សេចក្តណី ែនាំអព
ាំ ទ
ី ម្រង់ពាក្្យបែតង
ឹ អនក្ស្វកា
ើ រ
ស ពា
ើ ក្្យបែតង
ឹ អាំពេ
ី ទ
ិ អ
ធិ ក្
ន ស្វកា
ើ រម្បសេទណាណែល L&I អាចទទួលយក្បាន?
L&I ទទួលយក្ពាក្្យបែតង
ឹ សៅសលើទម្រង់ពាក្្យបែតង
ឹ អាំពេ
ី ទ
ិ អ
ធិ ក្
ន ស្វកា
ើ រ េម្ាប់...
សៅក្នង
ុ ណននក្ C ននទម្រង់៖
• ម្បាក្់ឈ្ល
នួ អប្បបរាណែលរិនបានបង់
ស្វើការសលើេសា៉ោង ម្បាក្់ឈ្ល
នួ ចុងសម្កាយ
ឬសា៉ោងណែលបានស្វើការ។
• ការកា ់បនថយម្បាក្់សបៀវ ស្ រ៍ណែលអនក្រិនយល់ម្ពរ
រិនរាប់បញ្ចល
ូ ការកា ់បនថយម្បាក្់ពនធណែលចាំបាច់។

• លុយទឹក្ណ ណែលរិនទទួលបានម្បាក្់ក្នម្រ ម្បាក្់ទឹក្ណ
និងនលៃសេវា។
• ការឈ្ប់េាំរាក្សពលឈ្ឺទទួលបានម្បាក្់ក្នម្រ។

សៅក្នង
ុ ណននក្ D ននទម្រង់៖
• សពលទទួលទានអាហារ ឬេម្ាក្ណែលរិនបាននតល់ឲយ្ ។
• ការរំសោេសលើចា
្ ប់ពលក្រមក្ា
ុ រ។
• ច្ាប់ស្វកា
ើ រសលើេសា៉ោង RN ឬ LPN រិនម្ ូវបានអនុវ តតារ។
• និសោជក្បានេងេឹក្ម្បឆាំងនឹងខ្។
ុាំ

េាំខាន់៖ ម្បេិនសបើសយើងរក្ស ើញថានិសោជក្របេ់អនក្ជាំពាក្់ម្បាក្់អនក្ សយើងរិនអាចធានថាសយើងនឹងអាចម្បរូលវាេម្ាប់អក្
ន បានសទ។ ែូចគ្នាសនេះនងណែរ
អនក្ានសពល 3 ឆាគ
ាំ ិ ចប់ពនី លៃសបើក្លុយណែលបង់ម្បាក្់ឈ្ល
នួ របេ់អនក្ម្ ូវបាននុ ក្ាំែ ់នង
ឹ ដាក្់ពាក្្យបែតឹងរបេ់អនក្។ េូរចងចាំសរឿងសនេះសៅក្នុងចិ ត

សពលអនក្េសម្រចចិ តដាក្់ពាក្្យបែតង
ឹ រក្សយើងខ្។
ុាំ

សៅសលើទម្រង់ពាក្្យបែតង
ឹ ដាច់សដាយណែក្ពីគ្នា L&I ក្៏ទទួលយក្ពាក្្យបែតង
ឹ ែូចខាងសម្ការ...

ទម្រង់ណបបបទពាក្្យបែតឹងម្បាក្់ឈ្ល
នួ ទូសៅ (F700-146-000) េម្ាប់ការរំសោេបាំពានសលើម្បាក្់ឈ្ល
នួ ទូសៅ។
េាំែណាំ បបបទពាក្្យបែតឹងការឈ្ប់េម្ាក្ណែលម្ ូវបានការពារទុក្ជារុន (F700-144-000) េម្ាប់ការឈ្ប់េម្ាក្ម្គួសារ ការណលទាាំម្គួសារ
ការឈ្ប់េម្ាក្េម្ាប់ជនរងសម្គ្នេះននអាំសពើហង
ិ ្ាក្នុងម្គួសារ ការរំសោេបាំពាននៃូវសេទ ឬការរុក្គួន ការឈ្ប់េម្ាក្ទាហានម្គួសារ
ការឈ្ប់េម្ាក្េម្ាប់អនក្ពនៃ ់អគគេ
ី ័យេម័ម្គចិ សត ៅក្ណនៃងសក្ើ សហ ។
ុ

