ໃບສະເໜ
ີ ຮຽກຮ້ ອງປະຈໍາອາທິດເພ່ື ອຂໍ
ເງິນຊົດເຊີຍການຫວ່ າງງານຈາກຄວາມສຸກເສີນພະຍາດລະບາດ
ນີ້ແມ່ ນວິທີທ່ີ ທ່ ານຈະເຮັດໃບສະເໜີຂໍເງິນຊົດເຊີຍການຫວ່ າງງານຈາກຄວາມສຸ ກເສີນພະຍາດລະບາດ (PEUC) ປະຈໍາອາທິດຂອງທ່ ານ. ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການປະ
ກອບ ແລະ ສ່ົ ງໃບສະເໜີຮຽກຮ້ ອງປະຈໍາອາທິດແມ່ ນສາມາດເບ່ິ ງໄດ້ ຢູ່ໃນໜ້ າ COVID-19 ຂອງພວກເຮົາ
(https://govstatus.egov.com/ORUnemployment_COVID19). PEUC ກຽມພ້ ອມໃຫ້ ສໍາລັບອາທິດເລ່ີ ມຕ້ົ ນໃນອາທິດທ່ີ ເລ່ີ ມແຕ່ ວັນທີ 29 ມີນາ 2020
ເຖິງອາທິດທ່ີ ສິ້ນສຸ ດລົງໃນວັນທີ 26 ທັນວາ 2020.
ແບບຟອມນີ້ຄວນນໍາໃຊ້ ເພື່ອສະເໜີຂໍອາທິດຜ່ ານມາເປັນສ່ ວນໜຶ່ງຂອງໃບຄໍາຮ້ ອງຂໍ PEUC ຂອງທ່ ານເທົ່ານ້ັ ນ ຫື ຼ ຖ້ າທ່ ານບໍ່ສາມາດອ້ າງສິດຮຽກເອົາດ້ ວຍການໃຊ້
ລະບົບການອ້ າງສິດຮຽກເອົາທາງອອນລາຍ ຫື ຼ ຜ່ ານສາຍອ້ າງສິດຮຽກເອົາປະຈໍາອາທິດ.
ກະລຸ ນາປະກອບແບບຟອມນີ້ໃຫ້ ຄົບຖ້ ວນເພື່ອອ້ າງສິດຮັບເອົາເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອປະຈໍາອາທິດສໍາລັບແຕ່ ລະອາທິດທີ່ທ່ ານຢາກຈະຂໍເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ PEUC ເຊິ່ງທ່ ານບໍ່ໄດ້
ຮັບເງິນຫວ່ າງງານປົກກະຕິ. ຈໍາເປັນຈະຕ້ ອງໄດ້ ປະກອບແບບຟອມຕ່ າງຫາກສໍາລັບແຕ່ ລະອາທິດ. ກະລຸ ນາໃຊ້ ຊື່ທ່ີ ມີຢູ ່ ໃນແຟ້ ມຂໍ້ມູ ນທີ່ໃຫ້ ໄວ້ ກັບອົງການປະກັນສັງ
ຄົມໃນປັດຈຸ ບັນ.
ອາທິດທີ່ຮ້ ອງຂໍ

ຊື່ຜູ້ ຮ້ ອງຂໍ (ນາມສະກຸ ນ, ຊື່, ຕົວຫຍໍ້ຊື່ກາງ)

ວັນທີໃນອາທິດ
ສ້ິ ນສຸ ດ (ວັນເສົາ)

ເລ່ີ ມຕົ້ນ (ວັນອາທິດ)

ເລກປະຈໍາຕົວຂອງລູ ກຄ້ າ ຫື ຼ ເລກປະກັນສັງຄົມ
ການຢ້ັ ງຢືນປະຈໍາອາທິດ

ຖ້ າທ່ ານບ່ໍ ເຮັດວຽກເນ່ື ອງຈາກ COVID-19, ກະລຸ ນາເບ່ິ ງວິດີໂອຂອງພວກເຮົາກ່ ຽວກັບການອ້ າງສິດຮັບເອົາເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອປະຈໍາອາທິດກ່ ອນຕອບຄໍາຖາມຢູ ່ ລຸ່ມນ້ີ :
https://youtu.be/E82E6ApKiko.
ທ່ ານບ່ໍ ໄດ້ ຍອມຮັບຂ້ໍ ສະເໜີວຽກໃຫ້ ເຮັດໃນອາທິດຜ່ ານມາບໍ?

