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ទិដ��ពទូ េ�៖
េ�ៃថ�ទី 27 ែខមី���ំ 2020 CARES Act �នចុះហត� េល�េលើច�ប់ ែដលរ ួម�ន�រផ� ល់
ជំនួយសេ���ះដល់កម� ករែដលរងផលប៉ះ�ល់េ�យច�ប់ កូ រ� ូ�វ �រុស។ ែផ�កទី 2102 ៃនច�ប់
CARES Act បេង� ើតកម� វ �ធីសហព័ន�បេ�
� ះ�សន� ថ�ម
ី ួ យែដល�នេ��ះ�ជំនួយ�ព��ន
�រ�រេធ� ើេពល�ន�សន� េ�គ�តត�ត (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) ែដល
�ទូ េ�ផ�ល់អត� ្របេ�ជន៍ដល់អ�កអត់�រ�រេធ� ើរហូ តដល់ 39 ស��ហ៍ដល់បុគ�ល ែដលមិន�ន
សិទ�ិទទួ ល�ន្របេភទៃន�ពអត់�រ�រេធ� ើេផ្សងេទៀត។ ច�ប់ស�ីពី CARES ក៏បេង� ើតកម� វ �ធី
សហព័ន�បេ�
� ះ�សន� ថ�ីមួយែដល�នេ��ះ
�ជំនួយ�ព��ន�រ�រេធ� ើេ�គ�តត�តសហព័ន� (Federal Pandemic Unemplyment
Assistance, FPUC) ែដលផ�ល់អត� ្របេ�ជន៍បែន� មចំនួន $600 ក��ងមួ យស��ហ៍ដល់អ�ក ែដល
�នសិទ�ិទទួ ល�ន PUA ។
សិទ�ទ
ិ ទួ ល៖
PUA ផ�ល់អត� ្របេ�ជន័�ពអត់�រ�រេធ� ើដល់បុគ�ល ែដលមិន�ចេធ� ើ�រ�នេ�យ�រ
េហតុផលែដល�ក់ទងនឹង COVID-19 ប៉ុែន� មិន�នសិទ�ិទទួ ល�នអត� ្របេ�ជន៍ឥត�រ�រ
េធ� ើ�្រប�ំឬយូរ។ េដើម្បី�នសិទ�ទ
ិ ទួ ល�នបុគ�ល��ក់ៗ្រត�វែត�នសមត� �ពេធ� �
ើ រនិង�ច
រក�រ�រ�ន្រសប�មច�ប់របស់រដ� ។
បុគ�លែដលទទួ ល�នអត� ្របេ�ជន៍ពី PUA ែដល្រត�វ�នកំណត់��នសិទ�ិទទួ ល�ន FPUC
នឹងទទួ ល�ន�រទូ �ត់អត� ្របេ�ជន៍បែន� មចំនួន $600 ស្រ�ប់ស��ហ៍ែដលប�� ប់េ�ៃថ� ទី
4 ែខេម���ំ 2020 ដល់ៃថ�ទី 25 ែខកក� ���ំ 2020 ។
រេបៀប�ក់�ក្យសុំ
កម� ករេ�រដ� �៉�ឈូ េសត�ចបំេពញ�ក្យសុំ PUA េ�យចូ លេ��ន់េគហទំព័រ https://uicares-act.mass.gov/PUA/ ។ អ� ក�ក់�ក្យសុំនឹង្រត�វផ� ល់ព័ត៌�នដូ ច�ងេ្រ�ម៖
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

េលខសន� ិសុខសង� មរបស់អ�ក
្របសិនេបើអ�កមិនែមន�ពលរដ� �េមរ �កេទ េលខA USCIS របស់អ�ក
�ស័យ��នលំេ���នរបស់អ�ក
�សយ��នៃ្របសនីយ (្របសិនេបើខុសពី�សយ��នលំេ���ន) របស់អ�ក
េលខទូ រស័ព�របស់អ�ក
េលខអុីែមលរបស់អ�ក
�លបរ �េច� ទកំេណើតរបស់អ�ក
្រ�ក់ឈ� �លរបស់អ�ក 2019 ែដលរ ួម�ន៖
o ទ្រមង់ 1099
o កន��យែសក
o រ�យ�រណ៍ធ��រ
េលខសន� ិសុខ សង� មនិងៃថ�ែខ��ក
ំ ំេណើតស្រ�ប់កូន�្រស័យរបស់អ�ក។
្របសិនេបើអ�កចង់េ្របើ្រ�ក់កក់េ�យ��ល់ស្រ�ប់ �រទូ �ត់គណនីធ��រ និងេលខ
�ំផ� វ� របស់អ�ក។