េូរសរើលសគហទាំពរ័ េិទធិក្ណនៃងស្វើការ L&I (L&I Workplace Rights) េម្ាប់ការដាក្់ពាក្្យបែតឹងេិទក្
ធិ ណនៃងការងាររួយចាំនន
ួ សៅឯ
www.Lni.wa.gov/WorkplaceRights។ េូរសរើលណននក្ណែលានចាំែងសជើងថា "បែតង
ឹ /ការសរើេសអើង"។
សយើងរិនទទួលយក្ពាក្្យបែតង
ឹ ម្បាក្់ឈ្ល
នួ ម្បឆាំងនឹង...

• អាជីវក្រមរយ
ួ ណែលអនក្ជាាាេ់ក្រមេិទណធិ ននក្
(រួរទាាំងម្គួសារជាាាេ់)។
ុ ម្ក្ុរហន
ុ ណែលអនក្កាន់កាប់។
• អាជីវក្រមណែលជាំពាក្់លយ
និសោជក្ណែលបានដាក្់ពាក្្យក្្សយ
័ ្ន។ អនក្អាចដាក្់
• "េេតុតាងននការទារទារ"
ជារួយ ោ
ុ ការក្្សយ
័ ្នអាសររិក្។

ឬសៅសពលវាសក្ើ សែើង...

• វិេ្សរកាលគ្នានម្បាក្់ឈ្នួល ម្បាក្់ឈ្នួលនលៃបុែយ្ ម្បាក្់បណា
ាំ
ច់
ឬេាំែងេម្ាប់ការចាំណាយរួរទាាំងសម្បងឥនធនៈ។
• ម្បេិនសបើអនក្ទារទារម្បាក្់ឈ្ល
នួ េម្ាប់សា៉ោងស្វើការសម្ៅរែឋេម្ាប់និសោជក្ណែលរិនណរនជា
និសោជក្រែឋវាេ
៉ោ ុីនសតាន។
• នលៃ្នគ្នរណែលអនក្បានបង់សដាយសារណេក្របេ់និសោជក្របេ់អក្
ន គ្នាន នរៃ។
• េាំែសាំ រឿងណែលអនក្បានដា5ក្់ពាក្្យសៅក្នង
ុ ោ
ុ ការរួចសហើយ។

រសបៀបដាក្់ពាក្្យបែតង
ឹ ម្បាក្់ឈ្ល
នួ អប្បបរារបេ់អក្
ន ៖
•
•
•

បាំសពញ និងចុេះហ សថ លខាសលើទម្រង់ណែលបានភ្ជាប់រក្ជារួយ េូរសម្បើេនៃក្
ឹ ម្ក្ដាេម្បេិនសបើអក្
ន ម្ វូ ការក្ណនៃងបណនថរសទៀ សែើរ្បព
ី ន្យល់ពីពាក្្យបែតង
ឹ របេ់អនក្។
ភ្ជាប់ព័ ៌ាន ឬក្ាំែ ់ម្តាណារួយ ែូចជាម្ក្ដាេសា៉ោង ឬកា ម្ប ទ
ិ ិន ឬក្ាំែ ់ម្តាផ្ទាល់ខន
ៃួ ណារួយណែលអនក្ានណែលបងាាញពីនលៃ
និងសា៉ោងណែលអនក្បានស្វើការនិងក្ិចកា
ច រអវណី ែលអនក្បានស្វ។
ើ សនេះជាការេាំខាន់ណាេ់សែើរប្ ជ
ី យ
ួ សយើងឲ្យយល់ពពា
ី ក្្យបែតង
ឹ របេ់អក្
ន ។
សន្ើេប
ាំ ុម្ ឬនាំយក្ទម្រង់ និងក្ាំែ ម្់ តាសៅការិោល័យ L&I សៅក្នុងសខាន្ីណែលអាជីវក្រមានទីតាង
ាំ សៅទីសនេះ។ សរើលខាងសម្កាយទាំព័រ។

