະອາທິ

ດ. ທີ່ານສາມາດລົງຂໍໍ້ ມູນນີໍ້ ໄດໍ້ທາງອິນເຕີເນັດເມ ີ່ ອທີ່ ານຍ ີ່ ນໃບຮຽກຮໍ້ອງປະຈໍາອາທິດ ຫ   

ທີ່ານສາມາດໃຊໍ້ເຈໍ້ຍບັນທ ກ ການຊອກວຽກຂອງພວກເຮົາ (ເປັນພາສາອັງກິດ), ຖໍ້າທີ່ ານຍ ີ່ ນຂໍໃນໂທລະສັບ. 

WorkSource ມີໂປແກ ມ ແລະ ບໍລິການທີີ່ ສາມາດຊີ່ວຍໃຫໍ້ທີ່ ານກັບມາເຮັດວຽກໄດໍ້ ໄວຂ ໍ້ ນ 

ມັນເປັນສິີ່ ງສໍາຄັນຫ າຍທີີ່ ທີ່ ານຕໍ້ອງເຂົໍ້ າໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທີ່ານ ເມ ີ່ ອຈະຕໍ້ອງດໍາເນີນການ ແລະ 

ການບັນທ ກເອກະສານການຊອກວຽກຂອງທີ່ານ 

ເພ ີ່ ອຫ ີ ກລໍ້ຽງຄວາມຜິດພາດທີີ່ ອາດຈະເຮັດໃຫໍ້ທີ່ ານຕໍ້ອງຈີ່າຍຄ ນຜົນປະໂຫຍດທີີ່ ທີ່ ານໄດໍ້ ຮັບ.  

 

ຂໍ້ອຍສາມາດເຮັດກິດຈະກໍາດຽວກັນໄດໍ້ຫ າຍກວ່າໜ ່ ງຄັໍ້ ງ ແລະ 

ໃຫໍ້ພວກເຂົານັບກິດຈະກໍາຊອກວຽກຫ າຍຄັໍ້ ງໄດໍ້ຫ  ບໍ?  

ບໍີ່ . ທີ່ານບໍີ່ ສາມາດເຮັດກິດຈະກໍາດຽວໄດໍ້ຫ າຍກວີ່າໜ ີ່ ງຄັໍ້ ງ ແລະ ນັບໄດໍ້ . ຍົກຕົວຢີ່າງ: 

• ທີ່ານບໍີ່ ສາມາດເບິີ່ ງວິດີໂອດຽວກັນໄດໍ້ຫ າຍຄັໍ້ ງ ຫ   ສະໝັກວຽກເດີມໄດໍ້ຫ າຍຄັໍ້ ງ, ແລະ ໃຫໍ້ນັບພໍ້ ອມ. 

• ທີ່ານສາມາດເບິີ່ ງວິດີໂອທີີ່ ແຕກຕີ່າງກັນທີີ່ ກີ່ ຽວຂໍ້ອງກັບການຊອກວຽກເຮັດພາຍໃນອາທິດດຽວກັນ 

(ຕົວຢີ່າງ ໜ ີ່ ງໃນການປະຕິບັດການສໍາພາດທີີ່ ດີທີີ່ ສຸດ ແລະ 

ອີກຢີ່າງໜ ີ່ ງກີ່ຽວກັບການຂຽນຊີວະປະຫວັດຫຍໍໍ້ ) ຫ   ສະໝັກວຽກທີີ່ ແຕກຕີ່າງກັນພາຍໃນບໍລິສັດດຽວກັນ 

ແລະ ນັບໃບສະໝັກແຕີ່ລະຄັໍ້ ງ. 

 

ທ່ານຈໍາເປັນຕໍ້ອງໄດໍ້ ລົງທະບຽນກັບຫໍ້ອງການ WorkSource ໃນທໍ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານ ຫ   

ສູນຊອກຫາອາຊີບອາເມລິກາຫ  ບໍ? 

ຖໍ້າທີ່ ານອາໄສຢູີ່ນະຄອນຫ ວງວໍຊິງຕັນ, ທີ່ານຈະໄດໍ້ ລົງທະບຽນເຮັດວຽກໂດຍອັດຕະໂນມັດຜີ່ ານຫໍ້ອງການ 

WorkSource ໃນລັດວໍຊິງຕັນ ເມ ີ່ ອທີ່ ານຍ ີ່ ນຄໍາຮໍ້ອງຂໍການຫວີ່າງງານຂອງທີ່ານ. 

https://esd.wa.gov/unemployment/temporary-layoffs
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/ESD-job-search-log.pdf
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ວຽກງານແມີ່ນອີງໃສີ່ລະຫັດຫັດໄປສະນີຂອງທີ່ານ. ຖໍ້າທີ່ ານອາໃສຢູີ່ນWashington, 

ທີ່ານຕໍ້ອງລົງທະບຽນກັບສູນວຽກເຮັດງານທໍາຂອງອາເມລິກາ (American Job Center) 

ໃນທໍ້ອງຖິີ່ ນຂອງທີ່ານພາຍໃນໜ ີ່ ງອາທິດນັບຈາກວັນທີທີີ່ ທີ່ ານໄດໍ້ ຮັບເງິນຊີ່ວຍເຫ  ອການຫວີ່າງງານຄັໍ້ ງທໍາອິດຂອງທີ່

ານ. ຖໍ້າທີ່ ານກໍາລັງຍ ີ່ ນຂໍເອົາຜົນປະໂຫຍດຈາກວໍຊິງຕັນ ຫ ັ ງຈາກນັໍ້ ນຍໍ້ າຍໄປຢູີ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫ   

ປະເທດການາດາ ແລະ ຍັງສ ບຕໍີ່ ປະຕິບັດຕາມທຸກເງ ີ່ ອນໄຂການມີສິດໄດໍ້ຮັບ, 

ທີ່ານຈະຍັງຄົງມີສິດໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ທີ່ານຕໍ້ອງຊອກຫາບີ່ ອນເຮັດວຽກ ແລະ 

ລົງທະບຽນເຮັດວຽກຢູີ່ບີ່ ອນທີີ່ ທີ່ ານອາໄສຢູີ່ . ໄປຍັງ WorkSourceWa.com (ເປັນພາສາອັງກິດ) 

ເພ ີ່ ອຊອກຫາຫໍ້ອງການ WorkSource ທີີ່ ຢູີ່ ໃກໍ້ທີ່ ານ. 