េ្រ�យពី�ក្យសុ៖ំ
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�ល់�ក្យសុំែដលទទួ លយកដំបូងនឹងទទួ ល�នចំនួនអត� ្របេ�ជន៍អប្បបរ�្រប�ំស��ហ៍
បូ ករ ួមនឹងអត� ្របេ�ជន៍បែន� ម្រប�ំស��ហ៍របស់ FPUC ចំនួន $600។ េ�េពល្រ�ក់ឈ� �ល
របស់កម� ករ្រត�វ�នេផ��ង��ត់ចំនួនអត� ្របេ�ជន៍្រប�ំស��ហ៍�ចនឹងេកើនេឡើង។
អត� ្របេ�ជន៍្រប�ំស��ហ៍រ ួម� ំង�រេកើនេឡើងនូ វចំនួនអត� ្របេ�ជន៍្រប�ំស��ហ៍របស់អ�ក
នឹង�នដំេណើរ�រេឡើង វ �ញេ�ស��ហ៍ ែដលនឹងប�� ប់េ�ៃថ� ទី 8 ែខកុម�ៈ��ំ 2020 ឬ
�លបរ �េច� ទែដលអ� ក��យ�អ� កអត់�រ�រេធ� ើ េហតុផល �ក់ព័ន� COVID-19។
សូ មប��ក់�ដំបូង ្របព័ន�េនះ�ចទូ �ត់្រ�ក់អត� ្របេ�ជន៍�ន្រតឹមស��ហ៍ែដលប�� ប់េ�
ៃថ� ទី 14 ែខមី���ំ 2020 ។ េ្រ�យមក កម� ករែដល�នសិទ�ិនឹង�ចប��ក់ពីអត� ្របេ�ជន៍
េហើយនឹង�ចេស� ើស្រុំ �ក់រ��ន់ម�ងេទៀតរហូ តដល់ស��ហ៍ ែដលប�� ប់េ�ៃថ� ទី 8 ែខកុម�ៈ��ំ
2020 ្របសិនេបើ�លបរ �េច� ទៃន�ពអត់�រ�រេធ� ើ េធ� ើឱ្យពួ កេគ�នសិទ�ិទទួ ល�ន។
ប� ង
ឹ ឧទ�រណ៍៖
�រប� ឹងឧទ�រណ៍នូវ�រេប� ��ចិត�ដំបូង
្របសិនេបើ DUA កំណត់�អ� កមិន�នសិទ�ទ
ិ ទួ ល�នអត� ្របេ�ជន៍ជំនួយពី�ពអត់�រ�រ
េធ� ើជងឺ្រ�តត�ត (Pandemic Unemployment Assistance) អ� កនឹងទទួ ល�ន�រដកសិទ�ិ
�មេអឡិច្រត�និក។ អ� កនឹង�ចប� ឹងឧទ� រណ៍េ�យដកហូ តសិទ�ិេ�យ 1) ចុចេលើ “ខ��ំចង់ប�ឹង
ឧទ�រណ៍” េលើេសចក� ីជូនដំណឹង; ឬ 2) េស� ើសុំបណ�ឹងឧទ� រណ៍េ��ន់��ក់�រមជ្ឈមណ�លេ��ម
ទូ រស័ព�។

អ� ក្រត�វែត�ក់បណ�ឹងឧទ�រណ៍ក��ងកំឡ�ងេពល 30 ៃថ�្របតិទិន ៃន�លបរ �េច� ទៃន�រដកសិទ�ិ។
���រសំ�ន់�ស់ែដលអ� កចូ លរ ួមក��ងសវ��រ ែដល�នេ្រ�ងទុកេ�េពល ែដល
សវ��រនឹង�នលទ� ផល�េសចក� ីសេំ រចថ� ីេលើសិទ�រិ បស់អ�ក។
្របសិនេបើអ�កេ�ែតមិន�ន់�ន�រ�រេធ� ើ ខណៈេពលរង់�ំសវ��រអ� ក្រត�វែតបន� េស� ើសុំ
�រទូ �ត់សំណងអត� ្របេ�ជន៍េរៀង�ល់ស��ហ៍។ េបើេ�ះបី��រេប� ��ចិត�ដំបូងរបស់អ�ក្រត�វ
�ន�ក់ប���សក៏េ�យ អ� កនឹងមិនទទួ ល�ន�រទូ �ត់អត� ្របេ�ជន៍ ស្រ�ប់ស��ហ៍េ�
េពលែដលអ� កមិន�នេស� ើសុំអត� ្របេ�ជន៍។
សវ��រ
េ�េពលែដល�យក��នសវ��រ (Hearning Department) ទទួ ល�នបណ�ឹងឧទ� រណ៍�នឹង
្រត�វ�នេ្រ�ងស្រ�ប់សវ��រេហើយអ� កនឹង្រត�វ�នេផ�ើេសចក� ីជូនដំណឹងអំព�
ី លបរ �េច� ទ
និងេពលេវ�។ រហូ ត�ល់ែត�រ ��ល័យ DUA ្រត�វ�នេបើក���រណះជន វ �ញ សវ��រ