ន ក្ាំពុងផ្ទាេប
់ តូរ ានសលខទូរេ័ពល
ទ មី ឬក្ាំពុងជួលសរធាវើ េូរឱ្យសយើងែឹងភ្ជារៗ។
 េាំខាន់៖ ម្បេិនសបើអក្
សៅទូរេ័ពសទ ៅការិោល័យក្នង
ុ ប
ាំ ន់ណែលអនក្បានដាក្់ពាក្្យបែតង
ឹ របេ់អក្
ន ឬ 1-866-219-7321។ ម្បេិនសបើសយើងរិនអាចទាក្់ទងអនក្បាន
សនេះអាចពន្ាសពលការសេុើបអសងេ ឬរារាាំងសយើងពីការជួយអនក្បាន។

ម្បេិនសបើសយើងអាចទទួលយក្ពាក្្យបែតង
ឹ របេ់អក្
ន បាន សយើងនឹង៖
•
•

ច ់តាង
ាំ ភ្ជាក្់ងារទាំនក្់ទន
ាំ ងឧេ្ាហក្រមសែើរ្បសី េុប
ើ អសងេ ពាក្្យបែតឹងរបេ់អក្
ន ។ ក្នង
ុ ក្រែីភ្ជគសម្ចើន L&I
ម្ ូវម្បាប់និសោជក្របេ់អក្
ន ថាអនក្បានដាក្់ពាក្្យបែតង
ឹ សហើយសន្ច
ើ ្ាប់ចរៃងននពាក្្យបែតឹងរបេ់អនក្សៅកាន់និសោជក្សនេះ។
ស្វើការេសម្រចចិ សត លើពាក្្យបែតឹងរបេ់អនក្ក្នុងរយៈសពល 60 នលៃ ឬម្បេិនសបើសយើងានរូលសហ ល
ុ អ េូរម្បាប់អនក្ថាសយើងម្ ូវការសពលសម្ចើនសទៀ ។

ុ សាោបែតង
ឹ ូចៗរហូ ែល់
 េាំខាន់៖ ម្បេិនសបើសយើងរិនអាចយក្ពាក្្យបែតឹងរបេ់អនក្បានសទ អនក្ានេិទធិទាក្់ទងសរធាវើឯក្ជន ឬដាក្់បែតឹងសៅក្នង
$5000។
www.courts.wa.gov/newsinfo/resources/broc-hure_scc/smallclaims.doc
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ក្ណនៃងណែលម្ វូ ដាក្់ពាក្្យបែតង
ឹ របេ់អក្
ន
សដាយផ្ទាល៖់

ឬ

យក្េាំែណាំ បបបទណែលបានបាំសពញរួចរបេ់អក្
ន សៅការិោល័យ
L&I
ណែលានទីតាង
ាំ សៅក្នុងសខាន្ីែច
ូ គ្នាណែលអាជីវក្រមរបេ់នសិ ោជក្រ
បេ់អក្
ន គឺ៖

ការិោល័យ L&I
សខាន្ីណែលអនក្បានស្វកា
ើ រ

Island
San Juan
Skagit
Whatcom
Snohomish

សម្បើការិោល័យ L&I សនេះ

Mount Vernon
Bellingham
Everett
Bellevue

King
Tukwila
Pierce
Clallam
Jefferson
Kitsap
Grays Harbor
Lewis
Mason
Thurston
Pacific*
Clark
Klickitat
Skamania
Cowlitz
Pacific*
Wahkiakum
Adams*
Grant* (ខាង ្បូងនននៃវូ ជា ិ I-90)
Kittitas
Yakima
Benton
Columbia
Franklin
Walla Walla
Chelan
Douglas
Grant (ខាងសជើងនននៃូវជា ិ I-90)
Okanogan
Adams* (SE)
Asotin
Ferry
Garfield
Lincoln
Pend Oreille
Spokane
Stevens
Whitman

