ព័ត�
៌ នែដល្រត�វ�រេដើម្បី�ក់�ក្យស្រ�ប់�ព��ន�រ�រេធ� ៃ� នរដ�
Maine
វ �េដអូ ែណ�ំអំពីជំ�ននីមួយៗ�ចរក�នេ�េលើ You Tube (�នែត���អង់េគ� សប៉ុេ�
� ះ)
�របេង� ើតគណនី ReEmployME របស់អ�ក៖ https://www.youtube.com/watch?v=7ySVbKf9vi8
�រ�ក់�ក្យបណ�ឹង�ម�រដំបូងរបស់អ�ក៖ https://www.youtube.com/watch?v=uW0qlXfU9lQ
�រ�ក់�ក្យបណ�ឹង�ម�រ្រប�ំស��ហ៍របស់អ�ក៖ https://www.youtube.com/watch?v=tu0M9w-gWS4
្របសិនេបើអ�កមិន�នអុីែមលេទ សូ មបេង� ើតគណនីអុីែមលេ�ក��ង Gmail (ឬ Yahoo, Outlook)។
េដើម្បីបេង� ើតគណនីអ�កេ្របើថ�ី�មួ យ ReEmployME សូ មចូ លេ��ន់ www.maine.gov/reemployme
េហើយបេង� ើត៖
េ��ះចូ ល៖ _______________________________________________
�ក្យស��ត់៖ __________________________________________________
សំ�ន់! េផ��ង��ត់�សយ��នអុីែមលរបស់អ�កប��ប់ពអ
ី � កបេង� ត
ើ គណនីរបស់អ�ក៖
1. ពីគណនីរបស់អ�ក សូ មេ��ន់ �ររក�អត�្របេ�ជន៍ > េធ� �បច��ប្បន� �ព្របវត� ិរ ូបអ� ក�ម�រ >
េផ� �ង��ត់អុីែមល
2. េ�េលើេអ្រកង់ប��ប់ អ� ក�ចប��ល
� េលខកូ ដេផ� �ង��ត់របស់អ�កែដល
�នទទួ លេ��សយ��នអុីែមលេ�ក��ងឯក�រ េដើម្បីេធ� �ឱ្យអុីែមលរបស់អ�កដំេណើរ�រ
ឬចុចេលើ�ក្យ 'ទីេនះ' េដើម្បីបេង� ើត និងេផ�ើេលខកូ ដថ� ីេ��សយ��នអុីែមលេ�ក��ងឯក�រ។
(្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�រេលខកូ ដេផ� �ង��ត់េផ្សងេទៀត សូ មចុច 'ទីេនះ'។
អុីែមលនឹង្រត�វ�នេផ�ើមកអ� ក�មួ យេលខកូ ដេផ� �ង��ត់ថ�ី។)
3. ្របសិនេបើេលខកូ ដេផ� �ង��ត់ថ�ី្រត�វ�នេផ�ើេ�អ� ក សូ ម្រតលប់េ�ជំ�នទី 2 េ�េលើេអ្រកង់ដែដល
េហើយប��ល
� េលខកូ ដេនះេដើម្បីប�� ប់�រេធ� �ឱ្យដំេណើរ�រ។

េដើម្បី�ក់�ក្យស្រ�ប់�ព��ន�រ�រេធ� � អ� ក្រត�វផ�លដ
់ ូ ច�ងេ្រ�ម៖
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

េ��ះ�មផ� វ� ច�ប់ (�មខ� �ន អក្សរ�ត់�មក�
� ល �ម្រតកូ ល)
�សយ��នេផ�ើសំបុ្រតបច��ប្បន� របស់អ�ក
េលខទូ រសព� របស់អ�ក
អុីែមល
េភទ (្រប �ស/្រសី)
ៃថ� ែខ��ំកំេណើត (ែខ, ៃថ� , ��ំ)
េលខសន� ិសុខសង� ម (SSN)
្របសិនេបើអ�កមិនែមន�ពលរដ� �េមរ �ក អ� ក្រត�វែត�ន៖
a. �នៈ�អ� ករស់េ�អចិៃ�ន� យ៍្រសបច�ប់ (អ� ក�ន់ “បណ�ៃបតង”)
b. ឯក�រអនុ��តឱ្យេធ� ��រ�ររបស់សហរដ� �េមរ �ក (“បណ��រ�រ”) ឬ

c. កំណត់្រ�អំពី�រមកដល់/�រ�កេចញែដល�ក់� “�ន�រអនុ��តឱ្យេធ� ��រ�រ” (“ បណ�

I-94”)។

េលខជនបរេទស
•

្របសិនេបើអ�ក�នបណ�ៃបតង ឬបណ��រ�រ សូ ម�ក់េលខ USCIS/
េលខជនបរេទសរបស់អ�កេ�កែន� ងែដល�រ�ក់�ក្យ�មអន�ញ�ក់� "េលខជនបរេទស"។

