បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទទត់ផ ើម្បីអនុវតត សម្រាប់ការឈប់សម្រាក
ក្បាលលិមិត៖

បញ្ជ ីផ្ទ ៀងផ្ទទត់សម្រាប់ការឈប់សម្រាក្បព្យាបាលជម្ង ន
ឺ ិងម្រក្ប ុម្ម្ររួសារទទួ លបានការបង់ម្របាក្ប់
របស់អ្នក្ប

ច្បាប់ច្បម្ល ង៖

ការឈប់សម្រាក្បព្យាបាលជម្ង ឺនិងម្រក្ប ុម្ម្ររួសារទទួ លបានការបង់ម្របាក្ប់រឺផៅទីផនេះ
សម្រាប់អ្នក្ប ផៅផព្យលខ្ែលអ្ន ក្បម្រតូវការវាបំ្ុត។
ផម្របើបញ្ជ ីផ្ទ ៀងផ្ទទត់ផនេះផែើម្បីជួយអ្ន ក្បក្បនុងការម្របម្ូ លព្យ័ត៌ាននិង
ចាត់ វ ិធានការខ្ែលអ្ន ក្បម្រតូវការផែើម្បីដាក្ប់ពាក្បយសុំការឈប់សម្រាក្បខ្ែលទទួ លបានការប
ង់ម្របាក្ប់។
ការណែនាំអតថ ម្របផោជន៍សម្រាប់ការឈប់សម្រាកព្យាបាលជម្ង ឺ

និងម្រក ុម្ម្ររួសារទទួ លបានការ
បង់្
ររ បាក់
ក្បារខ្ែនំអ្តថ រ្មបផ ផោជន៍សរ្មាប់ក្បារឈប់ស្
រមាក្ប្
ប យាបាលជម្ង
្
ឺ
និងរ្មក្ប្
ប ុ្
រម្មរួ សារទទួលបានក្បារ
បង់រ្មបាក្ប្
ប់្
តល់ យ័
្ត៌ានអ្ំ យី
្រផបៀប
និង

ាក្ប្
ប់ ាក្ប្
បយសុអ្តថ
ំ រ្មបផ ផោជន៍

ាក្ប្
ប់ ាក្ប្
បយបែត ឹងទាម្ទារសំែង រ្មប

ាំសបាត ហ៍។ វាក្ប្
ប៏ យនយល់
្
អ្ំ យី
្សិទធិ

និងក្បារទទួលមុសរ្មតូវរបស់អ្នក្ប្
ប្
រមសបផៅតាម្ បាប់
្ ្
ងែខ្
រ។
អ្ន ក្ប្
ប

ាក្ប្
ប់ ាក្ប្
បយសុទទួ
ំ លមុស្
រមតូវ បំ្ផ

ុ ងក្បារខ្ែនំផនន

ាេះ

ែឹង យី
្ យ័
្ត៌ានផ ផៅក្ប្បន

។ ទាញយក្ប្
បក្បារ ខ្ែនំផ ផៅផរហទំ យ័
្រ paidleave.wa.gov/benefit-guide ។

ស្
ររ ាប់ការឈប់ស្
ររ ាកទា ងអស់៖
្តល់ផសចកត ីជូន ែ
ាំ ង
ឹ ជាលាយលកខ ែ៍អកសរ ល់និផោជករបស់អនក
និងរកាទុកចាប់ចម្ល ង
ម្ួ យចាប់។
-

ម្របសិនផបើអ្នក្បែឹងថាអ្ន ក្បនឹងឈប់សម្រាក្បជាម្ុន
សូ ម្ជូ នែំែឹងជាលាយលក្បខ ែ៍អ្ក្បសរ ផៅនិផោជក្បរបស់អ្នក្បោ៉ាងផោច្បណាស់ 30
ថ្ងង ម្ុនផព្យលឈប់សម្រាក្ប។

-

ម្របសិនផបើអ្នក្បម្រតូវការការឈប់សម្រាក្បទទួ លបានការបង់ម្របាក្ប់ផដាយម្ិនបានរំព្យឹ
ងទុក្ប
សូ ម្ជូ នែំែឹងែល់និផោជក្បរបស់អ្នក្បជាលាយលក្បខ ែ៍អ្ក្បសរភ្លលម្ៗផៅផព្យលអ្ន ក្ប
ែឹងថាអ្ន ក្បនឹងម្រតូវការឈប់សម្រាក្ប។

-

ផនេះអាច្បផ្វ ើបានជាអ្ុីខ្ម្ល ការសរផសរសំបុម្រត ឬផ្ញើសារតាម្ទូ រស័ព្យទ។ ម្រតូវម្របាក្បែ
ថារក្បាទុក្បច្បាប់ច្បម្ល ងម្ួ យច្បាប់។
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ម្របម្ូ លព្យ័តា
៌ នខាងផម្រកាម្ណ លអន កនឹងម្រតវូ ការផៅផព្យលអន កដាក់ពាកយ៖
-

ផលមសាងត់សនត ិសុមសងគ ម្

-

ឯក្បសារបញ្ជជក្ប់អ្តត សញ្ជាែ(សូ ម្ផម្ើលបញ្ជ ីឯក្បសារខ្ែលអាច្បទទួ លយក្បបាន )

-

បញ្ជ ីរាយនម្និផោជក្បទា ំងអ្ស់ខ្ែលអ្ន ក្បបានផ្វ ើការផអាយក្បនុងរយៈផព្យល 12
ខ្មក្បនល ងម្ក្បផនេះ។

ឯកសារឈប់សម្រាកផ្សងផទៀត៖
អ្ន ក្បក្ប៏ម្រតូវដាក្ប់ឯក្បសារជាក្ប់លាក្ប់
ផៅផព្យលអ្ន ក្បដាក្ប់ពាក្បយសុំផដាយខ្្ែ ក្បផលើម្ូលផហតុខ្ែលអ្ន ក្បឈប់
សម្រាក្បទទួ លបានការបង់ម្របាក្ប់៖


ការឈប់សម្រាកព្យាបាលជម្ង ឺ
-

ម្របសិនផបើអនកឈប់សម្រាកសម្រាប់ខ្ល ួនអន ក អន កនឹងម្រតវូ ការ៖
▪

ការបញ្ជជក្ប់ទម្រម្ង់ខ្បបបទសុមភ្លព្យ្ង ន់្ងរខ្ែលបានបំផព្យញផដាយ
អ្ន ក្ប្ត ល់ ផសវាខ្ងទា ំសុមភ្លព្យរបស់អ្នក្ប ឬ >

