សូមេផ�ើទ្រមង់ែបបបទែដល�នបំេពញរ ួចេ�
៖
Department of Labor and Industries
PO Box 44269
Olympia WA 98504-4269

សំេណើសុំសណ
ំ ងស្រ�ប់�រេធ� �
ដំេណើរ

អ� ក្រត�វែត�ន�រអនុ��ត�មុនពីអ�ក្រគប់្រគងបណ�ឹង�ម�ររបស់អ�ក។ សូ មេមើល្រកម WAC 296-20-1103។
សូ ម�ន�រែណ�ំេ��ងេ្រ�យមុនេពលអ� ក�ប់េផ� ើម។
�រេធ� �ដំេណើរស្រ�ប់�រពិនិត្យេវជ� ��ស� ឯក�ជ្យ? សូ មែស� ងរកទ្រមង់ែបបបទេធ� ដ
� ំេណើរ IME េលខ (F245-224000) �មអន�ញ េ� www.Lni.wa.gov េហើយចុចេលើទ្រមង់ែបបបទមួ យ (Get a Form) ឬ�រេ�ះពុម�
(Publication)។

•
•
•

ព័ត៌�នអ� កេធ� ��រ (សូមសរេសរ)

េលខបណ�ឹង�ម�រ

េ��ះ (�ម្រតកូ ល �មខ� �ន េ��ះក�
� ល�អក្សរ�ត់)

�លបរ �េច� ទៃន�ររងរបួ ស

�សយ��នផ� ះ (មិនែមន�្របអប់សំបុ្រត PO Box)
ទី្រក �ង

រដ�

េលខកូ ដតំបន់

េលខទូ រស័ព�។

មូ លេហតុស្រ�ប់�រេធ� �ដំេណើរ (សូមគូ សែត្របេភទមួ យៃន�រេធ� �ដំេណើរក��ងទ្រមង់ែបបបទមួ យប៉ុេ�
� ះ)
េស�កម� វ ���ជីវៈ

េ�ជួ បែផ� កេវជ� ��ស� ឬ�រ
ព��ល

�រចូ លរ ួម��ក់ហ��កហ� �នេឡើង វ �ញ (សូ ម��ប់
ច�ប់ចម� ងៃនទ្រមង់�ប់បន��កៃន�រដឹកជ��ន
�
[F245-375-000] ែដល�នចុះហត� េល�េ�យទី្របឹក�
វ ���ជីវៈរបស់អ�ក)

ព័ត៌�នៃន�រេធ� �ដំេណើរ - េសចក� ីែណ�ំ និងឧ�ហរណ៍េ��ងេ្រ�យ
េតើអ�ក�ន��ប់ប��ន់ៃដៃន�រចំ�យរបស់អ�ក
ឬេទ?
A.

�លបរ �េច� ទ
(�រេធ� ដ
� ំេណើរ
នីមួយៗ)

mm/dd/yyyy

B.

េលខកូ ដ�រេធ� �
ដំេណើរ

C.

D.

(ទី្រក �ង)

(ទី្រក �ង)

ពី

េ�

(មួ យក��ងមួ យប��ត់ សូ មេមើល�ងខ� ងទ្រមង់)

�ទ/�ស
E.

េទ

េ��ះអ� កផ� ល់េស� និង
មូ លេហតុស្រ�ប់
ដំេណើរទស្សនកិច�

F.

G.

(�រេធ� ដ
� ំេណើរេ�មក
�មផ� វ� ខ� ប
ី ផ
ំ ុតែតប៉េុ �
� ះ)

(សូ ម��ប់
ប��ន់ៃដ)

ចំ�យ�ៃម៉យ៍

ៃថ� ចំ�យ

1
2
3
4
5
6
7

ត្រម�វ�រ៖ ហត� េល�របស់អ�កផ�ល់េស� ឬបុគ�លិក�រ ��ល័យេដើម្បីេផ��ង��ត់�រ�ត់ជប
ួ របស់អ�ក។
1.
2.
3.
4.