នឹងេធ� ើេឡើង�មទូ រស័ព�។
ស���រ្រត�វ�ន្រត� តពិនិត្យេ�យអ� ក្រត� តពិនិត្យ។ ប��ប់ពស
ី វ��រអ� ក្រត� តពិនិត្យ ពិនិត្យ
េឡើង វ �ញនឹងេចញេសចក� ីសំេរច��យលក� ណ៍អក្សរេ�យែផ� កេលើឯក�រនិងព័ត៌�នែដល
ប��ញេ�ឯសវ��រ។
្រក �ម្របឹក�ភិ�លពិនត
ិ ្យេឡើង វ �ញៃន�យក��នជំនួយ�រ��ន�រ�រេធ� ើ
្របសិនេបើអ�កមិនយល់្រសបនឹងេសចក� ីសំេរចរបស់អ�ក្រត� តពិនិត្យ ពិនិត្យេឡើង វ �ញអ� ក�ន
េពល 30 ៃថ�ប��ប់ពីៃថ�េផ�ើេសចក� ីសំេរចេ�ះ េដើម្បីប�ឹងឧទ� រណ៍េ�្រក �ម្របឹក�ភិ�លពិនិត្យេឡើង
វ �ញ
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្របសិនេបើ្រក �ម្របឹក�ភិ�លពិនិត្យេមើលករណីេនះ េដើម្បីេធ� �
ើ រពិនិត្យេឡើង វ �ញ�នឹងេធ� ើ
�រសេ្រមចចិត�េ�យេ្របើស��រៈករណីែដលទទួ ល�នពី�យក��នសវ��ររ ួម� ំងសវ��រ
ែដល�នកត់្រ�ទុក។ េ�េពល្រក �ម្របឹក�ភិ�លពិនិត្យេសចក� ីសំេរច�ផ� លេ់ សចក� ីែណ�ំអំពី
វ �ធីប�ឹងឧទ�រណ៍ចំេ�ះេសចក� ីសំេរចចិត�េនះ តុ��រមណ�ល (District Court) ឬ តុ�្រក �ងបូ ស��ន
(Boston Municipal Court)។ អ� កក៏�ចប� ឹងឧទ� រណ៍េ�តុ��រ្រស �ក ឬ តុ��រ្រក �ងបូ ស��ន
្របសិនេបើ្រក �ម្របឹក�ភិ�លបដិេសធមិនទទួ លយកករណីេនះមកពិនិត្យ។ អ� ក�នេពល�ម
សិបៃថ� គិត�ប់ពីៃថ�េផ��
ើ រៃនេសចក� ីសំេរចរបស់្រក �ម្របឹក�ភិ�ល ឬ�របដិេសធៃន
�រពិនិត្យេមើល េដើម្បី�ក់បណ�ង
ឹ ឧទ� រណ៍របស់តុ��រ។
េដើម្បីដឹងបែន� មេទៀតអំព�
ី រពិនិត្យេឡើង វ �ញៃន្រក �ម្របឹក� សូ មចូ លេ�www.mass.gov/dua/bor។

េដើម្បីែស� ងយល់បែន� មអំព�
ី រប� ឹងឧទ� រណ៍េ�តុ��ររ ួម� ំង�េតើ្រត�វ�ក់�ក្យបណ�ឹងឧទ�រណ៍
េ�ក��ងតុ��រ្រស �ក ឬតុ��រ្រក �ងបូ ស��នសូ មេមើលច�ប់ទូេ�ៃនរដ� �៉�ជូ សិតជំពូក 151A
ែផ�ក 42 ។
សិទ�រិ បស់អ�កចំេ�ះដំ�ង
្របសិនេបើអ�កចង់ឱ្យ�នតំ�ងេ�ក��ងក្រមិត�មួ យៃនបណ�ឹងឧទ� រណ៍���រសំ�ន់ែដល
អ� ក្រត�វេរៀបចំតំ�ងឱ្យ�ន�ប់�មែដល�ចេធ� ើេ��ន។ ��ក់�រែដល�ន�រអនុ��ត
ៃនជេ្រមើសរបស់អ�ក ដូ ច�េម�វ �ឬអ� កតស៊ូ មតិ�ចតំ�ងឱ្យអ� កេ�្រគប់ក្រមិតៃនបណ�ឹង
ឧទ�រណ៍របស់ទី��ក់�រ។ �ក់ទងស�គម្រកមវ �ទ� ក��ងតំបន់របស់អ�ក ឬអង� �រតស៊ូ មតិែផ� ក
ច�ប់ េដើម្បីសុំជំនួយ។ DUA មិន�ចែណ�ំ ឬ�ត់�ង
ំ អ� កតំ�ង�នេទ។
សំណួរេសុប
ើ សួ រ�ញឹក�ប់៖
សំណួរ៖ េតើច�ប់ស�ព
ី ី CARES ផ�លអ
់ ត� ្របេ�ជន៍ដល់កម� ករ ែដលមិន�នសិទ�ទ
ិ ទួ ល�ន
ី រហូ តមកដល់េពលេនះេទ?
