
DE 4800/L Rev. 9 (9-22) (INTERNET) ໜ້າ 1 ຈາກ 2 ໜ້າ 

ເພ ື່ ອທ ື່ ຈະຂໍນັດໝາຍໃໝື່ , ອັບເດດເບ ໂທລະສັບຂອງທື່ານ ຫ   ຢ້ັງຢ ນສິດປະໂຫຍດຂອງທື່ານ ກະລຸນາໃຊ້ UI OnlineSM ທ ື່  

edd.ca.gov/UI_Online ຫ   ໂທໄປທ ື່ ເບ ໂທຟຣ ໃດໜ ື່ ງທ ື່ ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງນ ້ .  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສໍາລັບຂ້ໍມູນກື່ຽວກັບວິທ ທ ື່ ຫ້ອງການ EDD ນໍາໃຊ້ກົດໝາຍແລະນະໂຍບາຍເພ ື່ ອກໍານົດສິດໃນການ ໄດ້ຮັບຄວາມຊື່ວຍເຫ  ອ 

ກະລຸນາເບິື່ ງຄູື່ມ ການກໍານົດສິດປະໂຫຍດດ້ານການປະກັນການຫວື່າງງານ (UI Benefit Determination Guide) ໄດ້ທ ື່  

edd.ca.gov/UIBDG.

ຫ້ອງການ EDD ຊ ື່

ຕູ້ໄປສະນ 

ເມ ອງ, CA ລະຫັດໄປສະນ 

ຊ ື່ ຜູ້ຍ ື່ ນຄໍາຮ້ອງ

ທ ື່ ຢູື່ຂອງຜູ້ຍ ື່ ນຄໍາຮ້ອງ

ເມ ອງທ ື່ ຜູ້ຍ ື່ ນຄໍາຮ້ອງອາໄສຢູື່ , ລັດ, 

ລະຫັດໄປສະນ 

ຕົວຢ່າງ ໜ້ານ ້ ໃຊ້ສໍາລັບອ້າງອ ງເທົື່ ານ້ັນ

ເບີໂທລະສັບຂອງຫ້ອງການ EDD:

ພາສາອັງກິດ: 1-800-300-5616

ພາສາສະເປນ: 1-800-326-8937

ພາສາກວາງຕຸ້ງ: 1-800-547-3506

ພາສາຈ ນກາງ: 1-866-303-0706

ພາສາຫວຽດ: 1-800-547-2058

TTY: 1-800-815-9387

ວັນທ ສົື່ ງໄປສະນ :

ສໍາລັບຫ້ອງການໃຊ້ເທົື່ ານ້ັນ:

ໜັງສືແຈ້ງການສ າພາດເພ່ືອກ ານົດສິດໃນການໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫ ື ອດ້ານການປະກັນການຫວ່າງງານ

ຍ້ອນຫຍັງຂ້າພະເຈ້ົາຈ ່ ງໄດ້ຮັບໜັງສືແຈ້ງການນ້ີ?

ປະເດັນບັນຫາທ ື່ ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ກື່ຽວກັບການມ ສິດໃນການໄດ້ຮັບຄວາມຊື່ວຍເຫ  ອທ ື່ ອະທິບາຍໃນໜ້າຕໍື່ ໄປໄດ້ຖ ກລະບຸໄວ້ໃນການຮຽກຮ້ອງສິດປະໂຫຍດກື່ຽວກັ

ບການປະກັນການຫວື່າງງານ (Unemployment Insurance ຫ   UI) ຂອງທື່ານແລ້ວ. 

ທື່ານມ ນັດໝາຍໃນການສໍາພາດທາງໂທລະສັບເພ ື່ ອໃຫ້ຂ້ໍມູນກັບຕົວແທນຂອງຫ້ອງການ EDD. 

ທາງພະແນກຈະໃຊ້ຂ້ໍມູນທ ື່ ທື່ ານໃຫ້ໄວ້ເພ ື່ ອກໍານົດວື່ າທື່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນ ຊື່ວຍເຫ  ອດ້ານການປະກັນການຫວື່າງງານບໍ. 

