
 

កម្ម វធិីឱកាសសសម ើភាពសម្រាប់និសោជក 

ជំនួយ និងសេវាកម្មពិសេេមានេម្រមាប់ស ល្ ើយតប

តាម្េំស ើ ដល់ជនពិការ។ េម្រមាប់សេវាអ្នកមានបញ្ហា

ផ្ននកស្តា ប់ េូម្ទូរេ័ពទសៅសលខ 711។ 

Form 0590-A  Rev. 6-17 Khmer 

សេវាធានារ៉ា ប់រងនិកម្មភាព (UI) គឺជាកម្ម វធីិនាល់
ជំនួយជាម្រាក់ចំ ូលបស ា្ ោះអាេនន  េម្រមាប់
និសោជិតសៅរដឋមា៉ា េាជូេិត ផ្ដលានាត់បង់
ការងារសធវ ើ សោយម្ិនមានកំហុេ និង៖ 

 អាចសធវ ើការាន 
 មានសពលសវលាេម្រមាប់សធវ ើការ និង 
 កំពុងផ្េវ ងការងារសធវ ើោ៉ា ងេកម្ម  

 
មូ្លនិធិេម្រមាប់តាវកាលិកកន ុងកម្ម វធីិ UI ានម្ក
ពី វភិាគននម្របចំម្រតីមាេ ផ្ដលនិសោជកសៅកន ុងរដឋ
សនោះ បង់ឲ្យម្រកេួងជំនួយនិកម្មភាព។ និសោជិតម្ិន
បង់វភិាគននដល់សេវាកម្មធានារ៉ា ប់រងនិកម្មភាព។ 

អ្វ ីសៅជាសសវាធានារ៉ា ប់រងនិកម្មភាព? 

ម្របេិនសបើអ្នកម្រតវូានកាត់សចញពីការងារ ឬក៏

សមា៉ា ងសធវ ើការរបេ់អ្នកម្រតវូានកាត់បនថយ អ្នកគួរ

ផ្តោកព់ាកយនម្នរតាវកាលិកពីកម្ម វធីិ U I 

អំ្ឡុងសប្តា ហ៍ទមួី្យ ផ្ដលអ្នកអ្ត់មានការងារសធវ ើ
នងំម្រេងុ ឬសោយផ្ននក។ ដំស ើរការនម្នររបេ់

អ្នក នឹងចប់សនាើម្សៅថ្ងៃអាទិតយថ្នេបាហ៍

ម្របតិទិន ផ្ដលអ្នកានោក់ពាកយនម្នរ។ កាល

បរសិចេទសៅថាកាលបរសិចេទនម្នរនល វូការ។ 

 

អ្នកនឹងម្ិនទទួលតាវកាលិកសទ េម្រមាប់េាា ហ៍

ផ្ដលអ្នកអ្ត់មានការងារម្ុនកាលបរសិចេទ

នម្នរនល វូការសទ។   

ស ើអ្នកគួរក់ពាកយសសន ើស ំតាវកាលិកពីកម្ម វធីិ UI 

សៅសពលណា? 

