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�នេស�កម�ពហុ�� �មសំេណើស។ុំ
�នជំនួយ និងេស�កម�អមប��ប់បន្សំ �មសំេណើសច
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1. អំពី�រ���� ប់រង�ព��ន�រ�រេធ� �េធ� �
េតើ�រ����ប់រង�ព ��ន�រ�រេធ�គ
� �
ឺ អ�?
�
�រ����ប់រ ង�ព��ន�រ�រេធ��( UI) ផ�លអ
់ ត�្របេ�ជន៍�ច់្រ� ក់បេ�
� ះ�សន� និងេស�កម�
េផ្សងដៃទេទៀត ដល់បុគ�លិក��ន�រ�រេធ��ែដល� ចេធ�� �រ �នេពលេវ�ទំេនរស្រ�ប់�រ�រ
េហើយកំពុងែតែស� ងរក�រ�រ�៉ង សកម�។ ្រកសួ ង�រ�រសហរដ��េមរ �ក (United States
Department of Labor, USDOL) េមើល�រខុស្រត�វ េ�េលើ្របព័ន� ប៉ុែន� រ ដ�នីមួយៗ�ត់ែចង
កម�វ �ធីរ បស់ខ�ន
� ។ កម�វ �ធីUI គឺ្រត�វ �នបង់ៃថ�ឲ្យេស� ើរ ែត�ង
ំ ្រស�ង េ�យ
វ ��គ�នរ ម
ួ ចំែណក្រ�ក់េបៀវត្សរ�រ បស់និេ �ជក។ និេ�ជិតមិនបង់នូវ ែផ� ក�
មួ យ�ង
ំ អស់ៃនតៃម�ចំ�យរបស់ អត�្របេ�ជន៍ UI េឡើយ។
�រអនុម័តៃនច�ប់េប�សន� ិសុ ខសង� ម (Social Security Act) ��ំ 1935 គឺ�ជំ�ន ដ៏ធំេ��ះ
េ��ន់�របេង�ើតកម�វ �ធី����ប់រ ង�ព��ន�រ�រ(UI) េ�ក��ងសហរដ��េមរ �ក។ ្របព័ន� UI គឺ
្រត�វ �នបេង�ើត េដើម្បីេធ��ឲ្យ�នេស� រ �ព េសដ�កិច� និងជួយអ� កេធ���រែដល��ន�រ�រេធ�� ែដល
ជួប្របទះនឹង�រលំ�ក�ងហិរ �� វ ត�ប
� ��ប់ព�
ី ត់ប ង់�រ�ររបស់ខ� �នេ�យពុំ ែមន�
កំហុស��ល់រ បស់ខ�ន
� ។ ្រកសួ ងជំនួយ�រែផ�កនិកម��ព ៃនរដ� Massachusetts (Department of
Unemployment Assistant, DUA) ្រគប់្រគងកម�វ �ធី UI េ�ក��ងរដ� Massachusetts ។�េ្រចើន��ំ
េហើយកម�វ �ធី�នទទួលរងឆ�ង� ត់�រ��ស់ ប�រ�េ្រចើ
�
នពី�រែកស្រម�ល
សិទ�ិសក� ិសមទទួល្រ�ក់�ស និង�របេង�ើតកម�វ �ធីពិេសស ែដលផ�លន
់ ូ វ ស��ហ៍បែន� មៃន
អត�្របេ�ជន៍ រហូ តដល់ទំេនើបកម�គុណលក� ណៈេ�េលើ ែផ�កបេច�កវ �ទ� េដើម្បីែកលំអ
ឲ្យ�ន់ែត្របេសើរ នូ វ េស�កម� អតិថិជន។ កម�វ �ធីបន� ��ស់ប�រ� េដើម្បី�ំ្រទេសចក� ី្រត�វ �រៃនបុគ�លិក
��ន�រ�រ េពលពួកេគែស� ងរក�រ�រថ�ី។

តួ �ទីរបស់ DUAក�ង
� �រ្រគប់្រគងកម�វ �ធី UI
ក��ង�នៈ���ក់�រៃនរដ�ទទួលខុស្រត�វ ចំេ �ះ�រ្រគប់្រគង UI ក��ងរដ� Massachusetts DUA
កំណត់ចំនួន្រ�ក់ប៉ុ��នែដលនិេ �ជកគួ រ ចូ លរ ម
ួ វ ��គ� នេ�ក�� ងកម�វ ធ
� ី ្របមូ ល
វ ��គ�នរបស់និេ�ជកចំេ �ះកម� វ �ធី និងពិនិត្យ�រេស� ើសុំអត�្របេ�ជន៍ ។

2. ល័ក�ខ័ណ��ម�រត្រម�វ��ៃនសិទ�ិទទួល�ន UI
េដើម្បីទទួលអត�្របេ�ជន៍ UI េ�កអ� ក្រត�វ ែតឥត�ន�រ�រេធ�� ឬ
េ�៉ងេធ���ររបស់េ�កអ� ក្រត�វ �នេគ បន� យ។ បែន� មេលើេនះេទៀត
េ�កអ� ក្រត�វ ែតបំេពញ�ន្រគប់�មលក� ណៈ វ �និ ច�័យ�ក់�ក់ មួយចំ នួន
�ក់ព័ន�នឹងមូ លេហតុែដលេ�កអ� ក្រត�វ � ន�� ច់េចញពី�រ�រ និងចំនួន្រ�ក់ឈ�ល
�
ែដលេ�កអ� ក�នទទួលក��ងអំ ឡ�ងេព លេធ�� �រ។ លក� ណៈវ �និច�័យ�ង
ំ េនះរ ម
ួ �ន៖
•
•

•
•

េ�កអ� កមិន�នបង�ឲ្យ�ននូ វ �រ��ច់េចញពី�រ�ររបស់េ�កអ� ក។
េ�កអ� ក្រត�វ ែត�នរក្រ�ក់ចូល�៉ ងេ�ច� ស់ $5,400 ក��ងអំឡ�ងបួ ន្រតី�ស្របតិទិ ន
មុន្រតី�សែដលេ�កអ� ក�ក់ � ក្យសុំអ ត�្របេ�ជន៍ UI។ រយៈ�លេនះ្រត�វ �នេ��
«រយៈ�លមូ ល��ន»។
្រ�ក់ឈ�ល
� ែដលេ�កអ� ករកចូ ល ្រត�វ ែត�នចំនួន�៉ងេ�ច�ស់ 30 ដងៃនចំនួន
អត�្របេ�ជន៍UI ែដលេ�កអ� ក�នសិទ�ិសក� ិសមទទួល� នេរៀង�ល់ស�� ហ៍។
្របសិនេបើេ�កអ� កពុំរ ក្រ�ក់ឈ�ល
� �ន្រ គប់្រ� ន់ ក��ងអំឡ�ងរយៈ�លមូ ល��នរបស់េ�ក
អ� ក េ�កអ� ក�ច�នលក� ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រ�ន់ ស្រ�ប់េ្រ បើ្រ�ស់្រ� ក់ឈ�ល
� ែដល
រក�នក��ងអំឡ�ងបី្រតី�ស្របតិទិ នែដល� នប�� ប់េពញេលញថ�ីៗបំ ផុត រ ម
ួ នឹង
រយៈ�លរ�ង្រតី�សែដលប�� បេ់ ពញេលញចុ ងេ្រ�យ និង�លបរ �េច�ទ�ន្របសិទ�ិ�ព
ៃន�រ�ម�រ។ ចំណុចេនះ្រត�វ �ន េ�� “រយៈ�លមូ ល��នែបបជំនួសជំនួសេផ្សង»។
5
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េនះ�ធម��គឺ�ៃថ��ទិត្យៃនស��ហ៍្របតិទិ ន ែដលេ�ក��ងេពលេ�ះ េ�កអ� ក�ន
�ក់�រ�ម�រដំបូងរបស់េ�កអ� ក។
េ�កអ� ក�នសិទ�ិសក� ិសមនឹង េ្របើ្រ�ស់រ យៈ�លមូ ល�� នែបបជំនួសេផ្សង ្របសិនេបើ៖
1) េ�កអ� កពុំ�ន្រ�ក់ឈ�ល
� ្រគប់្រ�ន់ (�៉ងេ�ច�ស់ $5,700) េ�ក��ងរយៈ�ល
មូ ល��នបឋមរបស់េ�កអ� កឬ
2) រយៈ�លមូ ល��នែបបជំនួសេផ្សង នឹង�ំឲ្យេ�កអ� កទទួល�៉ងេ� ច�ស់10%
េ្រចើនែថមេទៀតៃន អត�្របេ�ជន៍្រប�ំស��ហ៍។

េតើន រ���នសិទ�ិសក�ស
ិ មក�ង
� �រទទួ លអត�្របេ�ជន៍ UI?
កម�វ �ធី UI របស់រ ដ� Massachusetts ��ប់រ ងនិេ�ជិត�េ្រចើន្របេភទ។ ប៉ុែន� �នអ� កេធ���រ
�េ្រចើន ែដលមិន្រត�វ �ន��ប់រ ងេ�េ្រ�មច�ប់ UI រដ� Massachusetts ។
អ� កេធ���រែដលស� ិតេ�ក��ង្របេភទដូ ចតេ� គឺពុំ�នសិទ�ិសក� ិសមស្រ�ប់ទទួល�នអត�
្របេ�ជន៍UI ក��ងរដ� Massachusetts េ�ះេឡើយ៖
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

អ� កេធ���រែដលផ�ល់េស�កម� ស្រ�ប់្រពះវ ��រ ឬអង��រ�ស�មួ យចំនួន
សិស�នុសិស្សែដលចូ លរ ម
ួ ក��ង កម� វ �ធី បណ��ះ ប�
� ល�រ�រែដល្រត�វ � ន្រគប់្រ គងេ�យ
��ប័ន អប់រ � ��រណៈ ឬឥតរក្រ�ក់ចំណូល
បុគ�លិកែដល�ែផ�កៃនកម�វ ធ
� ី ជំនួយ� ងហរ ��� វ ត�� និស្សិត ែដល្រត�វ �នផ�ល់េ�យ��េរៀន
ម�វ �ទ�ល័យ ឬ�កលវ �ទ�ល័យ ែដល�ទីកែន� ងនិស្សិត/និេ �ជិតេ�េរៀន
ឬ�រ�រ្រសេដៀង��ស្រ�ប់ប�ី/្របពន� រ បស់សិស្សនិ ស្សិត ឲ្យែតប� ី/្របពន�
្រត�វ �ន្រ�ប់ឲ្យដឹងក��ងេពលៃន�រជួល � �រ����ប់រ ង�ព��ន�រ�រេធ��មិន្រត�វ �ន
ផ�លជ
់ ូនេទ។
ឈ�ញ
� ក�
� លឬអ� កលក់ដូរ អចលន្រ ទព្យែដល្រត�វ �នផ�ល�
់ ��ប័ ណ�េ�យរ ដ�
និង្រត�វ �នបង់ ្រ�ក់ចំណូលជូនែត�មរយៈ កៃ្រមេជើង�រ
��ក់�រ ឬ��ក� �
ី ���ប់រ ងែដល�នទទួល្រ�ក់ចំ ណូល� នែត� មរយៈកៃ្រមេជើ ង�រ
(េលើកែលងែត��ក់�រ ����ប់រ ងជីវ �តែបបឧស�ហកម�)
��ស់កម�សិទ�ិ្រក�មហ៊ន�ច់មុខ និងស�ជិកៃន�ព�ៃដគូ រ
េ�យរ ម
ួ �នស�ជិកែត��ក់រ បស់ LLC’s ឬ LLP’s
េក� ងេ្រ�ម�យុ18 ��ំែដលេធ���រឲ្យឪពុកឬ��យរបស់ខ�ន
�
បុគ�លែដលេធ���រឲ្យកូ ន្រសី កូ ន្រប�ស ឬប� /ី ្របពន� រ បស់ខ�ន
�
អ� កេ�៉�រឯក�ជ្យ (DUA កំណត់សិទ�ិសក� ិសមទទួល�ន
របស់អ�កេធ���រែដល្រត�វ �ន�ត់ចំ�ត់ ��ក់ ��អ� កេ�៉�រ ឯក�ជ្យ)
បុគ�លែដលេធ���រឲ្យខ�ន
� ឯង េធ���រេ�យឯក�ជ្យពី�រដឹក�ំ
និង�រ្រត�តពិនិត្យរបស់និេ�ជក
នេ�ជិករបស់រ ��ភិ�ល��ក់រ ដ� និង ��ក់មូ ល�� ន ដូច�ម�ន� �
ី ប់េ��ត ស�ជិកៃន
អង�នីតិប�� ត�ិ ឬតុ��រ និេ�ជិតស្រ�ប់្រ��សន� ប��ន់ែ ដល្រ ត�វ �នជួល ក��ង អំឡ�ង
្រ�មហន� �យ អ� ក�ប់គុកេ�ក��ង��ប័ន ឃុំ�ំងឬ��ប័្រពហ� ទណ�
និងស�ជិកៃន��ំ�រ�រ�តិ ឬ��ំ�រ�រ�តិេជើង��សរដ� Massachusetts
ម�ន� ីរ ��ភិ�ល េ�ក��ងតំែណងេធ���រសេ្រមចចិត� ឬផ�ល់្របឹក�េ�បល់

កំណត់ចំ� ំ៖
អ� កពុំ�នសិទ�ិទទួល�នអត�្របេ�ជន៍ស្រ� ប់រ យៈេពលែដលអ� កស� ិ តេ�េ្រ�សហរដ��េមរ ក
�
ែដនដីៃនសហរដ��េមរ �ក ឬ���េឡើយ។ អ� កមិនគួ រ េស� ើសុំអត�្របេ�ជន៍ ស្រ�ប់រ យៈេពលេ� ះ
េទ។រ�រ���� ប់រ
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3. ង�ព��ន�រ�រេធ� �
េតើេ �កអ�កគួរ�ក់�ក្យសុំអត�្របេ�ជន៍ UI េ�េពល�?
្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ �ន��ច់បំែបកេចញពី�រ�រ ឬ�លវ ��គេធ���ររបស់
េ�កអ� ក្រត�វ �នបន� យ េ�កអ� កគួ រ �ក់�ក្យសុំអត�្រ បេ�ជន៍UI ក��ងអំឡ�ង
ស��ហ៍ដំបូងៃន�ព��ន�រ�រ�ង
ំ ្រស�ងឬ�ព�� ន�រ�រេធ�� មួយែផ� ករបស់េ� កអ� ក។ �រ
�ម�រសំណងរបស់េ�កអ� កនឹង�ប់េ ផ�ើម ក��ងៃថ��ទិ ត្យៃនស��ហ៍្របតិទិ ន ែដលេ�ក��ងេ�ះ
�រ �ម�ររបស់េ�កអ� ក្រត�វ �ន�ក់។�លបរ �េច�ទេនះ្រ ត�វ �ន��ល់ � “�លបរ �េច�ទ �ម�រ
សំណង�ន្របសិទ�ិ�ព»។�ររង់�ំេលើសពីមួយស��ហ៍េ ដើម្បី� ក់ �ក្យ�ម�រ នឹងព ន្យឺត
េពល�ប់េផ�ើមៃន�រ�ម�រសំណងរបស់េ�កអ� ក េហើយអត�្របេ�ជន៍្របែហលនឹង មិន
�ច្រត�វ �នបង់ជូនេ�កអ� ក ស្រ�ប់ស��ហ៍��ន�រ�រេធ��ែដល�នេកើ ត
េឡើងេ�មុនស��ហ៍ៃន�រ�ក់� ក្យេ�ះេឡើយ ។

េតើ�ចំ�យេពលេវ�យូ រប៉ុន� េដើម្បីដំេណើរ�រ�រ�ម�រសំណងថ�ម
ី ួ យ?
េ�េពលេ�កអ� ក�ក់�ក្យសុំអ ត�្របេ�ជន៍ DUA េផ�ើសំេណើសុំេ��ន់នេ�ជក� ំងអស់ែ ដល
�ន្រត�វ �ន�យ�មេ�េលើ�រ�ម�រសំណងរបស់េ�កអ� ក េដើ ម្បីសុំព័ត៌ �ន�ក់ព័ ន�
្រ�ក់ឈ�ល
� �លពីមុនរបស់េ�កអ� ក និងមូ លេហតុ ែដលេ�កអ� ក្រត�វ �ន��ច់េចញ ។
និេ�ជក��ក់ៗ�នរយៈេពល 10 ៃថ�េដើម្បីេឆ�ើយតប។ ្របសិនេបើ និេ�ជកមិនេឆ�ើយតបអំឡ� ង 10
ៃថ� DUA �ច�ក់ទងេ�កអ� ក ឬនិេ�ជកម�ងេទៀតេដើម្បីសុំព័ ត៌� ន អំពី្រ�ក់ឈ�ល
� ែដលមិន
�ន់ទទួល�ន។ ្របសិនេបើមូលេហតុែដលេ�កអ� កែលង� ន�រ�រេធ�� តេ�េទៀត គឺ�អ� �េ្រ�ពី
�រខ� ះ�រ�រ �ង
ំ េ�កអ� ក និងនិេ�ជក
នឹង្រត�វ �នេស� ើឲ្យបំេពញក្រមងសំណួរេដើ ម្បីពន្យល់ អំពី
��ន�ពៃន�រ��ច់េចញពី�រ�រឬ�រ��ស់ប�រ�លវ
�
��គ�រ�ររបស់ េ�កអ� ក។
េ�េពលព័ត៌�នអំពី្រ�ក់ឈ�ល
� និង�រ��ច់េចញ្រត�វ �នបំេពញចប់សព� ្រ គប់េ ហើយ DUA
គណ��េតើ អត�្របេ�ជន៍ UI របស់េ�កអ� កនឹង�នចំនួនប៉ុ ��ន និងរយៈេពលយូ រប៉ុន�
ែដលេ�កអ� កនឹង�នសិទ�ិស ក� ិសមទទួល� នអត�្របេ�ជន៍ UI។ �ល�េ�កអ� ក�ន
�ក់�ក្យសុំអត�្របេ�ជន៍រ ច
ួ េហើយ េ�កអ� ក្រត�វ ែតបន� េស� ើសុំអត�្រ បេ�ជន៍េរៀង�ល់ស ��ហ៍
ែដលេ�កអ� កេ���ន�រ�រ ឬេធ���រ�របន� យេ�៉ង។្របសិនេបើេ�កអ� ក �នសិ ទ�ិសក� ិ សម
នឹងទទួល
េ�កអ� កនឹងទទួល្រ�ក់បង់ស្រ� ប់ប�
� ស��ហ៍ ែដលេ� កអ� ក�ន�ក់សុំ� ម�រមុនៗ មក
េលើកែលងែតរយៈ�លរង់�ំរ យៈេពលមួ យ
ស��ហ៍ ែដលពុំទទួល�ន�រទូ�ត់ែដល្រត�វ � នច�ប់រ ដ� Massachusetts �ម�រត្រម�វ ។
រយៈ�លរង់�ំនឹង្រត�វ �នពន្យល់�មេ្រ�យ� លំអិតបែន� មេទៀត។ ្របសិនេបើេ�កអ� ក
មិនេស� ើសុំអត�្របេ�ជន៍ ក��ងអំឡ�ងេពលែដល�រ�ម�រសំណងរបស់
េ�កអ� កកំពុង្រត�វ �នដំេណើរ �រេទ
េ�កអ� ក្របែហល���នសិទ�ិទទួលអត�្របេ�ជន៍ ស្រ�ប់ស ��ហ៍�ង
ំ េ�ះេទ។ ្របសិនេបើមិន�ន
ប��ចំេ�ះ�រ�ម�ររបស់េ�កអ� កេទ DUA នឹងេចញ�របង់្រ�ក់អត�្របេ�ជន៍េលើ ក ដំបូង
របស់េ�កអ� កអំឡ�ងរង�ង់ 3 េ� 4 ស��ហ៍។

រេបៀប�ក់�រ�ម�រសំណង
•

•

វ �ធី��ស� ដ៏�យ្រស� ល និង�៉ងេលឿនបំផុត េដើម្បី�ក់បណ� ឹង�ម�រ គឺ��រេ្របើ្រ�ស់
UI Online �ម www.mass.gov/dua។ UI Online េបើកបេ្រមើេស�រយៈេពល 7
ៃថ�ក��ងមួ យស��ហ៍ �ប់ពីេ�៉ង 6 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 10 យប់។
្របសិនេបើ់អ�កពុំ�នកុំព� ្យទ័រ េទ សូ មអេ�� ើញមក�ន់ប�
� ល័យក�� ងមូ ល ��នរបស់អ� ក
ឬមជ្ឈមណ� ល�ជីព MassHire (MassHire Career Center)
េដើម្បីេ្របើ្រ�ស់កុំព� ្យទ័រ ផ�ល់ជូន��រណជនេ�យ ឥតគិតៃថ�។
7
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•

េដើម្បី�ក់បណ� ឹង�ម�រ�មទូរ សព�
អ� ក�ចបេ�� �ស�ររង់�ំរ យៈេពលយូ រេ�យកំណត់េព ល
ទូរ សព� ្រតឡប់វ �ញេ�េលើេវប�យត៍៖ www.mass.gov/dua

•

អ� កក៏�ច�ក់បណ� ឹង�ម�រេ�យទូរ សព� មកមជ្ឈ មណ� ល TeleClaim Center ផងែដរ៖
o ទូរ សព�េ�េលខ (617) 626-6800 ពីេលខកូ ដតំបន់ 617 និង 781

o ទូរសព�មកេលខ (877) 626-6800 ពីេលខកូ ដតំបន់ 351, 413, 508, 774 និង 978.
•

េ�៉ងេធ���ររបស់ TeleClaim Center គឺ�ប់ពីៃថ�ចន� ដល់ៃថ�សុ្រក ពីេ�៉ង 8:30
្រពឹកដល់េ�៉ង 4:30 ��ច។ ចំេ�ះេស�ស្រ�ប់អ�ក�នប��ពិ�កក��ង �រ��ប់
សូ មទូរ សព�មកេលខ 711។ េស�បកែ្របក៏�នផ�ល់ជូនេ�� មសំេ ណើផ ងែដរ�មរយៈ
TeleClaim Center ។

ស្រ�ប់ជំនួយ��ល់ សូ មអេ�� ញ
ើ មក�ន់មជ្ឈមណ� ល UI Boston Walk-in Center
ែដល�នទី�ំងស� ិតេ�៖
The Hurley Building
19 Stanif ord Street
Boston, MA 02114
េ�៉ងេធ���ររបស់មជ្ឈមណ� ល UI Boston Walk-in Center គឺ�ប់ពីៃថ�ចន� ដល់ៃថ�សុ្រក ពីេ�៉ង
8:30 ្រពឹកដល់េ�៉ង 4:30 ��ច។
េ�េពលេ�កអ� ក�ក់�ក្យសុំអ ត�្របេ�ជន៍� មទូរ ស័ព� េ�កអ� ក្រត�វ ែតេធ���ម�លវ ��គ
ែដល�ន�យ�មេ��ងេ្រ�ម។
េបើខ�ង់ចុងេ្រ�យៃនេលខេប�សន�ិ
សុខសង�មរបស់េ�កអ�កគឺ�េ លខ៖

