
ປະກັນໄພຫວາ່ງງານ
ປະກັນໄພຫວາ່ງງານ (UI) ແມນ່ ໂຄງ ການ ນາຍ ຈາ້ງ ຈາ່ຍ ເງນິ ໃຫ້ ທ່ີ ໃຫ້ ການ ປ່ຽນ ແທນ ລາຍ ຮັບ ບາງ ສ່ວນ ຊົ່ວ ຄາວ ເມືອ່ ທ່ານ ຫວາ່ງ ງານ  ຫຼື ມ ີຊົ່ວ ໂມງ ເຮັດ ວຽກ ຫຼຸດ 
ລົງ ແລະ ບັນ  ລຸ ໄດ ້ຕາມ ເງືອ່ ນ ໄຂ ກ� ນົດ ການ ມ ີສິດ ໄດ ້ຮັບ ທຸກ ຢ່າງ. 

ຂອ້ຍມີສິດໄດ້ຮັບປະກັນໄພຫວາ່ງງານບ?ໍ
ທ່ານ ອາດ ຈະ ຍືນ່ ຂໍ້ ຮຽກ ຮອ້ງ ຂ ໍເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ປະ ກນັ ໄພ ຫວາ່ງ ງານ (UI) ໄດ ້ຖາ້ທ່ານບໍ່ມ ີວຽກ ເຮັດ ຫຼື ຊົ່ວ ໂມງ ເຮັດ ວຽກ ຂອ ງທ່ານ ຫຼຸດ ລງົ. ເພ່ືອໃຫ້ມສິີດໄດຮັ້ບເງນິ 
ຊວ່ຍເຫຼືອ UI, ທ່ານຕອ້ງບໍ່ ມວີຽກເຮັດໂດຍທ່ີບໍ່ແມນ່ຄວາມຜິດຂອງທ່ານເອງ ແລະ ຍັງມຄີວາມສາມາດທາງຮາ່ງກາຍທ່ີຈະເຮັດວຽກໄດ,້ ພ້ອມທ່ີຈະຮັບວຽກໄດ ້ແລະ 
ກ�ລັງຊອກວຽກເຮັດຢູ່. ສ� ລບັ ບັນ ຊ ີລາຍ ການ ເຕັມ ຂອງເງືອ່ນໄຂກ�ນົດການມສິີດໄດຮ້ບັ, ໃຫ້ ເຂ້ົາ ເບິງ່ www.edd.ca.gov/Unemployment/Eligibility.htm. 

ຂອ້ຍຄວນຍືນ່ຂໍ້ຮຽກຮອ້ງຂອງຂອ້ຍເມືອ່ໃດ?
ທ່ານ ຄວນ ຍືນ່ ຂໍ້ ຮຽກ ຮອ້ງ ຢູ່ ໃນ ອາ ທິດ ທ� ອດິ ເມືອ່ ທ່ານ ເສຍ ວຽກ ໄປ ຫຼື ຊົ່ວ ໂມງ ເຮັດ ວຽກ ຂອງ ທ່ານ ຫຼຸດ ລົງ. ຂໍ້ຮຽກຮອ້ງຂອງທ່ານຈະຖກືຍືນ່ໄປໃນວັນອາທິດຂອງ
ອາທິດທ່ີໃບ ຄ� ຮອ້ງ ຂອງ ທ່ານ ຖກືສົ່ງ ໄປ.  
ສ່ິງສໍາຄັນ: ການ ຍືນ່ ຊາ້ ອາດ ຈະ ສົ່ງ ຜົນ ຕໍ່ ການ ຈາ່ຍ ເງນິ ຊວ່ຍເຫຼືອ ຊັກ ຊາ້.

ຂອ້ຍສາມາດຍືນ່ຂປໍະກັນໄພຫວາ່ງງານໄດ້ແນວໃດ?
ທ່ານ ອາດ ຈະ ຍືນ່ຂ ໍUI ໄດຜ່້ານ ໜຶງ່ ໃນ ບັນ ດາ ວ ິທີ ການຕໍ່ ໄປນີຄ້:ື

