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ច្លខទូរស័ពទ ៖ហត្ថច្លខ(តាមត្ម្មូវ)សរច្សរផ្ចិត្ច្ ម្ ោះរបស់អ្នក

ខ្ញ ំយល់ថាឆាប់ផ្តល់ការផាកពិៃ័យ ម្បសិៃច្បើខ្ញ ំៃិយាយមិៃពិត្ ឬរកាការពិត្ ច្ ើមបទីទួលបាៃអ្ត្ថម្បច្យាជៃ៍ ។ ខ្ញ ំសូម
ម្បកាសច្ៅច្ម្កាមការផាកពិៃ័យពីបទភូត្កុហកថា ព័ត្៌មាៃដ លខ្ញ ំកំពុងផ្តល់ ៃិងឯកសារដ លខ្ញ ំដាកជូ់ៃគឺពិត្ ៃិង
ម្ត្ឹមម្ត្ូវ ច្ហើយជារបស់ខ្ញ ំ ។

Employment Development Department 
PO Box 2530
Rancho Cordova, CA 95741-2530

សំណ ើសម្រាប់ការណ្ទៀងផ្ទទ ត់ អតតសញ្ញា   ណេខ ទរស័ព្មិនអសេយរបស ៖ ូ ទ ់ ុ ់
1-866-401-2849

ន ម្ េះ ិងអាសយដ្ឋា  របស់
អ្នក្ទាមទារ

គំរនូ ម្ េះរបស់អ្ែិថិជ  1234 
SAMPLE ST. 
ANY TOWN, CA 99999-9999 

កាលបរនិចេទលិខិែ ៖

សម្រាប់ការនម្របើម្រាស់របស់ការ ិ
ោល័យប ៉ុន ណ្  ៖ 

កាលបរនិចេទធរា  ៖ 

ការណ្ទៀងផ្ទទ ត់អតតសញ្ញា  តម្រមូវសម្រាបអ់តថ ម្របណោជនគ៍្មា នការងារ

បញ្ហា អ្ំពអី្ែតសញ្ហា ណរបស់អ្នក្ម្រែូវតែនដ្ឋេះម្រាយរចួជានម្រសច ។ នយើងម្រែវូតែន ទ្ៀែផ្ទទ ែ ់អ្ែតសញ្ហា ណរបស់អ្នក្ន ើមបី
ការពារសក្មមភាពតក្ែងប ែ ំត លអាចនក្ើែា  ។ ខណៈនពលត លនយើងក្ណំែស់ិទធិរបស់អ្នក្ សូមប តការបញ្ហា ក្់
អ្ំពអី្ែថ ម្របនោជ ៍ ម្របសិ នបើអ្នក្ប តគ្មម  ការងារនធវ ើ ឬក្ំព៉ុងនធវ ើការកាែប់ ថយនា ងនធវ ើការ ។

ម្របសិ នបើអ្នក្មិ ា ទទួលការទូទាែ់នលើការទាមទារន េះនទ នយើងម ិអាច ំនណើរការការទូទាែអ់្ែថ ម្របនោជ ៍ា 
នទ រហូែ ល់អ្នក្ ត្ល់ការន ទ្ៀងផ្ទទ ែអ់្ែតសញ្ហា ណ ។

ម្របសិ នបើអ្នក្ា ទទួលការទូទាែ់ោ ងនោច្ស់មួយរចួនហើយនលើការទាមទារន េះ បញ្ញា ថ្ាណីៅតតម្រតវូ
ណ ោះម្រាយ ។ ម្របសិ នបើនយើងមិ អាចសនម្រមចសិទធិទទួលរបសអ់្នក្ក្ន ុងចំ  ពីរសាត ហ៍នទនយើង ងឹ ំនណើរការ
ការទូទាែា់ លក្ខខណឌ  ។ អ្នក្ម្របតហលជាម្រែូវការបងស់ង ការទូទាែា់ លក្ខខណឌ្មួយម្របសិ នបើនយើងរក្ន ើញ
ថាអ្នក្គ្មម  សិទធិទទួលអ្ែថ ម្របនោជ ៍ទាងំន េះ ។

