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ដ ើម្បីកំណត់ដេលណាត់ជួបរបស់អ្នកដ ើងវិ ញ  ដ វ្ ើបច្ច ុបបន្នភាេដលខទូរសេ័ទរបស់អ្នក ឬបញ្ជា ក់សម្រាប់
អ្តថម្របដោជន៍្ សូម្ដម្របើ UI OnlineSM តាម្រយៈ edd.ca.gov/UI_Online ឬដៅទូរស័េទដៅដលខឥតគិតថ្លៃ

ណាមួ្យដ លាន្រាយខាងដលើ ។ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

សម្រាប់េ័ត៌ាន្អំ្េរីដបៀបដ ល EDD អ្នុ្ិតតច្ាប់ និ្ងដោលការណដ៍ ើម្បីកំណត់សិទធទិទួលបាន្ សូម្ដម្ើល
ការដណនំអំ្េកីារកំណត់អ្តថម្របដោជន៍្ UI ដៅ edd.ca.gov/UIBDG ។

ឈ ម្ ោះការយិាល័យ EDD

PO BOX

ទីក្រងុ, CA ឈលខរូដតំបន់

ឈ ម្ ោះរបស់អ្នកទាមទារ

អាសយដ្ឋា ៃនរបសៃីយ៍របស់

អ្នកទាមទារ

ទីរកងុ រដ្ាស ីបកូដ្របស់

អ្នកទាមទារ

គំរ,ូ ទំព័រន េះសម្រាបន់សចក្ត ីនោងតែប ៉ុន ណ្ េះ

នេខទូរសព័ទ របស់ EDD ៖
ភាសាអ្ង់ឈលេស ៖ 1-800-300-5616
ភាសាឈអ្សាញ ៖ 1-800-326-8937
ភាសាចិៃកាតំង ៖ 1-800-547-3506
ភាសាចិៃក កងឺ ៖ 1-866-303-0706
ភាសាឈ ៀតណាម 1-800-547-2058
TTY: 1-800-815-9387

កាលបរឈិចេទលិខិត ៖
សរាប់ការឈរបើរាស់របស់ការយិាល័យ
ប  ឈណាណ ោះ ៖

នសចក្ត ីជូ ដំណឹងន ការសាា ស ៍សម្រាប់សិទធ ិទទួេអែថ ម្របនោជ ៍ ការធានារ៉ា ប់រងការគ្មា  ការងារ

នែើនេែ៉ុអវ ីខ្ញ ំកំ្ព៉ុងទទួេនសចក្ត ីជូ ដំណឹងន េះ ?

បញ្ហា សទិធិទទួលាៃអាចឈកើតឈ ើងដដ្លាៃពិពណន៌ាឈៅទពំរ័បនាា ប់រតូ ាៃកំណត់ជាមួយៃឹងការទាមទារធានារ៉ា ប់រងការអ្ត់
ការងារ (UI) របស់អ្នក ។ អ្នករតូ ាៃកំណត់ឈពលសរាប់ការសាា សតមទូរសព័ាឈដ្ើមបីផ្តលព់័ត៌ាៃដ្ល់តំណាង EDD។ រកសួងៃឹង
ឈរបើរាសព់័ត៌ាៃដដ្លអ្នកផ្តល់ឱ្យឈដ្ើមបីកំណត់ថាឈតើអ្នកអាចទទួលាៃអ្តថ របឈយាជៃ៍ UI ដដ្រឬឈទ ។ ម្របសិ នបើអនក្ម ិអាចរក្
បា សម្រាបក់ារសាា ស ៍តាមទូរសព័ទ របសអ់នក្នទ ការសនម្រមចចិែត ឹងម្រែវូបា ន វ្នី ើងនោយតអែក្នេើពែ័ា៌ តដេា  តដេ
អាចប ត្ េឱ្យា ការបដិនស្ការបង់ម្របាក្អ់ែថ ម្របនោជ ៍ ។

_____________________ ________ ________ រវាង   ិង  នា ងែំប ់បា ស៉ុេីវ ិក្

អ្នកតំណាង EDD ៃឹងទូរស័ពាឈៅអ្នកតមរយៈឈលខដូ្ចខាងឈរកាម ។ ឈសវាការបកដរបៃឹងាៃជូៃឈដ្ឋយមិៃអ្ស់ល យ ។

នែើខ្ញ ំគួរតែរំពឹងថា ឹងម្រែួវការអវ ីខលេះក្ន ញងនពេសាា ស ៍ ?

អ្នកៃឹងរតូ ាៃសួរសណួំរអំ្ពីការទាមទាររបស់អ្នក ។ លំរនូៃសណួំរាៃបងាា ញឈៅខាងឈរកាយនៃឈសចកត ីជូៃដ្ំណឹងឈៃោះ ។ រតូ ដត
ឈរតៀមខល ៃួឈដ្ើមបីឆ្េយៃឹងសណួំរទាងំឈៃោះឈៅឈពលសាា សៃ៍ ? អ្នកាៃសទិធិឈដ្ើមបីឈសន ើស ឈំពលឈ លាបដៃែមឈទៀត ឈដ្ើមបីឈរៀបចំរបលល់ឲ្យ
ភសត ុតង ផ្តលជ់ាសាកសី ៃិងរតូ ាៃតំណាងឈដ្ឋយប លគលណាាន ក់ពីការចំណាយរបស់អ្នកផ្ទា ល់ ។ របសិៃឈបើអ្នករតូ ការឈពលឈ លា
បដៃែមអ្នករតូ ដតកំណត់ណាត់ជួបរបស់អ្នកមតងឈទៀត ម ៃៃឹងឈពលឈ លា ៃិងកាលបរឈិចេទបងាា ញរាប់ឈៅឈលើ
ទរមង់ដបបបទឈៃោះ ។ ការកំណត់ឈពលសាា សៃ៍របសអ់្នកឈ ើងវ ញិអាចពៃារឈពលការទូទាត់អ្តថ របឈយាជៃ៍របស់អ្នក ដូ្ចដដ្ល
អ្នកាៃកំណត់ឈពលឈៅការណាត់ជួបម ៃឈលបំផ្ ត ។