 

ຂໍ້ອຍຈະເຮັດແນວໃດຖໍ້າຂໍ້ອຍຢູ່ນອກລັດ? 

ຖໍ້າທີ່ ານອາໃສຢູີ່ໃນລັດອ ີ່ ນ ຫ   ຍໍ້ າຍໄປຢູີ່ພ ໍ້ ນທີີ່ ໃໝີ່ , 

ທີ່ານຕໍ້ອງລົງທະບຽນເຮັດວຽກກັບສູນອາຊີບອາເມລິກາພາຍໃນໜ ີ່ ງອາທິດນັບຈາກວັນທີີ່ ຈີ່າຍເງິນຄັໍ້ ງທໍາອິດຂອງທີ່

ານໃນການຮຽກຮໍ້ອງໃໝີ່  ຫ   ການເປີດໃໝີ່ຂອງທີ່ານ. 

ທີ່ານສາມາດຊອກຫາສູນຊອກວຽກອາເມລິກາໂດຍໃຊໍ້ເວບໄຊທ໌ໄດໍ້  servicelocator.org (ເປັນພາສາອັງກິດ). 

ໃນຫ າຍໆກໍລະນີທີ່ ານອາດຈະລົງທະບຽນຜີ່ ານທາງອີນເຕີເນັດ. ຕິດຕໍີ່ ຫໍ້ອງການທໍ້ອງຖິີ່ ນຂອງທີ່ານ 

ເພ ີ່ ອຊອກຮູໍ້ວິທີການສໍາເລັດຂັໍ້ ນຕອນການລົງທະບຽນ. 

ຖໍ້າທີ່ ານບໍີ່ ລົງທະບຽນເຮັດວຽກ, ທີ່ານຈະບໍີ່ ໄດໍ້ ຮັບເງິນຊີ່ວຍເຫ  ອໃນແຕີ່ລະອາທິດທີີ່ ທີ່ ານບໍີ່ ໄດໍ້ ລົງທະບຽນ. 

 

ຈະເປັນແນວໃດຖໍ້າຂໍ້ອຍຢູ່ນອກປະເທດ? 
 

ຖໍ້າທີ່ ານຕັໍ້ ງຢູີ່ນອກສະຫະລັດອາເມລິກາ, Puerto Rico, ຫ   ໝູີ່ ເກາະເວີຈິນໄອແລນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ, 

ທີ່ານຕໍ້ອງຊອກຫາວຽກທີີ່ ຢູີ່ຫີ່າງໄກສອກຫ ີ ກ ຫ   

ບຸກຄົນທີີ່ ທີ່ ານໄດໍ້ ຮັບອະນຸຍາດຢີ່າງຖ ກຕໍ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນປະເທດທີີ່ ທີ່ ານຕັໍ້ ງຢູີ່ທາງຮີ່າງກາຍ.  

ຖໍ້າທີ່ານສາມາດກັບຄ ນໄປສະຫະລັດອາເມລິກາ, Puerto Rico, ຫ   ໝູີ່ ເກາະເວີຈິນໄອແລນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ 

ເພ ີ່ ອສ ບຕໍີ່ ເຮັດວຽກຄ ນອີກເພາະວີ່ າທີ່ ານຖ ກສະເໜີໃຫໍ້ມີວຽກເຮັດງານທໍາ, 

ທີ່ານຍັງສາມາດຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາຢູີ່ ໃນສະຖານທີີ່ ເຫ ົີ່ ານີໍ້ ໄດໍ້ ອີກ. 

 

ມີຂໍໍ້ ຍົກເວັໍ້ ນຕ່ໍຂໍໍ້ ກໍານົດການຊອກວຽກຫ  ບໍ? 

ແມີ່ນແລໍ້ວ, ແຕີ່ວີ່ າພຽງແຕີ່ໃນສະພາບທີີ່ ຈໍາກັດ. ເກ ອບທຸກຄົນ - ລວມທັງຜູໍ້ ຮັບ PUA - 

ຕໍ້ອງຊອກຫາວຽກທີີ່ ເໝາະສົມ. ຂໍໍ້ ຍົກເວັໍ້ ນແມີ່ນ: 

• ພວກເຮົາອະນຸມັດໃຫໍ້ທີ່ ານເຂົໍ້ າຮີ່ວມໂຄງການຝ ກອົບຮົມ, 

ເຊັີ່ ນວີ່ າ ກໍາມະການຮັບຮອງການຝ ກອົບຮົມ ຫ   ຜົນປະໂຫຍດຂອງການຝ ກອົບຮົມ. 

• ພວກເຮົາອະນຸມັດທີ່ານສໍາລັບ SharedWork. 

• ພວກເຮົາອະນຸມັດທີ່ານສໍາລັບ ການລໍຖໍ້າ. 

• ພວກເຮົາອະນຸມັດທີ່ານສໍາລັບ ໂຄງການຊີ່ວຍເຫ  ອການຈໍ້າງງານດໍ້ວຍຕົນເອງ (SEAP). 