ៃថ�កំណត់ឲ្យទូ រស័ព�េ�មជ្ឈមណ� ល
TeleClaim គឺ៖

0, 1

ៃថ�ច័ន�

2, 3

ៃថ�អ��រ

4, 5, 6

ៃថ�ពុធ

7, 8, 9

ៃថ�្រពហស្បតិ៍

េលខខ� ង់ចុងេ្រ�យអ� �ក៏�ន

ៃថ�សុ្រក

�របេង�ើតគណនី UI Online របស់េ�កអ�ក
េ�េពលេ�កអ� ក�ក់�ក្យសុំអ ត�្របេ�ជន៍ េ�យេ្របើ្រ�ស់ UI Online �េលើកដំបូង
េ�កអ� កនឹង ្រត�វ �នេស� ើឲ្យ៖
•

ប���លេលខេប�សន� ិសុខសង� ម (SSN) របស់េ�កអ� ក

•

បេង�ើត�ក្យស��ត់។ �ក្យស��ត់រ បស់អ�ក្រត�វ �នតួ អ ក្សរ�៉ ងតិ ចចំ នួន 8 ែដលរ ម
ួ �ន៖
o េលខ�៉ងតិច 1 ខ� ង់
o តួ អក្សរធំ ( uppercase letter) �៉ងតិច 1
o តួ អក្សរតូ ច ( lowercase letter) �៉ងតិច 1
o តួ អក្សរពិេសស�៉ងតិច 1 (ដូច� &!@#*)
8
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•

េ្រជើសេរ �ស សំណួរ និងចេម�ើយសុវ ត�ិ�ព។

•

ទទួលយកលក� ខណ� IRS េ�យគូ សធីកក��ង្របអប់េ�េលើេអ្រ កង់

�គឺ��រសំ�ន់ស្រ�ប់េ�កអ� កែដល្រត�វ ចង�ំ �ក្យស�� ត់ និងសំណួរ និង
ចេម�ើយសុវ ត�ិ�ពរបស់េ�កអ� ក។ េ�កអ� កនឹងេ្របើ្រ�ស់ SSN របស់េ�កអ� ក
និង�ក្យស��ត់រ បស់េ�កអ� កេដើម្បី ចូល UI Online �ល់
ស��ហ៍ ែដលេ�កអ� កេស� ើសុំ�របង់្រ� ក់អត�្រ បេ�ជន៍រ បស់ េ�កអ� ក។
្របសិនេបើេ�កអ� កេភ�ច�ក្យ ស��ត់រ បស់េ�កអ� ក េ�កអ� ក�ចកំណត់�េឡើងវ �ញ េ�យចុច
Forgot Password (េភ�ច�ក្យស��ត់) េឆ�ើយសំណួរសុវ ត�ិ�ព និងេ្រជើសេរ �ស�ក្យស��ត់ថ�ី ។

ព័ត៌�នេ�កអ�កនឹង្រត�វ�រេដើម្បី�ក់�រ�ម�រសំណង
េ�កអ� កគួ រ ែតេ្រត�មខ�ន
� ផ�ល់ ព័ត៌� នដូ ចតេ� េ�េពលេ�កអ� ក�ក់�ក្យសុំ អត�្របេ�ជន៍៖
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

េលខេប�សន� ិសុខសង�ម
ៃថ�ែខ��ំកំេណើត (ែខ, ៃថ�, ��ំ)
�សយ��នផ�ះ េលខទូរ ស័ព� និង�សយ��ន�រេអឡិច្រត�និច (្របសិនេបើ�ន)
�េតើេ�កអ� ក�ន�ក់�រ�ម�រសំណង UI េ�ក��ងរដ�Massachusetts
ឬេ�ក��ងរដ�ដៃទេទៀត�មួ យក៏េ�យក�� ងអំឡ� ងេពល 12 ែខកន� ងែដរឬេទ។
េ��ះនិង�សយ��នៃននិេ�ជក� ំងអស់ ែដលេ�កអ� ក�នេធ���រឲ្យ
ក��ងអំឡ�ងេពល15 ែខកន� ងមកេនះ
និង�លបរ �េច�ទែដលេ�កអ� ក� នេធ���រ ជូន និេ �ជកនី មួយៗ។ ្របសិនេបើ
េ�កអ� កកំពុងេបើក�រ�ម�រសំណង�រ�ថ�ី េឡើង វ �ញ សូ មេ្រត�មខ�ន
� ផ�លព
់ ័ត៌�ន
ដូច�� ស្រ�ប់�រ�រ�មួ យក៏េ�យ ែដលេ�កអ� ក��ប់�ន
�ំងពី�រ�ម�រសំណងរបស់េ�កអ� ក�នស�ពសកម� ចុងេ្រ� យេ្រ�យេគ។
ឯក�រប��ក់�រ�កេចញពី�របេ្រមើេ��របស់េ�កអ� ក – ទ្រមង់ DD-214
ស�ជិក 4។ ្របសិនេបើអ�កពុំ�នឯក�រេនះេទ អ� ក�ចេស� ើសុំទ្រមង់ DD-214
របស់អ�ក�មរយៈេវប�យត៍ www.dd214.us ។
្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ �នជួលេ�យរ��ភិ� លសហព័ ន� ក��ងអំឡ�ងរង�ង់េពល18
ែខកន� ងមកទ្រមង់ែបបបទ SF-8 និង/ឬ SF-50 ែដល្រត�វ �នផ�លជ
់ ូនេ�កអ� ក
េ�យនិេ�ជក�រ��ភិ�លរបស់េ� កអ� ក េ�េពលៃន�រ��ច់ េចញរបស់អ�ក
មូ លេហតុែដលេ�កអ� កមិនេធ���រេទៀត
ឬមូ លេហតុែដលេ�៉ងរបស់េ�កអ� ក្រត�វ �ន�ត់ប ន� យ
ៃថ�ចុងេ្រ�យៃន�រេធ��
� រ�រ
េ��ះ ៃថ�ែខ��ំកំេណើត និងេលខេប�សន� ិសុខសង� មៃនកូ ន ក��ង បន�� ក���ក់
ែដលេ�កអ� កេ្រ�ង�ម�រសំណង�ជនក�� ងបន��ក
េលខចុះេ��ះជនបរេទស ឬ�រប��ក់េផ��ង��ត់�េ�កអ� ក �នសិ ទ្រ�ិ សប�ម
ច�ប់េដើម្បី
េធ���រេ�ក��ងសហរដ��េមរ �កេហើយ�េ�កអ� កឥឡ�វេនះ� នសិទ�ិ �ប់េ ផ�ើម �រ�រថ�ីមួ
យ។ េដើម្បីសិក�ែស� ងយល់បែន� ម សូ មចូ លេមើលេគហទំព័រ www.mass.gov/dua/save។
េលខគណនីធ��រ និងេលខស��ល់ធ��រឬេលខស��ល់ស្រ� ប់្របតិ បត�ិ �រ
េផ�រ ប���នៃនធ��រ ររបស់េ�កអ� ក
(្របសិនេបើេ�កអ� កចង់ទទួល្រ�ក់រ បស់េ�កអ� កេ�យ�រ�ក់ចូល ក��ង គណនីេ�យ
��ល់)
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�រ �ម�រសំណងកូ នក�ង
� បន�ក
�
្របសិនេបើេ�កអ� ក�នកូ ន ែដលេ�កអ� កទំនុកបំរ ុង�ងហរ ��� វ ត�� DUA �ចបេង�ើនចំនួនៃន
អត�្របេ�ជន៍្រប�ំស��ហ៍រ បស់េ� កអ� ក។ ្រប�រេនះគឺ្រត�វ �ននិ�យសំេ��� ្រ�ក់
ឧបត�ម�មនុស្សក��ងបន�� ក(Dependency Allowance, DA)។ េ�េ្រ�ម្រ�ក់ឧបត�ម�េនះ េ�ក
អ� ក�ច�នសិទ�ិទទួល �របេង�ើនបែន� មនូ វ $25 ក��ងមួ យស��ហ៍ស្រ�ប់កូនក��ងបន��ក ��ក់
មិនហួ សពី 50% ៃនចំនួនទឹក្រ�ក់អត�្របេ�ជន៍UI ្រប�ំស��ហ៍រ បស់េ�កអ� ក។
េដើម្បី�ម�រសំណងស្រ�ប់កូនក��ង បន��ក៖
•
•

•
•

•

េ�កអ� ក្រត�វ ែត���/បិ� ��/បិ�ចុង ��/បិ�ចិ��ឹម
ឬ��ព��ល្រសបច�ប់ៃន េក� ង។
េក� ង្រត�វ ែត�ន�យុេ្រ�ម 18 ��ំគិត្រតឹម�លបរ �េច�ទ្របសិទ�ិ� ពៃន�រ�ម�រ UI
របស់េ�កអ� កឬេលើសពី�យុ18 ��ំ និងមិន�ចរក្រ�ក់ឈ�ល
� �ន
ពីេ្រ�ះែតពិ�រ�ព�ង�ង�យ ឬសតិ�អចិៃ�ន� យ៍ ឬចេ��ះរ�ង�យុ18 និង�យុ24
��ំនិង�សិស�នុសិស្សេពញេ�៉ងេ� ឯ��ប័ នអប់រ �។
េក� ង្រត�វ ែតរស់េ�ក��ងសហរដ��េមរ ក
� ឬទឹកដីឬែដនដីេ�េ្រ�ម�រ្រត�ត្រ�របស់ ��។
បច��ប្បន� េ�កអ� ក្រត�វ ែត� និង��ប់�្របភពៃន�រ�ំ្រទទំនុក ប្រម�ង�ង
ំ ្រស�ង
ឬធំចម្បងក��ងអំឡ�ង15 ែខមុនេ�កអ� ក�ក់�ក្យសុំ អត�្របេ�ជន៍
ឬស� ិតេ�េ្រ�មេសចក� ីប��ប់តុ��រ ឲ្យចូ លរ ម
ួ ចំែណកវ ��គ�នដល់�រ
ផ�ត់ផ�ង់ទំនុកប្រម�ងកូ ន។
��នអ� ក�ម�រសំណងដៃទេទៀត��� ក់�ចនឹង ទទួល� ន្រ�ក់ ឧបត�ម� ជនក��ង បន�� ក
ស្រ�ប់ជនក��ងបន��កេនះ ក��ងអំឡ�ងស��ហ៍ដូច��ៃនអត�្របេ�ជន៍UI េ�ះេឡើយ។

�រ�ក់�ក្យសុំអត�្របេ�ជន៍ ពីេ ្រ�រដ� Massachusetts
្របសិនេបើេ�កអ� ក េធ���រេ�ក��ងរដ� Massachusetts េហើយ�នេរ �េចញេ�រដ�មួយេផ្សងេទៀត
េ�កអ� ក�ចនឹងេ�ែត�នសិទ�ិ ទទួល អត�្របេ�ជន៍ េ�េ្រ�មច�ប់ UI ដែដល។ ្របេភទៃន
�រ�ម�រសំណងេនះ គឺ្រត�វ �នេគ��ល់� �រ�ម�រឆ�ងរដ�។ �រ�ម�រសំណងឆ�ងរដ�
ស� ិតេ�េ្រ�មចំណុះច�ប់រ ដ�Massachusetts �កដូច�េ�ក
អ� កេ�ែតកំពុងរស់េ�ក��ងរដ�េ�ះដែដល។ េ�កអ� ក�ច�ក់�ក្យសុំ�រ�ម�រសំណ ង UI
ឆ�ងរដ�រ បស់េ�កអ� ក េ�យេ្របើ្រ�ស់ UI Online ឬេ�យទូរ ស័ព�េ�មជ្ឈមណ� ល TeleClaim។

្រក �ម្របឹក�េ្រ�្របេទស
ច�ប់សហព័ន��ម�ត់រ ដ� Massachusetts មិនឲ្យ ទទួលបណ� ឹង�ម�រពីេ្រ�សហរដ��េមរ �ក
Puerto Rico U.S Virgin Islandsនិង���េ�ះេឡើយ។
េ�កអ� កមិន�នសិទ�ិសក� ិសមនឹងទទួល �នអត�្របេ�ជន៍
ស្រ�ប់រ យៈ�ល�មួ យក៏េ�យែដលេ�កអ� កេ�េ្រ�សហរ ដ��េមរ �ក ទឹកដីរ បស់�
ឬ្របេទស���េ�ះេឡើយ េ�កអ� កមិនគួ រ េស� ស
ើ ុំអត�្របេ�ជន៍ស្រ�ប់ េពលេ�ះេទ។
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វ �ធី្រគប់្រគងគណនី និងអត� ្របេ�ជន៍របស់េ�កអ�ក
ក��ង�នៈ�អ� ក �ម�រ �នវ �ធីមួយចំនួនែដលេ�កអ� ក� ចចូ ល េ��ន់េ ស�កម�រ បស់ DUA។
��ង�ងេ្រ�មពណ៌�អំពីវ �ធីែដល UI Online ែដល�្របព័ន�ទូរ ស័ព�ស�យ្របវត�ិរ បស់េយើង
និងអ� កតំ�ង របស់េ�កអ� ក �ចជួយេ�កអ� ក្រគប់្រគងគណនី
និងអត�្របេ�ជន៍រ បស់េ�កអ� ក ។
UI
Online

សកម��ព

្របព័ន�ទូរស័
ព� ស��យ្របវត�ិ

អ�កតំ� ងជួ
បបន���ល់
TeleClaim

�ក់�ក្យសុ�
ំ រ�ម�រសំណងថ�ី

√

េបើក�រ�ម�រែដល�ន្រ�ប់េឡើងវ �ញ

√

√

េស� ើសុំអត�្របេ�ជន៍្រប�ំស��ហ៍

√

√

ពិនិត្យសមតុល្យគណនី
និង��ន�ព�រ�ម�រសំណង

√

√

√

េផ��ង��ត់ចំនួនទឹក្រ�ក់ បង់
និង�លបរ �េច�ទបង់ ចុងេ្រ�យ

√

√

√

បេង�ើត/��ស់ប�រ/លប់
�
េ�លវ �ធី��ស� ៃ ន�របង់(
�ក់ចូលក��ងគណនី��ល់ ឬប័ណ�ឥណពន� )

√

√

េ្រជើសេរ �សយក�រ�ត់ពន� ទុក

√

√

��ស់ប�រ�សយ�
�
�ន

√

√

�ក់បណ� ឹងឧទ�រ ណ(ក៏�ច�ក់ �ក្យសុំ� ម
ៃ្របសណីយ៍ផងែដរ)

√

បេង�ើត េមើល និងេឆ�ើយតបចំេ�ះឯក�រ UI
របស់អ�ក�ម្របព័ន�េអឡិច្រត�និ ក

√

េស� ើសុំទ្រមង់ែបបបទ 1099G

√

បែន� មកូ នក��ងបន��ក

√

��ស់ប�រ�ក្យស�
�
� ត់ UI Online
របស់េ�កអ� ក

√

��ស់ប�រ�ក្យស�
�
� ត់ ឬេលខ PIN
របស់េ�កអ� ក

√

√

√

√
√

√
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រេបៀបទំ�ក់ទន
ំ ងេ��ះប�រព័
� ត៌�ន�មួ យ DUA ឯក�រ�េ្រចើនៃនឯក�រែដល DUA

េផ�ើ�ន�លកំ

ណត់្រត�វ េឆ�ើយតប។
សូ មពិនិត្យេសើេរ �េឡើងវ �ញនូ វ �ល់ �រេឆ�ើយឆ� ងព័ត៌ �ន�� �៉ ង្រប�ង្រ បយ័ត� េហើយេឆ�ើយ
តប��មៗេ�នឹង�រេឆ�ើយឆ�ងព័ត៌�នែដល�ន�ព្រ ប�ន់ ��ប់តឹ ងរ��ង��ំ ង�ងេពលេវ� ។
�រខក�នមិន�នេធ��ែបបេ�ះ� ចនឹ ងពន�រេពលអត�្របេ�ជន៍ UI របស់េ�កអ� កឬ
ប�
� លឲ្យអ� កឲ្យែ្រប��យ�មិន�នសិទ�ិទទួ លេ�វ ញ
� ។
្រត�វ ្រ�កដ��នរក�ទុកនូ វ �ល់្រគប់ ឯក�រ� ំងអស់ ែដល� ក់ទ ងនឹ ង�រ�ម�រ
សំណងរបស់អ�ក។
អ� ក�ច�ក់ឯក�រេ� DUA �ង
ំ �ម្របព័ន�េអឡិច្រត�និក
និង�មេស�ៃ្របសណីយ៍សហរដ��េមរ �ក។
�ម្របព័ន�េអឡិច្រត�និក

េស�ៃ្របសណីយ៍សហរដ��េមរ �ក

ែស� ន និងរក�ទុកឯក�ររបស់អ�ក
�ទ្រមង់) PDF)េ�ក��ងកុំព� ្យទ័រ របស់អញនក។

ចូ លេ��ន់គណនី UI Online របស់អ�ក�ម
www.mass.gov/dua.

ចូ លេ��ន់គណនី UI Online របស់អ�ក
�ម www.mass.gov/dua.

ពីេគហទំព័រ UI Online Homepage របស់អ�ក
សូ មចូ លេ��ន់ View and Maintain Account
Information.

ពីេគហទំព័រ UI Online Homepage របស់អ�ក
សូ មចូ លេ��ន់ View and Maintain
Account Information.

សូ មចុចេលើ Monetary and Issue Summary.

ចុចេលើប��កំពុងបន� ែដលឯក�រែដលអ� កច ចុចេលើ hyperlink
ង់ផ�ល់អនុវ ត�ចំេ�ះ
ចំេ�ះប��ែដល�នគូ សស��ល់ Issue Number
( ្របសិនេបើ�នប��េលើសពីមួយកំពុងបន� ) ។
Here ែដល្រត�វ
���មួ យប��ែដលអ� កកំពុងេឆ�ើយ តប។
េ្រជើសេរ �សយកជេ្រមើស Upload។

គូ សធីកក��ង្របអប់េដើម្បី បេង�ើ ត��ងគ្រ មបែស�
ន។

ចុចេលើបូ ត
៊ ុង Browse រ ច
ួ េ្រជើសេរ �ស្របភព
ចុច Submit រ ច
ួ ្រត�វ ្រ�កដ� pop-up
ឯក�រ។ ចុចពីរ ដងេលើេ��ះឯក�ររបស់អ�ក blocker របស់អ�ក្រត�វ �នបិទ។
រច
ួ ប���លេសចក� ីពណ៌�សេង�បៃនឯក�រ។
េ្រជើសេរ �ស្របភព បែន� ម�លបរ �េច�ទែដល� ន ្រពីនសន� ឹកគ្រមបែស� នេដើម្បីអុី ែមល្រ តឡប់ េ�
ទទួល រ ច
ួ ចុច Upload។
DUA �មួ យនឹងឯក�ររបស់អ�ក។
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រេបៀបែដល DUA ទំ�ក់ទំនងេ��ះប�រព័
� ត�
៌ ន�មួយអ�ក
�នវ �ធី�េ្រចើនែដល DUA
នឹងទំ�ក់ទំនងេ��ះប�រព័
� ត៌�ន�មួ យ អ� ក�ក់ ទងនឹង�រ�ម�រសំ ណង UI របស់អ�ក។
អ� កនឹងទទួល�នេ�យស� �យ្របវត�ិនូវ �រេឆ�ើយឆ� ងព័ត�
៌ ន� មរយៈ�រេអឡិច្រត� និច លុះ្រ�
ែតអ� កេ្រជើសេរ �សយក�រេឆ�ើយឆ� ងព័ត៌� នែបបេអឡិច្រ ត�និ ច ( �រេអឡិច្រត�និច) ។ យូ រៗម�ង
េយើង�ច
នឹង�ក់ទងអ� ក�មរយៈ�រផ�យ�រ�មទូរ ស័ព�្រ បសិនេបើ� នបច�� ប្បន� កម�� មួ យឬព័ ត៌�ន
សំ�ន់�មួ យអំពីកម�វ �ធីអត�្របេ�ជន៍ UI។
វ �ធី��ស�

ពិពណ៌�
�រេឆ�ើយឆ�ងព័ត៌�ន�លក� ណៈេអឡិច្រ ត�និ ច
្រត�វ �នជំរ ុញេលកទឹកចិត�ឲ្យេ្របើ្រ�ស់
ពីេ្រ�ះ�េធ��ឲ្យ�ន�ពេលៀន�ងក�� ង�រពិនិ ត្យ
និងេធ���របង់្រ�ក់ទូ�ត់�េដើម ។

�រ
េអឡិច្រត�និច

េ�កអ� ក�ចេស� ើសុំេដើម្បីទទួលេសចក� ី ជូន ដំណឹ ង�ង
ំ អស់� លក� ណៈ
េអឡិច្រត�និចេ�េពល�ក៏�ន
េ�យ�រេធ��បច��ប្បន� �ពព័ត៌�ន��ល់ខ� �នរបស់េ� កអ� កេ�េលើ UI
Online ឬេ�យេ�ទូរ ស័ព�េ��ន់មជ្ឈមណ� ល TeleClaim។
្របសិនេបើេ�កអ� កេ្រជើសេរ �សទទួល�រេឆ�ើ យឆ� ងព័ត៌� ន
របស់េ�កអ� ក�លក� ណៈេអឡិច្រត�និ ច �រេអឡិច្រត�និច
មួ យនឹងជូនដំណឹងេ�កអ� ក េ�េពល�រេឆ�ើយឆ�ងព័ត៌�នថ�ីមួយ្រត�វ
�នបិទ្រប�សផ�យក��ងគណនី UI Online របស់េ�កអ� ក។ �រេអ
ឡិច្រត�និច នឹង�ំផ� �វ េ�កអ� កឲ្យចុះេ��ះចូ ល ក��ង គណនី UI
ើ ឆ�ងព័ត៌�នរបស់េ�កអ� ក។
Onlineរបស់េ�កអ� ក េដើម្បីេមើល �រេឆ�យ
េដើម្បី��ស់ប�រជេ្រមើ
�
សែដលអ� ក េពញចិ ត�� ងេ�ះ សូ មចុះេ��ះចូ លក��ង UI
Online រ ច
ួ េ្រជើសេរ �សView and Maintain
េហើយ��ស់ប�រជេ្រមើ
�
សែដលអ� កេពញចិត� �ងេ� � Electronic ឬ Mail
េ�េ្រ�ម Contact Information។
កំណត់ចំ�ំ៖�រេឆ�ើយឆ�ងព័ត៌�ន�លក� ណៈេអឡិ ច្រត� និច គឺ�នែត�
�� អង់េគ� សែតប៉ុេ�
� ះ។