•

្របសិនេបើអ�ក�នបណ� I-94 “�ន�រអនុ��តឱ្យេធ� ��រ�រ” សូ មសរេសរេលខបណ� I-94 ែដល�ន 11
ខ� ង់របស់អ�កេ�កែន� ងែដល�រ�ក់�ក្យ�មអន�ញ�ក់� "េលខជនបរេទស"។

�លបរ �េច� ទផុតកំណត់ៃនឯក�ររបស់អ�ក
សូ ម�ក់�លបរ �េច� ទែដលឯក�រ�ងេលើរបស់អ�កនឹងផុតកំណត់។
ស��ល់៖ ្របសិនេបើឯក�ររបស់អ�កមិន�ន�លបរ �េច� ទផុតកំណត់ សូ ម�ក់�ល
បរ �េច� ទែដល�នរយៈេពលមួ យ��ំគិត�ប់ពីៃថ� ែដលអ� ក�ក់�ក្យសុំ។
• ឧ�ហរណ៍៖ អ� ក�ក់�ក្យេស� ើសុំអត�្របេ�ជន៍េ�ៃថ� ទី 4/1/2020។ �រផុតកំណត់គួរែតេ�ៃថ� ទី៖
4/1/2021.

សិទ�ទ
ិ ទួ ល
អ� ក្រត�វែតទទួ ល�រអនុ��តឱ្យេធ� ��រេ�សហរដ� �េមរ �កេ�យ្រសបច�ប់
េ�េពលអ� កទទួ ល�ន្រ�ក់ឈ� �លគិត�មរយៈេពលរបស់អ�ក។
• អ� ក្រត�វែតទទួ ល�រអនុ��តឱ្យេធ� ��រ្រសបច�ប់ខណៈេពលែដលអ� ក�ម�រអត�្របេ�ជន៍ស្រ�ប់�
ព��ន�រ�រេធ� �។
• េលខសន� ិសុខសង� ម និង/ឬេលខជនបរេទសរបស់អ�កនឹង្រត�វ�នប��ក់
�មួ យមូ ល��នទិន�ន័យសហព័ន� ដូ េច� ះ្រត�វ្រ�កដ�ប��ល
� ព័ត៌�នេពញេលញ
ែដល្រត�វ��នឹងឯក�រ� ំងេនះ។
•

ព័ត�
៌ នែដល្រត�វ�រស្រ�ប់ប�ឬ
ី ្របពន� និងអ� កេ�ក��ងបន��ក (កូ នៗ)
•
•
•
•

េ��ះ�មផ� វ� ច�ប់ (�មខ� �ន អក្សរ�ត់�មក�
� ល �ម្រតកូ ល) របស់ប�ីឬ្របពន� /កូ ន
េលខសន� ិសុខសង� ម
ទំ�ក់ទំនង
ៃថ� ែខ��ំកំេណើត

ព័ត�
៌ នអំពន
ី េិ �ជក/្របវត� ិ�រ�រ
អ� ក ្រត�វ�ក់េ��ះនិេ�ជករបស់អ�ក� ំងអស់ក��ងរយៈេពល 18 ែខចុងេ្រ�យ

្របសិនេបើអ�ក�ន�រ�រេ្រចើន�ងមួ យ ឬនិេ�ជកេ្រចើន�ង��ក់
1. េ��ះនិេ�ជក (ផ� ល់ េ��ះេពញរបស់្រក �មហ៊ុន)
2. �សយ��ននិេ�ជក (ផ� ល់�សយ��នេផ�ើសំបុ្រតេពញេលញរបស់្រក �ម
ហ៊ុនែដល�នេលខកូ ដតំបន់)
a. េលខទូ រសព� និេ�ជក
b. េ��ះរបស់អ�ក្រត� តពិនិត្យ (�មិន្រត�វ�នេគសួ រេទ ប៉ុែន� �ច�ន
្របេ�ជន៍ែដល្រត�វដឹងេបើសិន�អ� ក�នសំណួរ)
3. េលខទំ�ក់ទំនង ឬអុីែមលស្រ�ប់អ�ក្រត� តពិនិត្យ (�មិន្រត◌ូវ�នេគសួ រេទ
ប៉ុែន� �ច�ន្របេ�ជន៍ែដល្រត�វដឹងេបើសិន�អ� ក�នសំណួរ)