 ແມ່ ນ  ບ່ໍ

ທ່ ານໄດ້ ອອກວຽກໃນອາທິດຜ່ ານມາບໍ?

 ແມ່ ນ  ບ່ໍ

ທ່ ານຖືກໄລ່ ອອກ ຫື ຼ ໂຈະວຽກໃນອາທິດຜ່ ານມາບໍ?

 ແມ່ ນ  ບ່ໍ

ທ່ ານໄດ້ ອອກໄປຈາກທ່ີ ຢູ ່ ອາໄສຖາວອນຂອງທ່ ານຫຼາຍກວ່ າ 3 ວັນບໍໃນອາທິດຜ່ ານມາ?

 ແມ່ ນ  ບ່ໍ

ທ່ ານມີຄວາມພ້ ອມທາງດ້ ານຮ່ າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈທີ່ຈະເຮັດວຽກທີ່ທ່ ານໄດ້ ຊອກຫາໃນອາທິດຜ່ ານມາບໍ?

 ແມ່ ນ  ບ່ໍ

ໃນແຕ່ ລະວັນຂອງອາທິດຜ່ ານມາ ທ່ ານຢາກຈະເຮັດວຽກ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຮັບ ແລະ ລາຍງານຕົວເຮັດວຽກເຕັມເວລາ, ບ່ໍ ເຕັມເວລາ ແລະ
ຊົ່ວຄາວບໍ?

 ແມ່ ນ  ບ່ໍ

ທ່ ານຈະຕ້ັ ງໃຈຊອກວຽກເຮັດ ຖ້ າທ່ ານຈະກັບຄືນຫານາຍຈ້ າງຂອງທ່ ານ ຫື ຼ ຈະຕ້ັ ງໃຈຊອກວຽກເຮັດ ເມື່ອການປະກາດພາວະສຸ ກເສີນຂອງລັດ
ແລະ ຂອງທ້ ອງຖິ່ນກ່ ຽວຂ້ ອງກັບໄວຣັສໝົດອາຍຸ ຫື ຼ ບ່ໍ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ອີກ.
ທ່ ານໄດ້ ຕ້ັ ງໃຈຊອກວຽກເຮັດໃນອາທິດຜ່ ານມາບໍ?
ຖ້ າ “ແມ່ ນ” ໃຫ້ ໝາຍຕິກໃສ່ ຫ້ອງຫວ່ າງງານຊົ່ວຄາວຢູ ່ ລຸ່ມນີ້

 ແມ່ ນ  ບ່ໍ

ທ່ ານໄດ້ ເຮັດວຽກອາທິດຜ່ ານມາ ຫື ຼ ທ່ ານໄດ້ ຮັບ ຫື ຼ ທ່ ານຈະຮັບການພັກຜ່ ອນ ຫື ຼ ວັນພັກຜ່ ອນໄດ້ ຮັບເງິນສໍາລັບອາທິດບໍ?

