អ្វ ីសៅជាសសវាធានារ៉ាប់រងនិកម្ម ភាព?

សេវាធានារ៉ាប់រងនិកម្ម ភាព (UI) គឺជាកម្ម វ ិធីនាល់
ជំនួយជាម្រាក់ចំ ូ លបស្
ា ោះអាេនន
េម្រមាប់
និសោជិតសៅរដឋ មា៉ាេាជូ េិត
ផ្ដលានាត់បង់
ការងារសធវ ើ សោយម្ិនមានកំហុេ និង៖
 អាចសធវ ើការាន
 មានសពលសវលាេម្រមាប់សធវ ើការ និង
 កំពុងផ្េវ ងការងារសធវ ើោ៉ាងេកម្ម

សម្រាប់និសោជិ សៅរដ្ឋ ា៉ា
សាជូសិ ៖
រសបៀបដ្ឋក់ពាកយទាម្ទារ
ិ ធានា
តាវកាលិកកនុងកម្ម វធី
រ៉ាប់រងនិកម្ម ភាព

ម្ូ លនិធិេម្រមាប់តាវកាលិកកនុងកម្ម វ ិធី UI ានម្ក
ពី វ ិភាគននម្របចំម្រតីមាេ ផ្ដលនិសោជកសៅកនុងរដឋ
សនោះ បង់ឲ្យម្រកេួ ងជំនួយនិកម្ម ភាព។ និសោជិតម្ិន
បង់ វ ិភាគននដល់សេវាកម្ម ធានារ៉ាប់រងនិកម្ម ភាព។

ស ើអ្នកគួ រក់ពាកយសសនើសំតាវកាលិកពីកម្ម វ ិធី UI
សៅសពលណា?

សម្រាប់និសោជកសៅរដ្ឋ ា៉ាសាជូសិ ៖
សោងតាម្ចាប់ការងារ និងប ្ ុ ោះប្
ា លរដឋ M.G.L
ជំពូក 151A អ្ន កម្រតវូ ផ្តនា ល់ផ្ចកចយខិតាិប័ ណ
នសពវ នាយសនោះឲ្យាន
ឆាប់តាម្លទធ ភាពផ្ដលអាចសធវ ើាន ប៉ាុផ្នា ម្ិនឲ្យហួ េ
រយៈសពល 30 ថ្ងៃ សទ គិតចប់ពីចុងសម្រកាយ ផ្ដលនិសោជិត
បំសពញការងារមានម្រាក់ឈ្ន ួល។ អ្ន កម្រតវូ ផ្តផ្ចកចយ
ខិតាប័ ណ នសពវ នាយសនោះដល់និសោជិតមានក់ៗរបេ់អ្នក
ផ្ដលម្រតវូ ានកាត់សចញពីការងារបស្
ា ោះអាេនន ឬ
ជាអ្ចិថ្្នា យ៍។ េូ ម្បំសពញព័ត៌មានសៅផ្នន កខាងសម្រកាម្៖

ម្របេិនសបើអ្នកម្រតវូ ានកាត់សចញពីការងារ
ឬក៏
សមា៉ាងសធវ ើការរបេ់អ្នកម្រតវូ ានកាត់បនថ យ អ្ន កគួ រ
ផ្តោក់ពាកយនម្នរតាវកាលិកពីកម្ម វ ិធី
UI
អ្ំឡ
ុ ងសប្តាហ៍ទម្
ី ួ យ ផ្ដលអ្ន កអ្ត់មានការងារសធវ ើ
ន ំងម្រេ ុង ឬសោយផ្នន ក។ ដំស ើរការនម្នររបេ់
អ្ន ក
នឹងចប់សនា ើម្សៅថ្ងៃអាទិតយថ្នេបា ហ៍
ម្របតិទិន ផ្ដលអ្ន កានោក់ពាកយនម្នរ។ កាល
បរ ិសចេ ទសៅថាកាលបរ ិសចេ ទនម្នរនល វូ ការ។
អ្ន កនឹងម្ិនទទួ លតាវកាលិកសទ េម្រមាប់េាាហ៍
ផ្ដលអ្ន កអ្ត់មានការងារម្ុនកាលបរ ិសចេ ទ
នម្នរនល វូ ការសទ។