• ທີ່ານຖ ກສົີ່ ງຜີ່ ານສະຫະພັນການສົີ່ ງຕໍີ່ ຢີ່າງເຕັມທີີ່ . 

https://www.worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://www.careeronestop.org/LocalHelp/service-locator.aspx
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• ທີ່ານແມີ່ນຄົນຫວີ່າງງານບາງສີ່ວນ (ແລະ ໄດໍ້ ຮັບການອະນຸມັດຈາກພະແນກ). 

• ທີ່ານແມີ່ນນັກຮຽນໄຟຟໍ້າທີີ່ ລົງທະບຽນຢູີ່ໃນໂຄງການຝ ກຫັດງານໄຟຟໍ້າທີີ່ ຖ ກຮັບຮອງ. 

• ທີ່ານໄດໍ້ ຮັບອະນຸມັດ ສໍາລັບການເຂົໍ້ າຮີ່ວມສີ່ວນໃນຫໍ້ອງຮຽນຂອງການຝ ກອົບຮົມ ເພ ີ່ ອການຝ ກຫັດ ສໍາ 

ລັບນັກຮຽນ. 

• ທີ່ານເປັນສີ່ວນໜ ີ່ ງຂອງການນັດຢຸດງານ ຫ   ການປະທໍ້ວງ. 

ທີ່ານພຽງແຕີ່ຕໍ້ອງເຮັດສໍາເລັດກິດຈະກໍາການຊອກວຽກໜ ີ່ ງເທົີ່ ານັໍ້ ນຖໍ້າທີ່ ານ:  

• ການຮັບ PUA. ການໄດໍ້ຮັບ PUA. 

ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫໍ້ທີ່ານດໍາເນີນການຊອກຫາວຽກທີີ່ ໄດໍ້ ຮັບການອະນຸມັດສາມກິດຈະກໍາ ຖໍ້າທີ່ານໄດໍ້ ຮັບ 

PUA. ເບິີ່ ງຄໍາຖາມກີ່ຽວກັບ PUA ໃນໜໍ້ ານີໍ້  ເພ ີ່ ອຮຽນຮູໍ້ເພີີ່ ມເຕີມ. 

• ອອກຈາກວຽກຍໍ້ ອນຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວ ຫ   ຍໍ້ ອນຄວາມຄຽດແຄໍ້ນ. 

ຖໍ້າພະແນກໄດໍ້ຕັດສີນວີ່າທີ່ ານອອກຈາກວຽກຍໍ້ ອນສາເຫດອັນທີີ່ ດີງາມ 

ຍໍ້ອນຕົກເປັນຜູໍ້ ຖ ກເຄາະຮໍ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວ ຫ   ຍໍ້ອນຄວາມຄຽດແຄໍ້ນ, 

ທີ່ານຈະຕໍ້ອງເຮັດກິດຈະກໍາທີີ່ ໄດໍ້ ຮັບການອະນຸມັດໜ ີ່ ງຄັໍ້ ງຕໍີ່ ອາທິດ ເພ ີ່ ອໃຫໍ້ ຍັງມີສິດໄດໍ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 

ຜູໍ້ ຮຽກຮໍ້ອງອ ີ່ ນໆທັງໝົດແມີ່ນຈໍາເປັນຕໍ້ອງເຮັດຢີ່າງໜໍ້ ອຍສາມກິດຈະກໍາການຊອກວຽກທີີ່ ໄດໍ້ ຮັບການອະນຸມັດ. 

ພວກເຮົາຈະແຈໍ້ງໃຫໍ້ທີ່ ານຊາບກີ່ຽວກັບຂໍໍ້ ກໍານົດການຊອກວຽກໃນເວລາທີີ່ ທີ່ ານຍ ີ່ ນຄໍາຮໍ້ອງຂໍການຫວີ່າງງານຂອງທີ່

ານ. 

ໝາຍເຫດ: ຖໍ້າທີ່ ານເປັນສະມາຊິກສະຫະພັນການສົີ່ ງຕໍີ່ ຢີ່າງເຕັມທີີ່ , 

ທີ່ານຕໍ້ອງຊອກຫາວຽກໂດຍຕອບສະໜອງຄວາມຕໍ້ອງການດໍ້ານການສົີ່ ງສະຫະພັນຂອງທີ່ານ. 

ສະຫະພັນສົີ່ ງຕໍີ່ ຢີ່າງເຕັມທີີ່  ໝາຍເຖິງສະຫະພັນທີີ່ ເປັນສະມາຊິກຂອງຕົນໃນການຈໍ້າງງານໂດຍການສົີ່ ງຕໍີ່  ຫ  ສົີ່  ງຕໍີ່ . 

 

ຂໍ້ອຍຈະຮູໍ້ ໄດໍ້ແນວໃດວ່າກິດຈະກໍາຊອກວຽກຂອງຂໍ້ອຍໄດໍ້ຖ ກຍົກເວັໍ້ ນ? 

ພວກເຮົາຈະແຈໍ້ງໃຫໍ້ ທ່ານເປັນລາຍລັກອັກສອນໂດຍຜ່ານວິທີການສ ່ ສານທ່ີທ່ານເລ ອກ. 

ທີ່ານຕໍ້ອງຊອກຫາວຽກຍົກເວັໍ້ ນແຕີ່ທີ່ ານໄດໍ້ ຮັບແຈໍ້ງການຈາກພະແນກວີ່າທີ່ ານບໍີ່ ຈໍາເປັນຕໍ້ອງເຮັດກິດຈະກໍານັໍ້ ນ. 