�លបរ �េច� ទ
�លបរ �េច� ទ
�លបរ �េច� ទ
�លបរ �េច� ទ

ត្រម�វ�រ៖ ហត� េល�អ� កេធ� �
� រ
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5.
6.
7.

�លបរ �េច� ទ
�លបរ �េច� ទ
�លបរ �េច� ទ

�រចំ�យ� ំងេនះ្រត�វ�ន�ក់ទងនឹង�ក្យបណ�ឹងសំណងជួ សជុលេ្រ�ះ��ក់េពលបំេពញ�រ�ររបស់ខ��ំ េហើយែដលខ��ំ
មិន�ន់្រត�វ�នសងវ �ញេ�េឡើយេទ។ ខ��ំយល់���បទឧ្រកិដ�ែដលផ� ល់ព័ត៌�នែដលខ��ំដឹង�មិនពិត។ ខ��ំ�ន�ន
និងយល់អំពីេសចក� ីែណ�ំេ��ងេ្រ�យៃនទ្រមង់េនះ។
សូ មសរេសរេ��ះអ� កេធ� ��រ

ហត� េល�អ� កេធ� ��រ

�លបរ �េច� ទ

ប��ប់ពីដំេណើរទស្សនកិច��េលើកដំបូងស្រ�ប់�ក្យបណ�ឹង�ម�ររបស់អ�ក �នែត�រេធ� ដ
� ំេណើរែតប៉ុេ�
� ះែដល�ច
បង់�ន ្របសិនេបើអ�ក៖
• អ� ក្រត�វែត�ន�រអនុ��ត�មុនពីអ�ក្រគប់្រគងបណ�ឹង�ម�ររបស់អ�ក។
• សូ មរកេមើលអ� កផ� ល់�របំេ រ �ែដលេ�ក��ងប�� ីប�
� ញអ� កផ� ល់�របំេ រ �របស់ L&I (ករណីេលើកែលង�ចអនុវត�
�ន សូ មេមើលប�
� ញអុីនធឺណិត�ងេ្រ�ម)។
េសចក� ីែណ�ំ៖ សូមបំេពញខ� ងន
់ ីមួយៗ។
•
•
•
•
•
•
•

ខ� ង់ A៖ �លបរ �េច� ទែដលអ� ក�នេធ� �ដំេណើរ (មួ យៃថ�មួយប��ត់)។
ខ� ង់ B: សូ មេ្របើេលខកូ ដែតមួ យគត់ក��ងមួ យប��ត់។ េលខកូ ដ្រត�វ�ន�យេ��ងេ្រ�ម។
ខ� ង់ C: ទី្រក �ងែដលអ� ក�នេធ� �ដំេណើរពី។
ខ� ង់ D: ទី្រក �ងែដលអ� ក�នេធ� �ដំេណើរេ�។
ខ� ង់ E: អ� កផ� លេ់ ស�ែដលអ� ក�នជួ បនិងមូ លេហតុស្រ�ប់�រេធ� �ដេំ ណើរេនះ។
ខ� ង់ F: ចំ�យ�ៃម៉យ៍សរុបែដលអ� ក�នេធ� ដ
� ំេណើរេ�មក។
ខ� ង់ G: ចំនួនទឹក្រ�ក់�ដុ��រៃន�រចំ�យនីមួយៗ (��រ �រ��ក់េ� តៃម� សំបុ្រត ចំណតរថយន� )។ �រ
ចំ�យែតមួ យគត់ក��ងមួ យប��ត់។ អ� ក្រត�វែត��ប់ច�ប់ចម� ងៃនប��ន់ៃដ� ំងអស់ េលើកែលងែត�រចតរថ
យន� េ�េ្រ�ម $10។ ប��ន់ៃដ� ំងអស់្រត�វែត�ន�យប�� ី និង�ច�ន�ន។ ប��ន់ៃដពី�តឥណ�នគឺ
មិន�ចទទួ លយក�នេទ។