Tacoma
Silverdale
Sequim

តារេាំបម្ុ ៖
សន្ើេប
ាំ ុម្ ននទម្រង់ណែលបានបាំសពញរបេ់អក្
ន សៅការិោល័យ L&I
ណែលានទីតាង
ាំ សៅក្នុងសខាន្ីែច
ូ គ្នាណែលជាំនញ
ួ របេ់នសិ ោជក្របេ់អនក្ានទីតាាំង
សៅទីសនេះ។ េរសេរសៅសលើសម្សារេាំបុម្ ៖ “Industrial Relations Agent,
Dept.of Labor & Industries,” បនាបរ
់ ក្អាេយដាានននការិោល័យណែលអនក្បា
នសម្ជើេសរើេ។
អាេយដាាន

525 East College Way Suite H
Mount Vernon WA 98273-5500
1720 Ellis Street Suite 200
Bellingham WA 98225-4647
729 100th Street SE
Everett WA 98208-3727
616 120th Avenue NE Suite C-201
Bellevue WA 98005-3037
12806 Gateway Drive S
Tukwila WA 98168-3346
950 Broadway Suite 200
Tacoma WA 98402-4453
10049 Kitsap Mall Blvd Suite 100
Silverdale WA 98383
542 W Washington Street
Sequim WA 98392

សលខទូរេ័ព ទ

360-416-3000
360-647-7300
425-290-1300
425-990-1400
206-835-1000
253-596-3945
360-308-2800
360-417-2700

PO Box 44810 Olympia WA 98504-4810
7273 Linderson Way SW Tumwater WA 98501

360-902-5799

Aberdeen

415 Wishkah Street Suite 1-C
Aberdeen WA 98520-0013

360-533-8200

Vancouver

312 SE Stonemill Drive Suite 120
Vancouver WA 98684-6982

360-896-2300

711 Vine Street
Kelso WA 98626-2650

360-575-6900

15 West Yakima Avenue Suite 100
Yakima WA 98902-3480

509-454-3700

4310 West 24th Avenue
Kennewick WA 99338-1992

509-735-0100

Olympia

Kelso

Yakima

Kennewick

East Wenatchee
Moses Lake

519 Grant Road
East Wenatchee WA 98802-5459
3001 West Broadway Avenue
Moses Lake WA 98837-2907

509-886-6500
509-764-6900

Spokane

901 North Monroe Street Suite 100
Spokane WA 99201-2149

509-324-2600

Pullman

PO Box 847 Pullman WA 99163-0847
1250 Bishop Blvd SE Suite G
Pullman WA 99163

509-334-5296
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សេចក្តណី ែនាំអព
ាំ ទ
ី ម្រង់ពាក្្យបែតង
ឹ អនក្ស្វកា
ើ រ
WA Unified Business Identifier (UBI):

ក្រមវិ្េ
ី តងដា
់ រការងារ
360-902-5316 ឬ 1-866-219-7321

A: ព័ ា
៌ នបុគល
គ ក្
ិ ស្វកា
ើ រ
ភ្ជសាអាទិភ្ជព (េូរគូេរួយ)

CATS #:

ភ្ជសាអង់សគៃេ

ស្ាេះ (ម្ ក្ូល នរខៃួន ក្ណាាល)
អនក្នង

សោក្

សអេ្ា៉ោញ

អនក្ម្េី

អាេយដាាននទេះ
ទីម្ក្ុង

រែឋ

សលខហ្សុីបក្ូែម្បសទេ

អាេយដាានអ៊ីណរល

រុេ្សុី

ក្ូសរ៉េ

ចិនសារញ្ញ

ចិនបុរាែ

សវៀ ណារ

NAICS #:

ឡាវ

សលខេនតិេុខេងគរ (ជសម្រើេ)

ពាក្្យបែតឹងគឺេម្ាប់រយៈសពលសនេះ
ពី៖

សៅ៖

កាលបរិសចេទណែលអនក្ចប់សនតើរស្វើការជារួយនិសោជក្សនេះ
ម្បេិនសបើរិនសៅជារួយនិសោជក្សនេះសទ
កាលបរិសចេទចុងសម្កាយបាំនុ ណែលម្ ូវបានជួល

ស ើម្បសេទការងារអវីណែលអនក្បានស្វើ?