អត� ្របេ�ជន៍េទៀង�ត់ ឬព្រងក
A. �ទ/�ស៎ ។ ច�ប់ស�ីពី CARES ផ� ល់នូវ កម� វ �ធី�ច់េ�យែឡកពីអត� ្របេ�ជន៍��ន�រ�រ
េធ� ើេទៀង�ត់។ កម� វ �ធីថ�ីជំនួយ�រ��ន�រ�រេធ� ើេពល�ន�សន� េ�គ�តត�ត (PUA) ព្រងីក
សិទ�ិទទួ លដល់បុគ�លែដល៖
•
•
•
•
•
•

គឺ�ន�រ�រេធ� ើេ�យខ� �នឯង រ ួម� ំងកម� ករហ� ី� អ� កេធ� ើ�រ ឯក�ជ្យនិងអ� ក
េ�៉�រឯក�ជ្យ;
កំពែតែស� ងរក�រ�រេ្រ�េ�៉ង;
�ន្របវត� ិេធ� ើ�រមិន្រគប់្រ�ន់េដើម្បីនឹងទទួ ល�នអត� ្របេ�ជន៍;
�នអស់សិទ�ក
ិ � � ង�រទទួ ល�នអត� ្របេ�ជន៍�្រប�ំ ឬព្រងីក� មច�ប់រដ� ឬ
សហព័ន� ឬចំេ�ះសំណង�ពអត់�រ�រេធ� េើ ពល�ន�សន� េ�គ�តត�ត (PEUC);
្រត�វ�នប�្ឈប់ពី្រពះវ ��រនិង��ប័ន�ស� េហើយមិន�នសិទ�ិទទួ ល�ន
អត� ្របេ�ជន៍េ្រ�មច�ប់របស់រដ� ; ឬ
្របសិនេបើមិនដូ េច� ះេទមិន�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់អត� ្របេ�ជន៍េទៀង
�ត់ ឬព្រងីក ឬសំណង�ពអត់�រ�រេធ� ើេពល�ន�សន� េ�គ�តត�ត (PEUC)

សំណួរ៖ េតើកម� ករ�ង
ំ េនះ្រត�វេធ� ដ
ើ ូ ចេម� ចេដើម្បី�នលក� ណសម្បត� ្រិ គប់្រ�ន់ស្រ�ប់
អត� ្របេ�ជន៍?

3

អត� ្របេ�ជន៍�ព��ន�រ�រេធ� ើេពល�ន�សន� េ�គ�តត�ត

A. បុគ�ល��ក់ៗ្រត�វែតផ�ល់ “ វ ���បនប័្រតេ�យខ� �នឯង” ែដលពួ កេគ�ចេធ� �
ើ ន េហើយ�ចេធ� ើ
�រ�នប៉ុែន� ្រត�វ�ន��ំងពី�រេធ� ដ
ើ ូ េច� ះេ�យ�លៈេទសៈមួ យក��ងចំេ�ម�លៈេទសៈដូ ច
�ងេ្រ�មែដល�ក់ទងនឹង COVID-19:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

បុគ�លេ�ះ្រត�វ�នេគេធ� ើេ�គវ �និច�័យេឃើញ��នជម� ឺ COVID-19 ឬកំពុង�ន��រ
េ�គៃនជម� ឺ COVID-19 េហើយ កំពុងែតែស� ងរក�រេធ� ើេ�គវ �និច�័យ; ឬ
ស�ជិក��ក់ ៃន្រគ� �ររបស់បុគ�ល��ក់ៗ្រត�វ�នេគេធ� ើេ�គវ �និច�័យេឃើញ��នជម� ឺ
COVID-19; ឬ
បុគ�លេ�ះកំពុងផ� ល់�រយកចិត�ទុក�ក់ដល់្រគ� �រ ឬស�ជិក្រគ� �រ ែដល្រត�វ�ន
េគេធ� េើ �គ វ �និច�័យេឃើញ��នជម� ឺ COVID-19; ឬ
កុ�រឬមនុស្សដៃទេទៀតែដលបុគ�ល��ក់ែដល�ន�រទទួ លខុស្រត�វក��ង�រែថ� ំបឋម