▪

ឯក្បសារសម្រាប់ការឈប់សម្រាក្បព្យាបាលជម្ង ឺម្ររួសារ
ឬឯក្បសារផ្សងផទៀត
ព្យីអ្នក្ប្ត ល់ផសវាខ្ងទា ំសុមភ្លព្យរបស់អ្នក្បខ្ែលអាច្បបញ្ជជក្ប់ព្យីអ្តថ ិភ្លព្យ
ថ្នសាថនភ្លព្យសុមភ្លព្យ្ង ន្
់ ង ររបស់អ្នក្ប។>



ការឈប់សម្រាកម្រក ុម្ម្ររួសារ៖
-

ម្របសិនផបើអនកឈប់សម្រាកសម្រាប់សាជិកម្ររួសារ អន កនឹងម្រតវូ ការ៖
▪

វ ិញ្ជាបនប័ម្រតបញ្ជជក្ប់អ្ំព្យីខ្បបបទសុមភ្លព្យ្ង ន់្ងរខ្ែលបានបំផព្យញ
ផដាយ អ្ន ក្ប្ត ល់ផសវាខ្ងទា ំសុមភ្លព្យរបស់ព្យួក្បផរ ឬ >

▪

ឯក្បសារសម្រាប់ការឈប់សម្រាក្បព្យាបាលជម្ង ឺម្ររួសារ
ឬឯក្បសារផ្សងផទៀត
ព្យីអ្នក្ប្ត ល់ផសវាខ្ងទា ំសុមភ្លព្យរបស់ព្យួក្បផរខ្ែលអាច្បបញ្ជជក្ប់ព្យីអ្តថ ិភ្ល
ព្យថ្នសាថនភ្លព្យសុមភ្លព្យ្ង ន់្ងររបស់អ្នក្ប។>

▪

ផយើងអាច្បផសន ើសុំឯក្បសារអ្ំព្យីទំនក្ប់ទំនងម្ររួសារ
ម្របសិនផបើផយើងានសំ ែួរអ្ំព្យីពាក្បយសុំរបស់អ្នក្ប។

-

ម្របសិនផបើអនកឈប់សម្រាកសម្រាប់កាំផែើតរបស់កូន ការសុាំកូនចិញ្ចឹម្
ឬកាលយជាឪព្យុកាតយចិញ្ចម្
ឹ ៖
▪

អ្ន ក្បម្ិនចាំបាច្ប់្តល់ឯក្បសារផែើម្បីបញ្ជជក្ប់ព្យីក្បំផែើត ការសុំក្បូនច្បិញ្ចឹម្
ឬការ
ដាក្ប់ផែើម្បីដាក្ប់ពាក្បយសុំសម្រាប់ការឈប់សម្រាក្បភ្លព្យជិតសន ិតរវាងឪ
ព្យុក្បាតយនឹងក្បូ ន។ ផយើងអាច្បផសន ើសុំវា
ម្របសិនផបើផយើងានសំែួរអ្ំព្យីពាក្បយសុំរ បស់អ្នក្ប។
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-

ម្របសិនផបើអនកឈប់សម្រាកផ ើម្បីចាំណាយផព្យលជាម្ួ យសាជិកម្ររួ សារផដាយ
សារណតការដាក់ព្យម្រាយ ឬម្រព្យឹតតិការែ៍ផោធា អន កនឹងម្រតវូ ការ៖
▪

បញ្ជជកាតព្យវ ក្បិច្បចសក្បម្ែ ឬឯក្បសារផោធា្ល វូ ការផ្សងផទៀត និង

▪

អ្ន ក្បម្របខ្ហលជាម្រតូវការឯក្បសារសត ីព្យីទំនក្ប់ទំនងម្ររួសារ
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ពាក្យ្ាំ្ប្ារ់ការឈរ់្ប្ាក្ពាបាលជម្ង ឺ
និងប្ក្ ុម្ប្រួ សារទទួ លបានការរង់ប្បាក្់
មុនពេលអ្ន កចាប់ព្តម
ើ
សៅសពលអន ក្ដាក្់ពាក្យ្ាំទទួ លបានអត្ថ ប្រសោជន៍តាម្អិន្រសែត្
អន ក្អាច្សប្ជើ្សរ ើ្វ ិ្ីដាក្់រែតឹងទាម្ទារ្ាំែងអត្ថ ប្រសោជន៍ប្រចាំ្បាតហ៍ររ្់អនក្ (តាម្អិន្រសែត្ ឬតាម្ទូ រ្័ពទ)
និងរសរៀរទទួ លការទូ ទាត្់អត្ថ ប្រសោជន៍ររ្់អនក្ (ដាក្់ប្បាក្់សដាយផ្ទទល់សៅរែនី្នគារររ្់អនក្ ឬសៅសលើរ័ែណឥែពនធ រង់ប្បាក្់ជាម្ន)
។ សៅសពលអន ក្ដាក្់ពាក្យ្ាំអត្ថ ប្រសោជន៍ជាម្ួ យពាក្យ្ាំប្ក្ដា្ អន ក្ប្ត្ូវបានក្ាំែត្់ច្សាំ ពាោះ៖
1.

ស្ញពា
ើ ក្យរែតឹងអត្ថ ប្រសោជន៍ប្រចាំ្បាតហ៍តាម្ទូ រ្័ពទសដាយទូ រ្័ពទសៅសលម 833-717-2273 ។

2.

ទទួ លបានការទូ ទាត្់អត្ថ ប្រសោជន៍ររ្់អនក្សៅសលើកាត្ឥែពនធ រង់ប្បាក្់ជាម្ន។

ប្រ្ិនសរើអនក្ច្ង់ដាក្់ពាក្យរែតឹងទាម្ទារ្ាំែងប្រចាំ្បាតហ៍ររ្់អនក្តាម្អិន្រសែត្ ឬទទួ លការទូ ទាត្់អត្ថ ប្រសោជន៍ររ្់អនក្តាម្រយៈ
ការដាក្់ប្បាក្់សដាយផ្ទទល់ អន ក្ប្ត្ូវណត្ដាក្់ពាក្យ្ាំតាម្អិន្រសែត្។ ច្ូ លសៅ www.paidleave.wa.gov ្ប្ារ់ព័ត្៌ានរណនថ ម្។
ការណែនាំអត្ថ ប្រសោជន៍្ប្ារ់ការឈរ់្ប្ាក្ពាបាលជម្ង ឺ
និងប្ក្ ុម្ប្រួ សារទទួ លបានការរង់ប្បាក្់្តល់ព័ត្ា
៌ នអាំពីរសរៀរដាក្់ពាក្យ្ាំអត្ថ ប្រសោជន៍ និងដាក្់ពាក្យរែតង
ឹ ទាម្ទារ្ាំែងប្រចាំ្បាតហ៍។
វាក្៏ពនយល់អាំពី្ិទធិ និងការទទួ លម្ប្ត្ូវររ្់អនក្ប្្រសៅតាម្ច្ារ់្ងណែរ។ ទាញយក្ការ ណែនាំសៅសរហទាំពរ័ payleave.wa.gov/benefitguide ឬស្ន ើ្ាំច្ារ់ច្ម្ល ងសដាយទូ រ្័ពទសៅសលម 833-717-2273 ។