េតើអ�កេធ� �
� រេ�ទីេ�ះរយៈអស់េពលប៉�
ុ � ន េហើយេតើអ�ក�ប់េផ�ម
ើ េ�េពល�?
1. �លបរ �េច� ទ�រ�រថ� ីបំផុតរបស់អ�ក/េពលអ� កេធ� ��រ
a. េតើអ�ក�ប់េផ� ើម�រ�រេនះេ�េពល�? ែខ, ៃថ� , ��ំ
b. េតើេពល�អ� ក�នឈប់ពី�រ�រេនះ (្រត�វ�នប�្ឈប់ពី�រ�រ)? ែខ, ៃថ� , ��ំ
2. ចំនួនេ�៉ងក��ងមួ យស��ហ៍ែដលអ� កេធ� ��រ�រេនះ? េពញេ�៉ង/េ្រ�េ�៉ង?

េតើអ�ក�នទទួ ល្រ�ក់ឈ� �លប៉�
ុ � ន?
1. េតើ�ន្រ�ក់ឈ� �លប៉ុ��នក��ងមួ យេ�៉ង? ្រ�ក់ឈ� �ល�មេ�៉ង?
2. េតើ�ន្រ�ក់ឈ� �លដុលប៉ុ��នក��ងមួ យស��ហ៍ (សរុបមុនគិតពន� )
3. េតើ�ន្រ�ក់ឈ� �លសុទ�ប៉ុ��នក��ងមួ យស��ហ៍ (ចំនួនប៉ុ��នែដលអ� ក�នទទួ លពិត្រ�កដ)។
(សូ មេមើលកន��យមូ លប្ប�នប័្រត ឬបណ�ទូ �ត់េដើម្បីេផ� �ង��ត់)
4. ្រ�ក់ឈ� �លដុល៖
�យ�រណ៍ពីចំនួនដុលៃន្រ�ក់ចំណូលរបស់អ�កស្រ�ប់ស��ហ៍នីមួយៗែដលអ� កេធ� ��រខណៈេពល
�ក់�ក្យបណ�ឹង�ម�រ ក៏ដូច��រខក�នមិន�ន�យ�រណ៍អំពី្រ�ក់ឈ� �ល (្រ�ក់បំ�ច់,
្រ�ក់ឈ� �លៃថ� ឈប់ស្រ�ក, ្រ�ក់ឈ� �លៃថ� វ �ស្សម�ល, ្រ�ក់រ��ន់) �ចប�
� លឱ្យ�ន�រ
កំណត់នូវ�រលួ ចបន� ំ។

េតើអ�កចង់ទទួ ល�ន្រ�ក់ឈ� �ល�៉ងដូ ចេម� ច?

អ� កនឹង្រត�វ�នេគសួ រនូ វវ �ធីទូ�ត់ែដលអ� កេពញចិត�៖ �រ�ក់្រ�ក់េ�យ��ល់ចូលក��ងគណនីសន្ស ំ
ឬគណនីចរន� ��ល់ខ� �នរបស់អ�កេ�ធ��រ ឬបណ�ទូ �ត់េអឡិច្រត�និក (EPC)។
េនះគឺ�បណ�ឥណពន� វ ��ពីធ��រសហរដ� �េមរ �ក។
្របសិនេបើអ�កចង់ទទួ ល្រ�ក់ឈ� �លេ�យ�រ�ក់្រ�ក់េ�យ��ល់េ�ក��ងធ��រ អ� កនឹង្រត�វ�រ៖
• េ��ះរបស់បុគ�លេ�េលើគណនីធ��រ
• េ��ះធ��រ
• �សយ��នធ��រ
• េលខទូ រសព� ធ��រ
• គណនីសន្ស ំ ឬចរន�
• េលខគណនី
• "េលខទី�ំងេបើកគណនី" ធ��រ (�ចរកេឃើញេ�េលើមូលប្ប�នប័្រត)
្របសិនេបើអ�កចង់ទទួ ល�ន�រទូ �ត់េ�យេ្របើបណ�ទូ �ត់េអឡិច្រត�និក (ឥណពន� វ ��)
អ� កនឹង្រត�វ�នេផ�ើវ ���ត។ �រែណ�ំស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់បណ
� ្រត�វ�នផ� ល់ជូន�មួ យបណ�។