កំណ ់សាា ល់សំខាន់៖ 

អ្នកអាចសេន ើេុំតាវលិកាន ផ្តសៅសពលផ្ដលអ្នកសៅ

កន ុងេហរដឋអាសម្រកិ ទឹកដីម្រគប់ម្រគងសោយេហរដឋអា

សម្រកិ ឬក៏ម្របសទេកា្ោប៉ាុស ណ្ ោះ។ អ្នកម្ិនគួរសេន ើេុំ

តាវកាលិក េម្រមាប់េាា ហផ៍្ដលអ្នកសៅសម្រៅេហរដឋអា

សម្រកិទឹកដីម្រគប់ម្រគងសោយេហរដឋអាសម្រកិ ឬក៏

ម្របសទេកា្ោសទ។ 

សម្រាប់និសោជកសៅរដ្ឋា៉ា សាជូសិ ៖ 

សោងតាម្ចាប់ការងារ និងប ុ្ោះប ា្ លរដឋ M.G.L 

ជំពូក 151A អ្នកម្រតវូផ្តនាល់ផ្ចកចយខិតា ិប័ ណ

នសពវនាយសនោះឲ្យាន

ឆាប់តាម្លទធភាពផ្ដលអាចសធវ ើាន ប៉ាុផ្នាម្ិនឲ្យហួេ

រយៈសពល 30 ថ្ងៃសទ គិតចប់ពីចុងសម្រកាយ ផ្ដលនិសោជិត

បំសពញការងារមានម្រាក់ឈ្ន លួ។ អ្នកម្រតវូផ្តផ្ចកចយ

ខិតាប័ ណ នសពវនាយសនោះដលនិ់សោជិតមាន ក់ៗរបេអ់្នក 

ផ្ដលម្រតវូានកាត់សចញពីការងារបស ា្ ោះអាេនន  ឬ

ជាអ្ចិថ្្នាយ៍។ េូម្បំសពញព័ត៌មានសៅផ្ននកខាងសម្រកាម្៖  

 
____________________________________________________ 

ស ម្ ោះនិសោជក 

 

____________________________________________________ 

អាសយដ្ឋឋ នប្ម្របសនីយ៍ 

 

___________________________________________________ 

សលខទូរស័ពទ  

 

___________________________________________________ 

សលខសាា ល់និសោជកសហព័នធ  

សម្រាប់និសោជិ សៅរដ្ឋា៉ា
សាជូសិ ៖ 
រសបៀបដ្ឋក់ពាកយទាម្ទារ
តាវកាលិកកន ុងកម្ម វធិីធានា
រ៉ា ប់រងនិកម្មភាព 
 



សដើម្បីោក់ពាកយនម្នរតាវកាលកិងមពីីកម្ម វធីិ UI ឬ

សបើកឯកស្តរោក់ពាកយនម្នរផ្ដលបសងក ើតរចួជាងមី 

តាម្ទូរេ័ពទ អ្នកអាច៖ 

 សរៀបចំសពលសវលាទទួលការសៅចូលពី

ម្ជឈម្ ឌ ល TeleClaim សោយចូលសៅកាន់សគ

ហទំព័រ www.mass.gov/dua សហើយចុច

Telephone Services។ 

 ទូរេ័ពទសៅម្ជឈម្ ឌ ល TeleClaim: 

(617) 626-6800 ឬសលខមិ្នគិតថ្ងល(877) 626-

6800។ េូម្ចងចំសពលសវលាសៅចូលខាងសម្រកា

ដ្ឋក់ពាកយតាម្ទូរស័ពទ  

ខទង់ចុងសម្រកាយថ្នសលខ
េមាា ល់របបេនា ិេុខ
េងាម្របេ់អ្នក៖ 

ថ្ងៃម្រតវូទូរេ័ពទសៅ

ម្ជឈម្ ឌ ល TeleClaim៖  

0, 1 ច័នទ  

2, 3 អ្ងាា រ 

4, 5, 6 ពុធ 

7, 8, 9 ម្រពហេបតិ៍ 

ខទង់ចុងសម្រកាយ្មួ្យ េុម្រក 

ម្ជឈម្ណឌ ល TeleClaim សបើកពីសមា៉ា ង 

8:30 ម្រពឹក ដល់សមា៉ា ង 4:30 លាៃ ច ពីប្ងៃច័នទ

ដ្ល់ប្ងៃស ម្រក។ 

កន ុងការោក់ពាកយនម្នរតាវកាលិកនិកម្មភាព អ្នក

ម្រតវូនាល់ព័ត៌មានផ្ទទ ល់ខល នួ រមួ្មានសលខេមាា ល់របប

េនា ិេុខេងាម្ ថ្ងៃផ្ខឆាន ំកំស ើត អាេយោឋ នរេ់សៅ អ្ុី

សម្៉ាល និងសលខទូរេ័ពទរបេ់អ្នកជាសដើម្។ 

អ្នកក៏ម្រតវូការព័ត៌មាន អ្ំពីម្របវតា ិការងាររបេ់អ្នករយៈ

សពល 15 ផ្ខចុងសម្រកាយ រមួ្មាន៖ 

 ស ម្ ោះនិសោជកនងំអ្េ់ រមួ្នងំអាេយោឋ ន 

និងសលខទូរេ័ពទ 

 មូ្លសហតុថ្នការឈ្ប់ពីការងារនងំសនាោះ 

 កាលបរសិចេទចូលសធវ ើការ និងឈ្ប់សធវ ើការ 

 កាលបរសិចេទចូលសធវ ើការវញិ (សបើអ្នកម្រតវូាន
រំស្តយ ប៉ាុផ្នា កំ ត់កាលបរសិចេទចូលសធវ ើការវញិ) 

