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Department of Labor and Industries 
Claims Section 
PO Box 44291 
Olympia WA 98504-4291  

សេចក្ត ីថ្លែងការណ៍នៃអងគសេតុ 

 

សំណួរខាងក្រោមតរមូវសរាប់ោរវាយតម្មៃក្ ើសំក្ណើរបស់អ្នកសរាប់ោរក្បើកសំណ ំក្រឿងក្ ើងវញិ។ សូមក្មើ សន្ៃ ឹកបន្ត  របសិន្ក្បើរតវូោរកន្ន្ៃងបន្ន្ែមក្ ៀត។ 
 

ក្ ម្ ោះប គ្គ កិ៖ ក្ ខទាមទារ 
  

 

ល័ក្ខខ័ណឌ បចច ុបបៃន  

សូមរាប់ពកីន្ន្ៃងន្ែ ឈឺចាប់៖ 

 
ក្តើស្ថែ ន្ភាពរបស់អ្នកោន់្ន្តអារកក់យ៉ា ងែូចក្មតចបន្ទា ប់ពីបិ សំណ កំ្រឿង? 

 
ក្តើក្ន្ោះទាក ់ងន្ងឹោររងរបួសន្ននកឧសាហកមមរបស់អ្នកយ៉ា ងែូចក្មតច? 

 
ក្ហត អ្វ ីាន្ជាអ្នកចង់ឱ្យពាកយបណត ងឹរបស់អ្នកក្បើកក្ ើងវញិ? 

 

ក្តើក្ៅក្ព ណា ន្ិងជាមួយន្រណាន្ែ អ្នកន្សវ ងរកោរពាា ក្វជ្ជស្ថស្តសត បន្ទា ប់ពីោរបិ ោរទាមទាររបស់អ្នក? 

ក្ ម្ ោះអ្នកនត ់ក្សវា៖ ក្ ខ ូរស័ពា 

  

អាសយដ្ឋា ន្នល វូ  ីរកងុ រែា ហ្ុ ីបកូែ 

    

ោ បរកិ្ចេ ោរពាា ៖  

ក្ ម្ ោះអ្នកនត ់ក្សវា៖ ក្ ខ ូរស័ពា 

  

អាសយដ្ឋា ន្នល វូ  ីរកងុ រែា ហ្ុ ីបកូែ 

    

ោ បរកិ្ចេ ោរពាា ៖ 

សូមក្របើសន្ៃកឹបន្តក្ៅខាងក្រោយ សរាប់អ្នកនត ់ក្សវាបន្ន្ែម 
 

ប្បវតត ិការព្យាបាល 

ប្បេៃិសបើស ែ្ ើយថា បាទ/ចាេ តបសៅៃងឹេណួំរណាមួយខាងសប្កាម េូមរមួបញ្ច ូលព្យ័ត៌មាៃអនក្ផ្តល់សេវាក្មមសៅថ្ផ្នក្បន្ទា ប។់ 

ក្តើអ្នកាន្របួសថ្មីក្ ៀតក្  តំងពីោ បរកិ្ចេ ម្ន្ោរប ិបណត ឹងទាមទារក្ន្ទោះមក?  ា /ចាស   
 ក្  

ក្តើអ្នកន្សវ ងរកោរពាា ណាមួយឬក្ ?៖  ា /ចាស    ក្  

ក្សចកត ីសក្ងេបម្ន្ោររងរបួស 

 

ោ បរកិ្ចេ រងរបួស៖ 

ក្តើោររងរបួសថ្មីអ្វ ីជា  ធន ម្ន្ក្ររោះថ្នន ក់ចរាចរណ៍ឬ?     ា /ចាស       ក្  ោ បរកិ្ចេ  

ក្តើអ្នកាន្បណត ឹងទាមទារសំណងជាមួយរកមុហ  ន្ធាន្ទរា៉ា ប់រងក្ន្ងក្ ៀតក្      ា /ចាស     ក្   

សូមរាយក្ ម្ ោះបណត ឹងទាមទារទាងំក្ន្ទោះ៖  

ក្ ម្ ោះរកមុហ  ន្ ឬអ្នកធាន្ទរា៉ា ប់រង៖ 

ក្ ម្ ោះអ្នកក្ វ្ ើោរ៖ ក្ ខទាមទារ 
  

 

ព័្យត៌មាៃនៃអនក្ផ្តល់សេវា 

ក្ ម្ ោះអ្នកនត ់ក្សវា៖ ក្ ខ ូរស័ពា 
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អាសយដ្ឋា ន្នល វូ  ីរកងុ រែា ហ្ុ ីបកូែ 

    

ោ បរកិ្ចេ ម្ន្ោរពាា ៖ 

ក្ ម្ ោះអ្នកនត ់ក្សវា៖ ក្ ខ ូរស័ពា 

  

អាសយដ្ឋា ន្នល វូ  ីរកងុ រែា ហ្ុ ីបកូែ 

    