សូ មចូ លេ��ន់ www.maine.gov/reemployme េហើយចុចេលើជេ្រមើសទូ �ត់ េ�េ្រ�មែផ� ក “ែស� ងយល់អំពី”
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម។

�រពិ�រ�អំពព
ី ន�
អ� កនឹង្រត�វ�នសួ រ� េតើអ�កចង់�ត់ទុកពន� ក��ងអំឡ
� ងេពល�ក់�ក្យ
ដំបូងរបស់អ�កេដើម្បីេស� ើសុំអត�្របេ�ជន៍ឬអត់ (េយើង ផ� ល់អនុ�សន៍ឱ្យអ� ក�ត់ទុកពន� ្របសិនេបើអ�ក�ច

ដូ េច� ះមិន�ន�របង់ពន�
េ�េពលេ្រ�យស្រ�ប់�រទូ �ត់្រ�ក់ឈ� �លស្រ�ប់�ព��ន�រ�រេធ� ��មួ យែដលអ� កទទួ លេទ)។ 10%
្រត�វ�ន�ត់ទុកស្រ�ប់ពន� សហព័ន�? 5% ្រត�វ�ន�ត់ទុកស្រ�ប់ពន� រដ� ?
• ្របសិនេបើបច��ប្បន� អ� កកំពុងទទួ ល�ន�រ����ប់រងសន� ិសុខសង� ម (SSI)
ឬកំពុងទទួ ល�នជំនួយ���រណៈស្រ�ប់កូនរបស់អ�ក (TANF) អ� ក �ច
្រត�វ�នេលើកែលងពី�រ�ត់ពន� េ�យស� �យ្របវត� ិ។

េ�េពលែដលអ� ក�ន�ក់�ក្យ�ម�ររ ួចេហើយ អ� កនឹងទទួ ល�នេលខប��ក់មួយ និងអុែី មលប��ក់មួយ
េ�េពលែដល�រ�ម�ររបស់អ�ក្រត�វ�នទទួ លយក។ ្របសិនេបើអ�កមិន�នទទួ លេលខប��ក់េទ
អ� កមិន�នប�� ប់ដំេណើរ�រ�ក់�ក្យ�ម�រេនះេទ។
អ� ក្រត�វែត�ក់លខ
ិ ត
ិ ប��ក់េរៀង�ល់ស��ហ៍ែដលអ� កចង់�ម�រអត�្របេ�ជន៍ស្រ�ប់�ព��ន�រ�រេធ� ។�
អ� ក�ចេធ� ដ
� ូ េច� ះ�ន�មរយៈគណនី ReEmployME អន�ញរបស់អ�ក ឬ�មទូ រសព� ។

្របភព
សំណួរសួ រញឹក�ប់អព
ំ �
ី ព��ន�រ�រេធ� ៖�
https://www.maine.gov/labor/docs/2020/covid19/covidfaqandui.pdf
េគហទំពរ័ ស� ព
ី �
ី ព��ន�រ�រេធ� រ� បស់ MDOL៖
https://www.maine.gov/unemployment/
ព័ត�
៌ នអំព�
ី ព��ន�រ�រេធ� េ� �យ�រ COVID-19៖
https://www.maine.gov/labor/covid19/
�រ�ក់�ក្យបណ�ង
ឹ �ម�រ�មអន�ញ៖
www.maine.gov/reemployme
េ�៉ងេធ� �
� រៃន�រ ��ល័យេស�កម� អត�្របេ�ជន៍៖
ច័ន� – សុ្រក ពីេ�៉ង 8:00 ្រពឹកដល់េ�៉ង 5:00 ��ច
េ�៉ងេស�បេ្រមើអតិថជ
ិ ន៖
ច័ន� – សុ្រក ពីេ�៉ង 8:00 ្រពឹកដល់េ�៉ង 12:30 ៃថ� ្រតង់
េលខទូ រសព� េស�បេ្រមើអតិថជ
ិ ន៖
1-800-593-7660
េស�បេ្រមើអតិថជ
ិ ន�មអន�ញ៖
www.maine.gov/labor/contact
(េ្រជើសេរ �សប៊ូ តុង�ព��ន�រ�រេធ� )�
ី ក��ងតំបន់/ជែជក��ល់៖
ែស� ងរកមជ្ឈមណ�ល�ជព
https://www.mainecareercenter.gov/locations/index.shtml