 ອອນລາຍ
UI OnlineSM ແມນ່ ວ ິທີ ການ ທ່ີ ໄວ ສຸດ ແລະ ສະ ດວກ ສຸດ ທ່ີ ຈະ ຍືນ່ ຂໍ້ ຮຽກ ຮອ້ງ UI ຂອງ ທ່ານ. ເຂົ້າ ເບິງ່ www.edd.ca.gov/UI_Online ເພ່ືອ ເລີມ່ ຕົ້ນ. 
ທ່ານ ສາ ມາດ ຍືນ່ ຂໍ້ ຮຽກ ຮອ້ງ ຂອງ ທ່ານ ດວ້ຍ UI Online ໄດ ້ໃນ ລະ ຫວາ່ງ ເວ ລາ ທ່ີ ໄດ ້ເຮັດ ເປັນ ລາຍ ການ ໄວ ້ຢູ່ ລຸມ່ ນີ ້ຄ:ື 

ວັນໃນອາທິດ ເວລາທ່ີຍືນ່ໄດ ້
ວັນ ຈັນ 4 ໂມງ ເຊົ້າ – 10 ໂມງ ແລງ
ວັນ ອງັ ຄານ - ວັນ ສຸກ 2 ໂມງ ເຊົ້າ – 10 ໂມງ ແລງ
ວັນ ເສົາ 2 ໂມງ ເຊົ້າ – 8 ໂມງ ແລງ 
ວັນ ອາ ທິດ 5 ໂມງ ເຊົ້າ – 8:30 ໂມງ ແລງ

 ໂທລະສັບ
ຜູ້ ຕາງ ໜາ້ ພ້ອມ ເຮັດ ວຽກ ຢູ່ ໃນ ບັນ ດາ ເບ ີໂທ ຟ ຣ ີຕໍ່ ໄປ ນີ,້ ວັນ ຈັນ ຫາ  ວັນ ສຸກ ລະ ຫວາ່ງ 8ໂມງເຊົ້າຫາ12ໂມງທ່ຽງ (ເວ ລາ ປາ ຊ ີຟິກ) ຍົກ ເວັນ້ ວັນ ພັກ 
ທາງ ການ ຂອງ ລັດ.

ພາສາອັງກິດ 1-800-300-5616 ພາສາແຄນໂຕນີສ 1-800-547-3506 ພາສາຫວຽດນາມ 1-800-547-2058
ພາສາສະເປນ 1-800-326-8937 ພາສາແມນດາຣນິ 1-866-303-0706 TTY 1-800-815-9387

 ທາງແຟັກຫຼືທາງໄປສະນີ
ຍືນ່ຂໍ້ ຮຽກ ຮອ້ງ UI ຂອງ ທ່ານ ໂດຍ ການ ເຂົ້າ ເຖງິ ໃບ ຄ� ຮອ້ງ ຂ ໍUI ສະ ບັບ ເຈຍ້ ຢູ່ ທ່ີ www.edd.ca.gov/unemployment/Filing_a_Claim.htm.  
ເພ່ືອ ການ ດ� ເນນີ ການ ທ່ີ ປອດ ໄພ ແລະ ໄວ ຂຶນ້, ໃຫ້ແຟັກໃບ ຄ� ຮອ້ງ ທ່ີ ປະ ກອບຄົບ ຖວ້ນ ໄປ ຫາ ເບ ີທ່ີ ເຮັດ ເປັນ ລາຍ ການ ໄວ ້ຢູ່ ໃນ ແບບ ຟອມ. ຖາ້ທ່ານສ່ົງ ໃບ ຄ� 
ຮອ້ງຂອງ ທ່ານ ໂດຍ ທາງ ໄປ ສະ ນ,ີ ໃຫ້ ໃຊ ້ທ່ີ ຢູ່ ຕາມ ທ່ີ ມ ີຢູ່ ໃນ ແບບ ຟອມ ແລະ ໃຫ້ ເວ ລາ ເພ່ີມ ເຕມີ ສ� ລັບ ການ ດ� ເນນີ ການ.

ຂອ້ຍຈຳໍາເປັນຕອ້ງໄດ້ສະໝັກຂໍຂໍ້ມູນໃດແດ?່
ເພ່ືອ ໃຫ້ ແນ ່ໃຈ ວາ່ ຂໍ້ ຮຽກ ຮອ້ງ ຂອງ ທ່ານ ໄດ ້ຖກື ຍືນ່ ໄວ ເທົ່າ ທ່ີ ໄວ ໄດ,້ ທ່ານ ຈ� ເປັນ ຕອ້ງ ໄດ ້ໃຫ້ ຂໍ້ ມູນ ສ່ວນ ຕົວ ເຊັນ່: ຊື ່ທ່ີ ທ່ານ ໃຊ ້ໃນ ຂະ ນະ ທ່ີ ກ� ລັງ ເຮັດ ວຽກ, 
ເລກປະກັນສັງຄົມຂອງ ທ່ານ, ທ່ີ ຢູ່ ທາງ ໄປ ສະ ນ ີແລະ ທ່ີ ຢູ່ ອາ ໄສ ຂອງ ທ່ານ ແລະ ບັນ ດາ ຂໍ້ ມູນ ຕໍ່ ໄປ ນີ ້ຂອງ ທ່ານ ຄ:ື