ការណែនាំអ្ាំេីការដាក់ពាកយសុាំទទួ លបានអ្ត្ថ ប្បពោជន៍
ណ្នក្ព័ត្៌ានផ្ទទល់មល ួន និងទាំនក្់ទាំនង
្តល់ស្ែោះររ្់អនក្ សលម្នត ិ្ម្ងគ ម្ (SSN) នងងណមឆ្នាំក្ាំសែើត្ និងព័ត្៌ានទាំនក្់ទាំនង។
អា្យដាានណែលអន ក្្តលជ
់ ូ នរឺជាក្ណនល ងណែលសយើងនឹងស្ញើរកាត្ឥែពនធ រង់ប្បាក្់ជាម្ន និងការស្ល ើយ្ល ងស្េងសទៀត្។

ណ្នក្ព័ត្៌ានការងារ
សយើងនឹងសប្រើព័ត្ា
៌ នណែលអន ក្្តលស់ ែើម្បីរញ្ជាក្់ថាអន ក្បានស្វ កា
ើ រប្ររ់ប្គាន់សែើម្បីាន្ិទធិឈរ់្ប្ាក្។
•

ស្ែោះនិសោជក្។ ស្ែោះអាជីវក្ម្ែ ឬអងគ ការណែលអន ក្បានស្វ កា
ើ រ។

•

អន ក្ក្ាំែត្់អត្ត ្ញ្ជាែអាជីវក្ម្ែ រ ួម្ (UBI) ឬសលមអត្ត ្ញ្ជាែនិសោជិក្្ហព័នធ (FEIN) ។ ណ្វ ងរក្ UBI
ររ្់និសោជក្ររ្់អនក្សដាយសាក្្ួ រពួ ក្សរ ឬសដាយសប្រើឧរក្រែ៍រក្សម្ើល UBI សៅសលើសរហទាំព័រររ្់នយក្ដាានប្បាក្់ច្ែ
ាំ ូ ល
(www.DOR.wa.gov) ។

•

កាលររ ិសច្ឆ ទចរ់ស្តើម្ការងារ និងកាលររ ិសច្ឆ ទរញ្ច រ់ការងារ។ ប្រ្ិនសរើពួក្សរជានិសោជក្រច្ចុរបនន ររ្់អនក្
្ូ ម្ទក្កាលររ ិសច្ឆ ទរញ្ច រ់ទសទ សហើយរូ ្្ីក្ប្រអរ់សែើម្បីរងាាញថាពួ ក្សរជានិសោជក្រច្ចុរបនន ររ្់អនក្។

ណ្នក្ព័ត្៌ានឈរ់្ប្ាក្
សយើងនឹងស្ន ើ្ាំព័ត្៌ានអាំពីការស្ន ើ្ាំឈរ់្ប្ាក្ររ្់អនក្រ ួម្ទា ាំងប្រសេទននការឈរ់្ប្ាក្ណែលអន ក្ក្ាំពងស្ន ើ្ាំ (ការពាបាលជម្ង ឺ ប្រួ សារ
ភាពជិត្្ន ិត្រវាងឪពក្ាតយនឹងក្ូ នរនទរ់ពីក្ាំសែើត្ ឬការដាក្់ក្ូន ឬកាត្ពវ ក្ិច្ចសោធា) និងកាលររ ិសច្ឆ ទចរ់ស្ត ើម្ និងរញ្ច រ់ណែលអន ក្រំពឹងទក្។

សត្ើាននរណាានក្់អាច្រាំសពញទប្ម្ង់ណរររទសនោះ្ប្ារ់ម្ុាំបានសទ?
អន ក្អាច្្ត ល់្ិទធិឱ្យររគ លស្េងសទៀត្ស្វ ើ្ក្ម្ែ ភាពជាំនួ្អន ក្ក្នុងសគាលរាំែងទទួ លបានអត្ថ ប្រសោជន៍ពីប្បាក្់ណមប្រួ សារ និងការឈរ់្ប្ាក្ពាបាលជម្ង ឺ។
សែើម្បីស្វ ើែូច្សនោះ ្ូ ម្រាំសពញ្ាំែាំណរររទត្ាំណាងសដាយានការអនញ្ជាត្ណែលបានក្ាំែត្់។ ទាក្់ទងម្ក្សយើងម្ុាំតាម្សលម 833-717-2273
សែើម្បីទទួ លបានឯក្សារច្ារ់ច្ម្ល ង។

ការដាក់ពាកយសុាំរបស់អ្នក
ស្ញើពាក្យ្ាំណែលបានរាំសពញរ ួច្ ច្ារ់ច្ម្ល ងឯក្សាររញ្ជាក្់អត្ត ្ញ្ជាែររ្់អនក្ និងឯក្សារគាាំប្ទស្េងៗសទៀត្ (វ ិញ្ជារនរ័ប្ត្រញ្ជាក្់ពីសាថនភាព្មភាព្ង ន់្ងរ
្ាំែាំណរររទត្ាំណាងណែលបានអនញ្ជាត្។ ល។ ) សៅ៖

Employment Security Department
Paid Family and Medical Leave Care Center
P.O. Box 19020
Olympia, WA 98507-0020

ការណែនាំពាក្យស្ន ើ្ាំអត្ថ ប្រសោជន៍
បានស្វ ើរច្ចុរបនន ភាពសៅណមវ ិច្ឆ កា
ិ ឆ្នាំ 2019

Khmer ណមែ រ

ទាំព័រ i នន i

ពត្ើមានសាំែួរឬពទ?
ប្រ្ិនសរើអនក្ាន្ាំែួរ្ូ ម្ទាក្់ទងម្ក្សយើងម្ុាំតាម្សលម 833-717-2273 ឬ paidleave@esd.wa.gov។

ការណែនាំពាក្យស្ន ើ្ាំអត្ថ ប្រសោជន៍
បានស្វ ើរច្ចុរបនន ភាពសៅណមវ ិច្ឆ កា
ិ ឆ្នាំ 2019