 ແມ່ ນ  ບ່ໍ

ປ້ ອນຈໍານວນຊົ່ວໂມງທີ່ໄດ້ ເຮັດວຽກ (ປັດຂຶ້ນເປັນຊົ່ວໂມງເຕັມຕົວເລກໃກ້ ຄຽງທີ່ສຸ ດ):

__________

ປ້ ອນຈໍານວນເງິນທ່ີ ຫາມາໄດ້ ລວມ, ການພັກຜ່ ອນ ຫື ຼ ວັນພັກຜ່ ອນໄດ້ ຮັບເງິນ (ກ່ ອນການຫັກອອກ), ເຖິງແມ້ ວ່ າທ່ ານບ່ໍ ໄດ້ ຮັບເງິນກ່ໍ ຕາມ:

__________

ກະລຸ ນາບັນທຶກກິດຈະກໍາການຊອກວຽກເຮັດຂອງທ່ ານສໍາລັບອາທິດຜ່ ານມາ
ທ່ ານຈໍາເປັນຕ້ ອງໄດ້ ຕ້ັ ງໃຈຊອກວຽກເຮັດໃນລະຫວ່ າງແຕ່ ລະອາທິດທີ່ທ່ ານອ້ າງສິດຮຽກຮ້ ອງ. ການບໍ່ມີຂໍ້ມູ ນການຊອກວຽກມາໃຫ້ ຫື ຼ ບ່ໍ ມີຂໍ້ມູ ນວ່ າຊອກຫາວຽກເຮັດ
ແມ່ ນອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ ເກີດມີການຊັກຊ້ າ ຫື ຼ ການປະຕິເສດເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອປະກັນໄພການຫວ່ າງງານຂອງທ່ ານ.

ວັນທີ

ຊື່ບໍລິສັດ

ວັນທີ

Pandemic Emergency Unemployment Compensation Weekly Claim Request

ສະຖານທ່ີ

ວິທີຕິດຕ່ໍ
(ດ້ ວຍຕົນເອງ, ໂທ
ລະສັບ, ໃບປະ
ຫວັດເຮັດວຽກ)

ປະເພດວຽກທ່ີ ຊອກ

ຜົນໄດ້ ຮັບ
(ໄດ້ ວຽກແລ້ ວ,
ບ່ໍ ໄດ້ ວຽກເທ່ື ອ)

ກິດຈະກໍາການຊອກວຽກເຮັດ

FORM 357PEUC‐LAO (ໜ້ າ 1 ໃນ 2)



ຂ້ າພະເຈ້ົ າເປັນສະມາຊິກໃນຖານະທີ່ດີກັບສະຫະພາບທີ່ບ່ໍ ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ້າຊອກວຽກທີ່ບ່ໍ ແມ່ ນຂອງສະຫະພາບຢູ ່ ພາຍໃນການຄ້ າຂອງຂ້ າພະ
ເຈົ້າ. ຂ້ າພະເຈົ້າໄດ້ ສືບຕໍ່ຕິດຕໍ່ກັບສະຫະພາບຂອງຂ້ າພະເຈົ້າ ແລະ ຂ້ າພະເຈົ້າຢູ ່ ໃນບັນຊີຢູ ່ ນອກວຽກ. ຂ້ າພະເຈົ້າມີຄວາມສາມາດຮັບ ແລະ ລາຍງານ
ຕົວເຮັດວຽກໄດ້ ຖ້ າຖືກສະຫະພາບຂອງຂ້ າພະເຈົ້າປົດປ່ ອຍ. ຂ້ າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່ າ ຄໍາຕອບທີ່ຜິດອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ ເກີດມີການຈ່ າຍເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ
ເກີນ ແລະ ມີການລົງໂທດເພີ່ມເຕີມທີ່ຂ້ າພະເຈົ້າຕ້ ອງໄດ້ ຈ່າຍຄືນ.