o ຂໍ້ມູນນາຍຈາ້ງຜູ້ ສຸດ ທ້າຍ ລວມ ທັງ ຊື ່ບ ໍລ ິສັດ, ຊື ່ຫົວ ໜາ້ ສາຍ ງານ, ທ່ີ ຢູ່ (ທາງ ໄປ ສະ ນ ີແລະ ຕົວ ຈງິ) ແລະ ເບໂີທລະສັບ, ໂດຍ ບໍ່ ຕອ້ງ ຄ� ນງຶວາ່ ທ່ານ ໄດ ້
ເຮັດ ວຽກ ກັບ ນາຍ ຈາ້ງຜູ້ ສຸດ ທ້າຍ ນັ້ນ ດົນ ເທົ່າ ໃດ ແລວ້.

o ວັນ ທີ ສຸດ ທ້າຍ ທ່ີ ໄດ ້ເຮັດ ວຽກ ແລະ ເຫດ ຜົນ ທ່ີ ທ່ານ ບໍ່ ໄດ ້ເຮັດ ວຽກ ອກີ. 
o ເງນິ ທ່ີ ຫາ ມາ ໄດ ້ລວມໃນ ອາ ທິດ ສຸດ ທ້າຍ ທ່ີ ທ່ານ ໄດ ້ເຮັດ ວຽກ, ເລີມ່ ຕົ້ນ ໃນ ມື ້ວັນ ອາ ທິດ ແລະ ສ້ິນ ສຸດ ໃນ ມື ້ເຮັດ ວຽກ ສຸດ ທ້າຍ ຂອງ ທ່ານ.

o ຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ນາຍ ຈາ້ງ ຜ່ານ ມາ ທັງ ໝົດ ໃນ ລະ ຫວາ່ງ 18 ເດອືນຜ່ານ ມາ, ລວມ ທັງ ຊື,່ ທ່ີ ຢູ່ (ທາງ ໄປ ສະ ນ ີແລະ ຕົວ ຈງິ), ວັນ ທີ ຂອງ ການ ເຮັດ ວຽກ, ຄາ່ 
ຈາ້ງ ທັງ ໝົດ ທ່ີ ໄດ ້ຮັບ, ຊົ່ວ ໂມງ ເຮັດ ວຽກ ຕໍ່ ອາ ທິດ,  ອດັ ຕາ ຄາ່ ແຮງ ຈາ່ຍ ຕໍ່ ຊົ່ວ ໂມງ ແລະ ເຫດ ຜົນ ທ່ີ ທ່ານ ບໍ່ ໄດ ້ເຮັດ ວຽກ ອກີ.

o Notice to Federal Employees About Unemployment Insurance, Standard Form 8 (ແຈງ້ ການ ເຖງິ ລູກ ຈາ້ງ ຂອງ ລັດ ຖະ ບານ ກາງ 
ກ່ຽວ ກັບ ປະ ກັນ ໄພ ການ ຫວາ່ງ ງານ) (ອະ ດດີ ລູກ ຈາ້ງ  ລັດ ຖະ ບານ ກາງ ເທົ່າ ນັ້ນ)

o DD 214 Member 4 copy (ສະ ມາ ຊກິ DD 214 ສ� ເນົາ 4 ຊຸດ) (ອະ ດດີ ທະ ຫານ ເທົ່າ ນັ້ນ)

