
 

ເຖິງຜ ູ້ ອອກແຮງງານໃນລັດແມດສະຈຸແຊດ: 

 
ວິ ທີ ຍ ື່ ນການຮູ້ ອງຂໍ ເງິ ນ
ປະກັນການຫວື່ າງງານ 
 
ເຖິງຜ ູ້ ໃຊູ້ ແຮງງານໃນລັດແມດສະຈຸແຊດ: 

ອີ ງຕາມກົດໝາຍການຫວື່ າງງານແລະຝຶກອົບຮົມ

ປະຈໍ າລັດ, M.G.L ມາດຕາ 151A, ທື່ ານຕູ້ ອງໄດູ້ ສະ

ໜູ້ ອງສໍ າເນົ າປ ູ້
ູ້
ມແນະນໍ ານີ ູ້ ທັນທີ ທັນໃດທີື່ ເປັນໄປໄດູ້ , 

ບໍື່ ໃຫູ້ ເກີ ນ 30 ມ ູ້ ຈາກມ ູ້ ສຸດທູ້ າຍຂອງການເຮັດວຽກ

ຂອງຜ ູ້ ອອກແຮງງານ.  ທື່ ານຕູ້ ອງໄດູ້ ສະໜອງປ ູ້ ມ

ແນະນໍ ານີ ູ້ ໃຫູ້ ກັບຜ ູ້ ອອກແຮງງານຂອງທື່ ານທຸກຄົນ

ທີື່ ຖຶກເລິ ກຈູ້ າງແຮງງານຢື່ າງຖາວອນຫ  ຊົື່ ວຄາວ. 

ກະລຸນາປະກອບຂໍ ູ້ ມ ນຂູ້ າງລຸື່ ມ:  

 

__________________________________ 

ຊ ື່  ຜ ູ້ ໃຊູ້ ແຮງງານ 

 

__________________________________ 

ທີື່ ຢ ື່    

 

___________________________________ 

ເລກໂທລະສັບ  

 

__________________________________ 

ລະຫັດປະຈໍ າຕົວຜ ູ້ ໃຊູ້ ແຮງງານ (EIN)  

ໂຄງການຜ ູ້ ໃຊູ້ ແຮງງານທີື່ ໃຫູ້ ໂອກາດເທົື່ າທຽມກັນ 

ການຊື່ ວຍເຫ  ອເສີ ມແລະການບໍ ລິ ການພິເສດແມື່ ນມີ ໃຫູ້
ບໍ ລິ ການຕາມຄໍ າຮູ້ ອງຂໍ ສໍ າລັບບຸກຄົນພິການ.  ສໍ າລັບການ
ບໍ ລິ ການສະເພາະບຸກຄົນພິການທາງຫ , ໃຫູ້ ໂທຫາ  711. 

Form 0590-A  Rev. 6-17 Laotian 

ປະກັນການຫວື່ າງງານ (UI) ແມື່ ນໂຄງການຊື່ ວຍເຫ  ອ
ເງິ ນຊົື່ ວຄາວສໍ າລັບຜ ູ້ ອອກແຮງງານຢ ື່ ລັດແມດສະຈຸ
ແຊດ (Massachusetts) ທີື່ ຖ ກສ ນເສຍວຽກເຮັດໂດຍ
ບໍື່ ແມື່ ນເກີດຈາກຄວາມຜິດຂອງເຂົ າເຈົ ູ້ າເອງ, ແລະ:  

 ສາມາດເຮັດວຽກໄດູ້  
 ພູ້ ອມເຮັດວຽກ, ແລະ  
 ກໍາລັງຊອກວຽກເຮັດຢື່ າງຈິ ງຈັງ 

 
ທ ນສໍ າລັບເງິ ນຊື່ ວຍເຫ  ອການຫວື່ າງງານແມື່ ນມາຈາກ
ເງິ ນປະກອບສື່ ວນປະຈໍ າໄຕມາດຈື່ າຍໂດຍຜ ູ້ ໃຊູ້ ແຮງ
ງານພາຍໃນລັດໃຫູ້ ກັບພະແນກຊື່ ວຍເຫ  ອການຫວື່ າງ
ງານ (DUA). ຜ ູ້ ອອກແຮງງານບໍື່ ໄດູ້ ມີ ສື່ ວນປະກອບ
ໃດໆສໍ າລັບເງິ ນທ ນປະກັນການຫວື່ າງງານ. 

ປະກັນການຫວື່ າງງານແມື່ ນຫຍັງ 

ຖູ້ າທື່ ານຖ ກເລິ ກຈູ້ າງຫ  ຊົວໂມງເຮັດວຽກຂອງທື່ ານຫ ຸ ດ
ລົງ, ທື່ ານຄວນສະໝັກຂໍ ເງິ ນຊື່ ວຍເຫ  ອ UI ໃນລະຫວື່ າງ
ອາທິ ດທໍາອິ ດຂອງການຫວື່ າງງານບໍື່ ວື່ າເຕັມເວລາຫ  ບໍື່

ເຕັມເວລາ. ການຮູ້ ອງຂໍ ຂອງທື່ ານຈະເລີື່ ມໃນວັນທິ ດ
ຂອງອາທິ ດຕາມປະຕິທີ ນທີື່ ທື່ ານຍ ື່ ນການຮູ້ ອງຂໍ . ວັນທີ
ນີ ູ້ ເອີ ູ້ ນວື່ າວັນທີ ການຮູ້ ອງຂໍ ມີ ຜົນນໍ າໃຊູ້ .  