B: ព័ ា
៌ ននិសោជក្

ណខមរ

សន្សងសទៀ ៖

សលខទូរេ័ពទនទេះ

សលខទូរេ័ពទនែ

អម្តាម្បាក្់ណខរបេ់អនក្
$
ស ើអនក្សៅណ ស្វើការជារួយម្ក្ុរហុន
បាទ/ចេ
សទ

រូលសហ ុននការចក្សចញពីការងារ
បានបសែតញសចញ
ឈ្ប់

បញ្្ឈប់

រិនែឹង

ស្ាេះម្ក្ុរហុន

ស្ាេះាាេ់ម្ក្ុរហុន អនក្ម្គប់ម្គង ឬអនក្សរើលខុេម្ ូវ

អាេយដាានសន្ើេាំបុម្ ម្ក្ុរហុន

សលខទូរេ័ពទរបេ់ម្ក្ុរហុន

សលខទូរេ័ពទនែរបេ់ម្ក្ុរហុន

សលខទូរសាររបេ់ម្ក្ុរហុន

អាេយដាានអ៊ីណរល ម្បេិនសបើសាាល់

ទីម្ក្ុង

រែឋ

សលខហ្សុីបក្ូែម្បសទេ

អាេយដាានណែលអនក្បានស្វើការ ម្បេិនសបើរិនសៅអាេយដាានខាងសលើ
ទីម្ក្ុង

រែឋ

ម្បសេទននម្ក្ុរហុន (ឧទា៖ េាំែង់ សភ្ជជនីយដាាន េាា )
សលខហ្សុីបក្ូែម្បសទេ

ស ើម្ក្ុរហុនបានដាក្់ពាក្្យក្្ស័យ្នណែរឬសទ?
បាទ/ចេ
សទ
រិនែឹងសទ

ស ើម្ក្ុរហុនសនេះសៅណ ានែាំសែើរការណរនសទ?
បាទ/ចេ
សទ
រិនែឹងសទ

C: ព័ ា
៌ នពាក្្យបែតង
ឹ ម្បាក្់ឈ្ល
នួ (េូររំលងសៅណននក្ D សបើពាក្្យបែតង
ឹ របេ់អក្
ន រិនណរនអាំពម្ី បាក្់ឈ្ល
នួ ។)

េាំខាន់៖ម្បេិនសបើអនក្ ឬសរធាវើរបេ់អនក្បានដាក្់ពាក្្យបែតឹងអាំពីម្បាក្់ឈ្នួលទាាំងសនេះសៅក្នង
ុ ុោការ សយើងរិនអាចទទួលយក្ការទារទាររបេ់អនក្បានសទ។
ស ើអនក្ដាក្់ពាក្្យបែតឹងម្បសេទអវី? អនក្អាចគូេម្បអប់សម្ចើន ជាងរួយខាងសម្ការ។
ម្បាក្់ឈ្នួលចុងសម្កាយរិនបានបង់
ម្បាក្់ឈ្នួលអប្បបរារិនបានបង់

ការស្វើការសា៉ោងបណនថរណែលរិនបានបង់
ការខក្ខានសដាយសច នសែើរ្បីបង់ម្បា
ក្់ឈ្នួលណែលបានម្ពរសម្ពៀង

ម្បាក្់ណែលបានែក្សចញពីម្បាក្់ណខរ
បេ់ខ្ុាំ (រិនណរនពនធ)
សដាយគ្នានការអនុញ្ញា ពីខ្ុាំ*

ម្បាប់សយើងឱ្យបានច្ាេ់អាំពីរូលសហ ុណែលអនក្ក្ាំពុងដាក្់ពាក្្យបែតឹងសនេះ។
អនក្អាចភ្ជាប់េនៃឹក្បណនថរម្បេិនសបើអនក្ម្ ូវការក្ណនៃងបណនថរសទៀ ។

លុយទឹក្ណ ណែលរិនទទួល
ម្បាក្់ក្នម្រទឹក្ណ នលៃសេវានន។

បង់ម្បាក្់សដាយណេក្ NSF
(ណេក្គ្នាន នរៃ)