ຂ້ າພະເຈ້ົ າຫວ່ າງງານຊ່ົ ວຄາວເພາະວ່ າຂ້ າພະເຈ້ົ າຖືກໄລ່ ອອກ ຫື ຼ ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າຫຼຸດລົງ ຫື ຼ ຄາດວ່ າຈະກັບຄືນມາເຮັດວຽກກັບນາຍ
ຈ້ າງຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າ. ຂ້ າພະເຈ້ົ າຈະກັບຄືນເຮັດວຽກທ່ີ ເປັນວຽກເຕັມເວລາ ຫື ຼ ວຽກທ່ີ ຈ່ າຍເງິນຫຼາຍກວ່ າຈໍານວນເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອປະຈໍາອາທິດຂອງຂ້ າ
ພະເຈ້ົ າ. ມີເວລາບ່ໍ ຫຼາຍກວ່ າສ່ີ (4) ອາທິດລະຫວ່ າງອາທິດທ່ີ ຂ້ າພະເຈ້ົ າຫວ່ າງງານຊ່ົ ວຄາວ ແລະ ອາທິດທ່ີ ຂ້ າພະເຈ້ົ າຈະກັບມາເຮັດວຽກ. ຂ້ າພະເຈ້ົ າໄດ້
ສືບຕ່ໍ ຕິດຕ່ໍ ກັບນາຍຈ້ າງຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າ. ຂ້ າພະເຈ້ົ າເຂ້ົ າໃຈວ່ າ ຄໍາຕອບທ່ີ ຜິດອາດຈະສ່ົ ງຜົນໃຫ້ ເກີດມີການຈ່ າຍເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອເກີນ ແລະ ມີການລົງ
ໂທດເພ່ີ ມເຕີມທ່ີ ຂ້ າພະເຈ້ົ າຕ້ ອງໄດ້ ຈ່າຍຄືນ.
ຄໍາຢ້ັ ງຢືນຂອງຜູ້ ຮ້ ອງຂໍ

ຂ້ າພະເຈ້ົ າຢ້ັ ງຢືນວ່ າ ຂ້ໍ ມູ ນທ່ີ ຂ້ າພະເຈ້ົ າໄດ້ ໃຫ້ ຢູ່ໃນແບບຟອມນ້ີ ເພ່ື ອຮ້ ອງຂໍເງິນຊົດເຊີຍການຫວ່ າງງານຈາກຄວາມສຸ ກເສີນພະຍາດລະບາດແມ່ ນຖືກຕ້ ອງ. ຂ້ າພະເຈ້ົ າຮູ ້
ວ່ າ ເງິນແມ່ ນລັດຖະບານກາງສະໜອງໃຫ້ ແລະ ດັ່ງນ້ັ ນຈະມີການດໍາເນີນການລົງໂທດຕາມກົດໝາຍສໍາລັບການບິດເບືອນຄວາມຈິງ ຫື ຼ ການປົກປິດຂ້ໍ ເທັດຈິງທ່ີ ສໍາ
ຄັນໂດຍເຈດຕະນາເພ່ື ອໃຫ້ ໄດ້ ຮັບການຈ່ າຍເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທ່ີ ຂ້ ອຍບ່ໍ ມີສິດໄດ້ ຮັບພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍ ຫື ຼ ລັດຖະບັນຍັດ (ACT). ຂໍ້ມູ ນທ່ີ ພະແນກຈ້ າງງານຮວບຮວມໄດ້
ອາດຈະຖືກໜ່ ວຍງານອ່ື ນຂອງລັດ ແລະ ຂອງລັດຖະບານກາງນໍາໄປໃຊ້ ເພ່ື ອການກວດສອບຢ້ັ ງຢືນການມີສິດໄດ້ ຮັບໂຄງການອື່ນໆ. ດ່ັ ງນ້ັ ນ, ຂ້ າພະເຈ້ົ າອະນຸ ຍາດໃຫ້ ພະ
ແນກຈ້ າງງານເປີດເຜີຍຂໍ້ມູ ນໃຫ້ ກັບແຫຼ່ງໃດໜຶ່ງເພື່ອຈຸ ດປະສົງທີ່ໄດ້ ອະນຸ ຍາດພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍຂອງພະແນກຈ້ າງງານ.
ລາຍເຊັນ ____________________________________________
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