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 ទាំព័រទី 1 

 

ខ្ញ ុំបានបាត់បង់ការងាររបសខ្់ញ ុំ។ 

តតើនិតោជករបស់ខ្ញ ុំតៅតតជុំពាក់អ្វ ីខ្ញ ុំ

តែរឬតេ? តតើខ្ញ ុំជុំពាក់អ្វគីាត់តែរឬតេ? 

 សូមអានអត្ថបទននេះ ខត្ក្ន ុងក្រណីខែលអនក្រស់នៅក្ន ុងរែឋវ៉ា ស ីន

នោនប  ន ណ្ េះ។  

តតើខ្ញ ុំគួរតតអានអ្តថបេតនេះតែរតេ? 

 និនោជិត្មួយចាំនួនត្ត្វូបាន “បនណេ ញពីការងារ។” និនោជិត្

នសេងនទៀត្ត្ត្វូបាន “អន ញ្ញា ត្ឱ្យចាក្នចញ” “បញ្ឈប់” ឬ “ជត្ម រេះនចាល។”   

ការន វ្ ើខបបននេះនឹងជួយឱ្យអនក្យល់  

 ថានត្ើនិនោជក្របស់អនក្ជាំពាក្់អវ ើអនក្ឬអត់្ 

 ថានត្ើអនក្ជាំពាក្់និនោជក្របស់អនក្ឬអត្់ 

 ពីរនបៀបអេះអាងសិទធិរបស់អនក្ 

ខ្ញ ុំបានបាត់បង់ការងាររបសខ្់ញ ុំ។ ជាែុំបូងតតើខ្ញ ុំគួរត វ្ ីអ្វ ី? 

ែឹងអ្ុំពីមូលតេតុតែលគាត់អ្នុញ្ញា តឱ្យអ្នកឈប់ពីការងារ។ នែើមបីែឹងអាំពីមូលនេត្  

សូមនសញើសាំនណើជាលាយលក្ខណ៍អក្េរខែលច េះកាលបរនិចេទែល់និនោជក្របស់អនក្ោម

សាំប ត្ត្ខែលមានការបញ្ញា ក្់។ ោមចាប់ និនោជក្របស់អនក្ត្ត្វូន ល្ ើយត្បក្ន ុងរយៈនពល 

10 ថ្ងៃោមរយៈលិែិត្ នោយបញ្ញា ក្់ពីមូលនេត្ ខែលគាត់្អន ញ្ញា ត្

ឱ្យអនក្ឈប់ពីការងារ។  

ពិភាកាជាមួយតមធាវ ីត្បសិននបើអនក្អាចន វ្ ើបាន។  

ត វ្ ីសកមមភាពឱ្យបានរេ័ស។ ចាប់ការងារជានត្ចើនមានរយៈនពលក្ាំណត់្។ នយើង

នៅរយៈនពលក្ាំណត់្ទាំងននេះថា “លក្ខនត ិក្ៈថ្នខែនក្ាំណត្់។” រយៈនពលមួយចាំនួន

មានរយៈនពលែល ីត្ត្ឹមខត្ពីរបីខែប  ន ណ្ េះ បន្ទា ប់ពីបាត្់បង់ការងាររបស់អនក្។ ត្បសិននបើ

អនក្មិនន វ្ ើសក្មមភាពទន់នពលនទ ចាប់នន្ទេះនឹងមិនការពារអនក្នទៀត្នទ។  
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 ទាំព័រទី 2 

 

 នមធាវ ើអាចជួយអនក្ក្ន ុង ការបងាា ញថានត្ើរយៈនពលក្ាំណត់្្ខែលអន វត្ត

ចាំនពាេះអនក្។ 

 

តតើនិតោជករបសខ្់ញ ុំជុំពាក់អ្វខ្ីញ ុំតែរឬតេ? 