ោ បរកិ្ចេ ម្ន្ោរពាា ៖ 

ក្ ម្ ោះអ្នកនត ់ក្សវា៖ ក្ ខ ូរស័ពា 

  

អាសយដ្ឋា ន្នល វូ  ីរកងុ រែា ហ្ុ ីបកូែ 

    

ោ បរកិ្ចេ ម្ន្ោរពាា ៖ 

 

ប្បវតត ិការងារ 
ក្ ម្ ោះន្ិក្យជ្កក្ៅក្ព ាន្របួស ោ បរកិ្ចេ ម្ន្ោររងរបួស 

  

រាយន្ទមៃិសោជក្ទងំអេ់ចាប់តងំព្យសីព្យលអនក្មាៃរបួេ 
 

ស ម្ ោះៃិសោជក្បចច ុបបៃន៖ ក្ ខ ូរស័ពា 

  

អាសយដ្ឋា ន្នល វូ  ីរកងុ រែា ហ្ុ ីបកូែ 

    

ម ខងារោរងារ៖ ភារកិចចោរងារ៖ 

  

ោ បរកិ្ចេ ម្ន្ោរងារ៖  

ក្តើអ្នកក្ វ្ ើោរងារខាងក្រោមប៉ា ន្ទម ន្ក្ា៉ា ងកន ុងមួយម្ថ្ៃ? 

___________ រ ញ/ទាញ ___________ ោរងារន្ែ រតវូក្្ងខពស់ ___________ ច ចោា រក ំពយូ  ័រ 

___________ ក្ ើក ___________   តជ្ងគង់ ___________ ចាប់ចាម 

ៃិសោជក្មៃុ៖ ក្ ខ ូរស័ពា 

  

អាសយដ្ឋា ន្នល វូ  ីរកងុ រែា ហ្ុ ីបកូែ 

    

ម ខងារោរងារ៖ ភារកិចចោរងារ៖ 

  

ោ បរកិ្ចេ ម្ន្ោរងារ៖  ចាប់ពី ____/____/______ ែ ់ ____/____/______ 

ក្តើអ្នកក្ វ្ ើោរងារខាងក្រោមប៉ា ន្ទម ន្ក្ា៉ា ងកន ុងមួយម្ថ្ៃ? 

___________ រ ញ/ទាញ ___________ ោរងារន្ែ រតវូក្្ងខពស់ ___________ ច ចោា រក ំពយូ  ័រ 

___________ ក្ ើក ___________   តជ្ងគង់ ___________ ចាប់ចាម 

ក្ ម្ ោះអ្នកក្ វ្ ើោរ៖ ក្ ខទាមទារ 
  

 

ៃិសោជក្មៃុ៖: ក្ ខ ូរស័ពា 

  

អាសយដ្ឋា ន្នល វូ  ីរកងុ រែា ហ្ុ ីបកូែ 

    

ម ខងារោរងារ៖ ភារកិចចោរងារ៖ 
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ោ បរកិ្ចេ ម្ន្ោរងារ៖  ចាប់ពី ____/____/______ ែ ់ ____/____/______ 

ក្តើអ្នកក្ វ្ ើោរងារខាងក្រោមប៉ា ន្ទម ន្ក្ា៉ា ងកន ុងមួយម្ថ្ៃ? 

___________ រ ញ/ទាញ ___________ ោរងារន្ែ រតវូក្្ងខពស់ ___________ ច ចោា រក ំពយូ  ័រ 

___________ ក្ ើក ___________   តជ្ងគង់ ___________ ចាប់ចាម 

ៃិសោជក្មៃុ៖ ក្ ខ ូរស័ពា 

  

អាសយដ្ឋា ន្នល វូ  ីរកងុ រែា ហ្ុ ីបកូែ 

    

ម ខងារោរងារ៖ ភារកិចចោរងារ៖ 

  

ោ បរកិ្ចេ ម្ន្ោរងារ  ចាប់ពី ____/____/______ ែ ់ ____/____/______ 

ក្តើអ្នកក្ វ្ ើោរងារខាងក្រោមប៉ា ន្ទម ន្ក្ា៉ា ងកន ុងមួយម្ថ្ៃ? 