មិន�ចចូ លេរៀន ឬេ�មន� ីរមួ យេផ្សងេទៀត �លទ� ផលៃន COVID-19; ឬ
បុគ�លមិន�ចេ�ដល់កែន� ងេធ� ើ�រ�នេទ េ�យ�រ�រែញកខ� �នពី�� ែដល្រត�វ�ន
�ក់�លទ� ផលៃនេ្រ�ះ�សន� សុខ�ព��រណៈរបស់ COVID-19; ឬ
បុគ�ល��ក់ៗមិន�ចេ�ដល់កែន� ងេធ� ើ�រ�នេទ ពីេ្រ�ះបុគ�លេ�ះ្រត�វ�នអ� កផ� ល់
េស�ែថ� ំសុខ�ពែណ�ំឱ្យែញកខ� �ន; ឬ
បុគ�ល្រត�វ�នកំណត់េពលេដើម្បី�ប់េផ� ើម�រ�រេហើយមិន�ន�រ�រេធ� ើ ឬមិន�ច
�នដល់�រ�រែដល�លទ� ផលៃន COVID-19; ឬ
បុគ�ល�ន��យ�អ� ករក្រ�ក់ចិ��ឹមជី វ �ត ឬ�ជំនួយដ៏សំ�ន់ស្រ�ប់្រគ� �រ ពីេ្រ�ះ
េម្រគ� �រ�ន��ប់ េ�យ�រលទ� ផល��ល់ COVID-19; ឬ
បុគ�ល��ក់ៗ្រត�វ�ឈប់ពី�រ�រ�លទ� ផល��ល់ៃន COVID-19; ឬ
ទីកែន� ងេធ� ើ�រៃនបុគ�ល��ក់ៗ ្រត�វ�នបិទ��រេ�យេ្រ�ះែត COVID-19; ឬ
បុគ�លេធ� ើ�រ�អ� កេ�៉�រឯក�ជ្យនិងេ្រ�ះ�សន� សុខ�ព��រណៈ COVID-19
�ន�ក់ក្រមិតសមត� �ពរបស់ខ� �នក��ង�របន� សកម� �ព�រ�រធម� �របស់ខ� �ន
េហើយ�នបង� ឱ
ំ ្យបុគ�លេ�ះឈប់អនុវត� សកម� �ព� ំងេ�ះ។

សំណួរ៖ េតើក��ង�លៈេទសៈ�ែដលកម� ករ� ំងេនះនឹងមិន�នលក� ណៈសម្បត� ្រិ គប់្រ�ន់
ស្រ�ប់ជន
ំ ួ យ�ពអត់�រ�រេធ� េើ ពល�ន�សន� េ�គ�តត�ត (PUA)?
A. បុគ�លែដល�ចេធ� ទ
ើ ូ រ�រ�មួ យនឹង្រ�ក់ឈ� �លនិងបុគ�ល ែដលទទួ ល�ន្រ�ក់ឈ� �ល
ស្រ�ប់�រឈឺឬឈប់ស្រ�កេផ្សងេទៀតនឹងមិន�នលក� ណៈ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់ PUA។ បុគ�ល
ែដលទទួ ល�ន្រ�ក់ឈ� �លស្រ�ប់�រឈឺ ឬឈប់ស្រ�កេផ្សងេទៀត ែដលទទួ ល�ន្រ�ក់ឈ� �ល
េផ្សងេទៀតតិច�ងមួ យស��ហ៍�រ�រ�មទ��ប់របស់ពួកេគ ប៉ុែន� េ�ែត�ច�នសិទ�ិទទួ ល
�ន PUA ។
សំណួរ៖ េតើស��ហ៍�ខ� ះែដល�ពអត់�រ�រេធ� េើ ពល�ន�សន� េ�គ�តត�ត (PUA)
្រគបដណ�ប់?
A. �នឹង�ន្របសិទ�ិ�ពស្រ�ប់ស��ហ៍ៃន�ពអត់�រ�រេធ� �
ើ ប់េផ� ើមេ� ឬប��ប់ពីៃថ� ទី
2/2/20 និងប�� ប់េ�ៃថ�ទី 12/26/20 ។
សំណួរ៖ េតើចំនួនប៉�
ុ � ន ស��ហ៍អតិបរ�ែដលបុគ�ល��ក់ែដល�នលក� ណៈសម្បត� ្រិ គប់្រ�ន់
ស្រ�ប់ជន
ំ ួ យ�ពអត់�រ�រេធ� េើ ពល�ន�សន� េ�គ�តត�ត (PUA) �ចទទួ ល�ន
អត� ្របេ�ជន៍?