ຖໍ້າທີ່ານຕໍ້ອງການຊອກວຽກເຮັດ, ທີ່ານຕໍ້ອງດໍາເນີນຕາມຄວາມຕໍ້ອງການການຊອກວຽກເຮັດຂອງລັດ 

Washington ໃນແຕີ່ລະອາທິດທີີ່ ທີ່ ານຮຽກຮໍ້ອງເອົາຜົນປະໂຫຍດ 

(ເວັໍ້ ນເສຍແຕີ່ວີ່ າພວກເຮົາແຈໍ້ງໃຫໍ້ທີ່ ານຊາບເປັນຢີ່າງອ ີ່ ນ). 

 

ການຕິດຕ່ໍນາຍຈໍ້າງແມ່ນຫຍັງ? 

ເມ ີ່ ອສອບຖາມກີ່ຽວກັບຕໍາແໜີ່ ງໃດໜ ີ່ ງ, ທີ່ານຕໍ້ອງປະຕິບັດທຸກຂັໍ້ ນຕອນທີີ່ ຈໍາເປັນ ສໍາລັບສະໝັກຕໍາແໜີ່ ງ 

ເພ ີ່ ອໃຫໍ້ຜູໍ້ ຕິດຕໍີ່ ນັບເປັນກິດຈະກໍາຊອກວຽກ. ທີ່ານຕິດຕໍີ່ ກັບນາຍຈໍ້າງຕິດຕໍີ່ ເມ ີ່ ອທີ່ ານຖາມ ຫ   ສະໝັກວຽກ. 

ຖໍ້າທີ່ານໄດໍ້ສະໝັກ ຫ   ສອບຖາມກີ່ຽວກັບວຽກ ແລະ ພົບວີ່ານາຍຈໍ້າງບໍີ່ ຈໍ້າງ ຫ   ຮັບເອົາໃບສະໝັກ, 

ທີ່ານຍັງຄົງສາມາດນັບຄໍາຖາມຂອງທີ່ານເປັນການຕິດຕໍີ່ ກັບນາຍຈໍ້າງ ຖໍ້າທີ່ ານບໍີ່ ຮູໍ້ວີ່ ານາຍຈໍ້າງບໍີ່ ໄດໍ້ຈໍ້າງ ຫ   

ຮັບເອົາໃບສະໝັກ. ທີ່ານຄວນຮູໍ້ຄວາມຈິງນັໍ້ ນໃນບັນທ ກການຊອກວຽກຂອງທີ່ານ. 

ທີ່ານສາມາດຕິດຕໍີ່ ນາຍຈໍ້າງໂດຍ: 

• ອີເມວ 

• ແຟັກ 
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• ທາງອີນເຕີເນັດ 

• ທາງໄປສະນີ 

• ໂທລະສັບ 

• ປະຊຸມດໍ້ວຍຕົວເອງ 

• ການປະຊຸມແບບເໝ ອນຈີງໂດຍໃຊໍ້ບໍລິການປະຊຸມຕີ່າງໆເຊັີ່ ນ Skype, Zoom, ແລະອ ີ່ ນໆ. 

• kiosk ການບໍລິການດໍ້ວຍຕົນເອງຂອງນາຍຈໍ້າງ 

 

ຂໍ້ອຍຈະບັນທ ກເອກະສານການຊອກວຽກເຮັດແນວໃດ? 

ຖໍ້າທີ່ານໃຊໍ້ eServices ເພ ີ່ ອຍ ີ່ ນຄໍາຮໍ້ອງຂໍປະຈໍາອາທິດຂອງທີ່ານ, ທີ່ານຕໍ້ອງເຂົໍ້ າໄປໃນກິດຈະກໍາການຊອກວຽກໃນ 

eServices ເພ ີ່ ອຈະມີສິດໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ພຽງແຕີ່ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາພາຍໃນ eServices. 

ພວກເຮົາສາມາດຂໍໃຫໍ້ທີ່ ານສະແດງຫ ັ ກຖານສະແດງໃຫໍ້ພວກເຮົາເຫັນເຖິງກິດຈະກໍາການຊອກວຽກຂອງທີ່ານ, 

ເຖິງແມີ່ນວີ່າທີ່ານຈະສົີ່ ງຂໍໍ້ ມູນກີ່ຽວກັບການຊອກວຽກກັບຂໍໍ້ ຮຽກຮໍ້ອງປະຈໍາອາທິດຂອງທີ່ານຜີ່ ານທາງ eServices, 

ສະນັໍ້ ນທີ່ານຕໍ້ອງການເກັບເອກະສານໃນການຄົໍ້ ນຫາຂອງທີ່ານເອົາໄວໍ້ . 

ທີ່ານບໍີ່ ຈໍາເປັນຕໍ້ອງສະແດງຫ ັ ກຖານກີ່ຽວກັບກິດຈະກໍາຂອງທີ່ານແກີ່ພວກເຮົາຍົກເວັໍ້ ນແຕີ່ວີ່ າພວກເຮົາຮໍ້ອງຂໍ.  

ຖໍ້າທີ່ ານສົີ່ ງຂໍໍ້ ຮຽກຮໍ້ອງປະຈໍາອາທິດຜີ່ ານທາງໂທລະສັບ, 

ທີ່ານຕໍ້ອງເກັບບັນທ ກກິດຈະກໍາຊອກວຽກຂອງທີ່ານເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 

ພວກເຮົາຕໍ້ອງການໃຫໍ້ທີ່ ານໃຊໍ້ ແມີ່ແບບບັນທ ກການຊອກວຽກ (ເປັນພາສາອັງກິດ) ທີີ່ ພວກເຮົາສະໜອງໃຫໍ້ , 

ແຕີ່ທີ່ ານຍິນດີທີີ່ ຈະຕິດຕາມກິດຈະກໍາຊອກວຽກຂອງທີ່ານໃນເອກະສານໃດກໍີ່ ໄດໍ້ທີີ່ ທີ່ ານເລ ອກ. 