Khmer ណមែ រ

ទាំព័រ ii នន i

ពាក្យ្ាំអត្ថ ប្រសោជន៍
ណ្នកទី 1៖ េ័ត្៌មានផ្ទាល់ខ្ល ួន
ព្មោះ (ព្មោះផ្ទាល់ខ្ល ួន ព្មោះកណ្ត
ត ល ព្មោះកាំពែើត្ ព្មោះប្ត្កូ ល) *៖
SSN*៖
ថ្ងៃណខ្ឆ្នាំកាំពែើត្*៖
ពលខ្ទូ រស័េា*៖
អាសយដាានអ្ុីណមល៖

ិ ធីីទាំនក់ទាំនដណលលពេចិត្ត្ត*៖


ទូ រ្័ពទ



អីណម្ល



្ាំរប្ត្

អាស័យដាានព្ញើសាំបុប្ត្តាមថ្ប្បសែីយ៏*៖

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ពេទ*៖


ប្្ី



ប្រ ុ្



ម្ិនប្្ីឬម្ិនប្រ ុ្



ម្ិននិោយលអ ជាង

ពត្ើមួយណ្តកនុដិាំពណ្តមខាដពប្កាមណលលេត្េែ៌នលអ បាំ្ុត្ អ្ាំេីេូជេដសជនជាត្ត្របស់អ្នក? ិូ រពប្ជើសយករាល់ិពមល ើយណលលមាន។


ជនជាត្់ណ្បក្្



ជនជាត្ិអាសម្រ ិក្ណ្បក្សមែ ឬអាហ្រហវិក្



ជនជាត្ិអាសម្រ ិក្ឥណា
ា ឬសែើម្ក្ាំសែើត្អាឡាសាា



ជនជាត្ិអាសម្រ ិក្អា្ីខាងត្បូង ឬអាសម្រ ិក្ខាងត្បូងអា្ី



ជនជាត្ិអាសម្រ ិក្អា្ីរូពា៌ ឬអា្ីរូពា៌



ជនជាត្ិអាសម្រ ិក្អា្ីអាសរន យ៍ ឬអា្ីអាសរន យ៍



ជនជាត្ិអាសម្រ ិក្សែើម្ហានវ៉ៃ ឬសកាោះបា៉ា្ីហវិក្



សអ្ា៉ាញ ឬឡាទីន



ជនជាត្ិអាសម្រ ិក្ម្ជឈិម្រូ ពា៌ ឬអារ៉ៃរ់



ម្ិននិោយលអ ជាង



ស្េងៗ

* ិដអុលបង្ហាចថាប្បអ្ប់ ណលលប្ត្ូិបាំពេច

ការណែនាំពាក្យស្ន ើ្ាំអត្ថ ប្រសោជន៍
បានស្វ ើរច្ចុរបនន ភាពសៅណមវ ិច្ឆ កា
ិ ឆ្នាំ 2019

Khmer ណមែ រ

ទាំព័រ 1 នន 7

ណ្នកទី 2៖ េ័ត្៌មានការង្ហរ
ពយើដប្ត្ូិការប្បិត្ត ត្ការង្ហររបស់អ្នកពលើមបីកាំែត្់ថាពត្ើអ្នកបានពីវ ើការប្រប់ប្ាន់ពលើមបីមានលកខ ែៈសមបត្ត ត្ប្រប់ប្ាន់សប្មាប់ទទួ លបានការឈប់សប្មាក។
សូមពរៀបរាប់នត្ពោជត្កនីមួយៗណលលអ្ន កបានពីវ ើការតាាំដេីថ្ងៃទី 1 ណខ្មករាឆ្នាំ 2019 ។
ពត្ើស្ថថនភាេការង្ហរបិចុបបនន របស់អ្នកមានលកខ ែៈលូ ិពមេ ិណលរ?*


និសោជិត្ប្បាក្់ណមសពញសា៉ាង



និសោជិត្សប្ៅសា៉ាង ឬនិសោជិត្ស្វ ើការតាម្សា៉ាង



គាែនការងារស្វ ើ

ព្មោះនត្ពោជក*៖

UBI ឬ FEIN៖
ពត្ើពនោះជានត្ពោជកបិចុបបនន របស់អ្នកណលរឬពទ?*


បាទ/ច្



សទ

ពត្ើអ្នកមានរពប្មាដិដ់ឈប់សប្មាកេីនត្ពោជកពនោះណលរឬពទ?*


បាទ/ច្



សទ

ពត្ើអ្នកបានជូ នលាំែឹដលល់នត្ពោជកពនោះថាអ្ន កមានរពប្មាដិដ់ឈប់សប្មាកណលរឬពទ?*


បាទ/ច្



សទ



ត្ប្ម្ូវការបានលោះរង់

ពបើណមន ពត្ើអ្នកបានជូនលាំែឹដលល់េួកពរពៅថ្ងៃណ្ត?* _____________________________________________

កាលបរ ធពិេ ទចាប់ព្តើមការង្ហរ*៖

កាលបរ ធពិេ ទបញ្ច ប់ការង្ហរ*៖

ពលខ្ទូ រស័េារបស់នត្ពោជក*៖

អាស័យដាាននត្ពោជត្ក*៖

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ព្មោះនត្ពោជក៖

UBI ឬ FEIN៖
ពត្ើពនោះជានត្ពោជកបិចុបបនន របស់អ្នកណលរឬពទ?


បាទ/ច្



សទ

ពត្ើអ្នកមានរពប្មាដិដ់ឈប់សប្មាកេីនត្ពោជកពនោះណលរឬពទ?


បាទ/ច្



សទ

ពត្ើអ្នកបានជូ នលាំែឹដលល់នត្ពោជកពនោះថាអ្ន កមានរពប្មាដិដ់ឈប់សប្មាកណលរឬពទ?


បាទ/ច្

ការណែនាំពាក្យស្ន ើ្ាំអត្ថ ប្រសោជន៍
បានស្វ ើរច្ចុរបនន ភាពសៅណមវ ិច្ឆ កា
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សទ



ត្ប្ម្ូវការបានលោះរង់

ពបើណមន ពត្ើអ្នកបានជូនលាំែឹដលល់េួកពរពៅថ្ងៃណ្ត? _____________________________________________

កាលបរ ធពិេ ទចាប់ព្តើមការង្ហរ៖

កាលបរ ធពិេ ទបញ្ច ប់ការង្ហរ៖

ពលខ្ទូ រស័េារបស់នត្ពោជក៖

អាស័យដាាននត្ពោជត្ក៖ _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ព្មោះនត្ពោជក៖

UBI ឬ FEIN៖
ពត្ើពនោះជានត្ពោជកបិចុបបនន របស់អ្នកណលរឬពទ?