ៃ្របសណីយ៍

េ�កអ� កនឹងទទួល�នេ�យស� �យ្របវ ត�ិនូវ �រេឆ�ើយ ឆ�ងព័ ត៌�ន�ម
ៃ្របសណីយ៍ េបើពុំេ�ះេទលុះ្រ�ែត េ�កអ� កេ្រជើសេរ �ស�រេឆ�ើយ
ឆ�ងព័ត៌�ន�លក� ណៈេអឡិច្រត� និច។

ទូ រស័ព�

េ�កអ� កនឹង្រត�វ �ន�ក់ទង�មរយៈទូរ ស័ព�
្របសិនេបើ�នសំណួរ�ក់�ក់�ក់ទងនឹង�រ�ម�ររបស់េ�កអ� ក។

អន�ញ

សូ មែឆកេមើលេគហទំព័រ របស់េយើងខ��ំ និង UI Online យូ រៗម�ងរកេមើល
�រេធ��បច��ប្បន� �ព ��។
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4. អំពីអត�្របេ�ជន៍ UI របស់េ�កអ� ក
ែផ�កេនះេ��តេ�េលើទិដ��ពបីៃ ន�រកំណ ត់ និង�ររក�អត�្របេ�ជន៍រ បស់ េ�កអ� ក៖
•
•
•

គណ�ចំនួនអត�្របេ�ជន៍ UI ែដលេ�កអ� ក�នសិទ�ិទទួល
�រទទួលអត�្របេ�ជន៍ UI របស់េ�កអ� ក
�រេស� ើសុំអត�្របេ�ជន៍UI ្រប�ំស��ហ៍

�រគណ�ចំនន
ួ ៃនអត�្របេ�ជន៍ UI ែដលេ�កអ�ក�នសិទ�ិទទួល
អ� ក �ម�រសំណង��ក់ៗ�នសិទ�ិទទួលចំនួន ខុសៗ��ៃនអត�្របេ�ជន៍ ។
ចំនួនអត�្របេ�ជន៍ែដលេ�កអ� ក �នសិ ទ�ិទទួល េរៀង�ល់ស�� ហ៍ ្រត�វ �ន
េ��ចំនួនអត�្របេ�ជន៍្រ ប�ំស�� ហ៍រ បស់េ� កអ� ក។
ចំនួនអត�្របេ�ជន៍្រប�ំ ស��ហ៍រ បស់េ�កអ� ក ្រត�វ �នគណ�េ�ក��ងចំនួន 50% ៃនចំនួន
្រ�ក់ឈ�ល
� មធ្យម្រប�ំស��ហ៍រ បស់េ�កអ� ក េ�ក��ងអំឡ�ងរយៈ�លមូ ល��នរបស់េ�កអ� ក ។
ប�� ត�
�ិ ង
ំ េនះ នឹង្រត�វ �នពន្យល់ ែថមបន� េទៀតេ�ក�� ងែផ� កេនះ។ ចំនួន
អត�្របេ�ជន៍្រប�ំស��ហ៍ មិន�ចេលើសពី
ចំនួនអតិបរ�ែដល្រត�វ �នអនុ�� តេ�យច�ប់េ ឡើយ ែដលបច��ប្បន� េនះ្រត�វ �នកំណត់ ក��ង ចំ
នួ ន $974 ក��ងមួ យស��ហ៍។
�រគណ�ចំនួនអត� ្របេ�ជន៍ ែដលេ�កអ�កនឹងទទួ លេរៀង�ល់ ស��ហ៍
េ�កអ� ក�ចកំណត់ចំនួន អត�្របេ�ជន៍្រប�ំស��ហ៍រ បស់េ� កអ� កេ�យ េ្របើ្រ�ស់
ជំ�ន�ងេ្រ�ម:
ជំ� នទី 1: �យ�មចំនូន្រ�ក់ឈ� ល
� សរុបរបស់េ�កអ�ក ក��ងអំឡ
� ង 4 ្រតី�សចុងេ្រ�យ
ែដលេ�ក��ងេ�ះេ�កអ�ក�នេធ��� រ។ ឧ�ហរណ៍៖
្រតី�ស 1

្រតី�ស 2

្រតី�ស 3

្រតី�ស 4

$7,800

$7,800

$8,840

$10,000

ជំ� នទី 2: បែន�ម្រ�ក់ឈ� ល
� ក� ង្រតី�សែ ដលខ� ស់ បំផុតចំ នួន២។ ឧ�ហរណ៍៖

្រតី�ស 1

្រតី�ស 2

្រតី�ស 3

្រតី�ស 4

$7,800

$7,800

$8,840

$10,000

ពីរ្រតី�សែដលទទួ ល�ន្រ�ក់ឈ� �លខ�ស់ បំផុត
េ�ក��ងឧ�ហរណ៍េនះ្រតី�ស 3 និង្រតី�ស 4 គឺ�្រតី�សខ� ស់បំផុត៖
$8,840 + $10,000 = $18,840
កំណត់ចំ� ំ៖្របសិនេបើេ�កអ� ក�នេធ���រ 2 ្រតី�សឬតិច�ង សូ មេ្របើែត្រតី�សែដល�ន
្រ�ក់ឈ�ល
� ខ� ស់បំផុត។
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�រគណ�ចំនួនសរុបៃនអត� ្របេ�ជន៍ ែដលេ�កអ�កនឹងទទួ លេ�េ្រ�ម UI
េ�កអ� ក�ចកំណត់ចំនួនអត�្របេ�ជន៍្រ ប�ំស�� ហ៍រ បស់េ� កអ� ក
េ�យេ្របើ្រ�ស់ជំ�ន�ងេ្រ�ម:
ជំ� នទី 3: ែចកផលបូ កៃនពីរ្រតី�សខ�ស់ បំផុត �មួ យនឹង26: ចំនួនៃនស��ហ៍
េ�ក��ង្រតី�សផ្សំរម
ួ ប�� �ល�� ។
$18,840 = $724.61
26
េ�ក��ងឧ�ហរណ៍េនះ $724.61 គឺ�្រ�ក់ឈ�ល
� មធ្យម្រប�ំស��ហ៍រ បស់េ� កអ� ក។
កំណត់ចំ� ំ៖ ្របសិនេបើេ�កអ� ក�នេធ���រ2 ្រតី�សឬតិច�ង សូ មែចក្រតី�សខ� ស់បំផុត
នឹង13 ស��ហ៍េដើម្បីកំណត់្រ�ក់ឈ�ល
� មធ្យ ម្រប�ំស ��ហ៍រ បស់ េ�កអ� ក។
ជំ� នទី 4: ែចក្រ�ក់ឈ� ល
� ្រប�ំស��ហ៍របស់េ�កអ� ក ពីជំ� នទី 3
េ��ពីរែផ�កេដើម្បីកំណត់ចំនួនអត� ្របេ�ជន៍ ្រប�ំ ស ��ហ៍របស់េ �កអ�ក។
$724.61 = $362.30 បង�ត់ចំនួនេ��ដុ��រែដល� នចំ នួនែក្បរ្របែហលបំផុ ត = $362
2
$362 គឺ�ចំនួនអត�្របេ�ជន៍្រប�ំ ស��ហ៍រ បស់េ�កអ� ក។

្របសិនចំនួន្រ�ក់ឈ� ល
� មធ្យម្រប�ំ
ស��ហ៍របស់េ�កអ�កគឺ៖

អត� ្របេ�ជន៍្រប�ំស��ហ៍អតិ
បរ�របស់េ�កអ�កគឺ៖

$650

$325

$984

$492

$2,000

$974

$3,000

$974

�រគណ�ចំនួនសុរបៃនអត� ្របេ�ជន៍ ែដលេ�កអ�កនឹងទទួ លេ�េ្រ�ម UI
ចំនួនសរុបៃនអត�្របេ�ជន៍ េ�កអ� ក�ចទទួលេ�ក��ង��ំអត�្រ បេ�ជន៍រ បស់េ� កអ� ក
គឺ្រត�វ �នេ�� ចំនួនអត�្របេ�ជន៍អ តិបរ�របស់ េ�កអ� ក។
ចំនួនអត�្របេ�ជន៍អ តិបរ�របស់េ�កអ� ក គឺចំនួន�ប�ង 30
ដងៃនចំនួនអត�្របេ�ជន៍្រប�ំស ��ហ៍រ បស់េ� កអ� ក ឬ 36% ៃន្រ�ក់ឈ�ល
� សរុប ក��ង
រយៈ�លមូ ល��នរបស់េ�កអ� ក។
ឧ�ហរណ៍ដូចតេ�េនះប��ញអំពីរ េបៀបកំ ណត់ ចំនួ នអត�្របេ�ជន៍ អតិបរ�រ បស់េ�កអ� ក ។
ដំេណើរេរឿង A:្របសិនេបើចំនួនអត� ្របេ�ជន៍្រប�ំ ស ��ហ៍របស់េ �កអ�ក គឺ $362
គុណេលខេនះ�មួ យ 30
$362.30 x 30 = $10,860
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ដំេណើរេរឿង B: 36% ៃនចំនួន្រ�ក់ឈ� ល
� សរុប េ�ក��ងរយៈ�លមូ ល�� នរបស់េ�កអ�ក
$7,800 + $7,800 + $8,840 + 10,000 = $34,400 (្រ�ក់ឈ�ល
� សរុប)
$34,440 x 0.36 = $12,398

េ្រ�ះែត $10,860 តិច�ង $12,398 ដូេច�ះ ចំនួនអត�្របេ�ជន៍ អតិ បរ�របស់េ�កអ� ក គឺ
$10,860។
�រគណ�នូវរយៈេពលយូ រប៉ុន�ែដលេ�កអ�ក�ចទទួ លអត� ្របេ�ជន៍
ចំនួនស��ហ៍ ែដលេ�កអ� ក�ចទទួល អត�្រ បេ�ជន៍ គឺ្រត�វ �នគណ�
េ�យែចកចំនួនអត�្របេ�ជន៍ អតិ បរ�របស់េ� កអ� ក
�មួ យនឹងចំនួនអត�្របេ�ជន៍្រប�ំ ស��ហ៍រ បស់ េ�កអ� ក។ ចំនួនអតិបរ�ៃនស��ហ៍ ែដលអ� ក
�ម�រសំណង�ចទទួលនូ វ អត�្របេ�ជន៍េព ញគឺ 30 (េ�យកំណត់្រតឹម 26
ស��ហ៍ក��ងអំឡ�ងអត�្របេ�ជន៍ែដល�នព ន�រេពលបែន� ម និងអនិកម��ព�ប)។
េ�ះបី�៉ងេនះក� ី បុគ�ល�េ្រចើន
�នលក� ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រ�ន់ក��ង�រទទួ ល�រ���� ប់រ ងែដល� នរយៈេពលតិ ច�ង 30
ស��ហ៍។
ឧ�ហរណ៍៖ ចំនួនអត�្របេ�ជន៍អ តិបរ�របស់ េ�កអ� កគឺ $10,860
េហើយចំនួនអត�្របេ�ជន៍្រ ប�ំ
ស��ហ៍រ បស់េ�កអ� កគឺ $362។

$10,860 = 30 ស��ហ៍
$362

េ�ក��ងឧ�ហរណ៍េនះ េ�កអ� កនឹង�នសិទ�ិទទួល $362 ក��ងរយៈេពល 30 ស��ហ៍។
ឧ�ហរណ៍៖ចំនួនអត�្របេ�ជន៍អ តិបរ�របស់េ� កអ� កគឺ $8,688 េហើយ
ចំនួនអត�្របេ�ជន៍្រប�ំ ស��ហ៍រ បស់េ�កអ� ក គឺ $362។
$8,688 = 24 ស��ហ៍
$362
េ�ក��ងឧ�ហរណ៍េនះ េ�កអ� កនឹង�នសិទ�ិទទួល $362 ក��ងរយៈេពល 24 ស��ហ៍។
�រ�ត់ទុក ្រ�ក់ចំ� យទំនុកប្រម�ង កូ ន
ច�ប់�ម�រត្រម�វ � ្រ�ក់ចំ�យទំនុកប្រម�ង កូ ន ្រត�វ ែតដកេចញពី UI េ�េពល DUA
�នទទួលលិខិតប��ប់ឲ្យ �ត់្រ�ក់ទុកពី��ក់�រព្រងឹង�រទំនុកប្រម�ងកូ ន (Child Support
Enforcement Agency,CSE) ែដល្រត�វ �ន�ក់ឲ្យទទួលបន��ក ្រគប់្រគង Part D ៃន Title IV
ៃនច�ប់េប�សន� ិសុខសង�ម (Social Security Act)។
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�រ�ត់ទុកពន�្រ�ក់ចំណូលរបស់ សហព័ន� និងរដ�
អត�្របេ�ជន៍ UI របស់េ�កអ� កគឺ�ប់ពន� ។ េ�កអ� ក�ចេ្រជើសេរ �សឲ្យេគ�ត់ ទុកព ន�្រ�ក់
ចំណូលរបស់សហព័ន� និង/ឬ របស់រ ដ្ ពី្រ�ក់អត�្របេ�ជន៍្រប�ំស��ហ៍រ បស់េ�កអ� ក
េ�យបំេពញែផ�ក �ត់ទុកពន� ៃន UI Onlineឬ េ�យេ�ទូរ ស័ព�េ� TeleCert ឬមជ្ឈមណ� ល
TeleClaim។េ�កអ� ក�ចនឹង្រត�វ �ន�ម�រត្រម�វ ឲ្យេធ���របង់នូវ
ៃថ�ទូ�ត់�៉ន់��ន្រប�ំ្រតី�សេ�ឲ្យពន� េលើ្រ�ក់ ចំណូ លរបស់ស ហព័ន� និង រដ� ។ DUA
នឹងេផ�ើទ្រមង់ែបបបទ 1099-G ជូនេ�កអ� កេ�្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខមក�
ប��ប់ពី��ំែដលេ�កអ� ក្រត�វ �នបង់ជូ នអត�្របេ�ជន៍ UI ។

�រទទួ លអត�្របេ�ជន៍ UI របស់េ�កអ�ក
្របសិនេបើ �នសិទ�ិសក� ិសម េ�កអ� កនឹង
ទទួល្រ�ក់អត�្របេ�ជន៍ UI
ដំបូងេ�ក��ងទ្រមង់�មូ ល ប្ប�នប័្រ ត
ក��ងរង�ង់
រយៈេពល្រប�ណបីេ�បួ នស��ហ៍
ប��ប់ពី�រ�ក់�ក្យសុំអត�្របេ�ជន៍។
្រ�ក់ដៃទេទៀត�ង
ំ អស់

េលខRouting
9ខ�ង់

េលខគណនី (ពី1 ខ�ង់ េលខមូលប្ប�នប័្រត(មិ
ដល់ 17ខ�ង់)
ន�ប់ប���លេទ)

នឹង្រត�វ �នបង់ជូនេ�កអ� ក� មរយៈ�រ�ក់ ចូលក�� ងគណនី ��ល់ ឬប័ណ�ឥណពន� ។
េ�កអ� កនឹងទទួល�ន េ�យស� �យ្របវត�ិនូវ ប័ណ�ឥណពន� េលើកែលងែតេ�កអ� កេស� ើសុំនូវ �រ
�ក់ចូលក��ងគណនី��ល់។ េ�កអ� ក�ចនឹងេស� ើសុំអត�្របេ�ជន៍ UI របស់េ�កអ� កឲ្យេគបង់
ទូ�ត់ េ�យ�រ�ក់លុយចូ លក��ងគណនី��ល់ ឬប័ណ�ឥណពន� េពល�ក៏�ន
េ�យ�រចុះេ��ះចូ លេ�ក��ងគណនីUI Online របស់េ�កអ� ក ឬេ�យេ�ទូរ ស័ព�េ� TeleCert។
កំណត់ចំ� ំ: េ�កអ�ក�នរយៈេពល 12 ែខ �ប់ពី� លបរ �េច�ទ ែចក�យេដើម្បីចូលេ្របើ្រ �ស់
អត� ្របេ�ជន៍ UI ែដល�នេចញជូនេ�កអ�ក។ ្របសិនេបើ េ�កអ�កខក�នមិន�នប� �រ��ច់
្រ�ក់នូវមូ លប្ប�នប័្រត្រក� ស់ ឬេបើកឲ្យដំេណើរ�រប័ណ�ឥណពន� េ�ះមូ លនិធិពីមូលប្ប�ន
ប័្រត្រក�ស់ និង/ឬមូ លនិធិែដលមិន�នេ្របើ្រ �ស់ែ ដល�ន�ក់ក��ង ប័ណ�ឥណពន�ែដលមិន
ដំេណើរ�រសកម� នឹង្រត�វ�ន�ក់ចូលវ �ញេ� �ន់មូលនិធិជំនួយសេ្រ��ះ UI។
រេបៀបបេង�ើត លប់េ�ល ឬ��ស់ប� �រព័ត៌�ន�រ�ក់្រ�ក់ចូលគណនី ��ល់
េ�កអ� ក�ចបេង�ើត ��ស់ប�រ� ឬលប់េ�ល�រ�ក់្រ�ក់ចូលក��ងគណនី��ល់
េ�យ�រចុះេ��ះចូ លគណនី UIOnline របស់េ�កអ� ក ឬេ�យទូរ ស័ព�េ� TeleCert។
េដើម្បីបេង�ើតឬ��ស់ប�រ�រ
�
�ក់្រ�ក់ចូលក��ងគណនីេ�យ��ល់
េ�កអ� កនឹង្រត�វ �នេស� ើសុំឲ្យផ�ល់េលខស��ល់ ធ��រស្រ� ប់េ ផ�រ ប��� ន្រ�ក់ 9-ខ� ង់ៃន
��ប័នហរ ��� វ ត��រ បស់េ�កអ� ក និងេលខគណនីធ��រររបស់េ�កអ� ក។
សូ មកុំ�ក់ប���លេលខមូ លប្ប� នប័្រតឲ្យេ� ះ។ សូ មេមើល រ ប
ួ �ពមូ លប្ប�នប័្រតគំរ េូ ��ងេលើ។
្របសិនេបើេ�កអ� កចង់ឲ្យអត�្របេ�ជន៍ UI របស់េ�កអ� ក្រត�វ �នេគ �ក់ចូលេ�ក��ងគណនី
សន្សរំ បស់េ�កអ� ក សូ ម�ក់ទងធ��រ ឬ��ប័នហរ ��� វ ត��រ បស់េ�កអ� កសុំ េលខ
ស��ល់ធ��រស្រ�ប់េផ�រ ប���ន្រ�ក់និងេលខគណនី។
េ�េពលេ�កអ� កចុះេ��ះស្រ�ប់�រ�ក់្រ� ក់ក�� ងគណនីេ�យ��ល់ �ន
រយៈ�លេផ��ង��ត់គណនីចំនួន្រ�ំ បួនៃថ�ៃ នៃថ�េ ធ���ររ�ងៃថ�
េ�កអ� កចុះេ��ះស្រ�ប់�រ�ក់្រ�ក់ក�� ងគណនីេ �យ��ល់ និងៃថ�ែដលអត�្របេ�ជន៍ UI
របស់េ�កអ� ក �ច្រត�វ �នប���នេ�ធ��ររបស់េ�កអ� ក �លក� ណៈេអឡិច្រត�និច។
រយៈ�លេនះ គឺ្រត�វ �នេ្របើ្រ�ស់ េដើម្បីប��ក់យក��រនូ វ ព័ត៌�នគណនីរ បស់េ� កអ� ក
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និងេលខស��ល់ធ��រស្រ�ប់េផ�រ ប��� ន្រ�ក់/ េលខ ស��ល់ស្រ�ប់្របតិបត�ិ�រេផ�រ ប���ន
ៃន��ប័នហរ ���វត��រ បស់េ�កអ� ក។
�រយល់ដឹងអំពីជេ្រមើសៃន�របង់ទូ� ត់្រ �ក់របស់េ�កអ�ក
ប័ណ�ឥណពន� DUA Debit MasterCard®

�រ�ក់្រ�ក់ចូលក��ងគណនីេ�យ��ល់
�មួ យនឹង�រ�ក់្រ�ក់ចូលក��ងគណនី
េ�យ��ល់ អត�្របេ�ជន៍ UI
្រប�ំស��ហ៍ របស់េ�កអ� ក ្រត�វ �ន�ក់
ចូ លក��ងគណនីមូលប្ប�នប័្រត ឬសន្ស ំ
របស់េ�កអ� ក�លក� ណៈេអឡិច្រត�និ ច។

លុះ្រ�ែតេ�កអ� កេ្រជើសេរ �សឲ្យេគ�ក់
អត�្របេ�ជន៍ UI របស់េ�កអ� កេ�យ��ល់
ចូ លេ�ក��ងគណនីធ��ររបស់េ�កអ� ក
េបើពុំេ�ះេទអត�្របេ�ជន៍
នឹង្រត�វ �នេចញឲ្យ�មរយៈប័ណ� ឥណពន�
DUA Debit MasterCard។

�រ�ក់្រ�ក់ចូលក��ងគណនីេ�យ�� ល់
អនុ��តដល់េ�កអ� កឲ្យចូ លេ្របើ្រ�ស់ មូ
លនិធរិ បស់េ�កអ� ក
�ន់ែត�យ្រស� លេចញពីគណនីធ��រ
��ល់រ បស់េ�កអ� ក។

េ�កអ� ក�នលក� ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រ� ន់រ ច
ួ
េហើយស្រ�ប់ប័ណ�ឥណពន� MasterCard
ែដល�ន្រ�ក់រ ច
ួ េហើយេនះ—��ន�ម
ំ �រ
ត្រម�វ ឲ្យ�ននូ វ មូ លប្ប�នប័្រតឥណ�នឬ
ឬគណនីធ��រេឡើយ។
េ�េពលេ�កអ� ក្រត�វ �នេគេចញជូ ននូ វ �រ
បង់ទូ�ត់អត�្របេ�ជន៍ UI
េ�ះ្រ�ក់បង់ទូ�ត់គឺ្រត�វ �ន
�ក់ចូលេ�យស� �យ្របវត�ិេ�ក��ងប័ណ� ។

�រេ្របើ្រ�ស់ប័ណ�ឥណពន� DUA របស់េ�កអ�ក
�មួ យប័ណ�ឥណពន� DUA របស់េ�កអ� ក
េ�កអ� ក�ចេ្របើលុយេ�េលើប័ណ�
េដើម្បីទិញឬដក�ច់្រ�ក់។េ�កអ� ក�ចទទួល� ន�ច់្រ� ក់
ពី�៉សុីន ATM ឬេ�ឯធ��រ�មួ យក៏�នែដល�នប��ញ
និមិត�ស�� MasterCard ។ េ�កអ� ក�ចេ្របើប័ណ�ឥណពន�
MasterCard
របស់េ�កអ� កេ�ឯធ��រ Bank of America ឬ�៉សុីន គឺ��ណិជ�ស��ចុះប��ីរបស់្រ ក�មហ៊ុន
ATM របស់ប�
� ញ Allpoint �មួ យក៏�
MasterCard International Incorporated។
នេ�យឥតគិតៃថ�។េ�ះ�៉ ង�
�តឥណពន� �ន ្រ�ក់រ ួច� ំងេនះ
េ�កអ� ក�ចនឹង្រត�វ �នគិតកៃ្រ មេ�
្រត�វ�នេចញេ�យធ��រ Bank of America,
ហ៊ុយេស�កម� ្របសិនេបើ�ពុំែមន�ធ��រ
N.A., អនុេ �ម�ម��� ប័ណ�ពី្រ ក�មហ៊ុន
Bank of America ឬ�៉សុីន ATM ៃនប�
� ញ
MasterCard International Incorporated។
Allpoint។ មិន�ន�រយកេ�ហ៊ុយេឡើយក��ង
�រេ្របើ្រ�ស់ប័ណ�ឥណពន� DUA របស់េ�កអ� កស
្រ�ប់�រទិញក��ងទីកែន� ងែដលទទួ លប័ណ� MasterCard ។
សូ ម�ន�រ�ងេ្រ�មេនះេ�យ្រប�ង្របយ័ ត� ែដល�ក់ទងនឹង�រគិតៃថ���

