
F245-145-214 Travel Reimbursement Request (Cambodian) 12-2022 

ែបបបទែដលបានបេំពញេផ�តមៃ្របសណីយ៍េទកន៖់  
Department of Labor and Industries 
PO Box 44269 
Olympia WA 98504-4269  

សេំណ សុៃំថ�សណំងេធ�ដំេណ រ 

 
• អ�ក្រត�វមានករអន�ុ� តជាមុនព្ីរបធានទមទររបស់អ�ក។ សូមេមល WAC 296-20-1103។ 
• អនករែណនាំេនខងេ្រកយមនុេពលចប់េផ�ម។  
• ករេធ�ដំេណ រស្រមាប់ករពនិិត្យសុខភាពឯករជ្យ? ែស�ងរកែបបបទេធ�ដំេណ រ IME (F245-224-000) អនឡាញេន 

www.Lni.wa.gov េហយចុចេលទទលួែបបបទ ឬករេបាះពមុ�។  
 

ព័តម៌ានរបសប់ុគ�លិក (សូមេបាះពុម�)  េលខទមទរ េឈ� ះ  

(នាម្រតកូន នាមខ�ួន នាមកណា� ល)  
 

កលបរេិច�ទរងរបួស 

អសយដ� នរស់េន (មិនែមន PO Box) 
 
ទី្រក�ង  រដ�  កូដហ្ីុសប  េលខទូរសព� 

 
 

មូលេហតសុ្រមាប់ករេធ�ដំេណ រ (គសូែតមួយ្របេភទៃនករេធ�ដំេណ ប៉ុេណា� ះក�ុងមយួែបបបទ) 
 

 ករេទជួប្រគ�េពទ្យ ឬករព្យោបាល   េសវកម�វជិា� ជីវ  ចលូេរៀនវគ�បណ�ុ ះបណា� លេឡងវញិ 

(ភា� បច់្បោបច់ម�ងែបបបទដកឹជ��ូ ន) [F245-375-000] 
បានចុះហត�េលខេដយទី្របកឹ្សោវជិា� ជីវៈរបស់អ�ក។) 

 

ព័តម៌ានៃនករេធ�ដំេណ រ - ករែណនំា នងិឧទហរណ៍េនខងេ្រកយ 

េតអ�កបានភា� ប់បង� ន់ៃដករចណំាយរបសអ់�កឬេទ?   បាទ/ចស  េទ 
 
 A.  

កលបរេិច�ទ  

(ករេធ�ដំេណ រនីមួយៗ) 

ខ/ថ/ឆ 

B.  
កូដេធ�ដំេណ រ 
(មួយក�ុងមួយបនា� ត់ - 

សូមេមលខងេ្រកយៃនែបបបទ) 

C. 
េឈ� ះអ�កផ�ល់េសវ  

D.  
អសយដ� នណាត់ជួប  

E.  
ចំនួនម៉ាយល៍ 

(ករេធ�ដេំណ រេទមកេដ 

យផ�ូវផា� ល់ខ�ីបំផុតែតប៉ុេណា� ះ) 

F.  
ៃថ�ចំណាយ 

(ភា� ប់បង� ន់ៃដ) 

 
1. 

      

 
2. 

      

 
3. 

      

 
4. 

      

 
5. 

      

 

ទមទរ៖ ហត�េលខរបសអ់�កផ�ល់េសវ ឬបុគ�លិកករយិាល័យ េដម្បេីផ��ងផា� តក់រណាតជ់ួបរបសអ់�ក។  
 
1. 

កលបរេិច�ទ   
4. 

កលបរេិច�ទ 

 
2. 

កលបរេិច�ទ   
5. 

កលបរេិច�ទ 

 
3. 

កលបរេិច�ទ    

 
ទមទរ៖ ហត�េលខរបសប់ុគ�លកិ ករែណនំា៖  
ករចណំាយទំងេនះទក់ទងនងឹករទមទរសណំងរបសប់ុគ�លិករបស់ខ�ុ ំ េហយខ�ុ ំមនិ្រត�វបានទទូត់សងស្រមាបព់កួេគេទ។ 

ខ�ុ ំយលថ់ាវជាបទឧ្រកិដ�ក�ុងករប��ូ នពត័ម៌ានែដលខ�ុ ំដងឹថាមនិពតិ។ ខ�ុបំានអន 

និងយលក់រែណនាំេនខងេ្រកយែបបបទេនះ។  
េឈ� ះជាអក្សរពុម�របស់បុគ�លិក  
 

 ហត�េលខរបស់បុគ�លិក  កលបរេិច�ទ 
 

http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=296-20-1103
https://www.lni.wa.gov/forms-publications/F245-224-000.pdf
http://www.lni.wa.gov/
https://www.lni.wa.gov/forms-publications/F245-454-000.pdf


F245-145-214 Travel Reimbursement Request (Cambodian) 12-2022 

បនា� ប់ពីករជួបេលកដំបូងស្រមាប់ករទមទររបសអ់�ក ករេធ�ដំេណ រគឺអចចំណាយបានែតបុ៉េណា� ះ ្របសនិេបអ�ក៖ 
• មានករអនុ�� តពី្របធានទមទររបស់អ�ក េហយ  
• េមលអ�កផ�ល់េសវណាែដលេនក�ុងបណា� ញអ�កផ�ល់េសវ L&I (ករេលកែលងអចអនុវត�េមលតំណខងេ្រកម)។ 