បាទ/ច្



សទ

ពត្ើអ្នកមានរពប្មាដិដ់ឈប់សប្មាកេីនត្ពោជកពនោះណលរឬពទ?


បាទ/ច្



សទ

ពត្ើអ្នកបានជូ នលាំែឹដលល់នត្ពោជកពនោះថាអ្ន កមានរពប្មាដិដ់ឈប់សប្មាកណលរឬពទ?


បាទ/ច្



សទ



ត្ប្ម្ូវការបានលោះរង់

ពបើណមន ពត្ើអ្នកបានជូនលាំែឹដលល់េួកពរពៅថ្ងៃណ្ត? _____________________________________________

កាលបរ ធពិេ ទចាប់ព្តើមការង្ហរ៖

កាលបរ ធពិេ ទបញ្ច ប់ការង្ហរ*៖

ពលខ្ទូ រស័េារបស់នត្ពោជក៖

អាស័យដាាននត្ពោជត្ក៖

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* ិដអុលបង្ហាចថាប្បអ្ប់ ណលលប្ត្ូិបាំពេច

ការណែនាំពាក្យស្ន ើ្ាំអត្ថ ប្រសោជន៍
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ណ្នកទី 3៖ េ័ត្៌មានឈប់សប្មាក
ពប្ជើសពរ ើសប្បពេទថ្នការឈប់សប្មាកណលលបានពសនើសុាំ *៖


ការឈប់សប្មាកេាបាលជមៃ ឺសប្មាប់ខ្ល ួនអ្ន ក
ប្រ្ិនសរើណម្ន សត្ើអនក្ម្ិនអាច្ស្វ ើការបានសទសដាយសារសាថនភាព្មភាព្ង ន់្ងរទាក្់ទងនឹងការានន្ទ សពាោះឬសទ?





បាទ/ច្



សទ

ឈប់សប្មាកណងទាំសមាជត្កប្រួ ស្ថរ
សរើាន សត្ើ្ាជិក្ប្រួ សារណាម្ួ យណែលអន ក្នឹងឈរ់្ប្ាក្?





ឪពក្ាតយ (ឬឪពក្ាតយររ្់រតីឬប្រពនធ )



រត ីឬប្រពនធ



ក្ូ ន ក្ូ នប្រសារប្រ ុ្ ក្ូ នប្រសារប្្ី



រងរអ ូន



សៅ



ជីែូនជីតា (ឬជីែូនជីតាររ្់រតីឬប្រពនធ )



ស្េងៗ៖ ______________________________________________

ការភាាប់បនាប់េីកាំពែើត្ ឬការដាក់កូន
សរើាន នងង ណមឆ្នាំក្ាំសែើត្ ឬក្ណនល ងដាក្់៖ _________________________________



កាត្េវ កត្ិចពោធា

ពត្ើអ្នករំេឹដថានឹដឈប់សប្មាករយៈពេលបុនមន?*
នងង ចរ់ស្ត ើម្៖ __________________________________

នងង រញ្ច រ់៖ __________________________________

ពត្ើអ្នកបាន ឬអ្ន កនឹដទទួ លបានសាំែដនត្ពោជត្ត្ ឬអ្ត្ថ ប្បពោជន៍អ្ត្់ការង្ហរសប្មាប់រយៈពេលណលលអ្ន កពសនើសុាំឈប់សប្មាកឬពទ?*


បាទ/ច្



សទ

ពត្ើអ្នកលឹដពទថាអ្ន កប្ត្ូិការឈប់សប្មាកជាមុន?*


បាទ/ច្



សទ

ការណែនាំពាក្យស្ន ើ្ាំអត្ថ ប្រសោជន៍
បានស្វ ើរច្ចុរបនន ភាពសៅណមវ ិច្ឆ កា
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* ិដអុលបង្ហាចថាប្បអ្ប់ ណលលប្ត្ូិបាំពេច

ណ្នកទី 4៖ ការយល់ប្េម នត្ដការិុោះហត្ថ ពលខា
ការឈរ់្ប្ាក្ពាបាលជម្ង ឺ និងប្ក្ ុម្ប្រួ សារទទួ លបានការរង់ប្បាក្់អាច្ណច្ក្រំ ណលក្ និងទទួ លព័ត្៌ានអាំពីអនក្( ឬរែតឹងទាម្ទារររ្់អនក្ )ជាម្ួ យទីភានក្់ងារ
ម្នទ ីរ ឬនិសោជក្ស្េងសទៀត្។ សយើងប្រណហលជាប្ត្ូវស្ទ ៀងផ្ទទត្់ព័ត្៌ានណែលអន ក្្ត ល់ សហើយអាច្ស្ន ើ្ាំព័ត្៌ានរណនថ ម្តាម្ត្ប្ម្ូវការ។
ប្រ្ិនសរើអនក្រងាាញមល ួនអន ក្ម្ ឬែឹងពីព័ត្៌ានលាក្់សលៀម្ពីសយើងសនោះ វានឹងប្ត្ូវបានចត្់ទក្ថាជាការណក្ល ងរនល ាំ។ ប្រ្ិនសរើអនក្្ត ល់ព័ត្៌ានម្ិនប្ត្ឹម្ប្ត្ូវ
សយើងអាច្រែិស្្ពាក្យ្ាំអត្ថ ប្រសោជន៍ររ្់អនក្ ឬត្ប្ម្ូវឱ្យអន ក្្ងអត្ថ ប្រសោជន៍ណែលសរ បាន្ត ល់ឱ្យអន ក្។ អន ក្អាច្ប្រឈម្នឹងការផ្ទក្ពិន័យ
ឬការកាត្់សទា្ប្ពហែ ទែា។


ម្ុាំយល់ប្ពម្ច្ាំសពាោះការរងាាញព័ត្៌ានររ្់ម្ុាំ សហើយម្ុាំបានស្ល ើយ្ាំែួរពាក្យ្ាំសដាយសសាែោះប្ត្ង់។*

ហត្ថ ពលខា*៖

កាលបរ ធពិេ ទ*៖

ព្មោះជាអ្កសរេុមព *៖

ប្រ្ិនសរើអនក្ណែលដាក្់ពាក្យ្ាំទទួ លបានអត្ថ ប្រសោជន៍ម្ិនអាច្ច្ោះហត្ថ សលខាសលើណរររទសនោះបានសទសដាយសារសាថនភាព្មភាព ឬររួ ្្ង ន់្ងរ
អន ក្ត្ាំណាងណែលានការអនញ្ជាត្អាច្ច្ោះហត្ថ សលខាជាំនួ្ពួ ក្សរបានប្រ្ិនសរើពួក្សរដាក្់ទប្ម្ង់ ណរររទត្ាំណាងណែលានការអនញ្ជាត្។