ការឈ្ប់េាំរាក្សពលឈ្ឺទទួលបាន
ម្បាក្់ក្នម្រ
(ក្៏េូរសរើលណននក្ E)

សា៉ោងស្វើការរិនបានបង់

* ម្បេិនសបើអនក្ានក្ិចចម្ពរសម្ពៀងជាោយលក្ខែ៍អក្្សរជារួយនិសោជក្របេ់អនក្សែើរ្បីកា
លពីម្បាក្់ណខរបេ់អនក្ណែលរិនបានស្វើតារម្ ឹរម្ ូវ សយើងនឹងម្ ូវការច្ាប់ចរៃងរួយ។

់ម្បាក្់ឈ្នួ
ម្បេិនសបើអនក្ានក្ាំែ ់ម្តាននក្ាំែ ់ម្តាណារួយណែលនឹងជួយសយើងឱ្យយល់អាំពពា
ី ក្្យបែតឹងរបេ់អនក្

ស ើម្បាក្់ឈ្នួលអវីណែលអនក្សជឿថាម្ ូវបានជាំពាក្់អនក្?
អម្តាម្បាក្់ឈ្នួលក្នុង
$
ម្បាក្់ឈ្នួលជាំពាក្់៖
ពី៖

សា៉ោង

សៅ៖

នលៃ

េូរភ្ជាប់រក្ជារួយទម្រង់ណបបបទសនេះ។

េបាាហ៍

ណខ

េម្ាប់បុនានសា៉ោង?

អម្តាម្បាក្់ឈ្នួលសន្សង
សទៀ ក្នុង៖$

អម្តាតារការងារស្វើបាន

ទទួលបានការទូទា ់សដាយណននក្?
$

សហ ុនលណែលនិសោជក្បាននតល់ឱ្យេម្ាប់ការរិនសបើក្ម្បាក្់អនក្៖
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ម្បាក្់ទឹក្ណ

Sq. Ft.

អម្តាសលរ

សន្សងៗ (បញ្ញាក្់)

ស ើនលៃឈ្នួលអវីសៅណែលបានជាំពាក្់អនក្រុនបង់ពនធ ?
$

C: ព័ ា
៌ នពាក្្យបែតង
ឹ ម្បាក្់ឈ្ល
នួ (បនត)

េូរពិនិ ្យសរើលម្បអប់ខាងសម្ការសែើរ្បីបងាាញថាស ើអវីណែលអនក្ក្ាំពុងភ្ជាប់សែើរ្បីគ្នាំម្ទការទា
រទាររបេ់អនក្៖
ក្ិចចម្ពរសម្ពៀងម្បាក្់ឈ្នួលជាោយល
ក្ខែ៍អក្្សរ

គល់បញ្ជីម្បាក្់ណខ

ក្ាំែ ់ម្តាសពលសវោផ្ទាល់ខៃួន

សេៀវសៅណែនាំនិសោជិក្

កាលវិភ្ជគសវនស្វើការ

េាំសៅចរៃងណេក្គ្នានម្បាក្់

ប័ែណសពលសវោ ឬេាំសៅចរៃង

ក្ាំែ ់ម្តាការឈ្ប់សពលឈ្ឺ

បញ្ជីវ តាន

សន្សងសទៀ ៖

សេៀវសៅក្ ់ម្តា

ស ើអនក្សបើក្ម្បាក្់ណខញឹក្ញាប់បុណាា?
ម្បចាំណខ
ពីរែងក្នុងរួយណខ
សរៀងរាល់ពីរេបាាហ៍រតង