ប្បតេលជា។ គាត់្អាចជាំពាក្់អនក្ ៖ 

ប្បាក់តខមួយចុងតប្កាយ - និនោជក្របស់អនក្ត្ត្វូខត្ទូទត់្ត្បាក់្ខែ ឬត្បាក់្ក្ថ្ត្ម

ទាំងអស់ភាល មៗ ខែលគាត្់ជាំពាក្់អនក្រមួទាំងត្បាក្់ខងមនមា ងសងខែរ។ ការទូទត់្ននេះ

ត្ត្វូន វ្ ើន ើងនៅថ្ងៃនបើក្ត្បាក់្ខែោមកាលក្ាំណត្់ជានទៀងទត្រ់បស់អនក្។ នោយខសែក្នលើ

នគាលការណ៍របស់គាត់្ អនក្អាចមានសិទធិទទួលបានត្បាក់្សត្មាប់ថ្ងៃឈប់សត្មាក្ 

និងត្បាក់្ឈប់សត្មាក្នពលមានជាំងឺ ខែលអនក្បានន វ្ ើន ើង នពលក្ាំព ងន វ្ ើការនៅ

ទីនន្ទេះ។ វអាចជានរឿងែ សចាប់ ត្បសិននបើនិនោជក្កាត់្ត្បាក់្ពីត្បាក់្ខែច ងនត្កាយ

របស់អនក្សត្មាប់ចាំនួនទឹក្ត្បាក់្ខែលអនក្អាចជាំពាក្់។  

COBRA - ត្បសិននបើអនក្បានចូលរមួក្ន ុងគនត្មាងនវជាសាស្តសត របស់និនោជក្ 

ជាទូនៅចាប់សេព័នធ  COBRA នឹងអន ញ្ញា ត្ឱ្យអនក្រក្ាការធាន្ទរ៉ា ប់រងនន្ទេះរយៈនពល

ោ ងតិ្ចែប់ត្បាាំបីខែ។ និនោជក្ត្ត្វូត្បាប់អនក្អាំពីជនត្មើសននេះ។ អនក្ត្ត្វូនត្ជើសនរ ើស

រក្ាការធាន្ទរ៉ា ប់រងនត្កាម COBRA ក្ន ុងរយៈនពល 60 ថ្ងៃថ្នការបាត់្បង់ការងារ

របស់អនក្។ ជាទូនៅ អនក្ចាំ្យនលើការធាន្ទរ៉ា ប់រងក្ត្មិត្ែពស់នពញនលញ បូក្នឹង

ពីរភាគរយ។  

 សូមទក្់ទងនិនោជក្របស់អនក្ភាល មៗ ត្បសិននបើអនក្មិនទទួល

បានអវ ើខែលអនក្ត្ត្វូការ នែើមបីច េះន ម្ េះយក្ការធាន្ទរ៉ា ប់រង COBRA 

នៅនពលអនក្បាត់្បង់ការងាររបស់អនក្។ អនក្ត្ត្វូបាំនពញោម

លក្ខែណឌ ត្ត្មូវនពលនវលាខែលបានក្ាំណត់្នោយ COBRA និងគនត្មាង

នវជាសាស្តសត របស់និនោជក្។ 

 

HIPAA - ត្បសិននបើអនក្បានចូលរមួក្ន ុងគនត្មាងនវជាសាស្តសត របស់និនោជក្ ជា្មមោ

គនត្មាងនន្ទេះត្ត្វូខត្សេល់ វញិ្ញា បនបត្ត្ថ្នការធាន្ទរ៉ា ប់រងនលើស ែភាពែល់អនក្ បន្ទា ប់ពី

ការងាររបស់អនក្បញ្ចប់។ អនក្អាចនឹងត្ត្វូការ វញិ្ញា បនបត្ត្ននេះ នៅនពលអនក្ចាប់នសេើម

ការងារងមី នែើមបីនជៀសវងការោក់្ក្ាំេិត្នលើអត្ថ ត្បនោជន៍ស ែភាពនៅទីនន្ទេះ។ 

នសន ើស ាំ វញិ្ញា បនបត្ត្ននេះភាល មៗ បន្ទា ប់ពីបាត់្បង់ការធាន្ទរ៉ា ប់រងនត្កាមគនត្មាងចាស់ 

នៅនពលការធាន្ទរ៉ា ប់រង COBRA របស់អនក្បញ្ចប់ ឬនៅនពលអនក្ចាប់នសេើមការងារងមី។ 



 
www.WashingtonLawHelp.org 

2104KH  Employer Compensation after Job Loss 

(Khmer)  | ខែសីហា ឆ្ន ាំ 2021 

  

 

 ទាំព័រទី 3 

 

ការេូទាត់តលើអ្តថ ប្បតោជន៍ - ត្បសិននបើអនក្បានទទួលការខងទាំខសនក្នវជាសាស្តសត  

នពលក្ាំព ងន វ្ ើការ នេើយគនត្មាងនវជាសាស្តសត របសន់ិនោជក្អនក្បានធាន្ទរ៉ា ប់រងនលើវ 

គនត្មាងនន្ទេះត្ត្វូខត្សងអនក្វញិ នទេះបីជាអនក្គាម នការងារន វ្ ើនៅនពលននេះក្៏នោយ។ 

សូមអន វត្តោមនីតិ្វ ិ្ ីរបស់គនត្មាងនោយត្ប រងត្បយ័ត្ន។ អនក្ត្ត្វូបេ ឹងត្វ៉ា ចាំនពាេះ