ព្មោះអ្ន កត្ាំណ្តដណលលមានសត្ទធត្អ្ាំណ្តិ៖

ហត្ថ ពលខារបស់អ្នកត្ាំណ្តដណលលមានសត្ទធត្អ្ាំណ្តិ ៖

កាលបរ ធពិេ ទ៖

ពលខ្ទូ រស័េា៖

អ្ុីណមល៖

* ិដអុលបង្ហាចថាប្បអ្ប់ ណលលប្ត្ូិបាំពេច

ការណែនាំពាក្យស្ន ើ្ាំអត្ថ ប្រសោជន៍
បានស្វ ើរច្ចុរបនន ភាពសៅណមវ ិច្ឆ កា
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ឯកសារបញ្ញាក់អតត សញ្ញាណ
ឯកសារ បញ្ញា ក់ អ តត សញ្ញា ណខ្ែលអាច្ទទួ លយកបានសម្រាប់ កា រ ឈប់ ស ម្រាកពាបាលជម្ង ឺ
និ ង ម្រ ក ម្
ុ ម្ររួ សារទទួ លបានការបង់ ម្រ បាក់
អន កម្រតូវខ្ត្ត ល់ឯកសារបញ្ញាក់អតត សញ្ញាណជាម្ួ យនឹងពាកយសាំឈប់ការឈប់សម្រាកពាបាលជម្ង ឺ និងម្រក ុម្ម្ររួសារទទួ លបានការបង់ម្របាក់របស់អនក។
ឯកសារបញ្ញាក់អតត សញ្ញាណក៏ម្រតូវ្ត ល់ជូនអន កតាំណាងខ្ែលម្រតូវបានចាត់តាំងខ្ែលានសិទធិអាំណាច្។ សូមបញ្ជន
ូ ឯកសារមួ យ ឬឯកសារជំនួសពីរ ពីបញ្ជ ីខាងក្រោម។
សូ ម្កាំផ្ញើឯកសារផែើម្។

ឯកសារម្ួ យ( ម្ួ យកនុងច្ាំផណាម្ឯកសារទាំងផនេះ)
•

មានសុពលភាព រដ្ឋាភិបាលសហរែា អាផម្រ ិក (សហព័នធ ឬរែា បានផច្ញនូ វម្របផភទអតត សញ្ញាណប័ណណ) ានន័យថាលិមិតឆ្ល ងខ្ែន លិមិតឆ្ល ងខ្ែនអតត សញ្ញាណប័ណណ
ប័ណណបញ្ញាក់បខ្នែ ម្ ឬប័ណណផបើកបរប័ណណឆ្ល ងម្រពាំខ្ែនទិដ្ឋាការ B1 / B2 ជាផែើម្)

•

មានសុពលភាព អតត សញ្ញាណប័ណណសញ្ញាតិអាផម្រ ិក និងផសវាអផតតម្របផវសន៍។ ទម្រម្ង់ខ្ែលអាច្ទទួ លយកបានរឺ៖
▪

▪

ឯកសារផទសច្រណ៍ជនផភៀសមល ួនអាផម្រ ិក I-571

របស់សហរែា អាផម្រ ិកផែើម្បីបញ្ចល
ូ ឯកសារផ្វ ើែាំផណើរច្ូ លផ ើង វ ិញ

▪

ការអនញ្ញាតការងារ I-766

ប័ណណសានក់ផៅអច្ិន្នត យ៍ I-551

▪

•

លិមិតអនញ្ញាតផលម I-327

មានសុពលភាព រដ្ឋាភិបាលបរផទសបានផច្ញនូ វទម្រម្ង់អតត សញ្ញាណប័ណណ ( ច្ជាលិមិតឆ្ល ងខ្ែន អតត សញ្ញាណប័ណណកងសល អតត សញ្ញាណប័ណណ ឬ“ សីែលា”
ខ្ែលានហតែ ផលខា និងរ ូបថត។ ល។ )ែូ

•

មានសុពលភាព អតត សញ្ញាណប័ណណច្េះផ្ែេះច្ូ លផរៀនពីកលសម្ព ័នធឥណា
ា ខ្ែលម្រតូវបានទទួ លសាាល់ផដ្ឋយសហព័នធ( ម្រតូវខ្តបញ្ចល
ូ ហតែ ផលខា និងរ ូបថតរបស់អនក )

•

មានសុពលភាព ការ ិយាល័យកិច្ចការឥណា
ា របស់អាផម្រ ិកបានផច្ញអតត សញ្ញាណប័ណណ( ម្រតូវានហតែ ផលខា និងរ ូបថតរបស់អនក )

ឯកសារជាំនួស( ពីរកនុងច្ាំផណាម្ឯកសារទាំងផនេះ)
•
•

បានផុតកំណត់ រដ្ឋាភិបាលសហរែា អាផម្រ ិក(សហព័នធ ឬរែា ) បានផច្ញនូ វអតត សញ្ញាណប័ណណ( ឧទហរណ៍លិមិតឆ្ល ងខ្ែន លិមិតឆ្ល ងខ្ែនអតត សញ្ញាណប័ណណ ប័ណណផបើកបរម្របផសើរ
ឬប័ណណផបើកបរប័ណណឆ្ល ងម្រពាំខ្ែនទិដ្ឋាការ B1 / B2 ជាផែើម្ )
បានផុតកំណត់ អតត សញ្ញាណប័ណណសញ្ញាតិអាផម្រ ិក និងផសវាអផតតម្របផវសន៍។ ទម្រម្ង់ខ្ែលអាច្ទទួ លយកបានរឺ៖
▪