ຖໍ້າທີ່ ານເຮັດແບບນັໍ້ ນ, ມັນຕໍ້ອງມີຂໍໍ້ ມູນທີີ່ ຈໍາເປັນ ເພ ີ່ ອສະແດງໃຫໍ້ເຫັນວີ່າທີ່ ານກໍາລັງຄົໍ້ ນຫາວຽກທີີ່ ເໝາະສົມ. 

ທີ່ານຈະຕໍ້ອງສະແດງບັນທ ກນີໍ້  ຖໍ້າຫາກພວກເຮົາຮໍ້ອງຂໍ. ກະລຸນາຮັບຮູໍ້ວີ່ າພວກເຮົາອາດຈະຕິດຕໍີ່ ຫາທີ່ານ 

ເພ ີ່ ອພິສູດກິດຈະກໍາຄົໍ້ ນຫາເຖິງແມີ່ນວີ່າທີ່ານໄດໍ້ຢຸດການຮໍ້ອງຂໍໃນແຕີ່ລະອາທິດ. 

ໃຊໍ້ ບັນທ ກການຊອກວຽກ (ເປັນພາສາອັງກິດ)  ທີີ່ ພວກເຮົາສະໜອງໃຫໍ້  

ເພ ີ່ ອຫ ີ ກລໍ້ຽງການບັນທ ກຂໍໍ້ ມູນທີີ່ ບໍີ່ ຄົບຖໍ້ວນ. ກະລຸນາໃຊໍ້ໝ ກສີເຂັໍ້ ມ ແລະ ພິມໃຫໍ້ຈະແຈໍ້ງ. 

 

ຂໍ້ອຍຈໍາເປັນຕໍ້ອງຍ ່ ນໃບສະໝັກວຽກຂອງຂໍ້ອຍບ່ໍ? 

ບ່ໍຈໍາເປັນ, ແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາອາດຈະຮໍ້ອງຂໍໃຫໍ້ ເບ່ິງເອກະສານນັໍ້ ນໄດໍ້ທຸກເວລາ. 

ທີ່ານຕໍ້ອງຮັກສາມັນໄວໍ້ຢີ່າງໜໍ້ ອຍ 30 ວັນຫ ັ ງຈາກສິໍ້ ນປີການຊີ່ວຍເຫ  ອຂອງທີ່ານ ຫ   30 

ວັນຫ ັ ງຈາກທີີ່ ທີ່ ານຢຸດເຊົາຮັບເອົາຜົນປະໂຫຍດ, ອັນໃດກໍີ່ ຕາມຕໍີ່ ມາ. 

ທີ່ານບໍີ່ ຈໍາເປັນຕໍ້ອງສົີ່ ງມັນໃຫໍ້ພວກເຮົາຍົກເວັໍ້ ນແຕີ່ວີ່ າພວກເຮົາຮໍ້ອງຂໍ. 

ພວກເຮົາດໍາເນີນການກວດກາຄ ນກີ່ຽວກັບກິດຈະກໍາຊອກວຽກເຮັດ 

ເພ ີ່ ອໃຫໍ້ໝັໍ້ ນໃຈວີ່າທີ່ ານກໍາລັງຊອກຫາວຽກທີີ່ ເໝາະສົມ. ຖໍ້າທີ່ານຖ ກຄັດເລ ອກໃຫໍ້ມີການທົບທວນຄ ນ ຫ   

ພວກເຮົາມີຄໍາຖາມກີ່ຽວກັບການຊອກວຽກຂອງທີ່ານ, 

ພວກເຮົາຈະຂໍເອົາສໍາເນົາຂອງບັນທ ກການຊອກວຽກຂອງທີ່ານ ແລະ ທີ່ານຕໍ້ອງສະໜອງໃຫໍ້ຕາມຄໍາແນະນໍາ. 

ພວກເຮົາອາດຈະສົີ່ ງຈົດໝາຍຫາທີ່ານ ເພ ີ່ ອຈັດຕາຕະລາງການທົບທວນຄ ນກິດຈະກໍາຊອກວຽກຂອງທີ່ານ 

ເພ ີ່ ອໃຫໍ້ໝັໍ້ ນໃຈວີ່າທີ່ ານກໍາລັງຊອກຫາວຽກທີີ່ ເໝາະສົມ, ທົບທວນການມີສິດໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງທີ່ານ ແລະ 

ເໝາະສົມເມ ີ່ ອໃດ, ພໍ້ ອມທັງໃຫໍ້ຄໍາຄິດເຫັນກີ່ຽວກັບວິທີການປັບປຸງການຊອກວຽກຂອງທີ່ານ. 

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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ອີ່ານຈົດໝາຍຢີ່າງລະມັດລະວັງ ເພ ີ່ ອເບິີ່ ງວີ່ າການສໍາພາດຂອງທີ່ານແມີ່ນທາງໂທລະສັບ ຫ   ຄົນໂດຍກົງ. 

ກຽມບັນທ ກການຊອກວຽກຂອງທີ່ານໃຫໍ້ພໍ້ ອມ. ຖໍ້າຫາກບັນທ ກຂອງທີ່ານຫາຍໄປ ຫ   ບໍີ່ ຄົບຖໍ້ວນ, ຫ   

ທີ່ານບໍີ່ ໄດໍ້ພະຍາຍາມຢີ່າງແທໍ້ ຈິງ ເພ ີ່ ອຊອກຫາວຽກທີີ່ ເໝາະສົມ, 

ພວກເຮົາອາດຈະປະຕິເສດຜົນປະໂຫຍດຂອງທີ່ານ. 