ឈយើងអាចទាក់ទងអ្តីតៃិឈយាជក ឬសាកសីឈផ្សងឈទៀត ឈដ្ើមបីឈផ្ាៀងផ្ទា ត់ឈសចកតដីលេងការណ៍របស់អ្នក ឬទទួលាៃព័ត៌ាៃ ។ អ្នក
អាចជំទាស់ៃឹងឈសចកតដីលេងការណ៍ ឬភសត ុតងដដ្លពួកឈលផ្តល់ ។

នែើការសាា ស ៍សិទធ ិទទួេន េះផ្លល ស់បត រូចំន េះការទូទាែ់អែថ ម្របនោជ ៍របស់ខ្ញ ំដូចនមតច ?

របសិៃឈបើអ្នកមិៃាៃទទួលការទូទាត់ឈលើការទាមទាររបស់អ្នក ឈ ើយាៃបញ្ហា ខាងសិទធិទទួលាៃអ្តថ របឈយាជៃ៍បដៃែមមិៃ
អាចបង់ាៃរ ូតដ្ល់ដ្ឈំណើរការសាា សៃ៍រតូ ាៃបញ្ច ប់ ឈ ើយសិទធរិបស់អ្នករតូ ាៃកំណត់ ។ បៃតការបញ្ហា ក់អំ្ពីអ្តថ របឈយាជៃ៍ 
ៃិងដ្ឋក់បញ្ជ ៃូវ ញិ្ហប បៃប័រតរបចំពីរសាត  ៍របស់អ្នកតមអ្ ីៃធឺណិត តមទូរសព័ា ឬតមសំប រត ខណៈឈពលដដ្លបញ្ហា ឈៃោះកំព ង
រតូ ាៃឈដ្ឋោះរសាយ ។

របសិៃឈបើអ្នកាៃទទួលការទូទាត់ឈលើការទាមទាររបស់អ្នក ប  ដៃតការទូទាត់បដៃែមរតូ ាៃរង់ចំអ្ស់រយៈឈពលជាងពីរសាត  ៍ 
ឈដ្ឋយសារបញ្ហា សិទធទិទួលាៃ ឈយើងៃឹងដ្ំឈណើរការការទូទាត់តមលកខខណឌ របស់អ្នក ។ របសិៃឈបើអ្នកបៃតបញ្ហា ក់សរាប់
អ្តថ របឈយាជៃ៍ ខណៈឈពលដដ្លឈយើងកំព ងកំណត់សទិធិរបស់អ្នក ការទូទាត់តមលកខខណឌណាមួយៃឹងរតូ ាៃចត់ទ កថាជា
ការបង់រាក់ឈលើស របសិៃឈបើឈយើងរកឈ ើញថាអ្នកមិៃាៃសិទធិទទួលាៃអ្តថ របឈយាជៃ៍ទាងំឈនាោះឈៅឈពលឈរកាយ ។

https://edd.ca.gov/UI_Online
https://edd.ca.gov/en/uibdg/
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គំរ,ូ ទំព័រន េះសម្រាបន់សចក្ត ីនោងតែប ៉ុន ណ្ េះ 

 
 

 

 

 

 

នសចក្ត ីតណនាកំារសាា ស ៍តាមទូរស័ពតាមទូរស័ពទ

កន ុងឈពលសាា សៃ៍តមទូរស័ពាអ្នកៃឹងអាចឈលសួរៃូ សំណួរឈៅខាងឈរកាម ។

កំ្ណែ់សារ ៖ សំណួរៃឹងអារស័យឈលើឈ ត ផ្លដដ្លអ្នករតូ ាៃកំណត់ឈពល សរាប់ការសាា សៃ៍តមទូរស័ពា ។


	លេខទូរស័ព្ទរបស់ EDD ៖
	សេចក្តីជូនដំណឹងនៃការសម្ភាសន៍សម្រាប់សិទ្ធិទទួលអត្ថប្រយោជន៍ ការធានារ៉ាប់រងការគ្មានការងារ
	តើហេតុអ្វីខ្ញុំកំពុងទទួលសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ ?
	_____________________ រវាង ________ និង ________ ម៉ោងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិក

	តើខ្ញុំគួរតែរំពឹងថានឹងត្រួវការអ្វីខ្លះក្នុងពេលសម្ភាសន៍ ?
	តើការសម្ភាសន៍សិទ្ធិទទួលនេះផ្លាស់ប្តូរចំពោះការទូទាត់អត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំដូចម្តេច ?

	សេចក្តីណែនាំការសម្ភាសន៍តាមទូរស័ពតាមទូរស័ព្ទ