o ສະ ຖາ ນະ ການ ເປັນ ພົນ ລະ ເມອືງ ຂອງ ທ່ານ ແລະ ຖາ້ ທ່ານ ບໍ່ ແມນ່ ພົນ ລະ ເມອືງ ສະ ຫະ ລັດ ແລະ ທ່ານ ໄດຂ້ຶນ້ ທະ ບຽນ ກັບ ໜວ່ ງານ ການ ເປັນ ພົນ ລະ 
ເມອືງ ແລະ ການ ເຂົ້າ ເມອືງ ຂອງ ສະ ຫະ ລັດ, ຂໍ້ ມູນ ຈາກ ເອ ກະ ສານ ການ ອະ ນຸ ຍາດ ໃຫ້ ເຮັດ ວຽກ ຂອງ ທ່ານ ເຊັນ່: ເລກ ທະ ບຽນ ຕາ່ງ ດາ້ວ, ເລກ ບັດ ແລະ 
ວັນທີໝົດອາຍຸ (ຖາ້ ມ)ີ.
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ມີໄລຍະລໍຖ້າບໍ?
ທຸກຂໍ້ຮຽກຮອ້ງມໄີລຍະລຖໍາ້ບໍ່ໄດຈ້າ່ຍເງນິ ໃຫ້ໜຶງ່ອາທິດ. ໄລຍະລຖໍາ້ຂອງ ທ່ານບໍ່ສາ ມາດເລີມ່ຕົ້ນຂຶນ້ໄດຈົ້ນກ່ວາຂໍ້ ຮຽກ ຮອ້ງຂອງ ທ່ານ ຖກື ຍືນ່ແລວ້. ເພ່ືອ ໃຫ້ ບ ໍລ ິ
ການ ໄລ ຍະ ລ ໍຖາ້, ທ່ານ ຕອ້ງ ຢັ້ງ ຢືນ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ແລະ ບັນ ລຸ ໄດ ້ຕາມ ເງືອ່ນ ໄຂ ກ� ນົດ ການ ມ ີສິດ ໄດ ້ຮັບ ອືນ່ໆ ທຸກ ຢ່າງ ສ� ລັບ ອາ ທິດ ໄລ ຍະ ລ ໍຖາ້ ຂອງ ທ່ານ. 

ສ່ິງທ່ີຈຳະເກີດຂຶນ້ຕໍ່ໄປແມນ່ຫຍັງ?
ຫຼັງ ຈາກ ທ່ານ ຍືນ່, ທ່ານ ຈະ ໄດ ້ຮັບ ຂໍ້ ມູນ ທາງ ໄປ ສະ ນ ີກ່ຽວ ກັບ ຂໍ້ ຮຽກ ຮອ້ງ ຂອງ ທ່ານ, ໂຄງ ການ UI ແລະ  ໄດ ້ຮັບ Continued Claim Form, DE 4581 (ແບບ 
ຟອມ ຮຽກ ຮອ້ງ ຕໍ່1) ໃບ ທ� ອດິ ຂອງ ທ່ານ ໂດຍ ທາງ ໄປ ສະ ນ ີຕາ່ງ ຫາກ. ລູກ ຄາ້ ສ່ວນ ໃຫຍ ່ຍັງ ຈະ ໄດ ້ຮັບ Notice of Requirement to Register for Work, DE 
8405 (ແຈງ້ການເງືອ່ນໄຂກ�ນົດ ເພ່ືອລົງທະບຽນເຮັດວຽກ), ທ່ີ ແນະ ນ� ໃຫ້ ພວກ ເຂົາ ລົງ ທະ ບຽນ ສ� ລັບ CalJOBSSM, ເຊິງ່ ເປັນ ລະ ບົບ ແລກ ປ່ຽນ ແຮງ ງານ ອອນ 
ລາຍ ຂອງ ລັດ ຄາ ລ ິຟໍ ເນຍ ນ� ອກີ. ຢ່າ ລມື ອາ່ນ ແລະ ຕອບ ຮັບ ທຸກ ຄ� ສະ ເໜ ີເພ່ືອ ຫຼີກ ລຽງ ຄວາມ ຊັກ ຊາ້ ໃນ ການ ຊ� ລະ. 

ຂອ້ຍຢັ້ງຢືນຂເໍງນິຊວ່ຍເຫຼືອໄດ້ແນວໃດ?
ເພ່ືອ ຂ ໍໃຫ້ ຊ� ລະ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ, ທ່ານ ຕອ້ງ ໃຫ້ ຂໍ້ ມູນ ການ ມ ີສິດ ໄດ ້ຮັບ ແກ່ EDD ທຸກໆ ສອງ ອາ ທິດ. ອັນ ນີ ້ຮູ ້ຈັກ ໃນ ນາມການຢັ້ງ ຢືນ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ. ວ ິທີ ໄວ ທ່ີ ສຸດ ທ່ີ 
ຈະ ຢັ້ງ ຢືນ ແມນ່ ຜ່ານ UI Online. ທ່ານ ອາດ ຈະ ຢັ້ງ ຢືນ ໂດຍ ທາງ ໂທ ລະ ສັບ ນ� ກໍ່ ໄດດ້ວ້ຍ ການ ໃຊ ້EDD Tele-CertSM ທ່ີ ເບີ 1-866-333-4606 ຫຼື ໂດຍ ການ 
ສົ່ງ ທາງ ໄປ ສະ ນ ີຢູ່ ໃນ Continued Claim form, DE 4581 (ແບບ ຟອມ ຮຽກ ຮອ້ ງ ຕໍ່), ຕາມ ວັນ ທີ ສົ່ງ ທາງ ໄປ ສະ ນ ີຢູ ່ໃນ ແບບ ຟອມ. ສ� ລັບ ຂໍ້ ມູນ ເພ່ີມ ເຕມີ, 
ໃຫ້ ເບິ່ງ www.edd.ca.gov/unemployment/Certifying_for_Benefits_Process.htm.