ຈາກນັໍ້ ນທີ່ານຕໍ້ອງຈີ່າຍຄ ນເງິນຊີ່ວຍເຫ  ອທຸກໆອາທິດທີີ່ ທີ່ ານບໍີ່ ຕອບສະໜອງຄວາມຕໍ້ອງການຊອກວຽກ. 

ເຖິງແມີ່ນວີ່າທີ່ານສາມາດສະແດງໃຫໍ້ເຫັນວີ່າທີ່ ານໄດໍ້ປະຕິບັດຕາມຂໍໍ້ ກໍານົດຂອງການຊອກວຽກ, 

ພວກເຮົາອາດຈະແນະນໍາວິທີການດັດແປງຄວາມພະຍາຍາມໃນການຊອກວຽກເຮັດ ຫ   

ປັບປຸງເອກະສານຂອງທີ່ານ. ພວກເຮົາອາດຈະຈັດຕາຕະລາງນັດໝາຍ ສໍາລັບທີ່ານ ເພ ີ່ ອນັດໝາຍເພີີ່ ມເຕີມ 

ເພ ີ່ ອຢັໍ້ ງຢ ນວີ່ າທີ່ ານປະຕິບັດຕາມຂໍໍ້ ກໍານົດ. 

ຖໍ້າທີ່ ານບໍີ່ ສາມາດສະແດງໃຫໍ້ເຫັນວີ່າທີ່ ານພະຍາຍາມຊອກຫາວຽກທີີ່ ເໝາະສົມ, 

ພວກເຮົາສາມາດປະຕິເສດຜົນປະໂຫຍດຂອງທີ່ານ. ຖໍ້າພວກເຮົາປະຕິເສດຜົນປະໂຫຍດຂອງທີ່ານ, 

ທີ່ານຕໍ້ອງຈີ່າຍເງິນຊີ່ວຍເຫ  ອຄ ນທີີ່ ທີ່ ານໄດໍ້ ຮັບ ສໍາລັບອາທິດທີີ່ ທີ່ ານບໍີ່ ໄດໍ້ເຮັດຕາມເງ ີ່ ອນໄຂການຊອກວຽກ. 

ນອກຈາກນັໍ້ ນ, ພວກເຮົາຈະຈັດຕາຕະລາງການທົບທວນຄ ນກິດຈະກໍາຊອກວຽກຂອງທີ່ານ 

ສໍາລັບທຸກໆອາທິດທີີ່ ທີ່ ານອໍ້າງສິດທິ. 

ທີ່ານຕໍ້ອງຍອມຮັບເອົາການສະເໜີວຽກທີີ່ ເໝາະສົມໂດຍອີງໃສີ່ທັກສະ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປັດໃຈອ ີ່ ນໆ 

ສໍາລັບອາຊີບຂອງທີ່ານໃນຕະຫ າດແຮງງານຂອງທີ່ານ. ຖໍ້າມີວຽກຈໍາກັດໃນສະຖານທີີ່ ອາຊີບ ຫ   

ພ ໍ້ ນທີີ່ ທາງພູມສາດຂອງທີ່ານ, ທີ່ານອາດຈະຕໍ້ອງໄດໍ້ຂະຫຍາຍການຊອກວຽກເຮັດຂອງທີ່ານ. ຍົກຕົວຢີ່າງ, 

ທີ່ານອາດຈະຕໍ້ອງພິຈາລະນາຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາຢີ່າງໃກໍ້ ຊິດ ຫ   ໃນຂົງເຂດອ ີ່ ນ ຫ   ສະຖານທີີ່ ອ ີ່ ນ. 

ທີ່ານບໍີ່ ສາມາດຈໍາກັດການຊອກຫາວຽກຂອງທີ່ານໃນອະນາຄົດ. ຍົກຕົວຢີ່າງ, 

ຖໍ້າຫາກທີ່ານເປັນຄົນຂັບລົດເມໄປໂຮງຮຽນໃນຊີ່ວງພັກຮໍ້ອນ, 

ທີ່ານບໍີ່ ສາມາດຈໍາກັດການຊອກວຽກຂອງທີ່ານທີີ່ ເລີີ່ ມຕົໍ້ ນໃນລະດູໃບໄມໍ້ຫ ົີ່ ນ ຫ   

ວຽກທີີ່ ຈະສິໍ້ ນສຸດລົງເມ ີ່ ອໂຮງຮຽນເລີີ່ ມເປີດເທີມ. ຮຽນຮູໍ້ເພີີ່ ມເຕີມກີ່ຽວກັບ ການປະຕິເສດຂອງໜໍ້ າວຽກ 

(ເປັນພາສາອັງກິດ) ໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ. 

 

WorkSource ສາມາດຊ່ວຍໃນການຊອກວຽກຂອງຂໍ້ອຍໄດໍ້ແນວໃດ? 

ຫໍ້ອງການ WorkSource ໃນລັດວໍຊິງຕັນ ແລະ ສາຂາຕີ່າງໆໃນລັດອ ີ່ ນໆ, 

ແມີ່ນຄູີ່ຮີ່ວມງານໃນເຄ ອຂີ່ າຍສູນອາເມລິກາ. ພວກເຂົາໃຫໍ້ບໍລິການການຈໍ້າງງານ ແລະ 

ການຝ ກອົບຮົມໃຫໍ້ຜູໍ້ ຊອກວຽກ ແລະ ຜູໍ້ ຈໍ້າງງານ. ການບໍລິການສີ່ວນໃຫຍີ່ແມີ່ ນບໍີ່ ເສຍຄີ່າ. ເພ ີ່ ອຊອກຫາຫໍ້ອງການ 

WorkSource ທີີ່ ໃກໍ້ ທີີ່ ສຸດສໍາລັບທີ່ານ, ໃຫໍ້ໄປຢໍ້ຽມຢາມ WorkSourceWA.com (ເປັນພາສາອັງກິດ). 