ការែក្ខានមិនទូទត់្នលើអត្ថ ត្បនោជន៍ភាល មៗ។ ការពណ៌ន្ទសនងខបអាំពីគនត្មាង

របស់អនក្គួរខត្ជួយអនក្ឱ្យយល់អាំពសីិទធិរបស់អនក្នត្កាមគនត្មាងននេះ។ ត្បសិននបើអនក្

មិនមានចាប់ចមលងថ្នការពណ៌ន្ទសនងខបអាំពីគនត្មាងននេះនទ សូមសាក្សួរ

ខសនក្្នធានមន សេ (HR) នែើមបីទទួលបានចាប់ចមលងភាល មៗ។ 

ការេូទាត់តលើការបញ្ច ប់មុនកិចចសនា - និនោជក្អាចនឹងមានក្មម វ ិ្ ីទូទត់្

នលើការបញ្ចប់ម នក្ិចចសនា។ សូមពិនិត្យនមើលក្ចិច ត្ពមនត្ពៀងការងារ នសៀវនៅខណន្ទាំ

សត្មាប់និនោជិត្ ឬែល ឹមសារថ្ននគាលការណ៍របសន់ិនោជក្របស់អនក្។ 

អ្តថ ប្បតោជន៍ននការចូលនិវតតន៍ - ត្បសិននបើអនក្បានចូលរមួក្ន ុងគនត្មាងចូលនិវត្តន៍

របស់និនោជក្ ជាទូនៅអនក្រក្ាសិទធិជាក្់លាក្់នត្កាមគនត្មាងទាំងនន្ទេះ បន្ទា ប់ពីបញ្ចប់។  

សូមពិនិត្យនមើលការពណន៌្ទសនងខបអាំពីគនត្មាងរបស់អនក្ ឬទក់្ទងខសនក្្នធាន

មន សេ (HR)។ 

កាតពវកិចចជាប់កិចចសនា - ត្បសិននបើអនក្មានក្ិចច ត្ពមនត្ពៀងការងារ វអាច

សេល់សិទធិជាក្់លាក្់ែល់អនក្ បន្ទា ប់ពីការបញ្ចប់របស់អនក្។  សូមអានវនោយត្ប រងត្បយ័ត្ន។ 

សូមត្បាក្ែថា និនោជក្ក្ាំព ងសេល់អវ ើៗត្គប់ោ ងខែលក្ិចច ត្ពមនត្ពៀងខចងែល់អនក្។ 

គិត្អាំពីការពិភាក្ាជាមួយនមធាវ ើ។  

ឯកសារតោង - ោមចាប់ និនោជក្របស់អនក្អាចនឹងមិននិោយអវ ើអាំពីអនក្ ខែលមិន

ពិត្ និងប េះពាល់ែល់អនក្នទ។ ជាទូនៅ វអាចនឹងមិនរំខានែល់ការខសវ ងរក្ការងារងមី

របស់អនក្នទ។  ជាទូនៅ និនោជក្អាចខចក្រំខលក្ព័ត្៌មានពិត អាំពីអនក្ នៅនពល

នសន ើស ាំឯក្សារនោង។   

តតើខ្ញ ុំជុំពាក់និតោជករបសខ្់ញ ុំតែរឬតេ?  

ប្បតេលជា។ វអាត្ស័យនលើក្ិចច ត្ពមនត្ពៀងការងាររបស់អនក្ ឬនគាលការណ៍របស់និនោជក្។ 

អនក្ត្បខេលជាជាំពាក្់ – 

 រយៈនពល ម ននពលខែលអនក្ចាប់នសេើមការងារងមីជាមួយត្ក្ រមេ  នត្បកួ្ត្

ត្បខជង ត្បសិននបើអនក្បានច េះក្ិចច ត្ពមនត្ពៀងខែលមិនខមនជា

ការត្បកួ្ត្ត្បខជងជាមួយនិនោជក្ចាស់របស់អនក្ 

 ត្ទពយសមបត្ត ិ ឬសមាា រខែលនិនោជក្បានសេល់សត្មាប់ការងាររបស់អនក្ 

 ការពិចារ្នសេងនទៀត្ខែលអាចបងាា ញនៅក្ន ុងក្ិចចសនារបស់អនក្។ 
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 ទាំព័រទី 4 