 

ທື່ ານຈະບໍື່ ໄດູ້ ຮັບເງິ ນຊື່ ວຍເຫ  ອການຫວື່ າງງານສໍ າລັບ
ອາທິ ດກື່ ອນວັນທີ ການຮູ້ ອງຂໍ ມີ ຜົນນໍ າໃຊູ້ ຂອງການ
ຮູ້ ອງຂໍ ຂອງທື່ ານ.    

ທື່ ານຄວນຍ ື່ ນຂໍ ເອົ າເງິ ນຊື່ ວຍເຫ  ອ 

UI ເວລາໃດ? 

ໝາຍເຫດທີື່ ສໍ າຄັນ: 
ທື່ ານສາມາດຂໍ ເງິ ນຊື່ ວຍເຫ  ອຖູ້ າທື່ ານຢ ື່ ໃນສະຫະລັດ, 
ເຂດດິ ນແດນຂອງສະຫະລັດຫ  ການາດາ.  ທື່ ານບໍື່
ຄວນຂໍ ເງິ ນຊື່ ວຍເຫ  ອສໍ າລັບອາທິ ດໃດໆທີື່ ທື່ ານອອກ
ນອກສະຫະລັດ, ເຂດດິີ ນແດນສະຫະລັດຫ  ການາດາ 



Số An sinh xã hội cuối 

cùng : 

Ngày xin gọi và: 

0, 1 Thứ Hai 

2, 3 Thứ Ba 

4, 5, 6 Thứ Tư 

7, 8, 9ay Thứ Năm 

Bất kỳ số nào Thứ Sáu 

ຕູ້ ອງການຊື່ ວຍເຫ  ອ? 

ຖູ້ າທື່ ານມີ ຄໍ າຖາມຫຍັງກື່ ຽວກັບສິ ດທິ ໄດູ້ ຮັບຂອງທື່ ານ

ຫ  ຕູ້ ອງການຊື່ ວຍເຫ  ອໃນການຍ ື່ ນການຮູ້ ອງຂໍ , ກະລຸນາ

ອື່ ານເບິື່ ງໃນບົດຄໍ າຖາມທີື່ ມັກຖາມຫ  ນັດ 

ໝາຍການໂທກັບຈາກສ ນ TeleClaim ໃນເວັບໄຊຂອງ

ພວກເຮົ າທີື່ : www.mass.gov/dua. 

ວິ ທີ ຍ ື່ ນການຮູ້ ອງຂໍ  UI ຫ   ເປີ ດການຮູ້ ອງຂໍ ຄ ນໃໝື່
ທາງອອນລາຍ, ເຂົ ູ້ າໄປເວັບໄຊຂອງພວກເຮົ າທີື່ : 

www.mass.gov/dua. 

1. ເລ ອກເອົ າ UI Online ສໍ າລັບຜ ູ້ ຮູ້ ອງຂໍ . 

2. ເລ ອກ Apply for Benefits. 

3. ສູ້ າງບັນຊີ  UI Online ຫ   ລອກອິ ນເພ ື່ ອເຂົ ູ້ າຫາ

ບັນຊີ ທີື່ ສູ້ າງໄວູ້ ແລູ້ ວ. 

4. ປະກອບທຸກຂໍ ູ້ ມ ນຕາມການຮູ້ ອງຂໍ ແລະກົດສົື່ ງ

ໃບສະໝັກຮູ້ ອງຂໍ ຂອງທື່ ານ. 

5. ຢື່ າລ ມປະກອບເລກໂທລະສັບແລະທີື່ ຢ ື່ ອີ ແມວ

ເພ ື່ ອມີ ຄໍ າຖາມຫຍັງກື່ ຽວກັບໃບສະໝັກຂອງ

ທື່ ານພວກເຮົ າຈະໄດູ້ ຕິດຕໍື່ ຫາທື່ ານສະດວກຂຶ ູ້ ນ.  

ສະໝັກອອນລາຍ 

ວິ ທີ ຍ ື່ ນການຮູ້ ອງຂໍ  UI ຫ  ເປີ ດການຮູ້ ອງຂໍ ຄ ນໃໝື່
ທາງໂທລະສັບ, ທື່ ານສາມາດ: 

 ນັດໝາຍການໂທກັບຈາກສ ນTeleClaim  ໂດຍ

ເຂົ ູ້ າໄປເວັບໄຊຂອງພວກເຮົ າທີື່ : 

www.mass.gov/dua ແລະເລ ອກເອົ າ ການ

ບໍ ລິ ການທາງໂທລະສັບ Telephone Services. 