ណ្ទៀងផ្ទទ តអ់តតសញ្ញា  របសអ់នក

នយើងម្រែូវតែន ទ្ៀងផ្ទទ ែអ់្ែតសញ្ហា ណរបសអ់្នក្ រមួទាងំអាសយដ្ឋា   ថ្ថៃតខឆ្ន ំក្ំនណើែរបស់អ្នក្ នហើយនលខស តសិ៉ុខ
សងគម (SSN) ម្រាបួំ ខទងន់ៅនលើការទាមទាររបស់អ្នក្គឺជានលខ ូចគ្មន ត លនចញឱ្យអ្នក្នដ្ឋយរ ាាលស តសិ៉ុខសងគម 
(SSA) ។ ការខកខានកន ុងការអនុណោមតាមសំណ ើសុំឯការបញ្ញា កអ់តតសញ្ញា  ណនោះ ឬណសន ើសុណំព្េណវោបតនែមកន ុងរយៈ
ណព្េ 10 ថ្ថ្ៃតាមម្របតទិិនចាប់ពី្ថ្ថ្ៃណ្ញើសបំុម្រតថ្នការជូនដំ ឹងណនោះអាចបណ្តត េឱ្យានការបដិណសធអតថ ម្របណោជន៍ ។ 
ឯក្ារត លអាចទទួលយក្ា ត លភាា បម់ក្ជាមួយសម្រាបក់ារន ទ្ៀងផ្ទទ ែអ់្ែតសញ្ហា ណ (DE 1326CD) ត្ល់ ូវ
ឧទាហរណល៍មអ ិែថ្ ឯក្ារន ទ្ៀងផ្ទទ ែ់អ្ែតសញ្ហា ណត លអាចទទួលយក្ា  ។ សូមនមើលទំព័រទី 2 ថ្ នសចក្ត ជូី 
 ណំឹងន េះ សម្រាប់ការតណ អំ្ំពីរនបៀបដ្ឋក្ឯ់ក្ាររបសអ់្នក្ ។

សូមណម្រជើសម្របអប់ម្រតមឹម្រតវូខាងណម្រកាម ៖

 ខំុ្បានដ្ឋក្់ពាក្យទាមទារន េះជាមួយកាលបរនិចេទា ម្របសិទធភាពខាង នលើ ។ (ច៉ុេះហែថនលខា  ិងកាលបរនិចេទថ្ 
នសចក្ត ជូី  ណំឹងន េះនៅខាងនម្រកាម នហើយម្របគល់វាវវញិនៅក្ន ុងនម្រាមសំប៉ុម្រែត លា ឯក្ារបញ្ហា ក្់
អ្ែតសញ្ហា ណត លា នសន ើស៉ុំត លា រាយ មនៅខាងនម្រកាយថ្ នសចក្ត ីជូ  ណំឹងន េះ) ។

 ខំុ្មនិបានដ្ឋក្ព់ាក្យទាមទារន េះជាមួយកាលបរនិចេទា ម្របសិទធភាពខាង នលើ ។ (ច៉ុេះហែថនលខា  ិងច៉ុេះ
កាលបរនិចេទនសចក្ត ជូី  ណំឹងន េះនៅខាងនម្រកាម នហើយម្របគល់វាវវញិ ក្ន ុងនម្រាមសបំ៉ុម្រែត លា ត្ល់ ។ EDD 
នស៉ុើបអ្នងេែរាយការណ៍តក្ែងប ែ ំទាងំអ្ស់) ។
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ណសចកត ីត នណំដើមប ីក់ឯការណ្ទៀងផ្ទទ ត់ អតតសញ្ញា  របសអ់នក

នោងនៅ ឯក្ារត លអាចទទួលយក្ា ត លភាា ប់មក្ជាមួយសម្រាបក់ារន ទ្ៀងផ្ទទ ែអ់្ែតសញ្ហា ណ 
(DE 1326CD) ត្ល់ ូវឧទាហរណល៍មអ ិែថ្ ឯក្ារន ទ្ៀងផ្ទទ ែ់អ្ែតសញ្ហា ណត លអាចទទួលយក្ា  ។