 

អ្នកមិនប្តវូនបាេះបង់សិទធិរបស់អនក្ក្ន ុងការបេ ឹងនិនោជក្របស់អនក្ចាំនពាេះការបញ្ចប់

មិនត្ត្ឹមត្ត្វូនទ។ ត្បសិននបើនិនោជក្សេល់អត្ថ ត្បនោជន៍បខនថមែល់អនក្ ឬការទូទត់្

នលើការបញ្ចប់ម នក្ិចចសនាជាងន រូនឹង “ការែក្ការទមទរ” អនក្មិនត្ត្ូវច េះេត្ថនលខា

ន ើយ។  

ការេប់សាា ត់ការខូចខាតបតនថម ៖ ត្បសិននបើអនក្មានគនត្មាងបេ ឹងចាំនពាេះការបញ្ចប់

ែ សចាប់ អនក្ត្បខេលជាត្ត្វូបញ្ញា ក្់ថា អនក្ក្ាំព ងខសវ ងរក្ការងារងមី។ ន វ្ ើការចមលង

ត្បវត្ត ិរបូសនងខបខែលអនក្បាននសញើ។ រក្ាបញ្ា ីថ្នទីក្ខនលងខែលអនក្ោក្់ពាក្យ។ ត្បសិននបើ

គាម នភសត ុោងនទ ត្ លាការអាចនឹងបងាា ប់ឱ្យសេល់ទឹក្ត្បាក់្ែល់អនក្កាន់ខត្តិ្ច។  

តតើខ្ញ ុំអាច ពប្ងឹងសិេធ រិបសខ្់ញ ុំតោយរតបៀបណា? 

ត្បសិននបើអនក្នជឿជាក្់ថា និនោជក្របស់អនក្បានបាំពានសិទធិរបស់អនក្ ឬអន ញ្ញា ត្

ឱ្យអនក្ឈប់ពីការងារនោយែ សចាប់ អនក្ត្បខេលជាត្ត្វូន វ្ ើសក្មមភាពទាំងននេះ ៖ 

មជឈតតកមម។ ភាគីទីបីខែលមានភាពអពាត្ក្ឹត្នងឹន វ្ ើការសនត្មចចិត្តជាំនួសឱ្យត្ លាការ។ 

នគាលការណ៍របស់និនោជក្ ឬក្ិចច ត្ពមនត្ពៀងការងាររបស់អនក្អាចត្ត្មូវឱ្យ

មានមជឈត្តក្មម។   

 ត្បនភទត្បការមជឈត្តក្មមមួយចាំនួនមិនអាចអន វត្តបាននទ (មជឈត្តក្មម

ទ ាំងនន្ទេះមិនអាចបងខ ាំឱ្យអនក្ន វ្ ើវបាននទ) នៅក្ន ុងរែឋវ៉ា ស ីននោន។ 

សូមពិភាក្ាជាមួយនមធាវ ើ។ សូមខសវ ងយល់ថានត្ើអនក្ត្ត្វូខត្ ឬគួរខត្ត្វ៉ា

ចាំនពាេះបញ្ញា ថ្នការបញ្ចបរ់បស់អនក្។ 

 

នីតិវ ិ្ ីបដ ឹងតវ៉ា  ត្បសិននបើមានក្ិចច ត្ពមនត្ពៀងចរចារមួ។ ពិភាក្ាជាមួយត្ាំ្ងសេជីព

ភាល មៗ។ អន វត្តោមនីតិ្វ ិ្ ី នែើមបីនជៀសវងបាត់្បង់សិទធិរបស់អនក្។ សូមត្បាក្ែថា

អនក្យល់អាំពីវ។   

ប្បសិនតបើការអ្េះអាងរបស់អ្នកពាក់ព័នធនឹងការតរសីតអ្ើងខុសចាប់ អនក្អាចបេ ឹងនៅ

ត្ លាការរែឋក្ន ុងនពលខត្មួយ ខែលអនក្ោក្់ពាក្យបណេ ឹងជាមួយភាន ក្់ងាររោឋ ភិបាល

សេព័នធ  ឬរែឋ។   

ភាន ក្់ងារទាំងននេះអាចជួយបាន ៖  

 គណៈក្មមការសិទធិមន សេរែឋវ៉ា ស ីននោន  

 គណៈក្មមការឱ្កាសការងារនសម ើភាពគាន របសស់េរែឋអានមរកិ្ (“EEOC”) 

 

http://www.hum.wa.gov/
http://www.eeoc.gov/
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 ទាំព័រទី 5 

 

 មានរយៈតពលកុំណត់សប្មាប់ការរាយការណអ៍្ុំពីការតរសីតអ្ើង បន្ទា ប់ពី

អនក្បានបាត់្បង់ការងាររបស់អនក្។ សូមពិភាក្ាជាមួយនមធាវ ើភាល មៗ។ 

តតើខ្ញ ុំគួរតតពិភាកាជាមួយតមធាវតីែរឬតេ?  