កលបរេិច�ទអ�កបានេធ�ដំេណ រ  
 

បំេពញជួរឈរនីមួយៗ។  
 

• ជួរឈរ A៖ (កលបរេិច�ទមួយក�ុងមួយបនា� ត់)។  
• ជួរឈរ B៖ េ្របកូដែតមួយបុ៉េណា� ះក�ុងមួយបនា� ត់។ កូដ្រត�វបានរយខងេ្រកម។  
• ជួរឈរ C៖ អ�កផ�ល់េសវែដលអ�កបានេឃញ។  
• ជួរឈរ D៖ អសយដ� នែដលអ�កបានេធ�ដំេណ រេទ។  
• ជួរឈរ E៖ ចំនួនម៉ាយល៍សរុបែដលអ�កបានេធ�ដំេណ រេទមក។  
• ជួរឈរ F៖ ចំនួនជា្របាក់ដុល� រៃនករចំណាយនីមួយៗ (អហរ កែន�ងស� ក់េន ៃថ�ឈ�ួល ចំណត)។ 

ករចំណាយែតមួយក�ុងមួយបនា� ត់។ អ�ក្រត�វែតភា� ប់ច្បោប់ចម�ងៃនបង� ន់ៃដទំងអស់ េលកែលងែតចំណតេ្រកម $10។ 

បង� ន់ៃដទំងអស់្រត�វែតជាធាតុ និងអចយល់បាន។  
 

កូដេធ�ដំេណ រ  

ករចណំាយ េសវកែម�ផ�កេវជ�ស�ស� េសវកម�វជិា� ជីវៈ ករបណ�ុ ះបណា� លេឡងវញិ 

ចមា� យយានយន�ឯកជន 0401A V0028 0301R 

ចណំត 0402A 0402A 0302R 

ស� ន និង្រសឡាង គតិៃថ� 0403A 0403A 0303R 

ករដឹកជ��ូ នពណិជ�កម� 0405A 0405A 0304R 

តក់សីុ 0414A 0414A ទកទ់ងអ�ក្របកឹ្សោ Voc របស់អ�ក។ 

កែន�ងស� ក់េន 0406A 0406A ទកទ់ងអ�ក្របកឹ្សោ Voc របស់អ�ក។ 

អហរេពល្រពឹក 0407A 0407A ទកទ់ងអ�ក្របកឹ្សោ Voc របស់អ�ក។ 

អហរៃថ�្រតង ់ 0408A 0408A ទកទ់ងអ�ក្របកឹ្សោ Voc របស់អ�ក។ 

អហរេពលល� ច 0409A 0409A ទកទ់ងអ�ក្របកឹ្សោ Voc របស់អ�ក។ 
 

ហត�េលខ  
 

• ករ្រគ�េទជួបេពទ្យ៖ អ�កផ�ល់េសវ 

ឬបុគ�លិកករយិាល័យែដលអ�កបានេឃញ្រត�វែតចុះហត�េលខេដម្ីបេផ��ងផា� ត់កលបរេិច�ទៃនករេទជួបនីមួយៗ។ 

• េសវកម�វជិា� ជីវៈ និងបណ�ុ ះបណា� លេឡងវញិ៖ 

ទី្របឹក្សោវជិា� ជីវៈរបស់អ�ក្រត�វែតចុះហត�េលខេដម្ីបេផ��ងផា� ត់កលបរេិច�ទនីមួយៗែដលអ�កបានេធ�ដំេណ រ។ 

•  ហត�េលខរបសក់ម�ករ៖ អ�ក្រត�វចុះហត�េលខេលែបបបទស្រមាប់ករទូទត់សំណង។ 
ឧទហរណ៍ 
 A.  

កលបរេិច�ទ  

(ករេធ�ដំេណ រនីមួយៗ) 

ខ/ថ/ឆ 

B.  
កូដេធ�ដំេណ រ 
(មួយក�ុងមួយបនា� ត់ - 

សូមេមលខងេ្រកយៃនែបបបទ) 

C. 
េឈ� ះអ�កផ�ល់េសវ  

D.  
អសយដ� នណាត់ជួប  

E.  
ចំនួនម៉ាយល៍ 

(ករេធ�ដំេណ រេទមកេដ 

យផ�ូវផា� ល់ខ�ីបំផុតែតប៉ុេណា� ះ) 

F.  
ៃថ�ចំណាយ 

(ភា� ប់បង� ន់ៃដ) 

 
1. 

12/12/2022 0401A Dr. John Smith 123 Hospital Way SW 
Suite 200 
Seattle WA 98101 

120  

 
2. 

12/12/2022 0402A  123 Hospital Way SW 
Suite 200 
Seattle WA 98101 

 $25.00 

្រត�វករែស�ងរកអ�កផ�លប់ណា� ញ L&I ែដលេនជិតឬេទ?  
ចូលេទ Find-A-Doc េនwww.Lni.wa.gov/FindADoc។ 
 

្រត�វករជំនួយ ឬព័ត៌មានបែន�មឬេទ? 
ចូលេទ www.Lni.wa.gov េហយចុចេលផា� ងំបុគ�លិកមានរបួស ឬទូរសព�េទេលខ 1-800-LISTENS. 
 

អ�កអចអនករចំណាយៃថ�េធ�ដំេណ រ WAC េពញេលញេដយចូលេទ apps.Leg.wa.gov/WAC/ េហយែស�ងរក WAC 296-20-1103។ 

http://www.lni.wa.gov/FindADoc
http://www.lni.wa.gov/
http://apps.leg.wa.gov/wac/
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=296-20-1103