ຖ້າທ່ານບ ່ ຫວ່າງທ່ີຈະເຂ້ົາຮ່ວມການສ າພາດທາງໂທລະສັບ ຈະມີການຕັດສິນໃຈໂດຍອີງໃສ່ຂ ້ ມູນທ່ີມີຢູ່ 

ເຊ່ິງອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການປະຕິເສດການຈ່າຍເງິນ ຊ່ວຍເຫ ື ອໃຫ້ແກ່ທ່ານກ ່ ໄດ້. 

_____________________ ________ ________ ລະຫວ່າງເວລາ  ເຖິງ  ເວລາປາຊີຟິກ

ຕົວແທນຂອງຫ້ອງການ EDD ຈະໂທຫາທື່ານທ ື່ ເບ ໂທຕໍື່ ໄປນ ້ . ມ ບໍລິການແປພາສາໃຫ້ໂດຍບໍື່ ເສຍຄື່າ.

ຂ້າພະເຈ້ົາຄວນຈະຄາດຫວັງຫຍັງໃນລະຫວ່າງການສ າພາດ?

ທື່ານຈະຖ ກຕ້ັງຄໍາຖາມກື່ຽວກັບການຮຽກຮ້ອງສິດປະໂຫຍດຂອງທື່ານ. ຕົວຢື່າງຄໍາຖາມປາກົດຢູື່ ດ້ານຫ ັ ງຂອງໜັງສ ແຈ້ງການນ ້ . 

ກະລຸນາກຽມພ້ອມທ ື່ ຈະຕອບຄໍາຖາມເຫ ົື່ ານ ້ ໃນລະຫວື່າງການສໍາພາດ. ທື່ານມ ສິດທ ື່ ຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ມ ເວລາເພ ື່ ມເຕ ມໃນການກະກຽມ, ສົື່ ງຫ ັ ກຖານ, ສະເໜ ພະຍານ 

ແລະ ມ ບຸກຄົນໃດໜ ື່ ງເປັນຕົວແທນໂດຍທື່ານເສຍຄື່າໃຊ້ຈື່າຍເອງ. ຖ້າທື່ານຕ້ອງການເວລາເພ ື່ ມເຕ ມ 

ທື່ານຕ້ອງຂໍນັດໝາຍໃໝື່ກື່ອນທ ື່ ຈະຮອດກໍານົດວັນແລະເວລານັດໝາຍທ ື່ ລະບຸໄວ້ໃນແບບຟອມນ ້ .  

ການຂໍນັດໝາຍເພ ື່ ອສໍາພາດໃໝື່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການຈື່າຍເງິນ ຊື່ວຍເຫ  ອຂອງທື່ານຊັກຊ້າ ເນ ື່ ອງຈາກກໍານົດນັດໝາຍທ ື່ ທື່ ານມ ແມື່ ນ ໄວທ ື່ ສຸດຢູື່ແລ້ວ. 

ພວກເຮົາອາດຈະຕິດຕໍື່ ອະດ ດນາຍຈ້າງຂອງທື່ານ ຫ   ພະຍານອ ື່ ນໆເພ ື່ ອກວດສອບຄໍາຖະແຫ ງຂອງທື່ານ ຫ   ເພ ື່ ອຂໍຂ້ໍມູນ. ທື່ານສາມາດໂຕ້ແຍ້ງຄໍາຖະແຫ ງ ຫ   

ຫ ັ ກຖານໃດໆທ ື່ ເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ໄວ້ກໍື່ ໄດ້.

ການສ າພາດເພ່ືອກ ານົດສິດໃນການໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫ ື ອນ້ີມີຜົນກະທົບແນວໃດຕ ່ ການຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫ ື ອຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ?