ຖໍ້າທີ່ ານອາໄສຢູີ່ນອກຂອງລັດວໍຊິງຕັນ, 

ຊອກຫາສູນວຽກເຮັດງານທໍາອາເມລິກາທີີ່ ໃກໍ້ ທີີ່ ສຸດທີີ່  careeronestop.org (ເປັນພາສາອັງກິດ) ຫ   ໂທ 

877-872-5627. ຫໍ້ອງການ WorkSource ມີຫໍ້ອງຮຽນ, ກອງປະຊຸມ ແລະ 

ການບໍລິການອ ີ່ ນໆທີີ່ ມີຄຸນຄີ່າເຊິີ່ ງອາດຈະຊີ່ວຍຕອບສະໜອງຄວາມຕໍ້ອງການຊອກວຽກເຮັດປະຈໍາອາທິດຂອງທີ່າ

ນ. 

ຂໍ້າງລຸີ່ມນີໍ້ ແມີ່ນບັນຊີລາຍຊ ີ່ ຂອງການບໍລິການແບບເໝ ອນຈີງ ແລະ ໂດຍບຸກຄົນທີີ່  WorkSource ໃຫໍ້ : 

• ການປະເມີນທັກສະ ແລະ ການຊີໍ້ ນໍາດໍ້ານວິຊາຊີບ. 

https://esd.wa.gov/unemployment/work/refuse
https://www.worksourcewa.com/
http://www.careeronestop.org/
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• ຍຸດທະສາດໃນການຊອກວຽກເຮັດງານທໍາ. 

• ຂໍໍ້ ມູນກີ່ຽວກັບການຈໍ້າງວຽກ ແລະ ວຽກໃດທີີ່ ຕໍ້ອງການຈໍ້າງ. 

• ການສົີ່ ງຕໍີ່ ການເປີດວຽກ, ເຫດການການຈໍ້າງງານແບບເໝ ອນ ແລະ ສີ່ວນບຸກຄົນ. 

• ການສົີ່ ງຕໍີ່  ແລະ ການນັດໝາຍສໍາລັບການບໍລິການຊີ່ວຍເຫ  ອດໍ້ານການຊອກວຽກ. 

• ການຊີ່ວຍເຫ  ອໃນການກະກຽມຊີວະປະຫວັດຫຍໍໍ້ ຂອງທີ່ານ ແລະ ການກຽມພໍ້ ອມການສໍາພາດວຽກ. 

• ແບີ່ ງປັນຍຸດທະສາດການຊອກວຽກກັບຜູໍ້ ຊອກວຽກອ ີ່ ນ. 

• ການສົີ່ ງຕໍີ່ ແຜນງານການຝ ກອົບຮົມຢີ່າງເປັນທາງການພໍ້ ອມທັງການເຂົໍ້ າເຖິງການຝ ກອົບຮົມແບບອອນໄ

ລໂດຍບໍີ່ ເສຍຄີ່າ. 

• ການສົີ່ ງຕໍີ່ ໄປຍັງທະນາຄານອາຫານ, ໃຫໍ້ຄໍາປ ກສາດໍ້ານການປີ່ອຍສິນເຊ ີ່ ອ, ສຸຂະພາບ, ທີີ່ ຢູີ່ອາໃສ, 

ການຊີ່ວຍເຫ  ອດໍ້ານສາທາລະນູປະໂພກ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອ ີ່ ນໆໃນຊຸມຊົນໂດຍບໍີ່ ເສຍຄີ່າ 

ເພ ີ່ ອຊີ່ວຍທີ່ານໃນການຮັບມ ກັບການຫວີ່າງງານ. ທີ່ານຍັງສາມາດໂທຫາ 211 ສໍາລັບແຫ ີ່ງຂໍໍ້ ມູນເພີີ່ ມເຕີມ. 

ຂໍ້ອຍກໍາລັງໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ. 

ຂໍໍ້ ກໍານົດຂອງການການຊອກວຽກເຮັດແມ່ນເໝ ອນກັບໂຄງການນີໍ້ ຫ  ບໍ? (ໝາຍເຫດ: 

ສິດທິຜົນປະໂຫຍດເພີີ່ ມເຕີມໃນປັດຈຸບັນແມີ່ນບໍີ່ ສາມາດໃຊໍ້ໄດໍ້ໃນລັດວໍຊິງຕັນ. ໄປຍັງ ໜໍ້ າຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດ 

ເພ ີ່ ອຮຽນຮູໍ້ເພີີ່ ມເຕີມ.) (ເປັນພາສາອັງກິດ) 

ຖໍ້າທ່ານໝົດກໍານົດການຫວ່າງງານເປັນເວລາ 26 ອາທິດຂອງທ່ານ ແລະ PEUC 

ລັດຖະບານກາງຂອງທ່ານ, ທ່ານອາດຈະມີສິດໄດໍ້ ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫ  ອທ່ີຂະຫຍາຍ, 

ເຊ່ິງອະນຸຍາດໃຫໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງເຖິງ 13 

ອາທິດເພ່ີມເຕີມ. ໂຄງການນີໍ້  ມີ ຄວາມຕໍ້ອງການການຊອກວຽກເຮັດທີີ່ ເຄັີ່ ງຄັດ, 

ເຊິີ່ ງແຕກຕີ່າງຈາກຄວາມຕໍ້ອງການການຊອກວຽກເຮັດງານທໍາຕາມປົກກະຕິ. 