កំណ ់សាាល់សំខាន់៖

កម្ម វ ិធីឱកាសសសមើភាពសម្រាប់និសោជក

____________________________________________________

ជំនួយ
និងសេវាកម្ម ពិសេេមានេម្រមាប់ស្ល ើយតប
តាម្េំស ើ ដល់ជនពិការ។ េម្រមាប់សេវាអ្ន កមានបញ្ហា
ផ្នន កស្តាប់ េូ ម្ទូ រេ័ពទសៅសលខ 711។

ស្មោះនិសោជក

អ្ន កអាចសេន ើេុំតាវលិកាន ផ្តសៅសពលផ្ដលអ្ន កសៅ
កនុងេហរដឋ អាសម្រ ិក ទឹកដីម្រគប់ម្រគងសោយេហរដឋ អា
សម្រ ិក ឬក៏ម្របសទេកា្ោប៉ាុស្
ណ ោះ។ អ្ន កម្ិនគួ រសេន ើេុំ
តាវកាលិក េម្រមាប់េាាហ៍ផ្ដលអ្ន កសៅសម្រៅេហរដឋ អា
សម្រ ិកទឹកដីម្រគប់ម្រគងសោយេហរដឋ អាសម្រ ិក ឬក៏
ម្របសទេកា្ោសទ។

____________________________________________________
អាសយដ្ឋឋនប្ម្របសនីយ៍
___________________________________________________
សលខទូ រស័ពទ

Form 0590-A Rev. 6-17 Khmer

___________________________________________________
សលខសាាល់និសោជកសហព័នធ

ព័ ៌ាន ម្រម្ូវានសម្រាប់ដ្ឋក់ពាកយទាម្ទារ
តាវកាលិក

កនុងការោក់ពាកយនម្នរតាវកាលិកនិកម្ម ភាព អ្ន ក
ម្រតវូ នា ល់ព័ត៌មានផ្ទទល់ខល ួន
រ ួម្មានសលខេមាាល់របប
េនា ិេុខេងា ម្ ថ្ងៃ ផ្ខឆានំកំស ើត អាេយោឋនរេ់សៅ អ្ុី
សម្៉ាល និងសលខទូ រេ័ពទរបេ់អ្នកជាសដើម្។
អ្ន កក៏ម្រតវូ ការព័ត៌មាន អ្ំពីម្របវតា ិការងាររបេ់អ្នករយៈ
សពល 15 ផ្ខចុងសម្រកាយ រ ួម្មាន៖

ដ្ឋក់ពាកយតាម្ម្របព័នធអ្ីនធ័រណិ
សដើម្បីោក់ពាកយនម្នរតាវកាលិកពីកម្ម វ ិធី UI ងម ី
ឬសបើកឯកស្តរោក់ពាកយនម្នរផ្ដលបសងក ើតរ ួច
ជាងម ី េូ ម្ចូ លសៅកាន់សគហទំព័ររបេ់សយើងខ្ុំ៖
www.mass.gov/dua.



ស្មោះនិសោជកន ំងអ្េ់ រ ួម្ន ំងអាេយោឋន
និងសលខទូ រេ័ពទ



ម្ូ លសហតុថ្នការឈ្ប់ពីការងារន ំងសនាោះ



កាលបរ ិសចេ ទចូ លសធវ ើការ និងឈ្ប់សធវ ើការ



កាលបរ ិសចេ ទចូ លសធវ ើការវ ិញ (សបើអ្នកម្រតវូ ាន
រំស្តយ ប៉ាុផ្នា កំ ត់កាលបរ ិសចេ ទចូ លសធវ ើការវ ិញ)

1.

សម្រជើេសរ ើេយក UI Online េម្រមាប់អ្នកនម្ន
រ។

2.

សម្រជើេសរ ើេយក Apply for Benefits។

អ្ន កអាចម្រតវូ ការព័ត៌មានបផ្នថ ម្ ម្របេិនសបើ៖

3.

បសងក ើតគ



4.

បំសពញចូ លនូ វព័ត៌មានន ំងអ្េ់ផ្ដលម្រតវូ
ានសេន ើេុំ សហើយចុចបញ្ជន
ូ ពាកយសេន ើេុំរបេ់អ្ន
ក។

5.