អ្នក្ា ជនម្រមើសពីរន ើមបដី្ឋក្ឯ់ក្ារន ទ្ៀងផ្ទទ ែ់ របស់អ្នក្ ។

• UI OnlineSM - ចូលនៅកា គ់ណ ី UI Online របសអ់្នក្ នហើយនម្រជើសនរ ើស Upload Documents នៅនលើ
នគហទំព័រ ន ើមបី្ តល់ឯក្ារបញ្ហា ក្់អ្ែតសញ្ហា ណរបស់អ្នក្ ។ ន េះគជឺាវវធីិនលឿ  ិងស៉ុវែថ ិភាពបំ្៉ុែន ើមបី
ត្ល់ឯក្ារ ។

• សំបុម្រត - ម្របស ិនបើអ្នក្មិ អាច ទ្ កុ្ន ើងឯក្ាររបសអ់្នក្ា នទ សូមន្ញើមក្នយើង ូវចាប់ចមែងថ្ 
ឯក្ារត លម្រែូវការ ។ ចុោះហតែណេខានលើទំព័រទី 1 ថ្ នសចក្ត ីជូ  ណំឹងន េះ នហើយបញ្ច លូវាជាមួយឯក្ារ
បញ្ហា ក្់អ្ែតសញ្ហា ណរបស់អ្នក្នៅក្ន ុងនម្រាមសំប៉ុម្រែម្រែ បម់ក្វវញិត លា ត្លឱ់្យ ។ ក្៉ុនំ្ញើរទម្រមងE់DD ្
ន្េងនទៀែក្ន ុងនម្រាមសបំ៉ុម្រែមក្វវញិន ើយ ។

ារសខំាន់ ៖ ដ្ឋក្ប់ញ្ច លូនលខស ត ិស៉ុខសងគមនពញនលញរបសអ់្នក្នៅនលើឯក្ារទាងំអ្ស់ ត លអ្នក្ន្ញើរ ។

ណសន ើសុណំព្េណវោបតនែម

អ្នក្ា សិទធិន ើមបីនសន ើស៉ុំនពលនវលាបត ថម ន ើមបីម្របមូលឯក្ារឬទទួលា ឱ្វាទរបសអ់្នក្ែំ្ ងាន ក្់ ។ 
ម្របសិ នបើអ្នក្ម្រែូវការនពលនវលាបត ថម អ្នក្ម្រតវូតតទាក់ទងមកណយើងតាមទូរស័ពទ ឬថ្ម្របសណយី៍តាម
អាសយ័ដ្ឋា  /នលខទូរសព័ទនៅទំព័រ 1 កន ុងរយៈណព្េ 10 ថ្ថ្ៃ តាមម្របែិទិ ចាបព់ីថ្ថៃន្ញើសំប៉ុម្រែថ្ ការជូ  ណំឹង
ន េះ ។ ម្របសិ នបើនយើងម ិទទួលា ឯក្ារត លម្រែូវការរបស់អ្នក្នៅច៉ុងបញ្ចប់ថ្ រយៈនពល 10 ថ្ថៃ ឬ
នពលនវលាបត ថមមិ ម្រែូវា នសន ើស៉ុំនទ ន េះអ្ែថ ម្របនោជ ៍ ឹងម្រែូវា ប ិនសធ ។

កំហសុាមញ្ាទាកទ់ងនឹងការណ្ទៀងផ្ទទ ត់ អតតសញ្ញា  

• កាលបរនិចេទក្ំនណើែត លអ្នក្ា ត្ល់នៅនពលអ្នក្ដ្ឋក្ព់ាក្យបណត ឹងរបស់អ្នក្គឺខ៉ុសពកីាលបរនិចេទ
ក្ំនណើែនៅ SSA  ិង/ឬ យក្ដ្ឋា  ោ យ ត  (DMV) ។