និង�រប��ញព័ត៌�នសំ�ន់ៗដៃទេទៀត ។ �តធ��រ (Debit Card ) របស់ Bank of
America មិន�នគិតៃថ�្រប�ំែខ ៃថ�ស្រ�ប់�រទិញម�ងៗ ៃថ� ATM ក��ងប��ញ
ៃថ��កសួ រ ទឹក្រ�ក់ក��ងគណនី ឬ�រគិតៃថ���ក��ង�រទូរ ស័ព�េ��ន់ែផ�កេស�អតិថិ ជ នេទ ។
�តធ��រ ( Debit Cards) គឺស�ិតេ្រ�ម�រគិតៃថ�េស� 85 េសនក��ងមួ យ្របតិបត�ិ�រ
(transaction) ចំេ�ះ្របតិបត�ិ�រ�ង
ំ �យ�ែដលេ្របើ ATM េ្រ�្របព័ន�
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ៃថ�ប�រយក�តថ�
�
ីែដលរ�លងេពលែតមួ យយ ប់ គឺតៃម� $10 េហើយ្របតិបត�ិ�រេ្រ�្របេទ�ង
ំ �យ
� ។ �ត Massachusetts
គឺ�នតៃម� 3% �គរយ ៃនចំនួនែដលគិតទូរ �ត់ក��ង សហរដ��េមរ ក
DUA Debit MasterCard គឺ្រត�វ�នេចញេ�យធ��រ Bank of America ។
មិន�ន�រគិតៃថ�ក��ង�រេ្របើេដើ ម្បីទិញ ឬេបើកដំេណើរ �រ (activate)�តេនះេទ ។

េដើម្បីសិក�ែស� ងយល់បែន� មេទៀតអំពី�រ�ក់្រ�ក់ ចូល ក��ងគណនីេ �យ�� ល់ ឬប័ណ�ឥណពន�
DUA សូ មចូ លេ�េគហទំព័រ https://www.mass.gov/service-details/multilingual-debitcard-inf ormation ឬ េ�ទូរស័ព�េ��ន់េលខ 1-855-898-7292. ។
�រ�នលក� ណៈសម្បតិ�្រគប់្រ�ន់ �រ�ថ�ី ស្រ� ប់ អត� ្របេ�ជន៍
្របសិនេបើ�រ�ម�រសំណងអត�្របេ�ជន៍ UI របស់េ�កអ� ក្រត�វ �នបដិេសធ ពីេ្រ�ះែត�លៈ
េទសៈ �ក់ព័ន�នឹង�រ��ច់េចញពី�រ�រ របស់េ�កអ� ក េ�កអ� ក�ច�ន
លក� ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រ�ន់�រ�ថ�ី�ន េ�យ�របំេពញ�ន�ម្រគប់េ�នឹង
ល័ក�ខ័ណ��ម�រត្រម�វ ដូចតេ�៖
•
•

រកឲ្យ�ន�រ�រថ�ី េធ���រ�រ�៉ងេ�ច�ស់ឲ្យ�ន្រ�ំបីស��ហ៍ និងរក�ន្រ�ក់ឈ�ល
�
ដុលេស� ើ ឬេ្រចើន�ង្រ�ំបីដងៃនចំ នួន អត�្របេ�ជន៍្រ ប�ំស�� ហ៍រ បស់េ� កអ� ក។
�ក់�ក្យសុំ�រ�ម�រសំណងថ�ីសអ
ុំ ត�្រ បេ�ជន៍ UI ្របសិនេបើ�រ�ម�រេលើកចុងេ្រ�យ
របស់អ�ក្រត�វ �នប�� ប់។ ្របសិនេបើ ��ំអត�្របេ�ជន៍រ បស់អ�កមិ ន�ន់� នប�� ប់
អ� ក្រត�វ េបើក�រ�ម�របច��ប្បន� រ បស់អ�ក�រ�ថ�ី។

ស��ហ៍រង់�ំ
ច�ប់រ ដ� Massachusetts �ម�រត្រម�វ � េ�កអ� ក្រត�វ ែតឆ�ង�ត់រ យៈ�ល
រង់�ំេ�យ��ន�រទូ�ត់ចំនួនមួ យស��ហ៍ ប��ប់ពី�ក់�ក្យសុំអត�្របេ�ជន៍ UI
របស់េ�កអ� ក។ ស��ហ៍រ ង់�ំគឺ�ស��ហ៍ដំបូងែដលេ� កអ� ក េស� ើសុំ អត�្រ បេ�ជន៍ UI
េហើយបំេពញ �ន្រគប់េ��មល័ក�ខ័ណ��ម�រត្រម�វ សិទ�ិសក� ិ សមទទួល� ន�ង
ំ អស់។
េបើេ�ះបី�េ�កអ� ក��ន�រ�រេធ��ក��ងរយៈេពលែតមួ យ ស��ហ៍ ក៏េ�យ េ�កអ� ក្រត�វ ែតេស� ើសុំ
អត�្របេ�ជន៍ស្រ�ប់ស��ហ៍េ�ះ
េដើម្បីបំេពញឲ្យ�ន្រគប់េ��មល័ក�ខ័ ណ��ម�រត្រ ម�វ ស��ហ៍រ ង់ �ំរ បស់េ� កអ� ក
ស្រ�ប់��ំអត�្របេ�ជន៍រ បស់េ�កអ� ក ។ េ�កអ� កឆ�ង�ត់ស��ហ៍រ យៈ�លរង់�ំែតមួ យ ដង
ប៉ុេ�
� ះ ក��ងអំឡ�ង��ំអត�្របេ�ជន៍រ បស់េ� កអ� ក េបើេ�ះបី��រ�ម�រសំណងរបស់េ�កអ� ក
មិនដំេណើរ �រសកម� េហើយេ�កអ� កេបើកេឡើងវ �ញ
�េ្រចើនដងក��ងអំឡ�ង��ំអ ត�្របេ�ជន៍រ បស់េ�កអ� ក ក� ី។
�រេស�ើសុំអត� ្របេ�ជន៍ UI ្រប�ំស��ហ៍
ប��ប់ពី�ន�ក់�ក្យសុំអត�្របេ�ជន៍ េហើយ
េ�កអ� ក្រត�វ ែតេស� ើសុំអត�្របេ�ជន៍េរៀង�ល់ស��ហ៍ ។
្របសិនេបើេ�កអ� កមិនេស� ើសុំអ ត�្របេ�ជន៍ �៉ ង�ន់េព លេវ�េ�ះេទ
េ�កអ� ក្របែហលនឹងមិន�ច ទទួល្រ�ក់ទូ�ត់ អត�្របេ�ជន៍ស្រ�ប់ស��ហ៍ េ�ះេឡើយ ។
េ�កអ� ក�នជេ្រមើសដ៏�យ្រស� លពីរ
ស្រ�ប់�រេស� ើសុំអត�្របេ�ជន៍្រប�ំ ស��ហ៍រ បស់េ�កអ� ក៖
•

ចូ លេ�េគហទំព័រ www.mass.gov/dua េហើយចុះេ��ះចូ លេ�ក��ងគណនី UI Online
របស់េ�កអ� ក។ េ�កអ� ក�ចេធ��ែបបេនះេ�ៃថ�� មួ យៃនស��ហ៍ ក៏� ន រ�ងេ�៉ង
6:00 ្រពឹកនិងេ�៉ង10:00 យប់។
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•

ទូរ ស័ព�េ� DUA TeleCert �មេលខ1-617-626-6338
។េ�កអ� ក�ចេធ��ែបបេនះេ�ៃថ�� មួ យៃនស��ហ៍ ក៏�ន រ�ងេ�៉ង 6:00 ្រពឹកនិងេ�៉ង
10:00 យប់។

�ល�េ�កអ� ក�ន�ក់�ក្យ�ម�រ េ�កអ� ក្រត�វ ែតេស� ើសុំអត�្របេ�ជន៍េរៀង�ល់ស��ហ៍
ែដលក��ងអំឡ�ងេពលេ�ះ េ�កអ� កស� ិតេ�ក��ង�ព ��ន�រ�រេធ��មួយែផ�ក ឬ�ង
ំ ្រស�ង។
ៃថ��ទិត្យគឺ�ៃថ�ដំបូងៃនស��ហ៍ ែដលេ�ៃថ�េ �ះ េ�កអ� ក�ចេស� ើសុំអត�្របេ�ជន៍
ស្រ�ប់ស��ហ៍មុន។ អ� ក្រត�វ េស� ើសុំអត�្របេ�ជន៍េ� ក��ងរយៈេពល 21ៃថ�
គិត�ប់ពីស��ហ៍ ែដលអ� កេស� ើសុំ េបើមិនដូេ��ះេទ អ� កនឹងមិន�ច
ទទួល�ន�រទូ�ត់អត�្របេ�ជន៍ ស្រ�ប់រ យៈេពលេ�ះេឡើយ ។ ្របសិនេបើេ�កអ� កមិនេស� ើសុំ
អត�្របេ�ជន៍ស្រ�ប់ពីរ ស��ហ៍� ប់ៗ��
េ�កអ� ក�ចនឹងេបើកេឡើង វ �ញនូ វ �រ�ម�រសំ ណងរបស់េ�កអ� ក
េ�យ�រចុះេ��ះចូ លេ�ក��ងគណនី UIOnline របស់េ�កអ� ក េ�យេ�ទូរ ស័ព�េ� TeleCert ឬ
មជ្ឈមណ� ល TeleClaim។ UIOnline ទទួលយកសំេណើសុំអត�្របេ�ជន៍ស្រ� ប់រ យៈេពល
ពីរ ស��ហ៍ថ�ីចុងេ្រ�យបង�ស់។ ្របសិនេបើអ�កចង់េស� ើសុំ�រទូ�ត់ អត�្របេ�ជន៍ េ្រ�ពីរ យៈេពលពីរ
ស��ហ៍ចុងេ្រ�យបង�ស់ អ� ក្រត�វ �ក់ទងេ�មជ្ឈមណ� ល TeleClaim Center ។
េ�េពលេស� ើសុំអត�្របេ�ជន៍ េ�កអ� ក្រត�វ ែត�យ�រណ៍្រ�ក់ឈ�ល
� ដុល
(ចំនួន្រ�ក់ឈ�ល
� សរុបមុននឹងពន�្រ ត�វ �នដកេចញ) ស្រ�ប់�រ�រែដល្រត�វ �នេធ��
និង្រ�ក់ចំណូល�មួ យែដល�នបង់េ�េ� កអ� កស្រ�ប់ ស��ហ៍េ� ះ។
េ�កអ� ក្រត�វ ែត�យ�រណ៍្រ�ក់ឈ�ល
� �ង
ំ អស់រ បស់េ� កអ� កស្រ�ប់ ស��ហ៍
(ៃថ��ទិត្យរហូ តដល់ៃថ�េ�រ�) ែដលេ�ក��ងេ�ះ�្រត�វ �នេ�កអ� ករក� នេបើេ�ះបី�
េ�កអ� កមិន�ន់្រត�វ �នបង់ទូ�ត់ ជូន េ�េឡើយ ក៏េ�យ ។
្របសិនេបើេ�កអ� ក កំពុង�យ�រណ៍ពី្រ�ក់ឈ�ល
� �នពី�រេធ���ររកសុីេ �យខ� �នឯង សូ ម
�យ�រណ៍នូវ ្រ�ក់ឈ�ល
� សុទ� (ចំនួន្រ�ក់ឈ�ល
� សរុបប��ប់ពច
ី ំ�យ�ជីវ កម�្រ ត�វ �នដកេចញ)។
េ�កអ� ក្រត�វ ែត�យ�រណ៍នូវ ្រ�ក់ចំណូល�ង
ំ អស់
េលើកែលងែតអត�្របេ�ជន៍េប�សន� ិសុខ សង� មែតប៉ុេ�
� ះ។ ្របេភទ
ៃន្រ�ក់ចំណូលែដល្រត�វ ែត�យ�រណ៍ េហើយ�ចនឹង្រត�វ �ន�ត់ដក េចញពីអត�្របេ�ជន៍ UI
របស់េ�កអ� ករ ម
ួ �ន្រ�ក់បំ�ច់អតី ត�ព�រ�រ ្រ�ក់ស្រ�ប់វ �ស្សម�ល ្រ�ក់េ�ធន
និង្រ�ក់�រទិញ្រក�មហ៊ុនយក��ច់។
កំណត់ចំ�ំ៖ DUA េ្របើ្របេភទ��ៃនវ �ធី��ស� េដើម្បី�វរក្រ�ក់ ឈ�ល
� និង្រ� ក់ចំណូ លែដល
មិន្រត�វ �ន�យ�រណ៍ ។
ច�ប់ែចងពី�រពិន័យចំេ�ះ�រ�ក់ �នមិ ន�យ �រណ៍េទៀង្រតង់នូវ ្រ�ក់ ចំណូ ល និង�រ�រ។
្របសិនេបើេ�កអ� កកំពុងែតេ្របើ UIOnline េ�កអ� កនឹងទទួល�នៃផ�េអ្រកង់ស្រ�ប់េ ធ���រ
ប��ក់យក��ន�រ េ�េពលសំេណើសុំអត�្របេ�ជន៍រ បស់េ� កអ� ក� នប�� ប់។
្របសិនេបើេ�កអ� កកំពុងែតេ្របើ្រ បព័ន� TeleCert េ�កអ� កនឹងឮ�រ
ស្រ�ប់ប��ក់យក��ន�រ េ�េពលសំេណើសុំអត�្របេ�ជន៍រ បស់េ� កអ� ក�នប�� ប់។
សូ ម្រ�កដ��នរង់�ំ�រ ស្រ�ប់ប��ក់យក��ន�រ មុននឹងេចញពី្របព័ន��មួ យៃន
្របព័ន��ង
ំ ពីរ េនះ។

េ�កអ� កមិន�នសិទ �ិសក� ិសមស្រ�ប់ទទួល�នអត�្របេ�ជន៍ស្រ�ប់រយៈ�ល�
មួ យែដល េ�កអ�កេ�េ្រ�សហរដ��េមរ �ក ទឹកដីរបស់�ឬ្របេទ
ស���េ�ះេឡើយេ�កអ�កមិនគួរេស� ស
ើ ុំ អត�្របេ�ជន៍ស្រ�ប់ េពលេ�ះេទ។
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�ររក�អត�្របេ�ជន៍ UI
1. �យ�រណ៍្រ�ក់ឈ� ល
� ែដលេ�កអ�ករក�នក��ង ខណៈ េធ��� រេ្រ�េ�៉ង និងទទួ លអត� ្របេ�ជន៍
UI
្របសិនេបើេ�កអ� កេធ���រេ្រ�េ�៉ង ក��ងអំឡ�ងស��ហ៍ ែដលេ�កអ� ក េស� ើសុំ អត�្របេ�ជន៍ UI
េ�កអ� កេ�ែត�ចនឹង្រត�វ �នបង់ទូ�ត់្រ� ក់អ ត�្របេ�ជន៍ UI ដែដល ្របសិនេបើ្រ�ក់ឈ�ល
�
ដុលរបស់េ�កអ� ក (ចំនួន្រ�ក់ឈ�ល
� សរុបមុននឹងពន�្រ ត�វ �នដកេចញ) �នចំនួន
តិច�ងចំនួនអត�្របេ�ជន៍្រប�ំស ��ហ៍រ បស់េ� កអ� ក។
្រ�ក់ឈ�ល
� �មួ យក៏េ�យែដល�នចំ នួនេលើសពី 1/3 ៃនចំនួនអត�្របេ�ជន៍្រ ប�ំស�� ហ៍
(ក៏្រត�វ �ន��ល់ផងែដរ��្រ�ក់ចំណូលែដលមិន �ប់ ចូ លក�� ងអត� ្របេ�ជន៍ Earn in g s Disreg ard ែដរ)
្រត�វ�នដកេចញេ�យគិ តេ� �មតៃម� របស់ �េចញ ពីចំនួនអត� ្របេ� ជន៍្រ ប�ំ ស�� ហ៍ ែដល�ចឲ្យ�ន�រទូ �ត់ UI
មិន្រគប់ ចំ នួ ន។
្របសិនេបើេ�កអ� កេធ���រេពញេ�៉ងេ� ក��ង ស��ហ៍� ក់�ក់� មួ យ
េ�កអ� កនឹង្រត�វ �ន�ប់ទុក�� ន�រ�រេធ�� «េពញេ�៉ង»
មិន�្រ�ក់ឈ�ល
� របស់េ�កអ� កប៉ុ�� នេ�ះេឡើយ េហើយេ�កអ� ក
នឹង��នសិទ�ិសក� ិសមស្រ�ប់អត�្រ បេ�ជន៍ UI ស្រ�ប់ស��ហ៍េ�ះេឡើយ។
េពញេ�៉ង�មធម�� គឺ�នចំនួនេ�៉ងរ�ង 35 និង 40 េ�៉ងមួ យស��ហ៍។
េ�កអ� កគឺ្រត�វ �ន�ប់ទុក��នេធ���រេពញេ�៉ង ្របសិនេបើេ�កអ� កកំពុងែតេធ���រ
�ម�លវ ��គ�មទ��ប់�ធម��េ�ក�� ង�រ�រឬមុខរ បររបស់េ�កអ� ក ។
ឧ�ហរណ៍ប��ប់ពិពណ៌�អំពីរ េបៀបគណ�្រ� ក់អ ត�្របេ�ជន៍្រ ប�ំស�� ហ៍
េ�យគិតប���ល�ង
ំ �រដកេចញ្រ�ក់ឈ�ល
� �មួ យ។
ជំ� នទី 1៖គណ��រដកេចញនូវ្រ�ក់ឈ� ល
�
ឧ�ហរណ៍៖ ្របសិនេបើចំនួនអត�្របេ�ជន៍្រ ប�ំស�� ហ៍គឺ $270
េហើយ្រ�ក់ឈ�ល
� ្រប�ំស��ហ៍រ បស់េ�កអ� ក គឺ $120
ចំនួនអត�្របេ�ជន៍្រប�ំ ស��ហ៍

$270

្រ�ក់ចំណូលមិន�ប់ប���លក�� ងអត�្រ បេ�ជន៍

$90 (1/3 of $270 = $90)

្រ�ក់ឈ�ល
� ្រប�ំស��ហ៍

$120

្រ�ក់ឈ�ល
� េលើសពីចំនួនអតិបរ�ែដល� នអនុ�� ត

$30 ($120 – $90 = $30)

ជំ� នទី 2: គណ�្រ�ក់អត� ្របេ�ជន៍្រប�ំស ��ហ៍
ចំនួនអត�្របេ�ជន៍្រប�ំ ស��ហ៍

$270

្រ�ក់ឈ�ល
� អវ �ជ��នេលើចំនួន អតិ បរ�

- $30

ចំនួនអត�្របេ�ជន៍្រប�ំ ស��ហ៍ ែកស្រម� លេឡើ ងវ �ញេហើយ

= $240

កំណត់ចំ� ំសំ� ន់៖ ្របសិនេបើ្រ�ក់ឈ�ល
� /្រ�ក់ស្រ�ប់ៃថ�ឈ ប់ស្រ� ក េស� ើ��េ�នឹង
ឬធំ�ងចំនួនអត�្របេ�ជន៍្រ ប�ំស��ហ៍រ បស់េ� កអ� កបូ ក នឹង 1/3ៃន្រ�ក់ ចំណូលែដលមិន គិត
ប���ល េ�ះនឹង��នអត�្របេ�ជន៍�្រត�វ �នបង់ ទូ�ត់ ជូន េឡើយ។
េ�កអ� ក្រត�វ �ន�ម�រត្រម�វ ឲ្យ�យ�រណ៍្រ�ក់ឈ�ល
� �ង
ំ អស់ េបើេ�ះ�
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�មិនជះឥទ�ិពលប៉ះ�ល់េ�េលើចំនួ នអត�្របេ�ជន៍្រ ប�ំស�� ហ៍រ បស់េ� កអ� កក� ី។
្របសិនេបើេ�កអ� កទទួល្រ�ក់ចំណូ លេលើស ពីចំនួ នអត�្របេ�ជន៍្រ ប�ំស�� ហ៍រ បស់េ� កអ� ក
េ�កអ� ក្រត�វ ែតេបើកេឡើងវ �ញនូ វ �រ� ម�រសំណងរបស់េ�កអ� ក េ�យេ្របើ្រ�ស់ UI Online
េ�យេ�ទូរ ស័ព�េ� TeleCert ឬមជ្ឈមណ� ល TeleClaim។
2. ចូ លរម
ួ ក��ងសិ�� ��ៃនមជ្ឈមណ�ល�ជី ព MassHire (MassHire Career Center)
េ�កអ� ក�ចនឹង្រត�វ �ន�ម�រត្រម�វ ឲ្យចូ លរ ម
ួ សិ����េ� ឯមជ្ឈមណ� ល� ជីព MassHire
(MassHire Career Center ) េដើម្បីជួយេ�កអ� កែស� ងរក�រ�រ។ េ�លបំណង េ�លបឋម
ៃនសិ���� គឺេដើម្បីផ�រ��ប់េ�កអ� ក េ�នឹង្របភពព័ត៌�នែស� ងរក�រ�រ�េ្រចើន ែដល
�នេ�មជ្ឈមណ� ល�ជីព MassHire (MassHire Career Center)។ ្របសិនេបើេ�ក
អ� កទទួល�នេសចក� ីជូន ដំណឹង េ�កអ� ក្រត�វ ែតកំណត់េពល
និងេ�សិ����េ�្រតឹម�លបរ �េច�ទែដល� នប�� ក់េ�ក�� ងលិ ខិត។
្របសិនេបើេ�កអ� កមិនេ�
សិ����ែដល�នកំណត់េពល�លវ �� គេទ ��ចបង�ឲ្យ
�ននូ វ �រយឺត�៉វនូ វ �របង់ទូ�ត់្រ�ក់ ឬ�រ�ត់បង់អត�្របេ�ជន៍ របស់េ�កអ� ក ។
សូ មទូរ ស័ព�េ�្របព័ន��ក់កំណត់�លវ �� គ សិ����េ�យស� �យ្របវត�ិៃនមជ្ឈមណ� ល� ជីព
MassHire (MassHire CareerCenter) �មេលខ
1-800-653-5586 ឬមជ្ឈមណ� ល�ជីព MassHire (MassHire Career Center)
េ�ែក្បរេ�កអ� កបំផុត េដើម្បីកំណត់េពល
េវ�ៃន�រចូ លរ ម
ួ របស់េ�កអ� កប��ប់ពីេ�កអ� កទទួលេសចក� ី ជូន ដំណឹ ងឲ្យចូ លរ ួម។