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

▪

លិមិតអនញ្ញាតផលម I-327

▪

ឯកសារផទសច្រណ៍ជនផភៀសមល ួនអាផម្រ ិក I-571

របស់សហរែា អាផម្រ ិកផែើម្បីបញ្ចល
ូ ឯកសារផ្វ ើែាំផណើរច្ូ លផ ើង វ ិញ

▪

ការអនញ្ញាតការងារ I-766

ប័ណណសានក់ផៅអច្ិន្នត យ៍ I-551

បានផុតកំណត់ រដ្ឋាភិបាលបរផទសបានផច្ញនូ វទម្រម្ង់អតត សញ្ញាណប័ណណ ( ែូ ច្ជាលិមិតឆ្ល ងខ្ែនអតត សញ្ញាណ ប័ណណកងសល អតត សញ្ញាណប័ណណ ឬ“ សីែលា”
ខ្ែលានហតែ ផលខា និងរ ូបថត។ ល។ )
ឯកសារសាំកូនច្ិញ្ចឹម្
លិមិតបញ្ញាក់កាំផណើតអាផម្រ ិក ឬបរផទសខ្ែលបានបញ្ញាក់
ប័ណណច្េះបញ្ា ីកាំផណើតខ្ែលានបញ្ញាក់( ម្រតូវានផ្ែេះនថងខ្មឆ្នាំកាំផណើត ទីកខ្នល ងកាំផណើត កាលបរ ិផច្ឆ ទឯកសារ និងកាលបរ ិផច្ឆ ទផច្ញសពលភាព )
លិមិតអនញ្ញាតអាវ្ខ្ែលានសពលភាពផច្ញផដ្ឋយទីភានក់ងាររែា ឬផខាន្ី
របាយការណ៍កងសលកាំផណើតផៅបរផទស
វែត ននម្រកឹតយរបស់តលាការ / លាំដ្ឋប់ននភាពអាម្រស័យ
លិមិតផបាសសាាត ឬកាំណត់ម្រតផបើកបរពីរែា DMV
ម្រកឹតយខ្លងលេះខ្ែលបានបញ្ញាក់
លិមិតអនញ្ញាតផរៀបការ / វ ិញ្ញាបនបម្រតបញ្ញាក់
អាជាញប័ណណ វ ិជាាជីវៈ(រិលានបដ្ឋាយិកា ម្ររូផពទយ វ ិសវ ករ។ ល។ )
ម្របតិចា រ ិកសាលាផរៀន ឬកាំណត់ម្រត
អតត សញ្ញាណប័ណណនិសសិតខ្ែលានសពលភាពផច្ញផដ្ឋយម្ហាវ ិទាល័យ ឬសាកលវ ិទាល័យខ្ែលានការទទួ លសាាល់ជាលកខ ណៈជាតិ
លិមិតសាាល់អតត សញ្ញាណនិផយាជិតែឹកជញ្ជន
ូ (TWIC)
ការច្េះបញ្ា ីយានយនត ឬប័ណណសាាល់កម្ែ សិទធិ(ប័ណណសាាល់កម្ែ សិទធិភាលម្ៗម្ិនអាច្ទទួ លយកបានផទ )
វ ិក័យប័ម្រតផម្របើម្របាស់កនុង្ទេះ ( ហាាស អរា ីសនី ទឹក សាំមម្ លូ ទឹក ែី ទូ រស័ពទ ទូ រទសសន៍ អិន្ឺណិត ISTA )
លិមិតទទួ លបានអតែ ម្របផយាជន៍ពី DSHS (ផវជាសា្សត អាហារ។ ល។ )
ភ័សតុតងននភាពជាាចស់្ទេះ(ឯកសារបញ្ញចាំ ឯកសារពនធ អច្លនម្រទពយប័ណណ កម្ែ សិទធិ ប័ណណសាាល់កម្ែ សិទធិ។ ល។ )
សាំបម្រតអាជីវកម្ែ ពីរែា សហព័នធ កលសម្ព ័នធ ផខាន្ី ឬអងា ភាពរដ្ឋាភិបាលទីម្រក ុង
ផលមអតត សញ្ញាណកម្ែ ពនធ បរា ល (ITIN) លិមិតពីផសវាកម្របាក់ច្ាំណូលន្ទកនុង (IRS)
ាចស់្ទេះ ឬផោលនផយាបាយធាតម៉ា ប់រងរបស់អនកជួ ល
ផោលនផយាបាយ ឬវ ិកក យបម្រតធាតម៉ា ប់រងផដ្ឋយសវ ័យម្របវតត ិ
ម្ូ លបបទនប័ម្រត ឬមិតតប័ណណខ្ែលានផ្ែេះនិផយាជក និងផលមទូ រស័ពទ ឬអាសយដ្ឋាន
ទម្រម្ង់ W-2 ពីនិផយាជក ឬទម្រម្ង់ 1099
ឯកសារយថការ(វ ិកក យបម្រត កិច្ចសនា។ ល។)

ឯកសារផ្ទៀងផ្ទទត់អតត សញ្ញាណ
បានផ្វ ើបច្ចុបបនន ភាពផៅខ្មវ ិច្ឆ កា
ិ ឆ្នាំ 2019

Khmer ខ្មែ រ

ទាំព័រ 1 នន 1

U.S. Bank ReliaCard® �រប��ញមុន�រទទួ លយក
េ��ះកម� វ �ធី៖
�រឈប់ស្រ�កស្រ�ប់�រឈឺនិង្រក �ម្រគ� �រែដលេ�ែតទទួ ល�ន្រ�ក់ឈ� �លរដ� ��សុីនេ�ន

(Washington Paid Family & Medical Leave)

ៃថ� េស�្រប�ំ
ែខ

$0

ក��ង�រទិញម� ង

$0

�រដក្រ�ក់�ម�៉សុីន
េអធីអឹម

ផ��ក�ច់្រ�ក់
េឡើង វ �ញ

$0 ក��ងប��ញ

N/A

$2.50 េ្រ�ប��ញ
េមើលតុល្យ�រេអធីអឹម (ក��ងប��ញ ឬេ្រ�ប��ញ)

$0

េស�កម� អតិថិជន (��ក់�រស� ័យ្របវត� ិ ឬ��ក់�រ�មនុស្ស)

$0 ក��ង�រេ�ទូ រស័ព�ម�ង

�ពអសកម�

$0

េយើងគិតកៃ្រមេស� 3 ្របេភទេផ្សងេទៀត។�ង
ំ េនះគឺ�ៃថ� េស�មួ យចំនួន៖

�រដក្រ�ក់�ម�៉សុីនេអធីអឹមអន� រ�តិ

$3.00

្របតិបត� ិ�រអន� រ�តិ

3%

មិន�នឥណ�នេលើសសមតុល្យ/លក� ណៈពិេសសឥណ�ន។
្រ�ក់របស់អ�ក�នសិទ�ិទទួ ល�ន����ប់រង FDIC។
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នទូ េ�អំពីគណនីបង់្រ�ក់�មុន សូ មចូ លេមើល cfpb.gov/prepaid។
ែស� ងរកព័ត៌�នលម� ិត និងលក� ខណ�ស្រ�ប់ៃថ�េស� និងេស�កម� � ំងអស់េ�ក��ងក�� ប់ប័ណ�
ឬ�រេ�ទូ រស័ព�េ�េលខ 1-888-964-0359 ឬចូ លេមើល usbankreliacard.com។