ស ើការស្វើការសលើេសា៉ោងបណនថរម្ ូវបានក្ ់ម្តា
ទុក្ណែរឬសទ? បាទ/ចេ
សទ

ស ើអនក្ានសរធាវើាាក្់ណែលបានដាក្់ពាក្្យបែតឹងសៅក្នុង ុោការ
សែើរ្បីម្បរូលម្បាក្់ឈ្នួលទាាំងសនេះសទ?
បាទ/ចេ
សទ
ម្បេិនសបើានណរន សយើងរិនអាចទទួលយក្ពាក្្យបែតឹងរបេ់អនក្
បានសទ។
ស ើអនក្ានអាយុសម្ការ 18 ឆាាំសពលស្វើកា រ?
បាទ/ចេ
សទ
ម្បេិនសបើអាយុសម្ការ 18
ឆាាំសៅសពលអនក្ចប់សនតើរការងារេម្ាប់និសោជក្សនេះនលៃណខឆាាំក្ាំ
សែើ ៖

ស ើម្បាក្់ឈ្នួលទាាំងសនេះសបើក្តារកាលវិភ្ជគសបើក្ម្បាក្់ណខសពល
ណា?

ស ើអក្
ន ានក្ិចចម្ពរសម្ពៀងការងារជាោយលក្ខ
ែ៍អក្្សរឬសទ?
បាទ/ចេ
សទ
សបើ "បាទ/ចេ" េូរភ្ជាប់េាំសៅចរៃង។

ចាំណាាំ៖ សយើងក្៏នឹងសេនើេុាំនិសោជក្របេ់អនក្េម្ាប់ក្ាំែ ់ម្តា។
ស ើអនក្ម្ ូវសគបង់ម្បាក្់ឈ្នួល្រមតាេម្ាប់ស្វើការ
សលើេសា៉ោងណែរឬ?
បាទ/ចេ
សទ

ស ើអនក្ធាាប់េួរនិសោជក្របេ់អនក្េម្ាប់ម្បាក្់
ឈ្នួលរបេ់អនក្ឬសទ?
បាទ/ចេ
សទ
ម្បេិនសបើ "បាទ/ចេ",
ស ើអនក្បានេួរសៅនលៃណាណែរ?

ម្បចាំេបាាហ៍

ម្បចាំនលៃ

ស ើអនក្ជាេាជិក្របេ់េហជីពឬ?
បាទ/ចេ
សទ
ម្បេិនសបើ "បាទ/ចេ"
ស ើស្ាេះេហជីពរបេ់អក្
ន ស្ាេះអវី?

ស ើអនក្បានទទួលក្នទុយណេក្ឬសទ? ស អ
ើ នក្ានក្នទុយណេក្ឬសទ?
បាទ/ចេ
សទ
បាទ/ចេ
សទ ម្បេិនសបើ "បាទ/ចេ" ភ្ជាបឯ
់ ក្សារចរៃង។

ស ើអនក្ជាំពាក្់ម្បាក្់និសោជិក្របេ់អនក្សទ?
បាទ/ចេ
សទ សបើ
"បាទ / ចេ" ចាំនួនទឹក្ម្បាក្់ណែលជាំពាក្់៖ $______
រូលសហ ុ៖ __________________________________
ក្ិចចម្ពរសម្ពៀងជាោយលក្ខែ៍អក្្សរ?
បាទ/ចេ
សទ
សបើ "បាទ/ចេ" េូរភ្ជាប់ច្ាប់ចរៃង។

ស ើអនក្ានម្ទព្យេរ្ ប តិណែលជាក្រមេិទធិរបេ់អាជី វក្រមណែរឬសទ?
បាទ/ចេ
សទ
ម្បេិនសបើ "បាទ/ចេ" េូររាយបញ្ជី៖

ស ើអនក្ស្វើការែនទសទៀ ម្ ូវបានបេះពាល់ណែរឬសទ?
បាទ/ចេ
សទ
សបើែូសចនេះ ស ើានបុនាននក្់?