3. ចូ លរួម្របឡ
� ក�ក់ព័ន�ក�ង
� សកម��ពែស� ងរក�រ�រ
្រកសួ ងជំនួយ�រនិកម��ព ៃនរដ�Massachusetts (The Massachusetts Department of
Unemployment Assistance, DUA) �ម�រត្រម�វ ្រប�រេ�ះ��ល័
ក� ខណ
័ � ៃន�ព�នសិទ�ិសក� ិសមទទួ ល�ន េ�កអ� ក្រត�វ ែត៖
•

េធ���រែស� ងរក�រ�រ�៉ង�ស់ចំនួន 3 ដង ក��ងមួ យស��ហ៍។

•

រក�កំណត់្រ���យលក� ណ៍អក្សរលំអិ តៃនសកម� �ពែស� ងរក�រ�ររបស់អ� ក។

•

រក�ទុកច�ប់ចម�ងឯក�រ �ក់ព័ ន�នឹ ងសកម��ពែស� ងរក�រ�ររបស់អ� ក រ ម
ួ �ង
ំ ៖
o

អុីែមលេ� ឬមកពីនិេ�ជកស��នុពល

o

ប��ន់ៃដទទួល�ក្យសុំ�រ�រ

o

លិខិត្រប�ស�រ�រ

o

េសចក� ី្រប�សពិពរណ៍�រ�រ

o

ព័ត៌�នក� ឹបប�
� ញ

•

�ំយកសំេ�បំេពញរ ច
ួ ែដល�ន្រពីនេចញៃន កំណត់្រ�សកម��ពែស� ងរក�រ�រ
និង
ឯក�រ�ំ្រទ�ង
ំ អស់ េ��ន់ �រ�ត់ជួបេ�ឯមជ្ឈមណ� ល�ជី ព MassHire
(MassHire Career Center) របស់េ�កអ� ក។

•

ផ�ល់ជូនព័ត៌�នអំពី�រែស� ងរក�រ�ររបស់េ� កអ� កជូ នដល់ DUA �ម�រេស� ើសុំ
រម
ួ �ង
ំ ឯក�រសំ�ងផងែដរ។

កំណត់្រ�គំរ �
ូ នផ�ល់ជូនេ��ងចុង ឯក�រែណ�ំេនះ េដើម្បីជួយេ�កអ� កឲ្យ�ម
�នសកម��ព
ែស� ងរក�រ�រ របស់េ�កអ� ក។ ទំនង��ំងបំផុតេ�ះ េ�កអ� ក�នេធ��ហួសពីល័ក�ខ័ណ��ម
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�រត្រម�វ េ�េទៀត ប៉ុែន� េ�កអ� ក្រ�ន់ែត្រត�វ �រ �យ�មសកម��ពមួ យេ�ក��ងៃថ�បី
ខុសៗ��ស្រ�ប់ស��ហ៍នីមួយៗែដល្រត�វ �ន� ម�រអះ� ង។
្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ �រកំណត់្រ�បែន� មេទៀត េ�កអ� ក�ច�ញយក េ�េគហទំព័រ
www.mass.gov/dua/worksearch,
េ�កអ� កក៏�ចទទួល�នសំេ�ច�ប់ ចម� ងេ�ឯមជ្ឈ មណ� ល�ជីព MassHire (MassHire
Career Center) �មមូ ល��នរបស់េ�កអ� ក
ឬេ�កអ� ក�ចថតចម�ងបែន� ម កំណ ត់្រ�ែស� ងរក�រ�រេនះ្រ សប� ម ្រត�វ �រ ។
េ�កអ� ក�ចនឹង្រត�វ �ន�ម�រត្រម�វ ឲ្យចុះេ��ះ�មួ យមជ្ឈមណ� ល� ជីព MassHire
(MassHire Career Center)។ េដើម្បីែស� ងរកមជ្ឈមណ� ល�ជីព MassHire (MassHire Career
Center) ែក្បរេ�កអ� ក សូ មទូរ ស័ព�េ�េលខ 1 (877) US-2-JOBS ឬចូ លេ��ន់េគហទំព័រ
www.mass.gov/careercenters។
្របសិនេបើេ�កអ� ក�មទ��ប់ទទួ ល�ន�រ�រ� មរយៈ��រសហជីព
េ�កអ� ក្រត�វ �ន�ម�រត្រម�វ ឲ្យេ�ែតសកម�� មួ យនឹ ងអង��រពលកម�រ បស់ េ�កអ� ក។
េដើម្បីេ�ែតសកម� េ�កអ� ក្រត�វ ែត�ស�ជិក�នជំហរល�
េហើយ�នសិទ�ិសក� ិសមចំេ�ះ�ររក�រ�រឲ្យេធ��ឬ�រ ប���ន បន� ។ ច�ប់រ ដ� Massachusetts
�ម�រត្រម�វ ឲ្យេ�កអ� ករក�កំណត់ ្រ�ពី�រ�ក់ទង��យល័ក�ណ៍អក្សរ
�មួ យសហជីពរបស់េ�កអ� ក ស្រ�ប់េ�លបំណងៃន�រទទួល�ន�រ�រ។
្របសិនេបើ�រែស� ងរក�រ�ររបស់េ�កអ� ក
្រត�វ �នបដិេសធេ�យេ្រ�ះែតេ� កអ� ក �ន� លបរ �េច�ទ �ក់� ក់ក�� ង�រវ �ល
្រតលប់េ��ន់�រ�រវ �ញ ក��ងរង�ង់រ យៈេពល 28 ៃថ�
េ�កអ� ក្រត�វ �ន�ម�រត្រម�វ ឲ្យេធ��ខ�ន
� ឲ្យ�នេពលេវ�ទំ េនរ
ស្រ�ប់អតីតនិេ�ជក របស់េ�កអ� ក ស្រ�ប់�រ�រ និងរក��ត់ឲ្យ�ន្រ�បដំណឹង
អំពីរ េបៀប�ច�ក់ទងេ�កអ� ក ស្រ�ប់�រ�រ។
្របសិនេបើេ�កអ� កស� ិតេ�ក��ង�ររ��យ�រ�របេ�
� ះ�សន� ពីអតីតនិេ�ជក
េ�យ��ន�លបរ �េច�ទៃន�រវ �ល្រតលប់េ�� ន់�រ�រវ �ញែដលកំណ ត់
�ក់ច�ស់ក��ងអំឡ�ងរង�ង់េព ល 28 ៃថ� េ�កអ� ក្រត�វ ែត រក�ព័ត៌�នស្រ�ប់�ក់ទងឲ្យ
�នលក� ណៈថ�ីៗ្រស�ង �មួ យអតីតនិេ�ជក េហើយែស� ងរក�រ�រ�មួ យនិេ�ជកដៃទេផ្ស ង
េទៀត។ �រ�ក់ទង�មួ យអតីតៈនិេ�ជក របស់េ�កអ� ក
មិនបេង�ើត�ន��រ�ក់ទងែស� ងរ ក�រ�រេទ េ�កអ� កេ�ែត្រត�វ
ែស� ងរក�រ�រ�មួ យនិេ�ជកដៃទេផ្ស ងេទៀត ែដលកំពុងែតជួល យកមុខរបរវ ���ជីវ ៈ
ឬ�ជីពរបស់េ�កអ� ក។
្របសិនេបើេ�កអ� ករស់េ�េ្រ�រដ� េហើយ�មធម��ពុំេធ��ដំេណើរ េ�េធ���រក��ងរដ� Massachusetts
េទ េ�កអ� ក្រត�វ �ន�ម�រត្រម�វ ឲ្យចុះេ��ះស្រ�ប់ េធ���រ�រ�មួ យនឹ ងេស�កម� �រ�ររប
ស់រ ដ�រ បស់េ�កអ� ក។

4. �ចេធ���រ�ន
េ�កអ� ក្រត�វែត�នលទ��ពែផ�កផ� �វ�យ េដើម្បីេធ���រ�រ ។ ្របសិនេបើេ�កអ� កឈឺ
េហើយមិន�ចេធ���រ�ន
េ�កអ� ក្របែហលនឹងពុំ�នសិទស
�ិ ក� ិសមស្រ�ប់អត�្របេ�ជន៍ UI ស្រ�ប់ស��ហ៍េ�ះ
េឡើយ។
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5. �នេពលេធ��
� រ
េ�កអ� ក្រត�វែតេ្រត�មខ� �ន�េ្រសច េហើយ�នឆន� ៈនឹងេធ��
� រ។
្របសិនេបើេ�កអ� ក�ក់ក្រមិតចំនួនេ�៉ង ែដលេ�កអ�ក�ចេធ���រ�ន
ឬបដិេសធ�រ�រេ�យេ្រ�ះែត្រ�ក់ឈ� �លែដល�រ�រេ�ះបង់ៃថ�ជន
ូ
េ�កអ� ក្របែហល�នឹង��នសិទទ
�ិ ទួលអត�្របេ�ជន៍េទ។
•

ជូន ដំណឹង DUA ្របសិនេបើេ�កអ�កចុះេ��ះចូលេរៀន
�រចូ លេរៀនក�ង
� ��េរៀន�ចនឹងជះឥទ�ិពលប៉ះ �ល់ ដល់�ព� នសិ ទស
�ិ ក� ិ សមរ
បស់េ�កអ� កក��ង�រទទួលអត�្របេ�ជន៍ UI។េ�កអ� ក្រត�វ ែតជ្រ�បជូ នដំ ណឹង
DUA ្របសិនេបើេ�កអ� កកំពុងែតេ���េរៀន
កំពុងចុះេ��ះចូ លេរៀនឬែលងចូ លរ ួមក�� ង�របណ��ះ ប�
� លេពញេ�៉ ងែដល្រត�វ �
នឯក�ពយល់្រពម េ�យ DUA តេ�េទៀតេហើយ។

•

�រ្របមូ លយកអត�្របេ�ជន៍ក�ង
� ខណៈេពលេ�េ្រ�្របេទស
េ�កអ� កមិន�ន�ព�នសិទ�ិសក� ិ សមស្រ �ប់ អត�្របេ�ជន៍ស្រ�ប់
រយៈ�ល�មួ យ ែដលេ�កអ� កេ�េ្រ�សហរដ��េមរ ក
� ទឹកដីរ បស់�
ឬ្របេទស���េ�ះេឡើយ េ�កអ� កមិនគួ រ េស� ស
ើ ុំអត�្របេ�ជន៍ស្រ�ប់
េពលេ�ះេទ។

6. �រពិន ិត្យេសើេរ �េឡើង វ �ញ ឬែកស្រម�លព័ត៌�នគណនីរបស់េ �កអ�ក
េ�កអ� ក្រត�វ ែតជ្រ�បជូនដំ នឹង DUA ឲ្យ�ន�ន់ែត�ប់�មែដល�ច
្របសិនេបើព័ត៌�ន��ល់ខ�ន
� ឬព័ត៌�នស្រ��់�ក់ទងរបស់េ�កអ� ក��ស់ ប�រ។
�
េ�កអ� ក�ចេធ��បច��ប្បន� �ពព័ត៌ �នរបស់ េ�កអ� ក េ�យ�រចុះេ��ះចូ លេ�ក��ងគណនី UI
Online របស់េ�កអ� ក ឬេ�យ�រទូរ ស័ព�េ��ន់មជ្ឈមណ� ល TeleClaim។

5. បណ�ឹងឧទ� រណ៍
បណ�ឹង ឧទ�រណ៍ចេំ �ះ�រកំណត់ដប
ំ ូង
្របសិនេបើ DUAកំណត់�េ�កអ� ក��នសិទ�ិទទួ លអត�្របេ�ជន៍ UI េទ
េ�កអ� កនឹងទទួលេសចក� ីជូ នដំ ណឹង អំពី�ព�� នលក� ណៈសម្ប ត�ិ្រគប់្រ�ន់ (Notice of
Disqualification) ��យលក� ណ៍អក្សរ �មួ យនឹងព័ត៌�នអំពីរ េបៀប�ក់ � ក្យ បណ� ឹងឧទ�រ ណ៍។
េ�កអ� ក្រត�វ ែត�ក់បណ� ឹងឧទ�រ ណ៍រ បស់េ�កអ� ក ក��ងរង� ង់ 10ៃថ�្របតិទិនៃន�លបរ �េច�ទេផ�ើ
�មៃ្របសណីយ៍ែដល�នេ�េលើេសចក� ីជូ ន ដំណឹង ។ �នវ �ធី ពីរ �៉ង
េដើម្បី�ក់បណ� ឹងឧទ�រ ណ៍។េ�កអ� ក� ចចុះ េ��ះចូ លក�� ងគណនីUI Online របស់េ�កអ� ក
េហើយ�ក់បណ� ឹងឧទ�រ ណ៍ ឬេ�កអ� ក�ចបំេពញសំេណើ �អក្សរ�យលក� ណ៍សុំេធ��បណ� ឹងឧទ�រ ណ៍
េហើយេផ�ើ��មៃ្របសណីយ៍េ��ន់ DUA។
សូ ម្រ�ប� ្របសិនេបើ�រ�ម�ររបស់េ�កអ� ក្រត�វ �នយល់្រពម
អតីតនេ�ជករបស់េ�កអ� ក
�នសិទ�ិក��ង�រប� ឹងជំ�ស់នឹង�រស្រមចចិ ត�ែ ដលយល់្រព មេលើ�រ�ម�ររបស់េ�កអ� ក� ន ។
្របសិនេបើអតីតនេ�ជករបស់ អ�ក ប� ឹង ត�� ជំ�ស់ េ�ះDUA នឹងកំណត់េពលសវ��រមួ យ
េហើយនឹងជ្រ�បជូនេ�កអ� ក និងនេ�ជករបស់េ�កអ� កឲ្យមកចូ លរ ម
ួ ។ DUA
នឹងជ្រ�បជូនេ�កអ� ក �មរយៈជេ្រមើស
េឆ�ើយឆ�ងែដល�នេ្រជើសេរ �ស� លពីមុ នរបស់ អ�កែដល� នព័ ត៌�នស� ី ពី�លបរ �េច�ទ
េពលេវ�(េ�៉ងេពល) និងទី�ំងៃនសប��រេ�ះ ។
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���រស��ន់ ែដល� អ� ក្រត�វចូ លរួមសវ��រ�ក៏េ�យែដល�នកំណត់ឲ្យ ពីេ្រ�ះ�
�រសេ្រមចចិត�ថ�ីមួយេលើលក� ណៈសម្បត�ិរបស់អ�កក��ង�រទទួល
នឹង្រត�វ�នេធ��េឡើងក�ង
� សវ��រេ�ះែតម�ង ។
្របសិនេបើអ�កមិនចូលរួមក�ង
� សវ��រេ�ះេទ
�រសេ្រមចចិត�មួយនឹង្រត�វ�នេធ�េ� ឡើងេ�យែផ�កេលើែត
ភស���ងែដលប��ញេ�យអតីតនេ�ជករបស់េ�កអ� កែតប៉ុេ�
� ះ។
្របសិនេបើ�ន�រសេ្រមច�
េ�កអ� កមិន�នលក� ណៈសម្បត�ិ្រ គប់្រ� ន់ក��ង �រទទួល អត�្របេ�ជន៍ែន�ពែដល��ន�រ�រ
េធ��េទ េ�ះអត�្របេ�ជន៍រ បស់េ�កអ� កនឹ ង្រត�វ ប�្ឈប់�� មៗ េហើយ
អ� ក�ចទទួលខុស្រត�វ ក��ង�រ្របគល់ស ងនូ វ អត�្របេ�ជន៍ែដល�នទូ� ត់ ជូនេ� កអ� កពីមុ នៗ។
្របសិនេបើេ�កអ� កេ�ែត��ន�រ�រេធ�� ក��ងអំឡ�ងេពលរង់�ំសវ��រ
េ�កអ� ក្រត�វ ែតបន� េស� ើសុំ្រ�ក់អត�្រ បេ�ជន៍េរៀង�ល់ស ��ហ៍។ ្របសិនេបើ�រកំណត់ដំបូងរបស់
េ�កអ� ក្រត�វ �នសេ្រមចែ្រប្រក�ស់ វ �ញ
េ�កអ� កនឹងមិនទទួល្រ�ក់អ ត�្របេ�ជន៍ស្រ �ប់ស�� ហ៍
ែដលេ�កអ� កមិន�នេស� ើសុំអ ត�្របេ�ជន៍េ �ះេឡើយ ។

សវ��រ
្របសិនអ� ក ឬេបើអតីតនេ�ជករបស់េ� កអ� ក ប� ឹងឧទ�រ ណ៍ចំេ�ះ�រកំណត់សេ្រមចដំបូង
េ�កអ� កនឹងទទួល�រប��ក់��យលក� ណ៍អ ក្សរអំពប
ី ណ� ឹង ឧទ�រ ណ៍រ បស់េ�កអ� កពី�យ ក��
នសវ��រ (Hearings Department)។ េ�េពល�យក��នសវ��រ (Hearings Department)
ទទួល�ន
បណ� ឹងឧទ�រ ណ៍រ បស់េ�កអ� ក បណ� ឹងនឹង្រត�វ �នេគកំណត់េព លស្រ� ប់សវ��រមួ យ
េហើយេ�កអ� កនឹង្រត�វ �នេគេផ�ើ ជូនេសចក� ីជូ នដំ ណឹង អំពី�លបរ �េច�ទ និងេពលេវ�។
សវ��រគឺ្រត�វ �នេធ��េឡើងេ�យអ� ក្រត�តពិ និត្យ�រពិនិ ត្យេសើេ រ �
ែដលេធ��សវ��រេ�យវត��ន��ល់ ឬ�មរយៈទូរ ស័ព�។ ប��ប់ពីសវ��រ
អ� ក្រត�តពិនិត្យ�រពិនិត្យេសើេរ �
នឺងេចញ�រសេ្រមចចិត���យលក� ណ៍អ ក្សេ�យែផ�ក� មឯក�រ
និងព័ត៌�នែដល�នប��ញេ� ឯសវ��រ។

្រក �ម្របឹក�ពិនត
ិ ្យេសើេ រ �
�នក្រមិត�ន់��ក់�េ្រចើនៃនបណ� ឹ ង ឧទ�រ ណ៍។
្របសិនេបើេ�កអ� កមិនយល់្រពម�មួ យនឹ ងេសចក� ី សេ្រមចរបស់សវ ន�រ េ�កអ� ក�នេពល 30
ៃថ�្របតិទិនប��ប់ពី�រេផ�ើ�មៃ្របសណីយ៍ នូវ �រសេ្រមចចិត�េ �ះ
េដើម្បី�ក់បណ� ឹងឧទ�រ ណ៍េ�្រក�ម្របឹ ក �ពិនិ ត្យេសើេ រ �។
េ�កអ� ក�ចនឹង�ក់បណ� ឹង ឧទ�រ ណ៍េ�្រ ក�ម្រ បឹក �ពិនិ ត្យេសើេ រ �
េ�យេ្របើ្រ�ស់ទ្រមង់ែបបបទសំេណើសុំ បណ� ឹ ងឧទ�រ ណ៍�អក្សរ�យលក� ណ៍ ែដលអ� កនឹងទទួល�ន
ឬេ�យ�រចុះេ��ះចូ លក��ងគណនីUIOnline របស់េ�កអ� ក។
្របសិនេបើ្រក�ម្របឹក�ពិនិត្យេសើេ រ �ទទួ លសំណុំេរឿងស្រ� ប់�រពិនិ ត្យេសើេ រ � �នឹងេធ���រសេ្រមចចិត�
េ�យ�រេ្របើ្រ�ស់ឯក�រសំណុំេរឿង ែដល�នទទួលពី�យក��នសវ��រ(Hearings
Department) ែដលរ ម
ួ �នសវ��រែដល�ន�ត់ទុក។ េ�េពល្រក�ម្របឹក�ពិនិត្យេសើេរ �
េចញនូ វ �រសេ្រមចចិត�
�រែណ�ំនឹង្រត�វ �នផ�ល់ជូនអំពីរ េបៀប�ក់ប ណ� ឹង ឧទ�រ ណ៍ចំ េ�ះ�រសេ្រមចចិ ត�
េ�តុ��រមណ� ល ។
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្របសិនេបើ្រក�ម្របឹក�ពិនិត្យេសើេ រ �បដិេសធមិ នទទួ លសំណុំេរឿងស្រ� ប់�រពិនិ ត្យេសើេ រ ��� ច្រត�វ �
នប� ឹង ឧទ�រ ណ៍េ�តុ��រមណ� ល។ េដើម្បីសិក�ែស� ងយល់បែន� មអំពី្រ ក�ម្រ បឹក �ពិនិ ត្យេសើេ រ �
សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ www.mass.gov/dua/bor។

សិទ�ិរបស់េ �កអ�កចំេ�ះ�រតំ�ង
្របសិនេបើេ�កអ� ក្រ���ចង់ឲ្យ្រត�វ �នតំ�ងេ�ឯបណ� ឹង ឧទ�រ ណ៍ ��ក់� មួ យក៏េ �យ
�គឺ��រសំ�ន់ែដលេ�កអ� កេរៀបចំ�រតំ� ងឲ្យ�ន� ន់ែត�ប់� មែដល� ចេធ��េ�� ន។
��ក់�រែដល�នសិទ�ិ�មជេ្រមើសរបស់េ� កអ� ក ដូច�េម�វ � ឬអ� កតស៊ូមតិ
�ចតំ�ងេ�កអ� ក េ�្រគប់ក្រមិតៃន បណ� ឹងឧទ�រ ណ៍��ក់�រ។ សូ ម�ក់ទងគណៈេម�វ �
ឬអង��រតស៊ូមតិ្រសបច�ប់ក�� ងមូ ល��នរ បស់េ�កអ� ក ស្រ�ប់ ជំនួយ ។ DUA
មិន�ចែណ�ំឲ្យ�អនុ�សន៍អ�ក តំ�ង� នេឡើយ ។
្រ�ក់េ�ហ៊ុយស្រ�ប់េស�កម�ែដល្រត�វ �នផ�ល់ េ�យេម�វ � ឬ��ក់�រែដល�ប់�ក់ព័ន�េ�នឹ ង
បណ� ឹងឧទ�រ ណ៍េ��ន់�យក��នសវ��រ (Hearings Department)
ឬេ��ន់្រក�ម្របឹក�ពិនិត្យេសើេរ � ្រត�វ ែត�នឯក�ពយល់្រពម េ�យ DUA
មុននឹង��ចបង់ទូ�ត់�នេ�យអ� ក�ក់បណ� ឹ ង។
�រេស� ើសុំ�រឯក�ពយល់្រពមចំេ�ះ
្រ�ក់េ�ហ៊ុយ�ក់ព័ន�េ�នឹងេស�កម�េ�ក្រ មិត �ន់�� ក់�មួ យ
ៃនក្រមិត�ន់��ក់បណ� ឹង ឧទ�រ ណ៍ដូ ចតេ�េនះ គួ រ �ក់េ�ចំេ�ះ កែន� ងដូចតេ�េនះ ៖
ក្រមិត�ន់��ក់ៃនសវ��រ