ຜົນສະທໍ້ອນຂອງການບໍີ່ ຕອບສະໜອງຄວາມຕໍ້ອງການຊອກວຽກນີໍ້ ສູງ. ຖໍ້າທີ່ານສະໝັກ ແລະ 

ມີເງ ີ່ ອນໄຂໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດເພີີ່ ມເຕີມ, ພວກເຮົາຈະສົີ່ ງຄໍາແນະນໍາ 

ສໍາລັບການດໍາເນີນການຊອກວຽກຂອງທີ່ານ. ຮຽນຮູໍ້ເພີີ່ ມເຕີມກີ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດເພີີ່ ມເຕີມ ແລະ 

ວິທີການສະໝັກໃສີ່ ໜໍ້າຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດ (ເປັນພາສາອັງກິດ). 

 

ຂໍຄວາມຊີ່ວຍເຫ  ອໃນການຊອກວຽກ 
ທ່ານຕໍ້ອງການເຊ ່ ອມຕ່ໍກັບຜູໍ້ ຊ່ຽວຊານທ່ີອຸທິດຕົນ ເພ ່ ອຊ່ວຍທ່ານຊອກວຽກຫ  ບໍ? ຫ ັ ງຈາກນັໍ້ ນ 

WorkSource ຢູ່ທ່ີນີໍ້ ເພ ່ ອທ່ານ! 

ພະນັກງານຂອງ WorkSource ສາມາດເຊ ີ່ ອມຕໍີ່ ທີ່ ານກັບນາຍຈໍ້າງທີີ່ ຈໍ້າງຢູີ່ ໃນຊຸມຊົນຂອງທີ່ານດຽວນີໍ້ , 

ກໍານົດໂອກາດໃນການຝ ກອົບຮົມ ຫ   ຊີ່ວຍທີ່ານໃນການຂຽນທັກສະໃນການສະໝັກ ແລະ ການສໍາພາດວຽກ. 

ນີໍ້ ແມີ່ ນສິີ່ ງທີີ່ ຕໍ້ອງເຮັດ: 

• ວິທີທີີ່ ດີທີີ່ ສຸດໃນການເຊ ີ່ ອມຕໍີ່ ກັບສະມາຊິກທີມ WorkSource ແມີ່ນວິທີປະຕິບັດຕົວຈີງ. 

• ຖໍ້າສິີ່ ງນີໍ້ ບໍີ່ ໄດໍ້ ຜົນສໍາລັບທີ່ານ, ບາງຫໍ້ອງການ WorkSource 

ກໍາລັງເປີດການບໍລິການແບບສໍາພາດຕົວຕໍີ່ ຕົວໃໝີ່ ອີກຄັໍ້ ງ. 

ສິີ່ ງນີໍ້ ອາດຈະແມີ່ນການນັດໝາຍລີ່ວງໜໍ້ າເທົີ່ ານັໍ້ ນ. 

https://esd.wa.gov/unemployment/benefit-extensions
https://esd.wa.gov/unemployment/benefit-extensions
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• ກະລຸນາໄປທີີ່  ໜໍ້ າທີີ່ ລະບຸສະຖານທີີ່ ຕັໍ້ ງຫໍ້ອງການຂອງ WorkSource (ເປັນພາສາອັງກິດ) 

ເພ ີ່ ອຊອກຫາທາງເລ ອກທີີ່ ພໍ້ ອມໃຊໍ້ງາານຕົວຈີງ ສໍາລັບການບໍລິການເໝ ອນຈິງ ແລະ 

ແບບຕົວຕໍີ່ ຕົວ ໃນຂົງເຂດຂອງທີ່ານ. 

• ພວກເຮົາຄາດຫວັງວີ່າຄວາມຕໍ້ອງການບໍລິການຂອງ WorkSource ອາດຈະສູງ 

ຍໍ້ ອນວີ່າຂໍໍ້ ກໍານົດດັີ່ ງກີ່າວເລີີ່ ມມີຜົນບັງຄັບໃຊໍ້ອີກຄັໍ້ ງ. 

ກະລຸນາກວດເບິີ່ ງ ໜໍ້ າທີີ່ ລະບຸສະຖານທີີ່ ຕັໍ້ ງຫໍ້ອງການຂອງ WorkSourceWA.com (ເປັນພາສາອັງກິດ) 

ເພ ີ່ ອຊອກຫາວິທີທີີ່ ດີທີີ່ ສຸດໃນການເຊ ີ່ ອມຕໍີ່ ກັບຊີ່ຽວຊານຂອງ WorkSource ໃນຊຸມຊົນຂອງທີ່ານ. 

ຊອກຫາຫໍ້ອງການ WorkSource ຫ   ສູນວຽກອາເມລິກາໃນທໍ້ອງຖິີ່ ນຂອງທີ່ານ: 
 

ລັດວໍຊິງຕັນ: WorkSourceWA.com 

ຢູ່ນWashington: careeronestop.org ຫ   877-872-5627 

 

ພະແນກຄວາມໝັໍ້ ນຄົງດໍ້ານການຈໍ້າງງານແມີ່ ນນາຍຈໍ້າງ/ໂຄງການທີີ່ ໃຫໍ້ໂອກາດເທົີ່ າທຽມກັນ. ເຄ ີ່ ອງຊີ່ວຍເຫ  ອ ແລະ 

ການບໍລິການແມີ່ ນມີໃຫໍ້ເມ ີ່ ອມີການຮໍ້ອງຂໍໃຫໍ້ບຸກຄົນທີີ່ ພິການ. ການບໍລິການຊີ່ວຍເຫ  ອດໍ້ານພາສາ 

ສໍາລັບບຸກຄົນທີີ່ ມີຄວາມຊໍານານດໍ້ານພາສາອັງກິດມີຈໍາກັດໂດຍບໍີ່ ເສຍຄີ່າ. ບໍລິການຊີ່ວຍການຟັງໃນລັດວໍຊີງຕັນ: 711 

 

 

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/