 ໂທຫາສ ນ TeleClaim  ທີື່   

(617) 626-6800 ຫ   ໂທຝຣີ  ທີື່  (877) 626-6800. 

ກະລຸນາໃຫູ້ ໂທຕາມຕາຕະລາງຂູ້ າງລຸື່ ມ.  

ສະໝັກທາງໂທລະສັບ 

ວິ ທີ ສະໝັກຮູ້ ອງຂໍ ເງິ ນຊື່ ວຍເຫ  ອການຫວື່ າງງານ, ທື່ ານ
ຕູ້ ອງການສະໜອງຂໍ ູ້ ມ ນສື່ ວນຕົວເຊັື່ ນ, ລະຫັດປະກັນ
ສັງຄົມ, ວັນເດ ອນປີ ເກີດ, ທີື່ ຢ ື່ ເຮ ອນ, ອີ ເມວ, ແລະ 
ເລກໂທລະສັບ.   

ທື່ ານຍັງຕູ້ ອງໄດູ້ ສະໜອງຂໍ ູ້ ມ ນກື່ ຽວກັບປະຫວັດເຮັດ
ວຽກຂອງທື່ ານພາຍໃນ 15 ເດ ອນຜື່ ານມາ, ປະກອບ
ດູ້ ວຍ: 

 ຊ ື່ ຂອງຜ ູ້ ໃຊູ້ ແຮງງານທຸກຄົນ,  ພູ້ ອມດູ້ ວຍທີື່ ຢ ື່ ແລະ
ເລກໂທລະສັບ. 

 ສາເຫດທີື່ ຖ ກເລິ ກຈູ້ າງຈາກວຽກດັື່ ງກື່ າວ 

 ວັນທີ ຖ ກຈູ້ າງເຮັດວຽກ ແລະ ວັນທີ ເລີ ກຈູ້ າງ. 

 ວັນທີ ຮູ້ ອງເຮັດວຽກຄ ນ (ຖູ້ າທື່ ານຖ ກເລີ ກຈູ້ າງ
ຊົື່ ວຄາວທີື່ ມີ ກໍານົດມ ູ້ ກັບຄ ນໄປເຮັດວຽກຄ ນ) 

ທື່ ານອາດຕູ້ ອງການຂໍ ູ້ ມ ນເພິື່ ມເຕີ ມໃນບາງກໍລະນີ ເຊັື່ ນ: 

 ຖູ້ າທື່ ານບໍື່ ແມື່ ນສັນຊາດສະຫະລັດອະເມຣິ ກາ — 

ທື່ ານຕູ້ ອງມີ ບັດຂຽວ ຫ   ໃບຢັູ້ ງຢ ນອະນຸຍາດໃຫູ້
ທື່ ານເຮັດວຽກຢ ື່  ສະຫະລັດໄດູ້ ຢື່ າງຖ ກຕູ້ ອງຕາມ
ກົດໝາຍ.  

 ຖູ້ າທື່ ານມີ ເດັກທີື່ ເພິື່ ງພາອາໄສ — ວັນເດ ອນປີ
ເກີດຂອງເຂົ າເຈົ ູ້ າ ແລະລະຫັດປະກັນສັງຄົມ 

 ຖູ້ າທື່ ານເປັນສະມາຊິ ກກໍາມະບານ — ຊ ື່ ກໍາມະບານ
ແລະເລກປະຈໍ າທື່ ອງຖິື່ ນ 

 ຖູ້ າທື່ ານເຄີ ຍເປັນທະຫານ — ຟອມ DD-214 

Member 4. ຖູ້ າທື່ ານບໍື່ ມີ , ທື່ ານສາມາດຍ ື່ ນຂໍ ເອົ າ
ຟອມ DD-214 ຂອງທື່ ານໄດູ້ ຈາກອອນລາຍທີື່  

www.dd214.us.    

ຂໍ ູ້ ມ ນທີື່ ຕູ້ ອງການເພ ື່ ອຍ ື່ ນ
ການຮູ້ ອງຂໍ  

ວິ ທີ ຮັບເງິ ນໂດຍການໂອນເຂົ ູ້ າບັນຊີ ໂດຍກົງ, ທື່ ານຈະ

ຕູ້ ອງມີ ຊ ື່ ທະນາຄານ, ເລກບັນຊີ  ແລະ ເລັກ routing.  ຖູ້ າ

ບໍື່ ມີ , ທາງພະແນກຫວື່ າງງານຈະສົື່ ງບັດເດບິ ດກາດໃຫູ້
ທື່ ານໃຊູ້ .  

ສ ນ TeleClaim ເປີ ດໃຊູ້ ບໍ ລິ ການແຕື່  

8:30 ໂມງເຊົ ູ້ າ ຫາ 4:30 ໂມງແລງ, ວັນ

ຈັນ ເຖິງວັນສຸກ. 
UI Online ເປີ ດໃຊູ້ ບໍ ລິ ການ 5:00 ໂມງ

ເຊົ ູ້ າຫາ 10:00 ກາງຄ ນ, 7 ມ ູ້ ຕໍື່ ອາທິ ດ.  