 

អ្នកអាចម្រតវូការព័ត៌មានបផ្នថម្ ម្របេិនសបើ៖ 

 អ្នកម្ិនផ្ម្នជាពលរដឋអាសម្រកិ — សលខចុោះបញ្ជ ី

េញ្ហជ តិសលខសនទៀងផ្ទទ ត់របេ់អ្នកអ្នុញ្ហា តឲ្យអ្នកសធវ ើ

ការសៅេហរដឋអាសម្រកិ 

 អ្នកមានកូនកន ុងបនទ ុក — ថ្ងៃផ្ខឆាន ំកំស ើត និង

សលខេមាា លរ់បបេនា ិេុខេងាម្របេ់ពួកសគ 

 អ្នកជាេមាជិកេហជីព — ស ម្ ោះេហជីព និង

សលខទំនាក់ទំនង 

 អ្នកជាសោធា — ទម្រម្ង់េមាជិក DD-214 របេ់អ្ន

ក។ ម្របេិនសបើអ្នកម្ិនមានទម្រម្ង់សនោះសទ អ្នក

អាចសេន ើេុំទម្រម្ង់ DD-214 របេ់អ្នកានតាម្សគ

ហទំព័រ www.dd214.us។ 

សដើម្បីទទួលានម្រាក់ទូនត់សោយផ្ទទ ល់ អ្នកនឹងម្រតវូការ

ស ម្ ោះធនាគារ និងសលខសបើកម្រាក់របេ់អ្នកិ។ ឬម្រកេួង 

DUA នឹងសនញើប័ ណ ឥ ពនធសៅអ្នក។ 

 

សដើម្បីោក់ពាកយនម្នរតាវកាលកិពីកម្ម វធីិ UI ងមី 

ឬសបើកឯកស្តរោក់ពាកយនម្នរផ្ដលបសងក ើតរចួ

ជាងមី េូម្ចូលសៅកានស់គហទំព័ររបេ់សយើងខំុ្៖  

www.mass.gov/dua. 

1. សម្រជើេសរ ើេយក UI Online េម្រមាប់អ្នកនម្ន

រ។ 

2. សម្រជើេសរ ើេយក Apply for Benefits។ 

3. បសងក ើតគ នី UI ឬសបើកគ នី។ 

4. បំសពញចូលនូវព័ត៌មាននងំអ្េ់ផ្ដលម្រតវូ

ានសេន ើេុំ សហើយចុចបញ្ជ នូពាកយសេន ើេុំរបេ់អ្ន

ក។ 

5. េូម្ម្រាកដថា អ្នកានបញ្ច លូសលខទូរេ័ពទ 

និអាេយោឋ នអីុ្សម្៉ាលរបេអ់្នកសដើម្បីឲ្យមាន

ភាពងាយម្រេួលដល់សយើងខំុ្ នកទ់ងជាមួ្យ

សលាកអ្នក ម្របេិនសបើមានេំ ួរអ្ំពីពាកយសេន ើ

េុំរបេ់អ្នក។ 

ដ្ឋក់ពាកយតាម្ម្របព័នធអ្ ីនធ័រណិ  

UI Online ម្រតវូានសបើកពីសមា៉ា ង 5:00 ម្រពឹក

ដល់សមា៉ា ង 10:00 យប់ 7 ថ្ងៃកន ុងមួ្យេាា ហ៍។ 

ម្រ វូការជំនួយ? 

ម្របេិនសបើអ្នកមានេំ ួរនក់ទងនឹងេិទធិរបេអ់្អ្នក 

ឬម្រតវូការជំនួយកន ុងការោក់ពាកយនម្នរតាវកាលិក 

េូម្ពិនិតយសម្ើលផ្ននកេំ ួរសលើកស ើងញឹកញាប់ ឬ

សរៀបចំសពលសវលាេម្រមាប់ម្ជឈម្ ឌ ល TeleClaim ទូរេ័ពទ

សៅអ្នកវញិតាម្សគហទំព័រ៖ www.mass.gov/dua។ 

ព័ ៌ាន ម្រមូ្វានសម្រាប់ដ្ឋក់ពាកយទាម្ទារ

តាវកាលិក 