ຂໍ້ມູນການຊໍາລະ
ຂໍ້ມູນການຊ�ລະໄດ ້ຮັບ ການ ອບັ ເດດ ປະ ຈ� ວັນ ແລະ ມໃີຫ້ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື,້ 7 ມື ້ຕໍ່ ອາ ທິດຜ່ານ ບັນ ຊ ີUI Online ຂອງ ທ່ານ  ໂດຍ ການ ໂທ ຫາ ໜວ່ຍ ບ ໍລ ິການ ຕົວ 
ເອງ ຂອງ ປະ ກັນ ໄພ ຫວາ່ງ ງານ (UI Self-Service) ທ່ີ ເບ ີ1-866-333-4606. 

ຄໍາຖາມທ່ີຖາມເລືອ້ຍໆ
• UIຈຳາ່ຍໃຫ້ຫຼາຍປານໃດ?

o ຂອບເຂດຈ�ນວນເງນິຊວ່ຍເຫຼືອປະຈ�ອາທິດຈາກຕໍ່າສຸດ $40 ຫາສູງສຸດ $450 ຂຶນ້ຢູ່ກັບລາຍໄດປ້ະຈ�ງວດໄລ ຍະ ພ້ືນ ຖານຂອງທ່ານ.

• UIOnlineSMແມນ່ຫຍັງ?
o UI Online ແມນ່ ວ ິທີ ການ ຍືນ່ ຂໍ້ ຮຽກ ຮອ້ງ, ຢັ້ງ ຢືນ ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ແລະ ເບິງ່ ຂໍ້ ຮຽກ ຮອ້ງ ແລະ ຂໍ້ ມູນ ການ ຊ� ລະ ໄດ ້ໄວ, ປອດ ໄພ ແລະ ສະ ດວກ. ເພ່ືອ 

ເຂົ້າ ເຖງິ ບັນ ຊ ີຂອງ ທ່ານ ຫຼື ເພ່ືອ ລົງ ທະ ບຽນ, ເຂົ້າ ເບິງ່ www.edd.ca.gov/UI_Online.

• ຂອ້ຍສາມາດຖາມຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຂໍ້ຮຽກຮອ້ງຂອງຂອ້ຍໄດ້ແນວໃດ?
o ວ ິທີ ດ ີທ່ີ ສຸດ ທ່ີ ຈະ ຖາມ ຄ� ຖາມ ແມນ່ ຜ່ານ UI Online.  ຫຼັງ ຈາກ ທ່ານ ເຂົ້າ ສູ່ ລະ ບົບ, ເລອືກ Contact Us (ຕດິຕໍ່ພວກເຮົາ) ພ້ອມ ກັບ ໝວດ ແລະ 

ຫົວ ຂໍ້ ແລະ ຈາກ ນັ້ນ ສົ່ງ ຄ� ຖາມ ຂອງ ທ່ານ. ເມືອ່ ທາງ EDD ຕອບ, ທ່ານ ຈະ ໄດ ້ຮັບ ແຈງ້ ໂດຍ ທາງ ອ ີເມວ. ທ່ານ ຍັງ ອາດ ຈະ ສົ່ງຄ� ຖາມ ດວ້ຍ ການ ໃຊ ້Ask 
EDD ໄດ ້ນ� ອກີ ຢູ່ ທ່ີ askedd.edd.ca.gov ຫຼື ໂດຍ ການ ໂທ ຫາ ໜຶງ່ ໃນ ເບ ີໂທ ລະ ສັບ ທ່ີ ມ ີຢູ່ ດາ້ນ ຫຼງັ ຂອງ ແບບ ຟອມ ນີ.້ 