្រក�ម្របឹក�ពិនិត្យេសើេរ �

DUA Director’s Suite, 3rd Floor
Fee Approval Requests
19 Staniford St.
Boston, MA 02114
Or �រេអឡិច្រត�និច:
section37fee@massmail.state.ma.us

Department of
Unemployment Assistance
Board of Review, 4th Floor
19 Staniford St.
Boston, MA 02114

6. �របង់ទូ�ត់្រ�ក់េលើស
េតើអ�េកើតេឡើង្របសិនេបើអ�កទទួ ល�ន�របង់ទូ�ត់េលើសៃន
អត�្របេ�ជន៍?
�របង់ទូ�ត់្រ�ក់េលើសេកើត�នេឡើង្រ បសិ នេបើ អ�ក្រត�វ � នេគបង់ៃ ថ� អត�្របេ�ជន៍ UI េហើយ
DUA េ�េពលេ្រ�យកំណត់�អ� កមិន�នសិទ�ិស ក� ិសមទទួល អត�្របេ�ជន៍� ំងេ�ះេទ។
េបើេ�ះបី��របង់ទូ�ត់្រ�ក់េលើសមិន ែមន�កំ ហុសអ� កក៏េ �យ ក៏អ�ក
នឹង្រត�វ �នត្រម�វ �ម�រឲ្យបង់សងវ �ញនូ វ ចំ នួនៃនអត�្របេ�ជន៍ែដលអ� ក �នទទួ លែដរ។
្របសិនេបើអ�ក្រត�វ �នេគបង់ទូ� ត់អ ត�្របេ�ជន៍េលើ ស អ� កនឹងទទួល�ននូ វ េសចក� ី
ជូនដំណឹងៃន�រសេ្រមចចិត� ចុងេ្រ�យ។ េសចក� ីជូនដំណឹងនឹងព ន្យល់អ� ដូច តេ�េនះ៖
•

�រ�ញេហតុផល និង�ររកេឃើញស្រ�ប់�របង់ទូ�ត់្រ�ក់េលើស

•

ចំនួនៃនស��ហ៍ ែដលអ� ក្រត�វ � នបង់ទូ�ត់្រ� ក់េលើស

•

ចំនួនៃន�របង់ទូ�ត់្រ�ក់េលើស

•

�រ�ក់ពិន័យែដល�ច�ន�មួ យ
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�រ្រ�ក់ និង�រ�ក់ពិន័យ
្របសិនេបើអ�ក្រត�វ �នកំណត់� “�នកំហុស” ស្រ�ប់�របង់ទូ�ត់្រ�ក់េលើស
េ�ះអ� កនឹងទទួល េសចក� ីជូនដំណឹងៃន�ររកេឃើ ញកំហុ ស។ (Notice of Fault Finding)
អ� កនឹង្រត�វ ែតបង់ទូ�ត់�រ្រ�ក់េ�ក�� ងអ្រ� ចំនួ ន 12%
ក��ងមួ យ��ំបែន� មពីេលើ�របង់ទូ�ត់្រ� ក់េលើ ស។ �របង់ទូ
�ត់្រ�ក់េលើសែដល្រត�វ �នកំណត់� �កំហុ ស�ចនឹង្រ ត�វ �ន�យ តៃម��៉ន់្រ ប�ណ
នូ វ �រ�ក់ពិន័យមួ យដងែដល�នចំនួន 15% ។
េលើសពីេនះ អ� ក�ចនឹង្រត�វ �នត្រម�វ �ម�រឲ្យបេ្រមើស��ហ៍េ� សពិនយ
័ ស្រ�ប់ស ��
ហ៍នីមួយៗែដលអ� ក�នកំហុសស្រ �ប់អ ត�្របេ�ជន៍ែដលបង់ ទូ�ត់េលើ ស។ ស��ហ៍េ�
សពិន័យរបស់អ�កនឹង�ប់េផ�ើមេ�េពលប��ប់ែដលអ� ក �ក់�រ�ម�រ ឬសំេណើសុំអត�
្របេ�ជន៍្រប�ំស��ហ៍ េហើយ្រត�វ �នកំណត់��នសិទ�ិសក� ិស មទទួល �ន។ មិន�េ�
សពិន័យ�៉ង�េ�ះេឡើយ អ� កគួ រ ែតបន� េស� ើសុំអត�្របេ�ជន៍្រ ប�ំស�� ហ៍ស្រ�ប់ ស��ហ៍
នីមួយៗែដលអ� កមិន�ន�រ�រេធ��េ ដើម្បី បេ្រមើ� ន�៉ងេ�គជ័យនូ វ ស��ហ៍េ�សពិ ន័យ។
ក��ងអំឡ�ងរយៈេពលស��ហ៍េ�សពិន័យ អ� កនឹង្រត�វ �នេគ�ក់ឲ្យែលង
�នលក� ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់ទទួ ល�របង់ ទូ�ត់ អត�្របេ�ជន៍ ។ អ� កនឹងមិន
ទទួល�នអត�្របេ�ជន៍�េពលអ� គត� មួ យែដររហូ ត�ល់ ែតេ�សពិន័ យេនះ
្រត�វ �នបំេពញ�ន្រគប់េពញេលញ។

�រប� ឹងឧទ� រណ៍នឹង�របង់ទូ�ត់្រ�ក់េលើស
្របសិនេបើអ�កេជឿ�ក់�អ� កមិ ន្រត�វ � នេគបង់ទូ� ត់្រ�ក់េ លើសេទ ឬ�ចំនួនៃន�រ
បង់ទូ�ត់្រ�ក់េលើសមិន្រតឹម្រត�វ េ�ះអ� ក�ច�ក់បណ� ឹងឧទ�រ ណ៍� នក�� ងរង�ង់ 10 ៃថ�
ៃនេសចក� ីជូនដំណឹងពី�រសេ្រមចចិ ត�ចុ ងេ្រ�យ ែដល្រត�វ �នេចញ។ េដើម្បី�ក់បណ� ឹងឧទ�រ ណ៍
អ� ក្រត�វ ែតេ�រព�មេសចក� ីែណ�ំែដល្រ ត�វ �ន�ក់ប ���ល�មួ យេសចក� ី ជូ ន
ដំណឹងអំពី�រសេ្រមចចិត�ចុងេ្រ�យ ។

�របង់ទូ�ត់សង
្របសិនេបើអ�កខក�នមិន� នបង់ទូ�ត់ សង�រទូ� ត់្រ�ក់េ លើសរបស់អ�ក េទ DUA
�ចនឹង�ប់��ក់�របង��ល្រ�ក់បង់ព ន� េលើ្រ� ក់ចំ ណូលរបស់រ ដ� Massachusetts និង
របស់សហព័ន��ន។ អត�្របេ�ជន៍ UI ្រប�ំស��ហ៍រ បស់អ�កែដល្រត�វ �នបង់ទូ� ត់េ�យរ ដ�
Massachusetts ឬរដ�ដៃទេទៀត�មួ យ�ចនឹង្រត�វ � ន�ត់ បន� យ េដើ ម្បីប ង់
ទូ�ត់សង�របង់ទូ�ត់្រ�ក់េលើសរបស់អ� ក។
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ជេ្រមើសក��ង បង់ទូ�ត់សង�របង់ទូ�ត់្រ�ក់េលើស
បង់ទូ�ត់េ លើប�
� ញអុីនេធើណត
ិ

បង់ទូ�ត់�មៃ្របសណីយ៍
�របង់ទូ�ត់�មៃ្របសណីយ៍�ច្រត�វ
�នេធ��េឡើងេ�យមូ លប្ប�នប្រត ឬវ �
��បនប្រតប��ប់បង់្រ�ក់។ សូមកុំេផ�ើ
�ច់្រ�ក់សុទ�។

�របង់ទូ�ត់េ�យប័ណ�ឥណ�ន និង�រ
បង់ទូ�ត់�មទ្រមង់េអឡិច្រត� និចពី គណនី
មូ លប្ប�នប្រត ឬសន្សរំ បស់អ�ក �ច្រត�វ
�នេធ��េឡើងេ�យេ្របើ្រ�ស់គណនី UI េលើ
ប�
� ញអុីនេធើណិតរបស់អ�ក។

េផ�ើមូលប្ប�នប្រត ឬវ ���បនប្រតប��ប់
បង់្រ�ក់រ បស់អ�ក�មៃ្របសណីយ៍េ�� ន់៖

ចុះេ��ះចូ លេ�ក��ងគណនី UI េលើប�
� ញ
អុិនេធើណិតរបស់អ�ក ចុចេលើ ្រគប់្រគង
បំណុល ចុចេលើ េធ��� របង់ទូ�ត់ េហើយដំេណើរ
�របន� �មួ យនឹង�របង់ទូ�ត់
�លក� ណៈេអឡិច្រត�និច។

្រកសួ ងជំនួយ�ព��ន�រ�រេធ��
PO Box 9699
Boston, MA 02114

កំណត់ស��ល់សំ�ន់៖ ្របសិនេបើ�របង់ទូ�ត់េ�យមូ លប្ប�នប្រត វ ���បនប្រត
ប��ប់បង់្រ�ក់ ឬ�មរយៈ Bill Pay ៃនធ��ររបស់អ�ក អ� ក្រត�វ ែត�ក់ប���ល ID អ� ក
�ម�ររបស់អ�កេដើម្បី��ឲ្យ�ន��របង់ទូ�ត់្រ ត�វ �នដំេណើរ �រេ�� ន់គណនីរ បស់ អ�ក ។
្របសិនេបើអ�កមិន�ចបង់ទូ� ត់ស ងនូ វ �របង់ទូ�ត់្រ� ក់េលើ ស�ន្រ គប់ ចំនួ នេទ
អ� ក�ចនឹងេស� ើសុំែផន�របង់ ទូ�ត់ស ង ឬបំេពញសំេណើសុំ�រេលើកែលងេ�លៃន�រ
បង់ទូ�ត់្រ�ក់េលើស េ�យចុះេ��ះចូ លក��ងគណនី UI េលើប��ញអុីនេធើណិតរបស់អ�ក
ឬេ�យេ�ទូរ ស័ព�េ��ន់្រកសួ ង្របមូ លអត�្របេ�ជន៍ �មរយៈេលខ (617) 626-6300។

�រេសុើបរក និង �រ�យ�រណ៍�រៃគបន� ំ
ច�ប់ែចងនូ វ េ�សពិន័យស្រ�ប់�រខក�នក��ង�រ�យ�រណ៍ �៉ងេព ញេលញ�៉ ងពិត
្រ�កដនូ វ ្រ�ក់ចំណូល និង�ព�ន�រ�រេធ��េ�េពលែដល�ក់ �ក្យ សុំអត�្រ បេ�ជន៍
ឬេស� ើសុំ�របង់ទូ�ត់អត�្របេ�ជន៍។ DUA េ្របើ្រ�ស់ធន�ន�េ្រចើនេដើម្បីប ��រ
និងេសុើបរក�រទទួល�នេ�យបន� ំៃនអត�្រ បេ�ជន៍ រ ម
ួ �ន៖
•

រ�យ�រណ៍ពីបុគ�លិកជួលេធ���រថ�ីមកពី និេ �ជក

•

�រផ� �រផ�ង�មួ យ្រ�ក់ៃថ�ឈ�ល
� របស់និេ �ជក

•

ព័ត៌�ន្រពលយ��រណៈេ�យទូរ ស័ព� �រេផ�ើ�មៃ្របសណីយ៍ ទ្រមង់ែបបបទេលើប

�
� ញY

7. កម� វ �ធី UI ដៃទេផ្សងេទៀត
កម�វ �ធីឱ �សបណ��ះប�
� ល
្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ �រទទួលជំ�ញថ�ី េដើម្បីឲ្យែ្រប��ន �រ�រេធ�� េឡើងវ �ញ
េ�កអ� ក�ចនឹង�នសិទ�ិទទួល� ន កម�វ �ធីឱ�សបណ��ះប�
� ល (Training Opportunities
Program,TOP) ក��ងខណៈចូ លរ ម
ួ ក�ង
� �របណ��ះប�
� លេពញេ�៉ ងែដល្រត�វ �នសេ្រមចយល់្រព ម ។
TOP អនុ��តឲ្យ DUA បដិេសធលុបេ�ល�រែស� ងរក�រ�រសកម�រ បស់ េ�កអ� ក
្របសិនេបើេ�កអ� ក បំេពញ�ន្រគប់េ��មល័ក�ខ័ណ�� ម�រត្រម�វ ស្រ� ប់
សិទ�ិសក� ិសមទទួល�ក់�ក់មួយចំ នួន ។្របសិ នេបើ� នសិទ�ិ សក� ិ សម េ�កអ� កនឹងបន�
ទទួលអត�្របេ�ជន៍ UI របស់េ�កអ� កក��ងខណៈកំពុងស� ិតេ� ក��ង�រ បណ��ះ ប�
� លែដល
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្រត�វ �នសេ្រមចឯក�ពេ�យ DUA។ បែន� មពីេលើេនះេ�េទៀត TOP នឹងអនុ��តឲ្យេ�កអ� ក
ទទួល�នរហូ តដល់ 26 ស��ហ៍ៃនអត�្របេ�ជន៍បែន� ម (អត�្របេ�ជន៍រ យៈ�លបណ��ះប�
� ល
េឡើងវ �ញែដលពន�របន� េពល)) ក��ងខណៈេពលកំពុងែត េរៀនេពញេ�៉ងេ���
្របសិនេបើលក� ណៈវ �និច�័យ�ក់�ក់ មួយ ចំនួ ន្រត�វ �នបំេពញ� ម�ន្រ គប់ ។សូ ម កត់ ស��ល់ �
DUA មិនផ�ត់ផ�ង់មូលនិធិស្រ� ប់�របណ�� ះប�
� លរ បស់េ�កអ� ក េឡើយ។
្របសិនេបើេ�កអ� កកំពុង�ក់ �ក្យ សុំ ពន�េពល អត�្របេ�ជន៍រ បស់េ�កអ� ក
េហើយេស� ើសុំបដិេសធេ�លល័ក�ខ័ណ�� ម�រត្រម�វ ឲ្យែស� ងរក�រ�រេធ�� េ�កអ� ក្រត�វ ែត៖
•

•

ែស�ងរក�របណ��ះប�
� លែដល្រត�វ �នអនុ ម័ត
ែដលនឹងេរៀបចំេ�កអ�កស្រ�ប់ ទីផ�រ�រ�រ។ ែស� ងរកជំនួយេ�ឯមជ្ឈមណ� ល� ជីព
MassHire (MassHire Career Center) �មួ យ ឬែស� ងរកេ�ក��ង JobQuest
រកេមើលកម�វ �ធីបណ��ះប�
� លេ� ក��ងេគហទំព័រ www.mass.gov/jobquest។
បំេពញនិង�ក់ ប�� �ន�ក្យសុំចុះេ��ះចូ លក��ង កម�វ �ធីឱ�សបណ��ះប�
� ល។
េ�កអ� ក្រត�វ ែត�ក់�ក្យសុំអំឡ� ង 20 ស��ហ៍ដំបូងែដលអ� កទទួ លអត�្របេ�ជន៍
និកម��ព។

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពីកម� វ �ធី ឬអំពីរ េបៀប�ក់�ក្យសុំ សូ មេ��ន់េគហទំព័រ

www.mass.gov/dua/training េ�ទូរស័ព�េ�មជ្ឈមណ� ល TeleClaim ឬ េ�មជ្ឈមណ� ល�ជីព

MassHire (MassHire Career Center) ។ សូ មដឹង� ែផ�កមួ យៃន�ក្យសុំ ្រត�វ ែត
បំេពញេ�យ��េរៀនរបស់េ�កអ� កមុនេព ល�ក់ ជូ ន DUA ។

មជ្ឈមណ�ល�ជីព MassHire (MassHire Career Center)
្របព័ន�មជ្ឈមណ� ល�ជីព MassHire (MassHire Career Center)
គឺ�ប�
� ញមជ្ឈមណ� ល�ជីព MassHire (MassHire Career
Center)ែដល�នទី�ំងស� ិតេ��៉ង�យ្រស� លេ��ស េពញរដ�។ មជ្ឈមណ� ល�ជីព MassHire
(MassHire Career Center) ផ�ល់នូវ េស�កម��ង�រ�រែដលអនុ��តឲ្យេ� ក
អ� កេធ���រេ�េលើ�រែស� ងរក�រ�ររបស់េ�កអ� ក េ�ក��ងបរ ���សែដល
�ន�សុក�ពស្រ�ប់េ�កអ� ក។ ស�ជិកបុគ�លិកមជ្ឈមណ� ល�ជីព MassHire (MassHire
Career Center)េប� ��ចិត�ជួយេ�កអ� កឲ្យ�ន�រ�រ េធ��េឡើង វ �ញ។
មជ្ឈមណ� ល�ជីព MassHire (MassHire Career Center) ផ�ល់នូវ េសវកម��េ្រចើន ែដលឥត
គិតៃថ�ជូនដល់អតិថិ ជ ន ែដលរ ម
ួ �ន៖
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ជំនួយែស� ងរក�រ�រ
ព័ត៌�នែផន�រ�ជីព
ឧបករណ៍េដើម្បីជួយេ�កអ� កេធ���រែស� ងរក�រ�រ�៉ ង�ន្រ បសិទ�ិ
�ព
សិ���� អំពប
ី េច�កេទសែស� ងរក�រ�រ ែដល�នរ ម
ួ �រស��សន៍
�របេង�ើតប�
� ញ និង�រសរេសរ្របវត�ិរ ប
ូ
�របណ��ះប�
� លកុព
ំ � ្យទ័រ មូ ល��ន
ឱ�សផ�រ��ប់ េ�នឹងនិេ�ជកអ� កជួល បុគ� លិក �មរយៈពិព័រ ណ៍�រ�រ
�រេធ��ប�� ី�យ�ម �រ�រ និង�រប���នបន�
ទិន�ន័យអំពីទីផ�រ�រ�របច��ប្បន� ទូ�ង
ំ រ ដ� និងក��ងមូ ល��ន
ធន�នេដើម្បីជួយេ�កអ� កែស� ងរកឱ�សបណ��ះ ប�
� ល្រតឹ ម្រត�វ
ចូ លេ្របើ្រ�ស់េស�បន� ប់ធន�នដូ ច�៖ប�� ី �យ� ម្រប� ស�រ�រ
េសៀវេ��យេ��ះនិង�សយ��ន
�ជីវ កម� �រចូ លបេ្របើ្រ�ស់អុិនធឺែណត ទូរ ស័ព� �៉សុីនទូរ �រ និង�៉សុន
ី ថតចម�ង
គឺ�នស្រ�ប់ជូនអតិថិជ នេ្របើ្រ� ស់
29
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េ�៉ងេបើកដំេណើរ �រ ខុសែប� កពី��ពីមជ្ឈមណ� លមួ យេ�មជ្ឈមណ� លមួ យ ។
េដើម្បីែស� ងរកមជ្ឈមណ� ល�ជីព MassHire (MassHire Career Center) េ�ែក្បរេ�កអ� ក
សូ មេមើលប�� �
ី យ�មេ��ងេ្រ�យៃនេសៀវេ� មគ��េ ទសក៍េ នះ ឬទូរ ស័ព�េ��ន់េលខ
1-877-US-2-JOBS ឬេ��ន់េគហទំព័រ www.mass.gov/careercenters. ។