េូ ម្ម្រាកដថា អ្ន កានបញ្ចល
ូ សលខទូ រេ័ពទ
និអាេយោឋនអ្ុីសម្៉ាលរបេ់អ្នកសដើម្បីឲ្យមាន
ភាពងាយម្រេួលដល់សយើងខ្ុំ នក់ទងជាម្ួ យ
សលាកអ្ន ក ម្របេិនសបើមានេំ ួ រអ្ំពីពាកយសេន ើ
េុំរបេ់អ្នក។

នី UI ឬសបើកគ

នី។

UI Online ម្រតវូ ានសបើកពីសមា៉ាង 5:00 ម្រពឹក
ដល់សមា៉ាង 10:00 យប់ 7 ថ្ងៃ កនុងម្ួ យេាាហ៍។

អ្ន កម្ិនផ្ម្នជាពលរដឋ អាសម្រ ិក — សលខចុោះបញ្ជ ី
េញ្ហជតិសលខសនទ ៀងផ្ទទត់របេ់អ្នកអ្នុញ្ហាតឲ្យអ្ន កសធវ ើ
ការសៅេហរដឋ អាសម្រ ិក



អ្ន កមានកូ នកនុងបនទុក — ថ្ងៃ ផ្ខឆានំកំស ើត និង
សលខេមាាល់របបេនា ិេុខេងា ម្របេ់ពួកសគ



អ្ន កជាេមាជិកេហជីព — ស្មោះេហជីព និង
សលខទំនាក់ទំនង



អ្ន កជាសោធា — ទម្រម្ង់េមាជិក DD-214 របេ់អ្ន
ក។ ម្របេិនសបើអ្នកម្ិនមានទម្រម្ង់សនោះសទ អ្ន ក
អាចសេន ើេុំទម្រម្ង់ DD-214 របេ់អ្នកានតាម្សគ
ហទំព័រ www.dd214.us។

ម្រ វូ ការជំនួយ?
ម្របេិនសបើអ្នកមានេំ ួ រនក់ទងនឹងេិទធិរបេ់អ្អ្ន ក
ឬម្រតវូ ការជំនួយកនុងការោក់ពាកយនម្នរតាវកាលិក
េូ ម្ពិនិតយសម្ើលផ្នន កេំ ួ រសលើកស ើងញឹកញាប់
ឬ
សរៀបចំសពលសវលាេម្រមាប់ម្ជឈម្ ឌ ល TeleClaim ទូ រេ័ពទ
សៅអ្ន កវ ិញតាម្សគហទំព័រ៖ www.mass.gov/dua។

សដើម្បីទទួ លានម្រាក់ទូនត់សោយផ្ទទល់ អ្ន កនឹងម្រតវូ ការ
ស្មោះធនាគារ និងសលខសបើកម្រាក់របេ់អ្នកិ។ ឬម្រកេួ ង
DUA នឹងសនញប
ើ ័ ណ ឥ ពនធ សៅអ្ន ក។

ដ្ឋក់ពាកយតាម្ទូ រស័ពទ
ិ UI ឬ
សដើម្បីោក់ពាកយនម្នរតាវកាលិកងមព
ី ក
ី ម្ម វធី
សបើកឯកស្តរោក់ពាកយនម្នរផ្ដលបសងក ើតរ ួចជាងម ី
តាម្ទូ រេ័ពទ អ្ន កអាច៖



សរៀបចំសពលសវលាទទួ លការសៅចូ លពី
ម្ជឈម្ ឌ ល TeleClaim សោយចូ លសៅកាន់សគ
ហទំព័រ www.mass.gov/dua សហើយចុច
Telephone Services។



ទូ រេ័ពទសៅម្ជឈម្ ឌ ល TeleClaim:
(617) 626-6800 ឬសលខម្ិនគិតថ្ងល (877) 6266800។ េូ ម្ចងចំសពលសវលាសៅចូ លខាងសម្រកា

ម្ជឈម្ណឌល TeleClaim សបើកពីសមា៉ាង
8:30 ម្រពឹក ដល់សមា៉ាង 4:30 លាៃច ពីប្ងៃ ច័នទ
ដ្ល់ប្ងៃសម្រក។

ខទ ង់ចុងសម្រកាយថ្នសលខ
េមាាល់របបេនា ិេុខ
េងា ម្របេ់អ្នក៖

ថ្ងៃ ម្រតវូ ទូ រេ័ពទសៅ
ម្ជឈម្ ឌ ល TeleClaim៖

0, 1

ច័នទ

2, 3

អ្ងាារ

4, 5, 6

ពុធ

7, 8, 9

ម្រពហេបតិ៍

ខទ ង់ចុងសម្រកាយ្ម្ួ យ

េុម្រក