េលខកូ ដ�រេធ� �ដំេណើរ
�រចំ�យ
ចំ�យ�ៃម៉យ៍របស់រថយន� ឯក
ជន
ចំណត
ៃថ� ឆ�ង ��ន និង��ង
ឹ ជ��ន
�រដក
� �ណិជ�កម�
�ក់សុី
�រ��ក់េ�
��រេពល្រពឹក
��រៃថ� ្រតង់
��រេពល��ច

េស�េវជ���ស�
0401A

េស�កម� វ ���ជីវៈ
V0028

�រហ� ក
� ហ� ន
� េឡើង វ �ញ
0301R

0402A
0403A
0405A
0414A
0406A
0407A
0408A
0409A

0402A
0403A
0405A
0414A
0406A
0407A
0408A
0409A

0302R
0303R
0304R
សូ ម�ក់ទងទី្របឹក� Voc របស់អ�ក
សូ ម�ក់ទងទី្របឹក� Voc របស់អ�ក
សូ ម�ក់ទងទី្របឹក� Voc របស់អ�ក
សូ ម�ក់ទងទី្របឹក� Voc របស់អ�ក
សូ ម�ក់ទងទី្របឹក� Voc របស់អ�ក

ហត� េល�
•

�រជួបែផ�កេវជ�� �ស� ៖ អ� កផ� ល់េស� ឬបុគ�លិក�រ ��ល័យែដលអ� ក�នជួ ប ្រត�វែតចុះហត� េល�េដើម្បីេផ� �ង
��ត់�លបរ �េច� ទៃន�រជួ បនីមួយៗ។

•

េស� វ ���ជីវៈ និង�រហ� ក
� ហ� ន
� េឡ ើង វ �ញ ៖ ទី្របឹក�វ ���ជីវៈរបស់អ�ក្រត�វែតចុះហត� េល�េដើម្បីេផ� �ង��ត់�ល

•

បរ �េច� ទនីមួយៗែដលអ� ក�នេធ� �ដំេណើរ។
ហត� េល�អ� កេធ� �
� រ៖ អ� ក្រត�វចុះហត� េល�េលើទ្រមង់ស្រ�ប់សំណង។

ឧ�ហរណ៍
A.

B.

C.

D.

(�រេធ� ដ
� ំេណើរ
នីមួយៗ)

(មួ យក��ងមួ យប��ត់ - សូ ម
េមើល�ងខ� ងៃនទ្រមង់)

(ទី្រក �ង)

(ទី្រក �ង)

�លបរ �េច� ទ
mm/dd/yyyy

េលខកូ ដ�រេធ� �ដំេណើរ

ពី

េ�
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E.

េ��ះអ� កផ� ល់េស� និងមូ ល
េហតុស្រ�ប់ដំេណើរទស្សន
កិច�

F.

ចំ�យ�ៃម៉យ៍
(�រេធ� ដ
� ំេណើរេ�មក�ម
ផ� វ� ខ� ីបំផុតែតប៉ុេ�
� ះ)

G.

ៃថ�
ចំ�យ
(សូ ម��ប់
ប��ន់ៃដ)

1

08/08/2016

0401A

2

08/08/2016

0402A

Olympia

Seattle

Dr. Smith; ដំេណើរទស្សន
កិច�េ្រ�យ្របតិបត� ិ�រ

120
$25.00

្រត�វ�រែស�ងរកប�
� ញអ� កផ�ល់េស� L&I ែដលេ�ជិត?
សូ មចូ លេ� Find-A-Doc េ� www.Lni.wa.gov/FindADoc ។
្រត�វ�រជំនួយ ឬព័ត៌�នបែន� ម?
ំ Injured Workers ឬេ�ទូ រស័ព�េ�េលខ 1-800-547-8367។
សូ មចូ លេ��ន់ www.Lni.wa.gov េហើយចុចេលើ��ង
អ� ក�ច�ន�រចំ�យៃន�រេធ� �ដំេណើរ WAC � ំង្រស �ង េ�យ�រចូ លេ� apps.Leg.wa.gov/WAC/និង�រែស� ងរក
WAC 296-20-1103។
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