• ណ ា្ ោះត លអ្នក្ា ត្ល់នៅនពលអ្នក្ដ្ឋក្ព់ាក្យបណត ឹងរបស់អ្នក្គឺខ៉ុសពីកាលបរនិចេទក្ំនណើែ
នៅ SSA  ងិ/ឬ DMV ។ អ្នក្ម្របតហលជាា ផ្ទែ សប់ត រូន ម្ េះរបស់អ្នក្នហើយម ិា ជម្រាប
ម្រាប ់SSA 

• SSN ត លអ្នក្ា ត្ល់នៅនពលអ្នក្ា ដ្ឋក្ព់ាក្យបណត ងឹរបស់អ្នក្មិ ម្រែូវនទ ។ អ្នក្ម្របតហលជានលែចនលខ 
ឬន ទ្រនលខន េះនៅនពលអ្នក្ដ្ឋក្់ ពាក្យបណត ឹងអ្ែ់ការងារនធវ ើរបស់អ្នក្ ឬនៅនពលអ្នក្ ត្ល់វានៅ 
 ិនោជក្របសអ់្នក្ ។

នយើងមិ នធវ ើឲ្យព័ែា៌ SSA ឬ DMV បចចបប ន ន ើយ ។ ម្របសិ នបើកាេបរណិចេទកណំ ើត 
ឬណ ា្ ោះរបស់អ្នក្ត លនម្របើនៅ SSA ឬ DMV មិ ម្រែឹមម្រែូវនដ្ឋយត អ្ក្នលើការពិ ិែយនមើល នសចក្ត ីតថែងការណ៍ SSA 
របសអ់្នក្បណ័ណ នបើក្បរ ឬបណ័ណ សាគ ល់ របូថែ សូមទាក្ទ់ង SSA ឬ DMV នដ្ឋយផ្ទទ ល់ន ើមបីនធវ ើ ការផ្ទែ ស់បត រូ ។ 
ប តបញ្ជ  ូឯក្ារត លា មក្នយើង ន ើមបីនដ្ឋេះម្រាយបញ្ហា  ន ទ្ៀងផ្ទទ ែ់អ្ែតសញ្ហា ណក្ន ុងរយៈនពល 10 
ថ្ថៃតាមម្របែិទិ  ចាប់ពី ថ្ថៃជូ  ណំឹងន េះ ។ ត្លច់ាប់ថ្ ឯក្ារបចច ុបប ន  មក្នយើងកា ់តែឆ្ប់ត លអាចនធវ ើ
ា នៅនពលា  ។

ណសចកត ីណោងខាងចាប់

ត ន្ក្ទី 1253(a) ថ្ ម្រក្មធា រា៉ា ប់រងភាពអ្ែក់ារងាររបស់រ ាកាលហីវ ័រញ  (CUIC) តចងថាការទាមទារទាងំអ្ស់
សម្រាបអ់្ែថ ម្របនោជ ម៍្រែវូតែម្រែូវា ដ្ឋក្់នដ្ឋយអ្ ៉ុនលាមតាមបទបបញ្ាែត ិរបស់ EDD ។ ត ន្ក្ទី 1257(a) ថ្  
CUIC តចងថា ម្របសិ នបើប៉ុគគលាន ក្់្ តលព់័ែ៌ា មិ ពិែ ល់ EDD ន ើមបីទទួលា អ្ែថ ម្របនោជ ៍ ប៉ុគគលន េះ
អាច ឹងម្រែូវពិ យ័ ។ ចណំងនជើងទី 22 ម្រក្មបទបបញ្ាែត ិរ ាកាលហីវ ័រញ  ត ន្ក្ 1326-2 (b)(2)(A) តចងថា EDD 
អាចែម្រមូវឱ្យអ្នក្ទាមទារន ើមបីន ទ្ៀងផ្ទទ ែ់ SSN ថាជាអ្វ ើត លនចញនដ្ឋយ SSA ម្របស ិនបើព័ែា៌ ត លា 
ចំនពាេះ EDD បងាា ញថា SSN អាចជារបស់អ្នក្ន្េង ឬម ិតម ជានលខត លម្រែមឹម្រែវូ ។
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