ប្បតេលជា។ នទេះបីជាអនក្មិនោក្់ពាក្យបណេ ឹងក៏្នោយ អនក្គួរខត្ពិភាក្ា

ជាមួយនមធាវ ើការងារ។ វនឹងជួយឱ្យអនក្យល់អាំពីសិទធិរបស់អនក្។   

ប្បសិនតបើអ្នកមិនេេួលបានព័ត៌មានតែលអ្នកប្តវូការពីនិតោជករបស់អ្នកតេ 

សូមសាក្សួរនមធាវ ើ នែើមបីទទួលបានជាំនួយ។ បន្ទា ប់មក្និនោជក្អាចនឹងសេការ។ 

សូមពិភាកាជាមួយតមធាវ ីប្បសិនតបើអ្នកគិតថានិតោជកកុំពុងផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិត 

ឬមិនប្តឹមប្តវូ។ និនោជក្អាចន វ្ ើព ត្ថាគាត់្អន ញ្ញា ត្ឱ្យអនក្ឈប់ពីការងារនោយសារ

មូលនេត្ មួយ។ ប  ខនតជាការពិត្ គាត់្អន ញ្ញា ត្ឱ្យអនក្ឈប់ពីការងារនោយសារ

មូលនេត្ នសេង។ ត្បសិននបើគាម នជាំនួយពីនមធាវ ើនទ វអាចជានរឿងពិបាក្ក្ន ុងទទួលបាន

ការពិត្ នែើមបីបងាា ញថានត្ើនិនោជក្បានបាំពានសិទធិត្សបចាប់របស់អនក្ នៅនពល

គាត់្អន ញ្ញា ត្ឱ្យអនក្ឈប់ពីការងារឬអត់្។   

តតើខ្ញ ុំអាចតសវ ងរកតមធាវតីោយរតបៀបណា?  

សមាគមនមធាវ ើក្ន ុងត្ស រក្មួយចាំនួនសេល់ការបញ្ជ នូនមធាវ ើ។ រនបៀប

ខសវ ងរក្នមធាវ ើក្៏អាចជួយបានសងខែរ។ 

តតើខ្ញ ុំអាចតសវ ងយលប់តនថមតៅេីណា?  

ប្កមុធានារា៉ា ប់រងសុខភាព COBRA - ន្ទយក្ោឋ នការងារសេរែឋអានមរកិ្ ៖ រែឋបាល

ទទួលបនទ ុក្អត្ថ ត្បនោជន៍និនោជិត្ ៖ dol.gov/general/topic/health-plans/cobra  

អ្តថ ប្បតោជន៍ននភាពគាម នការងារ - WashingtonLawHelp.org មានវ ើនែអូ និង្នធាន

ខែលអាចនបាេះព មពបាន។ សូមច ចនលើ “សិទធិការងារ/ក្មមក្រក្សិោឋ ន” រចួច ចនលើ 

“អត្ថ ត្បនោជន៍ថ្នភាពគាម នការងារ។” 

ន្ទយក្ោឋ នសនត ិស ែការងាររែឋវ៉ា ស ីននោន ៖   esd.wa.gov 

ការេេួលបានប្បាក់តខចុងតប្កាយរបស់អ្នក ៖ 

ន្ទយក្ោឋ នត្បាក់្ឈន លួនិងនមា ងការងាររបស់ត្ក្សួងការងារនិងឧសាេក្មម

រែឋវ៉ា ស ីននោន  

(360) 902-5316; 1-866-219-7321; lni.wa.gov  

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-find-a-lawyer?ref=RUyse
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-find-a-lawyer?ref=RUyse
http://www.dol.gov/general/topic/health-plans/cobra
http://www.washingtonlawhelp.org/
http://www.lni.wa.gov/
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 ទាំព័រទី 6 

 