8. សំណួរែដល�កសួរញឹក�ប់
1. ខ��ំ�នទទួ ល្រ�ក់បំ� ច់� រ �រ។េតើខ��ំ� ចទទួ លអត� ្របេ�ជន៍ UI
ក��ងេពល�មួ យ�� �នឬេទ?
េ�ក��ងេស� ើរ ្រគប់ករណី�ង
ំ អស់ េ�កអ� កមិន�ចទទួល្រ�ក់បំ� ច់�រ�រ និងអត�្របេ�ជន៍
UI ស្រ�ប់ស��ហ៍ដូច��ែតមួ យេឡើយ។
្របសិនេបើេ�កអ� កមិន�នលក� ណៈសម្ប ត�ិ្រគប់្រ�ន់ ស្រ�ប់ ទទួលអត�្របេ�ជន៍UI
េ្រ�ះែត្រ�ក់បំ�ច់�រ�រ េ�ះ��ំអត�្របេ�ជន៍រ បស់េ�កអ� ក នឹង្រត�វ � នពន�
ក��ងចំនួនស��ហ៍ ែដលេ�កអ� កមិ ន�នលក� ណៈសម្បត�ិ្រ គប់្រ� ន់េ�ះ
េ�យ�រែត�រទទួល្រ�ក់បំ�ច់�រ�រ។ ្របសិនេបើ្រ�ក់បំ�ច់�រ�រ របស់េ�កអ� ក
្រត�វ �នែផ�កេលើ�រេលើកែលងេ�ះបន��ក និេ �ជកពី�រ�ម�រសំណ ង�ង
ំ អស់�េព លអ� គត
េ�កអ� ក�ចនឹងទទួលអត�្របេ�ជន៍ UI ស្រ�ប់ស��ហ៍ដូច��
ែដលេ�កអ� កទទួល្រ�ក់បំ�ច់�រ�រ។ សូ មកុំយឺត�៉វក��ង�រ�ក់�ក្យ
បណ� ឹង�ម�រអត�្របេ�ជន៍េ�យ�រែតអ� ក�នទទួល្រ� ក់បំ� ច់�រ�រ។
2. េតើអត� ្របេ�ជន៍េប�សន�ិសុខសង�ម េ�ធន ឬចូ លនិវត�ន៍
ជះឥទ�ិពលប៉ះ�ល់ដ ល់ សិទ�ិ ទ ទួ ល និងអត� ្របេ�ជន៍ UI របស់ខ��ំែដរឬេទ?
អត�្របេ�ជន៍ ចូ លនិវ ត�ន៍េប�សន� ិសុខសង�ម នឹង មិន ជះផលប៉ះទង�ិ ច ដល់
សិទ�ិសក� ិសមទទួលរបស់េ�កអ� ក ចំេ�ះអត�្របេ�ជន៍្រប�ំ ស��ហ៍េ ទ។ �៉ង�មិញ
អត�្របេ�ជន៍រ បស់េ�កអ� ក �ចនឹង្រត�វ � នរងប៉ ះ�ល់េ�យ អត�្រ បេ�ជន៍
េ�ធនែដលេ�កអ� កកំពុងទទួល ។ េ�កអ� ក្រត�វ ែតជូនដំណឹងDUA ្របសិនេបើ
េ�កអ� កកំពុងែតទទួល្រ�ក់េ�ធននិវ ត� ន៍
ឬ្របសិនេបើអ�ក�ប់េផ�ើមទទួល �ន្រ� ក់េ�ធនេ�េពលេ្រ�យមកេទៀត។
3. ចំនួនេ�៉ង�រ�ររបស់ខ��ំ្រត�វ�នបន�យ។ េតើខ��ំ�នសិទ�ិសក� ិសមនឹង�ម�រអត� ្របេ�ជ ន៍
UI ែដរ ឬេទ?
្របសិនេបើ�លវ ��គចំនួនេ�៉ ងេធ���ររបស់េ�កអ� ក្រត�វ � នបន� យ
េ�កអ� ក�ច�នសិទ�ិសក� ិសមទទួ ល អត�្របេ�ជន៍។
េ�កអ� ក�ចទទួលអត�្របេ�ជន៍េ ពញេលញស្រ�ប់ ប�
� ស�� ហ៍ េ�េពលែដល��ន�រ�រេធ��
ឬអត�្របេ�ជន៍មួយែផ�ក ស្រ�ប់ស��ហ៍េ�េពលែដល�ន�លវ ��គេធ���រតិ ច�ង
ចំនួនេពញេ�៉ង។ �ទូេ� េ�កអ� ក្រត�វ ែតជួបនូ វ �រ�ត់បន� យ �៉ងេ�ច�ស់ 1/3
ៃនចំនួនេ�៉ង/្រ�ក់ឈ�ល
� របស់េ�កអ� ក េដើម្បីទទួល�នសូ ម្បីែតអត�្របេ�ជន៍អប្ប បរ�។
សិទ�ិសក� ិសមទទួលពិត្រ�កដរបស់
េ�កអ� កមិន�ច្រត�វ �នកំណត់� នេឡើយរហូ តដល់េពលេ� កអ� ក�ក់� ក្យសុំ អត�្របេ�ជន៍។
4. េតើ� រេធ��� រេ្រ�េ�៉ងប៉ះ�ល់អត� ្របេ�ជន៍ UI របស់ខ��ំ�៉ ងដូចេម�ច?
េ�កអ� ក្រត�វ ែត�យ�រណ៍ចំនួន្រ�ក់ឈ� �លសរុបរបស់េ�កអ� ក មុន� ត់ពន� (ក៏្រត�វ �ននិ�យ
សំេ�េ��ន់ផងែដរ� �្រ�ក់ឈ�ល
� ដុល) ក��ងអំឡ�ងស��ហ៍ ែដលេ�ក��ងេ�ះេ�កអ� ក
�នេធ���រ មិន� េពល�្រ�ក់ឈ�ល
� នឹង្រត�វ �នបង់ជូនពិ ត្រ�កដដល់េ� កអ� ក េឡើយ។
្រ�ក់ចំណូលដុលរបស់េ�កអ� ក្រត�វ ែត �យ�រណ៍ េ�េពលេស� ើសុំអត�្របេ�ជន៍្រ ប�ំស�� ហ៍។
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្រ�ក់ឈ�ល
� េលើសពី 1/3 ៃនចំនួនអត�្របេ�ជន៍្រ ប�ំស�� ហ៍រ បស់េ� កអ� ក នឹងប�
� លឲ្យ�ននូ វ
�របន� យ្រ�ក់េ��មចំនួនេ�ះេ�ក��ង អត�្រ បេ�ជន៍រ បស់េ� កអ� កស្រ� ប់ស��ហ៍ េ�ះ។
5. េតើ��ចេទក��ង�រែដល�ត់បង់សិ ទ�ិ ទទួ ល
េ�យ�រែតមិន�នេឆ�ើយតបនឹងសំណួរែ ស�ងរក�រពិ ត�មង�យេ�ះ ?
្រត�វ េហើយ អ� ក�ចនឹង�ត់បង់សិទ�ិទទួល
្របសិនេបើអ�កមិនេឆ�ើយសំណួរែស� ងរក�រពិត� ំង�យ �ម�លកំណ ត់ដូ ចែដលបុ គ�លិ ក
DUA �នផ�ល់ជូន ឬដូច�នប��ក់េ�េលើក្រមងសំណួរែស� ងរក�រពិត ។
6. ្របសិនេបើខ��ំទទួ លមុខតំ ែ ណង�ប់កិច� សន�េ ពញេ�៉ង
ប�� ប់ពី� រ�ក់�ក្យសុំអត� ្របេ�ជន៍ UI េតើខ��ំនឹង�ចទទួ លអត� ្របេ�ជន៍ UI
ប�� ប់ពក
ី ិចស
� ន�ប�� ប់ ែដរឬេទ?
្របសិនមុខតំែណង�ប់កិច� សន�របស់េ� កអ� កចប់មុ ន��ំអ ត�្របេ�ជន៍រ បស់េ�កអ� ក ផុត សុព
ល�ព (មួ យ��ំេ្រ�យពីេ�កអ� ក�ន�ក់�ក្យសុំ អត�្របេ�ជន៍ពី េដើ មដំ បូង)
េ�កអ� ក�ចេបើកេឡើងវ �ញនូ វ �រ�ម�រសំ ណងរបស់េ�កអ� ក ។
េ�កអ� ក�នេពលរហូ តដល់ចុងៃន��ំអ ត�្របេ�ជន៍ៃ ន�រ�ម�រសំណ ងរបស់ េ�កអ� ក
េដើម្បីទទួលអត�្របេ�ជន៍ែដលេ�េសសសល់។ ្របសិនេបើ��ំអត�្របេ�ជន៍រ បស់េ� កអ� ក
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�នចប់ក��ងខណៈ េពលេ�កអ� កកំពុងែតេធ���រ េ�កអ� ក្រត�វ ែត�ក់
�ក្យសុ
ំ
អត�្របេ�ជន៍ម�ងេទៀត េហើយ�រកំណត់ថ�ីមួយេ�េលើ�ព�នសិទ�ិសក� ិ សមទទួលរបស់េ� កអ� ក
នឹង្រត�វ �នេធ��េឡើង េ�យែផ�ក�ម�រ�រ�ន់ែតថ�ីៗរបស់េ� កអ� ក។
7. ្របសិនេបើខ��ំ� កេចញពី្រក�មហ៊ុនបច��ប្បន�របស់ខ��ំ េដើម្បី� រ�រមួ យេទៀត
េហើយ្រត�វ�នរ��យពី� រ�រក��ងរយៈេពលខ�ី ប�� ប់ពីចូលរម
ួ ក��ង្រក�មហ៊ុនថ�ី
េតើខ��ំនឹង�ចទទួ លអត� ្របេ�ជន៍ UI ឬេទ?
្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ �នរ��យពី្រក�មហ៊ុន ថ�ីរ បស់េ�កអ� ក េហើយ�ក់�ក្យសុំអត�្របេ�ជន៍
េ�កអ� កនឹង្រត�វ �នេស� ើសុំឲ្យផ�ល់ប �� ី�យ� មៃននិេ �ជក�ង
ំ �យរបស់េ�កអ� ក ក��ងអំឡ�ង
15 ែខចុងេ្រ�យ។សិទ�ិសក� ិសមទទួលរបស់ េ�កអ� ក នឹង្រត�វ �នកំណត់ែផ�កេ��ម�រ�រថ�ី
បំផុតរបស់េ�កអ� ក ក៏ដូច��រ�រមុន និង្រ�ក់ឈ�ល
� មុន �មួ យនឹងនិេ�ជកដៃទេផ្សង
េទៀតក��ងអំឡ�ង 12 េ� 15 ែខមុនេពលេ�កអ� ក�ក់� ក្យសុំ អត�្របេ�ជន៍។
8. ខ��ំកំពុងស�ិតេ�ក��ងដំេណើរ�រៃន�រ�ប់េផ�ើម�ជីវកម� ថ�ីមួយ ក��ង�ម���ស់ កម� សិ ទ�ិ
�ជីវកម���ច់មុខ ប៉ុែន�មិនរ�ពឹង��ន្រ�ក់ចំណូលពី �ជីក ម�េនះេឡើ យ
ក��ងរយៈេពលប៉ុ�� នែខ។ ខ��ំឥឡ
� វេនះកំពុងែតទទួ លអត� ្របេ�ជន៍ UI។
េតើ្រប�រេ�ះនឹងជះឥទ�ិពលប៉ះ �ល់ ដល់ សិ ទ�ិ សក� ិ សមទទួ លនិងអ ត� ្របេ�ជន៍ UI
របស់ខ��ំឬេទ?
សិទ�ិសក� ិសមទទួលអត�្របេ�ជន៍ UI គឺែផ�កេលើក���េ្រចើន។ ក��ងចំេ�ម�ង
ំ អស់េនះ
គឺល័ក�ខ័ណ��ម�រត្រម�វ ែដលេ�កអ� ក �ចេធ���រ�ន �នេពលេវ�ស្រ�ប់េធ���រ
េហើយេធ���រែស� ងរក�រ�រ�៉ងសកម�។ ្របសិនេបើេ�កអ� កែលង�នេពលស្រ �ប់�រ�រេផ្សង
ឬេដើម្បីេធ���រែស� ងរក�រ�រពីេ្រ�ះែតត្រម�វ �រ ៃន�ជីវ កម���ល់រ បស់េ�កអ� ក
េ�កអ� ក្របែហល���នសិទ�ិសក� ិស មស្រ� ប់អ ត�្របេ�ជន៍ប ែន� ម តេ�េទៀតេទ។
9. ខ��ំ េធ��� រក��ងរដ�មួយេផ្សងេទៀត។ េតើខ��ំ� ក់�ក្យសុំអត� ្របេ�ជន៍ UI េ�ទី� ?
្របសិនេបើេ�កអ� ក េធ���រ េ�ក��ងរដ�េផ្សង�ង
ំ ្រស�ង េ�កអ� ក្រត�វ ែត�ក់�ក្យសុំ�រ
�ម�រសំណង �មួ យនឹងរដ�េ�ះ។
10. ខ��ំ្រត�វ�នេគរ��យ�រ�រពីរដងក��ងមួ យ��ំ។ េតើខ��ំ�ច�ក់សុំអត� ្របេ�ជន៍ពីរដងែដរឬ?
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�ល�េ�កអ� ក�ក់�ក្យសុំអត�្រ បេ�ជន៍រ ច
ួ េហើយ � េ�ែត�នសុពល�ពស្រ�ប់មួយ��ំ។
�រ�ម�របស់េ�កអ� ក �ច្រត�វ �នេបើកនិងបិទ ក��ងអំឡ�ង��ំេ�ះ
�្រស័យេ�េលើស�ពៃន�រ�ររបស់េ�កអ� ក និងស�ពៃន�ព�នេពលេវ�ទំេនរ
របស់េ�កអ� ក។ �រ�ម�រសំណងរបស់េ�កអ� កគឺ�ន
រហូ តដល់អ�កអស់អត�្របេ�ជន៍រ បស់អ� ក
ឬរហូ តដល់��ំអត�្របេ�ជន៍រ បស់េ�កអ� ក� នផុ តអស់សុពល� ពេ�
មួ យ�ក៏េ�យឲ្យែតមកដល់មុន។
11. ខ��ំមិនែមន�ពលរដ� �េមរ �កេឡើយ។ េតើខ��ំ �នសិទ�ិសក� ិសមស្រ�ប់អត� ្របេ�ជន៍ UI
ែដរឬេទ?
េ�កអ� ក្រត�វ ែតផ�ល់ព័ត៌�ន�េ�កអ� ក្រ ត�វ �នផ�ល់សិទ�ិ្រ សប� មច�ប់
េដើម្បីេធ���រេ�ក��ងសហរដ��េមរ ក
� េដើម្បីទទួល�នអត�្របេ�ជន៍ UI។
12. ខ��ំ្រត�វ�រេធ��ដំេណើរមួ យស��ហ៍ ក��ងអំឡ
� ងេពល �ម�រ UI របស់ខ��ំ។ េតើខ��ំគួរេធ��អ�ខ�ះ?
្របសិនេបើេ�កអ� ក��នេពលទំេនរ េហើយមិនែស� ងរក�រ�រ�៉ងសកម�េទ
សូ មកុេំ ស� ើសុំ�របង់ទូ�ត់្រ�ក់អត�្របេ�ជន៍ ស្រ�ប់� ទិត្យេ� ះ។
េ�េពលេ�កអ� ក្រតឡប់មកវ �ញ េ�កអ� ក�ចេស� ើសុំ្រ�ក់អត�្របេ�ជន៍ ស្រ�ប់
ស��ហ៍េ្រ�យៃនអត�្របេ�ជន៍។
13. ខ��ំកំពុងេធ��ដំេណើរេ្រ�សហរដ��េមរ �ក
េតើខ��ំគួរែតេស�ើសុំអត� ្របេ�ជន៍ស្រម�់ ស��ហ៍ ែ ដលខ��ំេ�េ្រ� សហរដ��េ មរ �កេ�ះ�នេ ទ?
អ� កមិន�នសិទ�ិទទួល�នអត�្រ បេ�ជន៍ស្រ� ប់់រ យៈ�លែដលអ� កេ�េ្រ� សហរដ�� េមរ �ក
ទឹកដី�េមរ �កែដលេ�េ្រ�ពី50រ ដ� ឬ្របេទស���េទ ។
អ� កមិនគួ រ �ំ�ច់េស� ើសុំអត�្របេ�ជន៍�ង
ំ �យេ� េពលេ�ះេទ ។
14. ខ��ំទទួ ល�រទួ �ត់្រ�ក់ ប៉ុែន�ខ��ំេ��នប��សិទ�ិទទួ ល មិន�ន់សេ្រមច�ច់េ្រសចេ�េលើ
�រ�ម�រសំណងរបស់ខ��ំ េហតុអ�េគទូ �ត់សំណងជូនខ��ំ?
�នេពលខ� ះ �របង់ទូ�ត់្រ�ក់ជូន្រត�វ �នេធ��េឡើង មុនេព លេសចក� ីស េ្រមច
ចិត�េលើសិទ�ិសក� ិសមនឹងទទួលសំ ណ្រត�វ � នេធ��េ ឡើង ្របសិនេបើ ពួកេយើងមិន�ចេ�ះ្រ�យប��
របស់េ�កអ� ក�ន �ន់េពលេវ�។ �និច��ល�ន�ព�ចេ�រ ច
ួ
�មួ យនឹងកម�វ �ធី����ប់រ ងនិក ម��ពែដលេ� កអ� ក�ចនឹង្រ ត�វ �ន�ម�រត្រ ម�វ ឲ្យបង់ សង
វ �ញនូ វ
អត�្របេ�ជន៍ែដលេ�កអ� ក� នទទួល្រ បសិ នេបើ �្រត�វ �នសេ្រមចេ្រ�យមកេទៀត�េ� កអ� ក
��នសិទ�សក� ិសមនឹងទទួលេទេ�ះ។
15. េហតុអ�ខ��ំ្រត�វ�នេគទូ �ត់សំណងឲ្យស្រ�ប់ ស ��ហ៍ខ�ះ ប៉ុែន�មិន�ន
ទូ �ត់ឲ្យស្រ�ប់ស��ហ៍ខ� ះេ ទៀត?
�នេពលខ� ះ �នប���ក់ទងនឹងសិទ�ិសក� ស
ិ មក��ង�រទទួលសំ ណងេ្រចើ ន�ងមួ យ ករណីែ ដល
ស� ិតេ�េ្រ�ម �រ្រត�តពិនិត្យេសើេរ � ឬប��មួ យ�ចជះឥទ�ិពលប៉ះ�ល់េ លើសពី េពល មួ យស��ហ៍
ប៉ុែន� �របង់ទូ�ត់�និច��លមិន្រ ត�វ �នេបើក បេ�� ញ �មួ យ�� �នេ� ះេទ។
16. េតើខ��ំ្រត�វែតបង់ពន�េលើអត� ្របេ�ជន៍ UI របស់ខ��ំែដរឬេទ?
្រត�វ ែតបង់។ េ�កអ� កទទួលខុស្រត�វ ក��ង�របង់ព ន� េលើ្រ� ក់ចំណូ លរដ�និ ងសហព័ន� េលើអត�
្របេ�ជន៍ UI របស់េ�កអ� ក។ DUA មិន�ត់ទុកពន� េ�យស� �យ្របវត�ិេឡើយ ។ េ�េពលេ�កអ� ក
�ក់�ក្យសុំអត�្របេ�ជន៍ េ�កអ� ក�ចនឹងេស� ើសុំពន� ចំណូលរ ដ� និង/ឬសហព័ន�ឲ្យេគ�ត់ទុក
េចញពី្រ�ក់ទូ�ត់អត�្របេ�ជន៍្រប�ំស ��ហ៍រ បស់េ� កអ� ក។
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ពន� ចំណូលសហព័ន�្រត�វ �ន�ត់ទុកេ� ក��ង អ្រ�10% េហើយពន� ចំណូលរដ� ្រត�វ �ន�ត់ទុក
េ�ក��ងអ្រ� 5.1%។ DUA នឹងេផ�ើជូនអ� កនូ វ ទ្រមង់ 1099-G េ�្រតឹមៃថ�ទី31 ែខមក�
ប��ប់ពី��ំែដលអ� ក្រត�វ �នទូ�ត់្រ�ក់ អត�្រ បេ�ជន៍ ែដល�ន�យអត�្របេ�ជន៍ សរុប
ែដល�នទូ�ត់ និង្រ�ក់ពន� សរុបែដល�ន�ត់ទុក។
17. េតើខ��ំ្រត�វែតបន� ្រ�ក់ទំនុកប្រម�ងកូ ន ក��ងខណៈ កំពុងែតទទួ លអត� ្របេ�ជន៍ UI ែដរឬេទ?
្របសិនេបើ DUA ្រត�វ �នែណ�ំឲ្យឱ�ទេ�យ�យក��ន្រ�ក់ ចំណូល (Department of Revenue)
� ្រ�ក់ទំនុកប្រម�ងកូ ន ្រត�វ �នប��ប់េ�យតុ��រ �រ �ត់ដកយក្រ�ក់ទំនុកប្រម�ងកូ ន
នឹង្រត�វ �នេធ��េឡើង េចញពីអត�្របេ�ជន៍ UI របស់េ�កអ� ក។
18. ប� ី/្របពន� និងខ��ំ�ំងពីរ�ក់្រត�វ�នរ��យពី� រ�រក��ងេ ពល�មួ យ�� ។
េតើអ�ក�គួរេធ��� រ�ម�រសំណង្រ�ក់ឧបត� ម�កូន ក��ងបន�� ក?
េ�កអ� ក មិន�ច�ម�រសំណង្រ�ក់កូនក��ងបន��កេឡើយ�ង
ំ ពីរ � ក់េ�ះេឡើយ។
ប� ី/្របពន� ែដល�នផ�ល់�រទំនុក ប្រម�ងធំច ម្បងដល់ កូនេ�ះ �ច
�ម�រសំណង្រ�ក់ឧបត�ម�មនុស្សក�� ងបន��ក ។ េ�កអ� កនឹង្រត�វ �រេលខេប�សន� ិសុ ខសង�ម
កូ នរបស់េ�កអ� ក និងៃថ�ែខ��ំកំេណើត េ�េពលែដលេ�កអ� ក�ក់� ក្យសុំអ ត�្របេ�ជន៍
េដើម្បី�ម�រ្រ�ក់ឧបត�ម�មនុស្សក�� ងបន��ក ។
19.ចុះ្របសិនេបើនិេ�ជករបស់ខ��ំជំ �ស់ នឹង�រ�ម�រសំ ណងរបស់ខ��ំវ �ញេ�ះ?
�រកំណត់េដើមដំបូងៃនសិទ�ិទ ទួលរបស់ េ�កអ� ក នឹង្រត�វ �នេធ��េឡើងេ�យែផ�កេ�េលើ
ព័ត៌�នែដល្រត�វ �នផ�ល់ជូនេ�យេ�កអ� ក និង និេ �ជករបស់េ� កអ� ក។ ្របសិនេបើេ�កអ� ក
�នសិទ�ិទទួល េ�កអ� កនឹង្រត�វ �នបង់ជូន នូ វ អត�្របេ�ជន៍ េលើកែលងែតេ្រ�យមក
េ�កអ� ក្រត�វ �នរកេឃើញ���នសិទ�ិទទួ ល ក��ងអំឡ�ង ដំេណើរ �របណ� ឹងឧទ�រ ណ៍ែដលេ�ក��ង
េពលេ�ះ េ�កអ� ក�ចនឹង្រត�វ �ន�ម�រត្រម�វ ឲ្យបង់ សងវ �ញនូ វ អត�្របេ�ជន៍ែដល
េ�កអ� ក�នទទួល ។
20. េតើអ�េកើតេឡើងេ�េពលអត� ្របេ�ជន៍ UI របស់ខ��ំអស់េហើយេ�ះ?
UIគឺ�កម�វ �ធីអត�្របេ�ជន៍ បេ�
� ះ� សន� ។�គឺ ��រសំ� ន់ែដលេ�កអ� ក� ប់េ ផ�ើមែស� ងរក�រ
�រ េធ����មៗ េហើយរក��រែស� ងរក�រ�រ�៉ងសកម� ក��ងខណៈេពលកំពុងែតទទួលអត�
្របេ�ជន៍ UI។
មជ្ឈមណ� ល�ជីព MassHire (MassHire Career Center) េ�ទីេនះេដើម្បីជួយេ�កអ� ក។
េ�កអ� កគួ រ �ញយក ្របេ�ជន៍ពេី ស�កម��េ្រចើនែដល្រ ត�វ �នផ�ល់េ �យមជ្ឈមណ� ល� ជីព
MassHire (MassHire Career Center) េដើម្បីជួយេ�កអ� កេ�ក��ង�រែស� ងរក�រ�រថ�ី ។
េ�ះបី�េ�កអ� ក�ចនឹងែលង� នសិទ�ិ ទទួល អត�្របេ�ជន៍ UI េទៀតេហើយក� ី
េ�កអ� ក�ចនឹង �នសិទ�ិទទួលជំនួយពី��ក់�ររដ� Massachusetts ដៃទេផ្សងេទៀត។
សូ មទូរ ស័ព� េ� �ន់េលខ 211 ឬចូ លេ�េគហទំព័រ www.mass211help.org
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម។
21. េតើ DUA �ចជួយខ��ំែស�ងរក�រ�រែដរេទ?
ជំនួយគឺ�នេ�ឯមជ្ឈមណ� ល� ជីព MassHire (MassHire Career Center) ែដល�នទី�ំង
ស� ិតេ��សេពញរដ�Massachusetts ។ េ�កអ� ក�ចសិក�ជំ�ញែស� ងរក�រ�រថ�ី
ែស� ងយល់អំពីកម�វ �ធីបណ��ះប�
� លែដល�ន
េហើយែស� ងរកឱ�ស�រ�រថ�ីៗ�មរយៈ្របភពធន� ន�� �េ្រចើ ន ។ សូ មចុះេ��ះចូ លរ ម
ួ សិ��
�� ៃន មជ្ឈមណ� ល�ជីព MassHire (MassHire Career Center) េដើម្បីសិក�ែស� ងយល់អំពី
េស��េ្រចើន្របេភទែដល�ន េដើម្បីជួយេ�កអ� កក��ង�រែស� ងរ ក�រ�ររបស់េ�កអ� ក
ឬចូ លេ�េគហទំព័រ www.mass.gov/careercenters ។
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22. េតើ�នេស�កម�ឯកេទសស្រ� ប់អតីត យុទ�ជ នែដរឬេ ទ?
អ� កឯកេទសអតីតយុទ�ជន គឺ�នទី�ំងស� ិតេ�េ�ក��ងមជ្ឈមណ� ល� ជីព MassHire
(MassHire Career Center)។ ពួកេគ�នេ�ទីេ�ះេដើម្បីជួយអតីតយុ ទ�ជ នឲ្យ
េរៀបចំ�រែស� ងរក�រ�ររបស់ពួកេគ េរៀបចំ�ក់ែតងគេ្រ�ង�រ�រ��ល់ខ�ន
�
ដុស�ត់ជំ�ញែស� ងរក�រ�ររបស់េគ និងបេង�ើតេចញនូ វ ព័ត៌�នត្រម�យពី�រ�រ។ េស�កម�
ស្រ�ប់
អតីតយុទ�ជនគឺ្រត�វ �នេរៀបចំ ត្រម�វ �មករណីមួ យៗេដើ ម្បីបំេព ញឲ្យ�នេ�� មេសចក� ី្រ ត�វ �ររប
ស់អតីតយុទ�ជន។
23. េតើខ��ំ��ស់ប� �រេលខអត�ស��ណ�� ល់ខ�ន
� (PIN) ឬ�ក្យស��ត់របស់ខ��ំ�៉ ងដូចេម� ច?
េដើម្បី��ស់ប�រេលខ
�
PIN របស់េ�កអ� កេដើម្បីចូលេ្របើ្រ�ស់ TeleCert សូ មទូរ ស័ព�េ�េលខ
(617) 626-6943។ េដើម្បី��ស់ប�រ�ក្យស�
�
� ត់រ បស់េ� កអ� ក ស្រ�ប់ UI
Online្រ�ន់ែតេ្រជើសេរ �សយកជេ្រមើស“េភ�ច�ក្យស�� ត់” េឆ�ើយនឹងសំណួរសុវ ត�ិ�ព
េហើយេ្រជើសេរ �ស�ក្យស��ត់ថ�ី ។
24. ខ��ំេទើបែតទទួ ល�ន�រ�រេពញេ�៉ង។ េតើខ��ំបិទ�រ�ម�រ UI របស់ខ��ំ�៉ ងដូចេម�ច?
្របសិនេបើេ�កអ� ក្រ���ចង់បិទ �រ�ម�របស់េ� កអ� ក សូ មឈប់េស� ើសុំ្រ�ក់អត�្របេ�ជន៍។
េ�យមិនេស� ើសុំអត�្របេ�ជន៍ �រ�ម�ររបស់េ�កអ� ក នឹងបិទេ�យស� �យ្របវត�ិ។