ຖ້າທື່ານບໍື່ ເຄ ຍໄດ້ຮັບເງິນຊື່ວຍເຫ  ອຈາກການຮຽກຮ້ອງສິດ ແລະມ ປະເດັນບັນຫາທ ື່ ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ກື່ຽວກັບການມ ສິດໃນການໄດ້ຮັບຄວາມຊື່ວຍເຫ  ອ 

ຈະບໍື່ ສາມາດຈື່າຍເງິນຊື່ວຍເຫ  ອເພ ື່ ມເຕ ມໄດ້ ຈົນກວື່າຂ້ັນຕອນການສໍາພາດຈະສໍາເລັດ  ແລະມ ການກໍານົດສິດໃນການໄດ້ຮັບຄວາມຊື່ວຍເຫ  ອຂອງທື່ານ.  

ສ ບຕໍື່ ການຢ້ັງຢ ນເພ ື່ ອຂໍຮັບສິດປະໂຫຍດ ແລະນໍາສົື່ ງໃບຢ້ັງຢ ນທຸກສອງອາທິດທາງອອນລາຍ, ທາງໂທລະສັບ ຫ   

ທາງໄປສະນ ໃນຂະນະທ ື່ ກໍາລັງມ ການແກ້ໄຂບັນຫານ ້ . 

ຖ້າທື່ານໄດ້ຮັບເງິນຊື່ວຍເຫ  ອຈາກການຮຽກຮ້ອງສິດ ແຕື່ເງິນຊື່ວຍເຫ  ອ ເພ ື່ ມເຕ ມຍັງຄ້າງຄາຢູື່ ເປັນເວລາຫ າຍກວື່າສອງອາທິດ  

ເນ ື່ ອງຈາກມ ບັນຫາກື່ຽວກັບການມ ສິດໃນການໄດ້ຮັບຄວາມຊື່ວຍເຫ  ອ ພວກເຮົາຈະດໍາເນ ນການຈື່າຍເງິນໃຫ້ທື່ານແບບມ ເງ ື່ ອນໄຂ. 

ຖ້າທື່ານສ ບຕໍື່ ການຢ້ັງຢ ນຂໍຮັບສິດປະໂຫຍດໃນຂະນະທ ື່ ພວກເຮົາກໍາລັງກໍານົດສິດຂອງທື່ານໃນການໄດ້ຮັບຄວາມຊື່ວຍເຫ  ອ ການຈື່າຍເງິນໃດໆ 

ແບບມ ເງ ື່ ອນໄຂຈະຖ ວື່ າເປັນການຈື່າຍເງິນເກ ນ ຖ້າໃນພາຍຫ ັ ງພວກເຮົາພົບວື່ າທື່ານບໍື່ ມ ສິດໃນການໄດ້ຮັບຄວາມຊື່ວຍເຫ  ອເຫ ົື່ ານ້ັນ. 

edd.ca.gov/UI_Online
https://edd.ca.gov/en/uibdg/
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ຕົວຢ່າງ ໜ້ານ ້ ໃຊ້ສໍາລັບອ້າງອ ງເທົື່ ານ້ັນ 

 
 

 

 

 

 

ຄ າແນະນ າໃນການສ າພາດທາງໂທລະສັບ

ໃນລະຫວື່າງການສໍາພາດທາງໂທລະສັບ ທື່ານອາດຈະຖ ກຖາມຄໍາຖາມຕໍື່ ໄປນ ້ .

ໝາຍເຫດ: ຄໍາຖາມຈະຂ ້ ນຢູື່ ກັບເຫດຜົນທ ື່ ທື່ ານມ ນັດໝາຍໃນການສໍາພາດທາງໂທລະສັບ.


	ເບີໂທລະສັບຂອງຫ້ອງການ EDD:
	ໜັງສືແຈ້ງການສຳພາດເພື່ອກຳນົດສິດໃນການໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການປະກັນການຫວ່າງງານ
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	_____________________ ລະຫວ່າງເວລາ ________ ເຖິງ ________ ເວລາປາຊີຟິກ
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	ການສຳພາດເພື່ອກຳນົດສິດໃນການໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ການຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຂ້າພະເຈົ້າ?
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