___________ រ ញ/ទាញ ___________ ោរងារន្ែ រតវូក្្ងខពស់ ___________ ច ចោា រក ំពយូ  ័រ 

___________ ក្ ើក ___________   តជ្ងគង់ ___________ ចាប់ចាម 
 

ក្តើអ្នកចូ ន្ិវតតន្៍ពីោរងារព កមមក្ហើយឬក្ៅ?   ា /ចាស       ក្  
របសិន្ក្បើក្ ៃ្ ើយា /ចាស ោ បរកិ្ចេ ន្ែ អ្នកចូ ន្ិវតតន្៍៖ 
___________________ 

សូមក្រៀបរាប់ពីក្ហត ន សរាប់ោរចូ ន្ិវតតន្៍៖ 

 

ក្តើបចច ុបបន្ន ក្ន្ោះអ្នកកំព ង  ួ ាន្អ្តែរបក្យជ្ន្៍ពីកមម វ ិ្ ីសន្ត ិស ខសងគមឬក្ ? 
 ា /ចាស     

ក្  

របសិន្ក្បើក្ ៃ្ ើយា /ចាស 
ោ បរកិ្ចេ ន្ែ អ្នកចូ ន្ិវតតន្៍៖ ________________ 

សូមក្រៀបរាប់ពីមូ ក្ហត សរាប់អ្តែរបក្យជ្ន្៍ពីកមម វ ិ្ ីសន្ត ិស ខសងគម៖ 

 

របសិន្ក្បើមិន្ទាន្់ក្ វ្ ើោរក្  សូមពន្យ ់៖ 
 

 

សេចក្ត ីថ្លែងការណ៍របេ់អនក្ស វ្ ើការ៖ ក្ដ្ឋយោរច ោះហតែក្ ខាខាងក្រោម 
ខុ្ំបញ្ជជ ក់ក្ៅក្រោមោរពិន្័យម្ន្ោរសបថ្បំពាន្ក្រោមចាប់រែាវា៉ា ស ីន្ក្តន្ថ្នអ្វ ីន្ែ ន្ិយយខាងក្ ើគ្ឺពិត ន្ិងរតឹមរតវូ។ ក្ ើសពីក្ន្ោះក្ ៀត 
ខុ្ំយ ់ថ្នក្សចកត ីន្ថ្ៃងោរណ៍ន្កៃងោៃ យអាចន្ទំឱ្យាន្ោរពិន្័យស ីវ ិឬរពហម ណឌ ។ 
 

ហតែក្ ខា៖ ោ បរកិ្ចេ  
  

ក្ ម្ ោះអ្នកក្ វ្ ើោរ៖ ក្ ខទាមទារ 
  

 

សន្ៃកឹបន្ត  
 

អនក្ផ្តល់សេវាបថ្ៃែម 

ក្ ម្ ោះអ្នកនត ់ក្សវា៖ ក្ ខ ូរស័ពា 

  

អាសយដ្ឋា ន្នល វូ  ីរកងុ រែា ហ្ុ ីបកូែ 

    

ោ បរកិ្ចេ ម្ន្ោរពាា ៖ 

ក្ ម្ ោះអ្នកនត ់ក្សវា៖ ក្ ខ ូរស័ពា 

  



F242-017-214 Statement of Fact (Cambodian) 01-2018    

អាសយដ្ឋា ន្នល វូ  ីរកងុ រែា ហ្ុ ីបកូែ 

    

ោ បរកិ្ចេ ម្ន្ោរពាា ៖ 

ក្ ម្ ោះអ្នកនត ់ក្សវា៖ ក្ ខ ូរស័ពា 

  

អាសយដ្ឋា ន្នល វូ  ីរកងុ រែា ហ្ុ ីបកូែ 

    

ោ បរកិ្ចេ ោរពាា ៖ 

 

ៃិសោជក្បថ្ៃែម 

ៃិសោជក្មៃុ៖៖ ក្ ខ ូរស័ពា 

  

អាសយដ្ឋា ន្នល វូ  ីរកងុ រែា ហ្ុ ីបកូែ 

    

ម ខងារោរងារ៖ ភារកិចចោរងារ៖ 

  

ោ បរកិ្ចេ ោរងារ  ចាប់ពី ____/____/______ ែ ់ ____/____/______ 

ក្តើអ្នកក្ វ្ ើោរងារខាងក្រោមប៉ា ន្ទម ន្ក្ា៉ា ងកន ុងមួយម្ថ្ៃ? 

___________ រ ញ/ទាញ ___________ ោរងារន្ែ រតវូក្្ងខពស់ ___________ ច ចោា រក ំពយូ  ័រ 

___________ ក្ ើក ___________   តជ្ងគង់ ___________ ចាប់ចាម 

ៃិសោជក្មៃុ៖ ក្ ខ ូរស័ពា 

  

អាសយដ្ឋា ន្នល វូ  ីរកងុ រែា ហ្ុ ីបកូែ 

    

ម ខងារោរងារ៖ ភារកិចចោរងារ៖ 

  

ោ បរកិ្ចេ ម្ន្ោរងារ  ចាប់ពី ____/____/______ ែ ់ ____/____/______ 

ក្តើអ្នកក្ វ្ ើោរងារខាងក្រោមប៉ា ន្ទម ន្ក្ា៉ា ងកន ុងមួយម្ថ្ៃ? 

___________ រ ញ/ទាញ ___________ ោរងារន្ែ រតវូក្្ងខពស់ ___________ ច ចោា រក ំពយូ  ័រ 

___________ ក្ ើក ___________   តជ្ងគង់ ___________ ចាប់ចាម 
 