D: ព័ ា
៌ នពាក្្យបែតង
ឹ រិនណរនម្បាក្់ឈ្ល
នួ
ស ើអនក្ក្ាំពុងដាក្់ពាក្្យបែតឹងណបបណា?
ច្ាប់េតីពីការងារក្ុារម្ ូវបានរំសោេ។ (ឧទាហរែ៍៖ និសោជក្ជួលអនក្ស្វើការសម្ការអាយុ ឬរិនអនុវ តតារប
ទបញ្ញាការងារសា៉ោងស្វើការេម្ាប់បុគគលិក្យុវវ័យ។ )

ម្បាប់សយើងឱ្យបានលរអិ អាំពីរូលសហ ុណែលអនក្ក្ាំពុងដាក្់ពាក្្យបែតឹងសនេះ។
អនក្អាចភ្ជាប់េនៃឹក្បណនថរម្បេិនសបើអនក្ម្ ូវការក្ណនៃងបណនថរសទៀ ។

និសោជក្រិនបាននតល់សពលសវោម្គប់ម្គ្នន់េម្ាប់រយៈសពលទទួលទានអាហារ
និសោជក្រិនបាននតល់សពលសវោចាំបាច់េម្ាប់រយៈសពលេម្ាក្។
និសោជក្រិនបានបង់នលៃឯក្េណាានការងារ។
ច្ាប់សលើេសា៉ោង RN ឬ LPN រិន ម្ ូវបានអនុវ តតារ។
ម្បេិនសបើអនក្ានេាំសៅចាំែងននក្ាំែ ់ម្តាណារួយណែលនឹងជួយសយើងឱ្យយល់អាំពីពាក្្យបែតឹងរ

និសោជក្បានេងេឹក្ម្បឆាំងនឹងខ្ុាំ។

បេ់អនក្េូរភ្ជាប់រក្ជារួយទម្រង់ណបបបទសនេះ។

សន្សងសទៀ ៖

E: ការសចទម្បកាន់ម្បសេទននការរំសោេការឈ្ប់េរា
ាំ ក្សពលឈ្ឺទទួលបានម្បាក្់ក្នម្រ
រិនអនុញ្ញា ឱ្យខ្ុាំសម្បើការឈ្ប់េម្ាក្សពលឈ្ឺ។

ស ើសពលណាអនក្បានសេនើេុាំឈ្ប់?

រិននតល់េាំែងែល់ខ្ុាំេម្ាប់ការឈ្ប់េាំរាក្សពលឈ្ឺទទួលបានម្បាក្់ក្នម្រ។

ស ើអនក្ានសពលឈ្ប់បុនានសៅក្នុងបញ្ជី?

រិនអនុញ្ញា ឱ្យខ្ុាំអនុវ តការឈ្ប់េាំរាក្សពលឈ្ឺទទួលបានម្បាក្់ក្នម្រណែលរិនទាន់សម្បើ។
រិននតល់ឱ្យខ្ុាំនូវការជូនែាំែឹងសទៀងទា ់ននេរ ុល្យការឈ្ប់េាំរាក្សពលឈ្ឺទទួ លបានម្បាក្់ក្នម្រ។
សន្សងសទៀ ៖

F: ម្បេិនសបើសយើងរិនអាចទាក្់ទងអនក្...
 សយើងម្ វូ ការព័ ា
៌ នទាំនក្់ទន
ាំ ងេម្ាប់នរណាាាក្ណ់ ែលណ ងណ ែឹងពីរសបៀបទាក្់ទងអនក្។

(េូរក្ុេ
ាំ រសេរអាេយដាានឬសលខទូរេ័ពផ្ទ
ទ ល
ា ់របេ់អក្
ន ។)

ស្ាេះអនក្ទាំនក្់ទាំនងរបេ់អនក្
អាេយដាាន
ទីម្ក្ុង
សលខទូរេ័ពទនទេះ

រែឋ
សលខទូរេ័ពទនែ

សលខក្ូែ ាំបន់
សលខទូរេ័ពទស្វើការ

ម្រូវហ សថ លខាអនក្ស្វកា
ើ រ

តារចាំសែេះែឹងែ៏លអបាំនុ របេ់ខ្ុាំ ព័ ៌ានណែលខ្បា
ុាំ នបញ្ចល
ូ សលើទម្រង់សនេះគឺពិ និងម្ ឹរម្ ូវ។
ហ ថសលខា

កាលបរិសចេទ

េម្ាប់ព័ ៌ានបណនថរអាំពីេិទធិនិងការទទួលខុេម្ ូវសៅក្ណនៃងស្វើការសៅវា៉ោេុីនសតានេូរចូលសៅ៖
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