 គណៈក្មាម ្ិការការពារពលក្រ Casa Latina សត្មាប់ពលក្រត្ាំបន់ King 

ខែលមានត្បាក់្ចាំណូលទប (206) 686-2613 ឬ (206) 816-5824 ថ្ងៃន វ្ ើការ

ចាប់ពីនមា ង 10 ត្ពឹក្ – 6 លាៃ ច 

 

 Legal Voice មាននត្ចើននទៀត្ពាក្់ព័នធនឹងបញ្ញា ការងារនៅ  

legalvoice.org/tools-employment។ 

 

  

http://www.legalvoice.org/tools-employment


 
www.WashingtonLawHelp.org 
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 ទាំព័រទី 7 

 

េេួលបានជុំនួយផ្ល វូចាប់ 

 ោក់ពាកយតលើអីុ្ន្ឺណិតោមរយៈ CLEAR*Online -  nwjustice.org/apply-online  

 កុំពុងជួបបញ្ញា តផ្នកចាប់តៅកន ញងតុំបន់ King (នត្ៅពីការបនណេ ញនចញ 

ឬបណត ឹងស ាំផ្ដេ ច់ត្ទពយបញ្ញច ាំ) ខមននទ? សូមនៅទូរសពានៅ 2-1-1 (ឬឥត្គិត្ថ្ងល 1-

877-211-9274) នៅថ្ងៃន វ្ ើការនៅនមា ង  

8:00 ត្ពឹក្ - 6:00 លាៃ ច។ ពួក្នគនឹងបញ្ជ នូអនក្នៅអនក្សតល់ជាំនួយខសនក្ចាប់។ 

 កុំពុងជួបបញ្ញា តផ្នកចាប់តៅតប្ៅតុំបន់ King (នត្ៅពីការបនណេ ញនចញ 

ឬបណត ឹងស ាំផ្ដេ ច់ត្ទពយបញ្ញច ាំ) ខមននទ? នៅទូរសពាត្បចាាំការនៅ CLEAR ោមរយៈ

នលែ 1-888-201-1014 នៅថ្ងៃន វ្ ើការនៅនមា ង 9:15 ត្ពឹក្ - 12:15 លាៃ ច 

ឬោក្់ពាក្យនលើអ ីន្ឺណិត្ោមរយៈ nwjustice.org/apply-online។  

 កុំពុងប្បឈមមុខនឹងការបតណដ ញតចញឬ? សូមនៅទូរសពានៅនលែ 1-855-657-

8387។ 

 ប្បឈមមខុនឹងបណត ឹងសុុំផ្ដដ ច់ប្េពយបញ្ញច ុំឬ? សូមនៅទូរសពានៅនលែ 1-800-606-

4819។ 

 Unemployment Law Project សេល់ការត្ាំ្ងខសនក្ចាប់នៅ

សវន្ទការរែឋបាលខែលជាំទស់នឹងសិទធិរបស់អនក្ នែើមបីទទួលបានអត្ថ

ត្បនោជន៍ថ្នភាពគាម នការងារ។ ពួក្នគអាចខណន្ទាំបានត្គប់ជាំហាន

ថ្នែាំនណើរការឧទធរណ៍។ នៅទូរសពានៅពួក្នគោមរយៈ (206) 441-9178 ឬ  

1-888-441-9178។ 

Northwest Justice Project េេួលសាា ល់តោយកត ីរកីរាយនូវការងាររបស់សុំតេងតផ្នក

ចាប់តែលការតបាេះពុមពផ្ាយតែើមរបស់តយើងភាគតប្ចើនបានសប្មបសប្មួលតៅេីតនេះ។  

 

ការនបាេះព មពសាយននេះសតល់ព័ត្៌មានទូនៅទក្់ទងនឹងសិទធិ និងការ ទទួល ែ សត្ត្វូរបស់អនក្។ ឯក្សារននេះមិនខមន

នរៀបនរៀងន ើងសត្មាប់ការជាំនួសឱ្យការត្បឹក្ាសល វូចាប់ជាក្់លាក្់នទ។  

© 2021 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014 

(ការអន ញ្ញា ត្ឱ្យងត្ចមលង និងខចក្ចាយត្ត្វូបានសតល់ឱ្យសមព ័នធ រែឋវ៉ា ស ីននោន នែើមបីយ ត្ត ិ្ម៌ខែលនសម ើភាពគាន  

និងប គាលមាន ក្់ៗសត្មាប់នគាលបាំណងខែលមិនខមនពាណិជាក្មមខត្ប  ន ណ្ េះ។) 

https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
http://www.unemploymentlawproject.org/