• ເປັນຫຍັງຂອ້ຍຈຳິງ່ໄດນັ້ດໝາຍເວລາເພ່ືອເຮັດການສໍາພາດທາງໂທລະສັບ?
o ຖາ້ EDD ຕອ້ງ ການ ຂໍ້ ມູນ ເພ່ີມ ເຕມີ ກ່ຽວ ກັບ ການ ມ ີສິດ ໄດ ້ຮັບ ຂອງ ທ່ານ ເພ່ືອ ໃຫ້ ໄດ ້ຮັບ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ, ທ່ານ ຈະ ໄດ ້ຮັບ ແຈງ້ ໂດຍ ທາງ ໄປ ສະ ນ ີກ່ຽວ ກັບ 

ວັນ ທີ, ເວ ລາ ແລະ ຈຸດ ປະ ສົງ ການ ນັດ ໝາຍ ທາງ ໂທ ລະ ສັບ ຂອງ ທ່ານ.  ການ ບໍ່ ພ້ອມ ມາ ສ� ພາດ ຂອງ ທ່ານ ສາ ມາດ ເຮັດ ໃຫ້ ເກີດ ຄວາມ ຊັກ ຊາ້ ຫຼື ມ ີການ 
ປະ ຕ ິເສດ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ໄດ.້

ຊັບພະຍາກອນດາ້ນອືນ່ໆ
ທາງ EDD ໃຫ້ການບລໍກິານຈາ້ງງານຄນື ໃໝໃ່ນຂອບເຂດກ້ວາງຂວາງ ດວ້ຍ ການ ເປັນ ຄູ ່ຮວ່ມ ງານ ກັບ ອງົ ການ ຂອງ ລັດ ແລະ ຂອງທ້ອງ ຖິນ່ ໂດຍ ບໍ່ ມ ີຄາ່ ໃຊ ້ຈາ່ຍ 
ໃດໆ. ການ ບ ໍລ ິການ ເຫຼົ່າ ນີ ້ແມນ່ ໄດ ້ຈັດ ໃຫ້ ໃນ ທົ່ວ ລັດຜ່ານ America’s Job Center of CaliforniaSM (AJCC, ສູນອາ ຊບີ ລັດ ຄາ ລ ິຟໍ ເນຍ ຂອງ ສະຫະ ລັດ), ໃຫ້ 
ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ແກ່ ຜູ້ ຊອກວຽກ ເຮັດ, ຊາວ ໜຸມ່, ນັກ ເຮົາ ເກົ່າ ແລະ ຜູ້ ພິ ການ ດວ້ຍ ການ ບ ໍລ ິການ ຕໍ່ ໄປ ນີ ້ຄ:ື

• ການຊວ່ຍເຫຼືອການຊອກວຽກເຮັດ • ບັນຊລີາຍຊືວ່ຽກຜ່ານທາງ CalJOBSSM

• ກອງ ປະ ຊຸມ • ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄາ່ຈາ້ງ ແລະ ແນວໂນມ້ 
• ຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ໂຄງ ການ ຝຶກ ອບົ ຮົມ • ການ ສົ່ງ ຕໍ່ ໄປ ຫາ ໜວ່ຍ ງານ ອືນ່ ແລະ ອືນ່ໆ
• ການເຂົ້າໃຊໂ້ທລະສັບ, ອນິເຕເີນັດ, ເຄືອ່ງພິມ, ເຄືອ່ງແຟັກ ແລະ ຈັກກັອບປີ້

ເພ່ືອ ຊອກ ຫາ AJCC ຢູ່ ໃກ້ ທ່ານ, ເຂ້ົາ ເບິງ່ www.edd.ca.gov/Office_Locator ຫຼື ໂທ ຫາ ສາຍ ດວ່ນ U.S. Department of Labor Employment and 
Training Administration (ກະ ຊວງ ບ ໍລ ິຫານ ການ ຈາ້ງ ແຮງ ງານ ແລະ ການ ຝຶກ ອ ົບ ຮມົ ຂອງ ສະ ຫະ ລດັ) ທ່ີ ເບ ີ1-877-US2JOBS(1-877-872-5627).  
ມ ີຂໍ້ ມູນ ໃຫ້ເປັນ ຫາຼຍ ພາ ສາ. ການ ເຂ້ົາ ເຖງິ TTY ແມນ່ ມ ີຢູ່ ທ່ີ ເບ ີ1-877-889-5627.
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