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A. បុគ�ល��ក់ៗ�ចទទួ ល�នអត� ្របេ�ជន៍ស្រ�ប់ំនួន�៉ងបំផុតៃន 39 ស��ហ៍រ ួម� ំង UI
េទៀង�ត់ និងអត� ្របេ�ជន៍ បែន� មេ�េ្រ�មច�ប់សហព័ន� ឬរដ� េ�ះបី�ស��ហ៍បែន� ម
អត� ្របេ�ជន៍បែន� ម�ច្រត�វ�នបែន� មេ�េពលេ្រ�យ។ ក៏��នស��ហ៍រង់�ំផងែដរ។
Q. េតើ ខ��ំ នឹងទទួ ល�នប៉�
ុ � នក��ងអត� ្របេ�ជន៍?
A. ចំនួនអត� ្របេ�ជន៏ PUA ែដលអ� កនឹងទទួ ល�នគឺែផ� កេលើរ�យ�រណ៍ែដល�ន
�យ�រណ៍ពីមុន។ អត� ្របេ�ជន៍របស់ PUA ្របែហល�មិនេលើសពីអ្រ�អតិប្បរ�ចំេ�ះ
អត� ្របេ�ជន៍្រប�ំស��ហ៍របស់រដ� ស្រ�ប់អត� ្របេ�ជន៍អត់�រ�រេធ� េើ ទៀង�ត់ ែដល�ន
ចំនួន $823.00 េ�ក��ងរដ� �៉�ជូ េសត។
បុគ�ល� ំងអស់ែដល្របមូ ល PUA នឹងទទួ ល�ន្រ�ក់ចំនួន $600 ក��ងមួ យស��ហ៍ពីសណ
ំ ង
�ពអត់�រ�រេធ� េើ ពល�ន�នស� េ�គ�តត�តសហព័ន� (FPUC) បែន� មេលើអត� ្របេ�ជន៍
្រប�ំស��ហ៍ដូចែដល�នគណ��ងេលើ។ បុគ�ល��ក់ៗនឹង�នសិទ�ិទទួ ល�ន�រទូ �ត់
FPUC ស្រ�ប់ ស��ហ៍ែដលប�� ប់េ�ៃថ�ទី 4 ែខេម���ំ 2020 រហូ តដល់ៃថ� ទី 25 ែខកក� ���ំ
2020 ។
Q. ចំនួនេ�៉ងរបស់ខ��្រំ ត�វ�ន�ត់បន� យ។ េតើខ���
ំ ច្របមូ ល�នអត� ្របេ�ជន៍េ្រ�ម PUA?
A. ្របសិនេបើអ�កកំពុងេធ� ើ�រតិច�ងមុនេ�យ�រ COVID-19 េហើយ�ប�
� លឱ្យ�ត់បង់
្រ�ក់ចំណូលេហើយអ� កមិន�នសិទ�ទ
ិ ទួ ល�នអត� ្របេ�ជន៍ឥត�រ�រេធ� ើេទៀង�ត់េទ អ� ក
�ច�នសិទ�ិទទួ ល�ន PUA ។
សំណួរៈ ខ��េំ ធើ��រ-ឲ្យខ� �នឯង េហើយ្រ�ក់ចណ
ំ ូ លនិងចំនួនេ�៉ង្រត�វ�ន�ត់បន� យេ�យេ្រ�ះ
COVID-19។ េតើខ���
ំ នលក� ណសម្បត� ្រិ គប់្រ�ន់ស្រ�ប់ PUA ឬេទ?
A. បុគ�លែដលេធ� ើ�រឲ្យខ� �នឯង អ� កេ�៉�រឯក�ជ្យ ឬកម� ករហ� ី�ែដល្រត�វប�្ឈប់ពី�រ�រ
មួ យរយៈ របស់ពួកេគេ�យ�រែតេ�គ COVID-19 ឬ�ន�រ�ត់បន� យ�រ�រ�៉ង��ំង�ច
�នសិទ�ិទទួ ល�ន PUA ។ ក��ងករណីែដលបុគ�ល��ក់ៗទទួ ល�ន្រ�ក់ចំណូលមួ យចំែណក
្រ�ក់ចំណូល� ំងេនះ ្រត�វែត�យ�រណ៍េហើយចំនួនអត� ្របេ�ជន៍្រប�ំស��ហ៍របស់ពួកេគ�ច
នឹង្រត�វ�ន�ត់បន� យ។
សំណួរៈ ខ��គ
ំ �
ឺ ��ស់�ជវី កម� តូចមួ យ។ េតើខ���
ំ នលក� ណសម្បត� ្រិ គប់្រ�ន់ស្រ�ប់ PUA ឬេទ?