9. ស��នុ្រកមៃន�ក្យស័ព� UI
រយៈ�លមូ ល�� នេផ្សងជំនួស
្រ�ក់ឈ�ល
� ែដល�នទទួលក��ងអំឡ� ងបី្រ តី�ស្រ បតិទិ នែដល� នបំេព ញថ�ីៗ បំផុ តរ ម
ួ �មួ យេពល
េវ�រ�ង្រតី�សែដល�នបំេពញចុងេ្រ�យ និង�លបិរ េច�ទ�ន្របសិទ�ិ�ពៃនបណ� ឹង� ម�រ។
្របសិនេបើេ�កអ� កពុំ�នសិទ�ិទទួល លុយ�ក់ ស្រ�ប់ អត�្រ បេ�ជន៍
េ�យ�រេ្របើ្រ�ស់អំឡ�ងេពលមូ ល��នបថម នឹង�នសិទ�ិេ្របើ្រ�ស់អំឡ�ងេពលមូ ល�� ន
ជំនួសេ�ះ DUA នឹងេ្របើ្រ�ស់វ �ធី��ស� េនះ�ស� �យ្របវត�ិ
េដើម្បីសេ្រមចអត�្របេ�ជន៍រ បស់េ� កអ� ក។ បែន� មេទៀត
េ�កអ� ក�ចេ្រជើសេដើម្បីេ្របើអំ ឡ�ងេព លមូ ល ��នជំនួ ស
្របសិនេបើេ�កអ� កផ�ល់ឯក�រែដល� ចេជឿ�ក់�នែដលប��ញ�ចំនួ នអត�្របេ�ជន៍េ្រ ចើន
បំផុតរបស់េ�កអ� ក នឹង្រត�វ �នេកើន�៉ងេ�ច�ស់ 10% េ�យេ្របើ្រ�ស់�។
បណ�ឹងឧទ�រណ៍
�រេស� ើសុំ សវ��រ ឬ�រពិនិត្យេសើេរ �េឡើងវ �ញេ�េលើ�រកំណត់ ។
្រ�ក់ឈ� ល
� មធ្យម្រប�ំស ��ហ៍
រប
ូ មន� ែដល្រត�វ �នបេង�ើតេឡើងេ�យច�ប់ េ�យែផ�ក�មចំនួន្រ�ក់ឈ�ល
�
សរុបែដល្រត�វ �នបង់ទូ�ត់ក��ងអំ ឡ�ងរយៈ�លមូ ល�� ន។
ចំនួនអត� ្របេ�ជន៍អតិបរ�
។ចំនួនសរុបៃនអត�្របេ�ជន៍ ែដលេ�កអ� ក�ចនឹង�នសិទ�ិស ក� ិសមនឹង ទទួល
ក��ងអំឡ�ង��ំអត�្របេ�ជន៍
្របសិនេបើេ�កអ� កបំេពញ�ន្រគប់េ��មល័ក� ខ័ណ��ម�រ ត្រម�វ ស្រ�ប់ �ព�នសិទ�ិស ក� ិសម
ដៃទេផ្សងេទៀត�ង
ំ អស់ៃនច�ប់។
រយៈ�លមូ ល�� ន
អំឡ�ងេពល 52-ស��ហ៍មុននឹង�រ�ប់េផ�ើម��ំអ ត�្របេ�ជន៍ មួយ។
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��ំអត� ្របេ�ជន៍
52 ស��ហ៍ប��ប់ពី�លបរ �ច�ទ�ន្របសិទ�ិ �ពៃន�រ�ម�រ។
េថរេវ�ៃនអត� ្របេ�ជន៍
ចំនួនអតិបរ�ៃនស��ហ៍ ែដលេ� កអ� ក�ចទទួល� នអត�្របេ�ជន៍ UI។ ចំណុចេនះ
គឺ្រត�វ �នកំណត់េ�យែចកចំនួ នអតិបរ�ៃនអត�្រ បេ�ជន៍រ បស់េ� កអ� ក
នឹងចំនួនអត�្របេ�ជន៍្រប�ំ ស��ហ៍រ បស់េ�កអ� ក។ ចំនួនអតិបរ�ៃនស��ហ៍
ែដលអ� ក�ម�រសំណង�ចទទួលអត�្របេ�ជន៍ UI េពញេលញគឺ 30ស��ហ៍។ �្រត�វ �នកំណត់
ក្រមិតខ� ស់បំផុត្រតឹម 26 ស��ហ៍ក��ងអំឡ�ងរយៈ�លអត�្របេ�ជន៍ែដល្រត�វ �ន
ពន�រេពលបែន� ម និងអនិកម��ព�ប។
្រ�ក់ចំណូលរក�ន
្រ�ក់ែដល�នរកចូ ល ក��ងអំឡ�ង��ំអត�្របេ�ជន៍
�លបរ �េច�ទ�ន្របសិទ�ិ�ព
�គឺ��លបរ �េច�ទែដល�រ�ម�ររបស់េ� កអ� ក�ប់េ ផ�ើ ម។ េនះគឺ�ៃថ��ទិត្យៃនស��ហ៍
្របតិទិន ែដលេ�ក��ងេពលេ�ះេ�កអ� ក�ន�ក់សុំ អត�្រ បេ�ជន៍។
ប��
សំណួរ�ក់ព័ន��ព�នសិទ�ិទទួល�នអត�្របេ�ជន៍ �ស�� នុពលរបស់េ�កអ� ក។
ចំនួនអត� ្របេ�ជន៍អតិបរ�
ចំនួនអតិបរ�ៃនអត�្របេ�ជន៍ែដលេ�កអ� ក �ចទទួ ល ក��ងអំឡ�ង��ំអត�្របេ�ជន៍។
�ព�នសិទ�ិទទួ ល្រ�ក់
�ព�នសិទ�ិទទួលរបស់េ�កអ� កស្រ�ប់ អត�្របេ�ជន៍ េ�យែផ�ក� ម្រ�ក់ ឈ�ល
�
និង/ឬរយៈេពលែដលេ�កអ� ក្រត�វ �នេគជួលឲ្យេធ���រ�រក��ង អំឡ� ងរយៈ�លមូ ល ��ន។
�របង់ទូ�ត់្រ�ក់េលើស
្រ�ក់អត�្របេ�ជន៍េលើសពីចំ នួន� នសិទ�ិ ទទួល្រសប�មច�ប់រ បស់ េ�កអ� ក។
អត� ្របេ�ជន៍មួយែផ�ក
�របង់ទូ�ត់្រ�ក់អត�្របេ�ជន៍ ែដល�នចំនួ នតិ ច�ងចំនួ នអត�្របេ�ជន៍្រប�ំស��ហ៍ េពញ
េលញរបស់េ�កអ� ក
េ�យ�រែត�រ�ត់បន� យស្រ�ប់្រ�ក់ចំណូលរក� នៃន�រ�រេ្រ�េ�៉ងរបស់អ� ក។
�ព�ន�រ�រេធ��េ�យ�គអេន�ើ
�រ�រតិច�ងចំនួនេ�៉ងេពញេ�៉ងធម��របស់េ�កអ� ក
ឬ�រ�រែដលផ�ល់្រ�ក់ឈ�ល
� រក�នតិច�ងចំ នួន� មធម��្រត�វ � នបង់ៃថ� ជូ នស្រ�ប់រ យៈេព
លមួ យស��ហ៍ៃន�រ�រេពញេ�៉ង។
េលខអត�ស��ណ��ល់ខ�ន
� (PIN)
ហត�េល� េអឡិច្រត�និច
ែដលអនុ��តឲ្យេ�កអ� កចូ លេ្របើ្រ� ស់ព័ត៌� នអំពី�រ� ម�ររបស់េ�កអ� ក ។
រយៈ�លមូ ល�� នបឋម
បួ ន្រតី�ស្របតិទិនែដល�នប�� បេ់ ព ញេលញចុង េ្រ�យ េ��ប់��មៗមុន�លបរ �េច�ទ
�ន្របសិទ�ិ�ពៃន �រ�ម�ររបស់េ�កអ� ក។ �រ�ម�រគឺ�នមូ ល��នែផ�កេ�េលើ្រ�ក់
ឈ�ល
� �នទទួលក��ងអំឡ�ងេពលេនះ។
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មូ លេហតុៃន�រែបកេចញ
មូ លេហតុែដលេ�កអ� កែ្រប��� ន�រ�រ។
េលខេស�កម�េប�សន�ិសុខសង� ម (SSN)
គឺ�េលខអត�ស��ល់ស��ណពិេសស�� នពីរ េដើម្បីដំេណើរ �រ�រ�ម�រអត�្របេ�ជន៍។DUA
គឺ្រត�វ �ន�ម�រត្រម�វ ឲ្យ�នេ�យ្រកមេស�កម�្រ�ក់ ចំណូលៃផ� ក��ងសហព័ន� (IRS) ៃន��ំ 1954
ដូចែដល្រត�វ �នេធ��វ �េ�ធនកម�េ� ក��ង 26 USC 85; 6011(a), 6050(b), 6109(a)
េដើម្បីេស� ើសុំេលខ េស�កម�េប�សន� ិសុខសង� ម េ�ក��ង�រដំេណើរ �រ �រ�ម�រអត�្របេ�ជន៍។
េថេឡសឺត (TeleCert)
វ �ធី��ស� េ��ះប�រទំ
� �ក់ទំនង�មទូរ ស័ព� ស្រ�ប់ េស� ើសុំអត�្របេ�ជន៍្រប�ំស ��ហ៍។ TeleCert
គឺ�ន ���អង់េគ� ស ��េអស�៉ញ ��ព័រ ទុយ��ល់ និង��ចិនក��ំង។
�ព�� ន �រ�រេធ���ំង្រស�ង
ស��ហ៍ ែដលេ�ក��ងេ�ះ េ�កអ� កមិន�នេធ���រ�រ និងរកមិន�ន្រ�ក់ឈ�ល
�
ឬេធ���រតិច�ងចំនួនេពញេ�៉ង
និងរក�ន្រ�ក់ចំណូលមិនេ្រចើន �ង្រ� ក់ចំ ណូលែដលអនុ��ត ស� ត
ិ េ�េ្រ�មច�ប់ UI របស់រ ដ�
។
កម�វ �ធីឱ�សបណ��ះប�
� ល
កម�វ �ធីែដលអនុ��តឲ្យេ�កអ� ក�ក់គេ្រ� ងបណ��ះប�
� លវ �
� � ជីវ ៈ
ឬ�រសិក�ែដលនឹងបេង�ើន ឱ�សរបស់ េ�កអ� ក ឲ្យ�ន�រ�រេធ���ថ�ីេឡើងវ �ញ។
្រ�ក់ឈ� ល
�
�ល់�រទូ�ត់បង់្រ�ក់�ង
ំ អស់ ែដល� នទទួល ពីនិេ �ជក រ ម
ួ �ន្រ�ក់ែខ ្រ�ក់រ ��ន់
កែន� ង��ក់េ�និង��រហូ បចុក។
អំឡ
� ងេពលរង់� ំ
ស��ហ៍ដំបូងៃន�រ��ន�រ�រ ែដលស្រ�ប់េពលេ�ះេ�កអ� កមិ នទទួ ល្រ�ក់សំ ណង
ប៉ុែន� បំេពញ�ន្រគប់េ� ល័ក�ខ័ណ��ម�រត្រម�វ របស់�ព�នសិទ�ិទទួល�ំ�ច់ េដើ ម្បីទទួល �ន
UI ក��ងអំឡ�ង��ំអត�្របេ�ជន៍។
ចំនួនៃនអត� ្របេ�ជន៍្រប�ំស��ហ៍
ចំនួន អត�្របេ�ជន៍�្រ�ក់ មិន�ប់ប���លនូ វ ្រ�ក់ឧបត� ម�ស្រ�ប់ មនុ ស្សក�� ងបន��ក
ែដលេ�កអ� ក�នសិទ�ិទទួលេរៀង�ល់ស�� ហ៍ ។ ��នចំនួនេស� ើ��នឹង 50% ៃន
្រ�ក់ឈ�ល
� ្រប�ំស��ហ៍មធ្យមរបស់េ�កអ� ក រហូ តដល់ចំនួនអតិបរ��េពលបច��ប្ប ន� ។

10. មគ��េទ� សក៍ែណ�ំេ�ងរហ័ស
្របសិន េបើេ �កអ�ក្រត�វ�រ៖
�ក់�ក្យ�ម�រសំណង

េ�កអ�កគួរ៖
ចុះេ��ះចូ ល UI Online េ�េគហទំព័រ

េស� ើស/ុំ ��ស់ប�រ�រ�ត់
�
ទក
ុ ពន�្រ�ក់ www.mass.gov/dua ឬទូរស័ព�េ�េលខ
ចំណូល ពី�របង់ទ ូ�ត់្រ�ក់ UI
1 (877) 626-6800 ឥតគិតៃថ�ពីកូដតំប ន់ 351,
របស់េ�កអ� ក
413, 508, 774, ឬ 978 ឬទូរ ស័ព� (617) 626-6800
េស� ើសុំទ ្រមង់ ែបបបទ 1099G

ពីកូដតំបន់ដៃទ េទៀត�មួ យក៏�ន។
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េផ�ើមឲ្យ�រ�ម�ររបស់េ�កអ� កដំ
េណើរ�រសកម�ម�ងេទៀត*
*ក៏�នផងែដរ�មរយៈ TeleCert�មរយៈេលខ៖
បែន� មកូ នក��ងបន�ក
�

(617) 626-6338

��ស់ប�រ�សយ�
�
� នរបស់េ�កអ� ក
��ស់ប�រវ� �ធី��ស� បង់ទ�
ូ ត់្រ�ក់*

េស� ើសុំអត�្របេ�ជន៍្រប�ំស��ហ៍

ចុះេ��ះចូ ល UI Online េ� េគហទំព័រ
www.mass.gov/duaឬទូរស័ព�េ��ន់
TeleCert �មរយៈេលខ (617) 626-6338
(���អង់េគ� ស ��េអស�៉ញ
��ព័រទុយ��ល់ និង��ចិនក��ំង) 7
ៃថ�មួយ ស��ហ៍ពីេ�៉ង 6:00 ្រពឹកដល់េ�៉ង
10:00 យប់។

ចុះេ��ះចូ ល UI Online
េ�ក��ងេគហទំព័រwww.mass.gov/duaឬេ�
ទូរស័ព�េ��ន់ប�
� ញទូរស័ព�
��ន�ព�របង់្រ�ក់ទ�
ូ ត់�មរយៈេលខ
េផ��ង��ត់��ន�ពៃន�របង់្រ�
(617) 626-6563 (��� អង់េគ� ស
ក់ទ ូ�ត់ UI របស់េ�កអ�ក
��េអស�៉ញ ��ព័រទុយ��ល់
និង��ចិនក��ង
ំ )
7 ៃថ�មួយស��ហ៍ពីេ�៉ង6:00
្រពឹកដល់េ�៉ង10:00 ��ច
��ស់ប�រេលខ
�
PIN
(េលខអត�ស��ណ��ល់ខ�ន)
�
របស់េ�កអ� ក

ទូរស័ព�េ��ន់ប�
� ញ េស�កម� PIN
�មរយៈេលខ (617) 626-6943,
7 ៃថ�មួយស��ហ៍ពីេ�៉ង6:00
្រពឹកដល់េ�៉ង10:00 យប់។

ទទួលព័ត៌�ន
សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ
ឬ�ក់�ក្យសុំជំនួយ���� ប់រងសុ
www.MAHealthConnector.org
ខ�ព

�យ�រណ៍�រៃគបន� ំ

បំេពញទ្រមង់ ែបបបទបេ�� ញ
មតិមិនេពញចិតប
� ��ន់ពី�រៃគបន� ំរបស់
DUA អន�ញេ�េគហទំព័រ
www.mass.gov/dua/fraud
ឬេ�េ��ន់ប�
� ញទូរស័ព� ប��ន់
ស្រ�ប់�រៃគបន� ំ�មរយៈេលខ
1 (800) 354-9927

ចូ លេ�េគហទំព័រ
�ក់�ក្យសុំ�របណ��ះប�
� លែដល www.mass.gov/dua/training
ឬេ�មជ្ឈមណ� ល�ជីព MassHire
�នអនុម័ត
(MassHire Career Center)

�ក់ទ ង�រ ��ល័យសវ��រ៖
- Boston: (617) 626-5200
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ទទួលព័ត៌�ន�ក់ព័ន�នង
ឹ បណ� ឹង - Lawrence: (978) 738-4400
ឧទ�រណ៍ ចំេ�ះ�យក��នសវ��រ - Brockton: (508) 894-4777
(Hearings Department)
- Springfield: (413) 452-4700
ទទួលព័ត៌�ន�ក់ព័ន�បណ� ឹងឧទ�រ ចូ លេ� www.mass.gov/dua/bor
ណ៍ ្រក �ម្របឹក�ពិនិត្យេសើេរ �
ឬទូរស័ព�េលខ (617) 626-6400
ែស� ងរកមជ្ឈមណ� ល�ជីព

អន�ញ�ម

ទទួលជំនួយក��ង�រប�� �ន�របន�
ស្រ�ប់អ�កេខ�យថមថយលំនឺ

ទូរស័ព�េលខ 1 (800) 439-0183 ឬ 711

MassHire (MassHire Career Center) www.mass.gov/careercenters
ែក្បរេ�កអ� ក
ឬទូរស័ព�េលខ 1 (877) US2-JOBS
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កំណត់្រ�ៃន�រែស� ង រក�រ�រ

):

មុខតំែណង

អ្រ�្រ�ក់ែខ

– ៃថ�េ�រ� (

�ល

):

េ�� ះ

េវប�យត៍និេ �ជក

& និង�សយ��និេ �ជក /

☐ ជួប ��ល់

លទ�ផល

☐ �ក្យេស� ើសុំ� រ�រែដល�ន�ក់
☐ �នសួ រអំពី� រ�រែដល�ន ☐ ពិពរណ៍� រ�រ
☐ �រេរៀបប��ញ ☐ េផ្សង ៗ_____________

សកម��ព�នអនុវត�:

☐ អន�ញ
☐ ទូរសព� ☐ អុីែមល
☐ សំប ុ្រត ☐ ជួប ��ល់

☐ �ក្យេស� ើសុំ� រ�រែដល�ន�ក់
☐ �នសួ រអំពី� រ�រែដល�ន ☐ ពិពរណ៍� រ�រ
☐ �រេរៀបប��ញ ☐ េផ្សង ៗ_________________

សកម��ព�នអនុវត�:

☐ អន�ញ
☐ ទូរសព� ☐ អុីែមល
☐ សំប ុ្រត ☐ ជួប ��ល់

☐ �ក្យេស� ើសុំ� រ�រែដល�ន�ក់
☐ �នសួ រអំពី� រ�រែដល�ន ☐ ពិពរណ៍� រ�រ
☐ �រេរៀបប��ញ ☐ េផ្សង ៗ____________________

សកម��ព�នអនុវត�:

☐ សំប ុ្រត

☐ អន�ញ
☐ ទូរសព� ☐ អុីែមល

វ �ធីទំ�ក់ទំនង

េដើម ្បីប ន�ទ ទួល�នអត� ្រប េ�ជន៍ អ�ក្រត វ� ែតែស� ងរ�រ�រ�៉ងេ�ច�ស់ប ីដងក� �ងមួយស��ហ៍ អ�ក្រត �វែតរក�ទុកនូវកំណត់្រ� ៃន�រែស� ងរក�រ�ររបស់អ �ក.

�លបរ េ� ច�ទ

ស�� ហ៍� ប់េផ�ើម ៃថ��ទិត្យ (

#1

េលខទូ រសព� ទំ�ក់ទំនង:
អុីែ មលទំ�ក់ទំនង:

េលខទូ រសព� ទំ�ក់ទំនង:
អុីែ មលទំ�ក់ទំនង:

េលខទូ រសព� ទំ�ក់ទំនង:
អុីែ មលទំ�ក់ទំនង:
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បុគ�ល ទំ�ក់ទំនង:

#2

បុគ�ល ទំ�ក់ទំនង:

#3

បុគ�ល ទំ�ក់ទំនង:

�ល