A. អ� ក�ច�នសិទ�ិទទួ ល�ន PUA ្របសិនេបើ្របភពចំណូលចម្បងរបស់អ�កមកពី�រ�រ
ែដលអ� កេធ� ើស្រ�ប់�ជវី កម� ��ល់ខ� �ន ឬេ�កសិ��ន��ល់ខ� �នរបស់អ�ក។
Q. ខ��ម
ំ ន
ិ ែដលេធ� �
ើ រពីមន
ុ េឡើយ។ េតើខ���
ំ នលក� ណសម្បត� ្រិ គប់្រ�ន់ស្រ�ប់ PUA ឬេទ?
A. អ� ក�ច�នសិទ�ិទទួ ល�ន PUA េ�ះបី�អ� កមិន��ប់េធ� �
ើ រពីមុនក៏េ�យ និង
•
•
•

អ� ក្រត�វ�នេគេ្រ�ងនឹង�ប់េផ� ើម�រ�រេហើយមិន�ន�រ�រេធ� ើឬអ� កមិន�ចេ�
ដល់�រ�រែដល�លទ�ផលេ�យ��ល់ៃន�ព�សន� សុខ�ព��រណៈៃនេ�គ
COVID-19។; ឬ
�រផ� ល់ជូន�រ�ររបស់អ�ក្រត�វ�នលុបេ�លវ �ញេ�យ�រែតេ�គ COVID-19; ឬ
អ� ក�ន��យ�អ� ករកសុីចិ��ឹមជី វ �តឬ�អ� ក�ំ្រទដ៏សំ�ន់ស្រ�ប់្រគ� �រ ពីេ្រ�ះ
េម្រគ� �រ�ន��ប់េ�យ�រលទ� ផល��ល់ៃនេ�គ COVID-19។
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Q. ្របសិនេបើខ���
ំ នសិទ�ទ
ិ ទួ ល (ឬបច��ប្បន� កំពង
ុ ទទួ ល) អត� ្របេ�ជន៍��ន�រ�រេធ� �
ើ េទៀង
�ត់ េតើខ��គ
ំ ួ រ�ក់�ក្យសុជ
ំ ន
ំ ួ យ��ន�រ�រេធ� េើ ពល�ន�សន� េ�គ�តត�ត (PUA)?
A. េទ អត� ្របេ�ជន៏ PUA មិន្រត�វបង់ស្រ�ប់បុគ�លែដល�នសិទ�ិទទួ ល�នអត� ្របេ�ជន៍
អត់�រ�រេធ� ើេទៀង�ត់េទ។
Q. េតើខ��្រំ ត�វកំណត់�៉ងដូ ចេម� ច� េតើខ��គ
ំ ួ រ�ក់�ក្យសុអ
ំ ត� ្របេ�ជន៍ឥត�រ�រេធ� េើ ទៀង
�ត់ ឬជំនួយ�ពអត់�រ�រេធ� េើ ពល�ន�សន� េ�គ�តត�ត (PUA)?
A. ្របសិនេបើអ�កេឆ� ើយ “�ទ / �ស” ចំេ�ះសំនួរ� ំងេនះដំបូងអ� កគួ រែត�ក់�ក្យបណ�ឹង
�ម�រសំណងអត� ្របេ�ជន៍ឥត�រ�រេធ� ើ�្រប�ំ េដើម្បីេមើល�េតើអ�ក�នសិទ�ិមុនេពល
�ក់�ក្យបណ�ង
ឹ �ម�រសំណងពីអត� ្របេ�ជន៌ PUA ែដរឬេទ៖
1. េតើអ�ក�នរក្រ�ក់ចំណូល�នេ្រចើន�ង $5100.00 ក��ង��ំ 2019 ែដលកំពុងេធ� ើ�រឱ្យ
និេ�ជកែដលយកពន� ពី្រ�ក់ែខរបស់អ�កេទ?
2. េតើអ�ក�នរក្រ�ក់ចំណូល�នេ្រចើន�ង $5100.00 ក��ង��ំ 2019 ែដលេធ� ើ�រឱ្យ
រ��ភិ�លសហព័ន� ឬក��ង វ �ស័យេ��ែដរឬេទ?
3. េតើអ�ក�នសិទ�ិទទួ ល ឬទទួ ល�នអត� ្របេ�ជន៍ពក
ី ម� វ �ធី����ប់រង�ពអត់�រ�រ
េធ� ើេផ្សងេទៀតដូ ច�អត� ្របេ�ជន៍�ពអត់�រ�រេធ� េើ ទៀង�ត់្រ�ក់ឧបត� ម�
�ពយុត�ិធម៍�ណិជ�កម� (Trade Readjustment Allowances, TRA) ជំនួយ�រអត់
�រ�រេធ� េើ ្រ�ះមហន� �យពីេ្រ�ះមហន� �យធម� �តិ មុនឬអត� ្របេ�ជន៍ WorkShare?
4. េតើអ�ក�នេធ� ើ�រេ�រដ� េផ្សង េ្រ�ពី�រ�រេ�រដ� �៉�ជូ េសតេ���ំ 2019 េទ?
5. ្របសិនេបើអ�ក�ក់�ក្យបណ�ង
ឹ �ម�រជំនួយ��ន�រ�រេធ� ើក��ងរយៈេពល 52
ស��ហ៍កន� ងមក េតើអ�ក�ន្រតលប់េ�េធ� ើ�រ វ �ញ ឬ ឈប់្របមូ លអត� ្របេ�ជន៍មុន
េពលអ� ក�ម�រអត� ្របេ�ជន៍� ំងអស់ ែដល�នេលើ�ក្យបណ�ឹងេ�ះ?
Q. ្របសិនេបើខ���
ំ ន�ក់�ក្យសុអ
ំ ត់�រ�រេធ� ើ រ ួចេហើយេតើខ��គ
ំ ួ រ�ក់�ក្យសុំ PUA ែដរឬេទ?
A. េទអ� កមិនគួ រ�ក់�ក្យសុំអត� ្របេ�ជន៍េនះេទ ្របសិនេបើអ�ក�ន�ក្យសុំរង់��
ំ រអត់
�រ�រេធ� ើ។ ្របសិនេបើអ�ក�ន�ក់�ក្យសុំនិងមិន�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ ឬ្រត�វ�ន
េគបដិេសធចំេ�ះអត� ្របេ�ជន៍��ន�រ�រេធ� �
ើ េទៀង�ត់េ�ះ អ� កគួ រែត�ក់�ក្យសុំ PUA
្របសិនេបើអ�កឈប់េធ� ើ�រេ�យ�រ COVID-19 ។ ្របសិនេបើអ�ក�នសិទ�ិទទួ ល ឬទទួ ល�ន
អត� ្របេ�ជន៍ឥត�រ�រេធ� �
ើ េទៀង�ត់ អ� កមិន�ច�ក់�ក្យសុំនិងមិន�នសិទ�ិទទួ ល
�នអត� ្របេ�ជន៍េនះេទ។
Q. ្របសិនេបើខ��ម
ំ ន
ិ ផ�លព
់ ត
័ �
៌ ន្រតឹម្រត�វអំព�
ី ក្យសុរំ បស់ខ��ំ េតើខ��្រំ ត�វសង្រ�ក់អត� ្របេ�ជន៍
ែដលទទួ ល�នឬេទ?
A. �ទ/�ស៎ ។ ដូ ច�ក្យបណ�ង
ឹ ��ន�រ�រេធ� ើែដរ អ� ក្រត�វផ� លព
់ ័ត៌�ន្រតឹម្រត�វឬ្របឈមនឹង
�រពិន័យរ ួម� ំង�របដិេសធអត� ្របេ�ជន៍នង
ិ �រសង្រ�ក់អត� ្របេ�ជន៍ វ �ញ។ ្របសិនេបើ
អ� កផ�ល់ព័ត៌�នមិន្រតឹម្រត�វ ឬមិន�នប��ញព័ត៌�ន�ំ�ច់ អ� ក�ច្រត�វទទួ ល�រេ�ទ
្រប�ន់ពីបទ្រពហ� ទណ�។
Q. េតើខ��ន
ំ ង
ឹ ្រត�វបង់ពន� សហព័ន�និងរដ� ចំេ�ះអត� ្របេ�ជន៍ែដលទទួ ល�នែដរឬេទ?
A. ្រត�វេហើយអត� ្របេ�ជន៏ PUA និង FPUC � ំងអស់នឹង្រត�វបង់ពន� េ�រដ� �៉�ជូ េសតនិង
ពន� សហព័ន�។
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Q. ខ���
ំ អ� កេធ� �
ើ រេ�យខ� �នឯង ឬ�កម� ករហ� �
ី េហើយមិន�នទទួ ល្រ�ក់ឈ� �លេទៀង�ត់
េទ។ េតើខ��្រំ ត�វគណ�្រ�ក់ចណ
ំ ូ លរបស់ខ��ំ ក��ងេ�លបំណងេដើម្បីបេំ ពញ�ក្យសុំ PUA េ�យ
រេបៀប�?
A. បុគ�ល �ចេ្របើឯក�រេផ្សងៗ�� េដើម្បីគណ�្រ�ក់ចំណូលរបស់ពួកេគរ ួម�ន W-2, 1099
�រទទួ ល្រ�ក់ពីពន� ប័ណ�្រ�ក់ឈ� �ល វ �ក័យប័្រតធ��រនិងេសចក� ីជូនដំណឹង វ �ក័យប័្រត។
បុគ�លគួ រែតរក�ទុក�ល់ឯក�រែដលបេង� ើត្រ�ក់ចំណូលស្រ�ប់េ�លបំណងេផ� �ង��ត់។
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