CR-18222823

U.S. Bank ReliaCard® ��ងៃថ�េស�
េ��ះកម� វ �ធី៖ �រឈប់ស្រ�កស្រ�ប់�រឈឺនិង្រក �ម្រគ� �រែដលេ�ែតទទួ ល�ន្រ�ក់ឈ� �លរដ� ��សុីនេ�ន

(Washington Paid Family & Medical Leave)
�លបរ �េច� ទ្របសិទ��ព៖ ែខសី� ��ំ 2019
ៃថ�េស��ំងអស់

ចំនួន

ព័ត៌�នលម� ិត

ទទួ ល�ច់្រ�ក់
�រដក្រ�ក់�ម�៉សុីនេអធីអឹម
(ក��ងប�
� ញ)
�រដក្រ�ក់�
ម�៉សុីនេអធីអឹ
ម (េ្រ�ប�
� ញ)

$0

េនះគឺ�ៃថ�េស�ក��ង�រដក្រ�ក់ម�ងរបស់េយើង។ “ក��ងប�
� ញ” សំេ�េលើ���រ�េមរ �ក ឬ
MoneyPass® ប�
� ញេអធីអឹម។ ទី�ំង�ចរក�ន�ម usbank.com/locations ឬ

moneypass.com/atm-locator។
$2.50

�រដក�ច់្រ�ក់ពីអ�កទទួ ល
ឬេបើក្រ�ក់េ�ធ��រ

េនះគឺ�ៃថ�េស�របស់របស់េយើងក��ង�រដក្រ�ក់ម�ង។ "េ្រ�ប�
� ញ"
សំេ�េ�េលើ�៉សុីនេអធីអឹម� ំងអស់ែដលេ�េ្រ�ធ��រ�េមរ �ក ឬប�
� ញេអធីអឹម
MoneyPass។ អ� កក៏�ច្រត�វ�នគិតៃថ�េស��ម្របតិបត� ិករេអធីអឹមផងែដរ
េ�ះបី�អ� កមិន�នប�� ប់្របតិបត� ិ�រក៏េ�យ។

$0

េនះគឺ�ៃថ�េស�របស់េយើងស្រ�ប់េពលែដលអ� កដក�ច់្រ�ក់េចញពី�តរបស់អ�កពីអ�កទទួ លឬេបើ
ក្រ�ក់េ�ធ��រ ឬសហ�ពឥណ�នែដលទទួ លយក Visa®។

�រពិនិត្យសមតុល្យេអធីអឹម
(ក��ងប�
� ញ)

$0

េនះគឺ�ៃថ�េស�របស់េយើងក��ង�រពិនិត្យសមតុល្យម� ង។ "ក��ងប�
� ញ" សំេ�េ�េលើធ��រ�េមរ �ក
ឬប�
� ញេអធីអឹម MoneyPass។ ទី�ំង�ចរក�ន�ម usbank.com/locations ឬ
moneypass.com/atm-locator។

�រពិនិត្យសមតុល្យេអ
ធីអឹម (េ្រ�ប�
� ញ)

$0

េនះគឺ�ៃថ�េស�របស់េយើងក��ង�រពិនិត្យសមតុល្យម� ង។ "េ្រ�ប�
� ញ"
សំេ�េ�េលើេអធីអឹម� ំងអស់េ�េ្រ�ធ��រ�េមរ �ក ឬប�
� ញេអធីអឹម MoneyPass។
អ� កក៏�ច្រត�វ�នគិត្រ�ក់ផងែដរេ�យ្របតិបត� ិករេអធីអឹម។

3%

េនះគឺ�ៃថ�េស�របស់េយើងែដល្រត�វ�នអនុវត� េ�េពលែដលអ� កេ្របើ�តរបស់អ�កស្រ�ប់�រទិញេ�
ទី�ំង�ណិជ�ករបរេទស និងស្រ�ប់�រដក�ច់្រ�ក់ព�
ី ៉ សុីនេអធីអឹមបរេទស
និង��គរយៃនចំនួន្រ�ក់ដុ��រក��ង្របតិបត� ិ�រ ប��ប់ព�
ី រប�ររ� ូបិយប័ណ��មួ យ។ �ណិជ�ករមួ យ
និង្របតិបត� ិ�រេអធីអឹមមួ យចំនួន េ�ះបី�អ� ក និង/ឬ�ណិជ�ករ
ឬេអធីអម
ឹ ែដល�នទី�ំងេ�សហរដ� �េមរ �ក្រត�វ�ន�ត់ទុក��្របតិបត� ិ�របរេទសេ�េ្រ�ម
ច�ប់ប�
� ញែដល្រត�អនុវត� េហើយេយើងមិន្រត� តពិនិត្យរេបៀបែដល�ណិជ�ករ� ំងេនះ �៉សុីនេអធីអឹម
និង្របតិបត� ិ�រ្រត�វ�ន�ត់��ក់ស្រ�ប់េ�លបំណងេនះេទ។

ព័ត៌�ន

�រេ្របើ�តរបស់អ�កេ�េ្រ�សហរដ� �េមរ �ក។
្របតិបត� ិ�រអន� រ�តិ

�រដក្រ�ក់�ម�៉សុីនេអធីអឹមអន� រ�
តិ

$3.00

េនះគឺ�ៃថ�េស�របស់េយើងស្រ�ប់�រដក្រ�ក់ម�ង។
អ� កក៏�ច្រត�វ�នគិតៃថ�េស�េ�យ្របតិបត� ិករេអធីអម
ឹ ផងែដរ
េ�ះបី�អ� កមិន�នប�� ប់្របតិបត� ិ�រក៏េ�យ។

េផ្សង
�រជំនួស�ត

$0

�រដឹកជ��ន
� �ប់រហ័សស្រ�ប់�រ��ស់ប� � $15.00
រ�ត

េនះគឺ�ៃថ�ឈ� �លរបស់េយើងក��ង�រ��ស់ប�រ�តែដល�នេផ�
�
�
ើ មសំបុ្រតៃ្របសនីយ៍េ�អ� ក�មួ យ�រ
ដឹកជ��ន
� ស� ង់�រ (រហូ តដល់ 10 ៃថ�េធ� ើ�រ)។
េនះគឺ�ៃថ�េស�របស់េយើងស្រ�ប់�រដឹកជ��ន
� �ប់រហ័ស (រហូ តដល់េ� 3 ៃថ�េធ� ើ�រ)
្រត�វ�នគិត្រ�ក់បែន� មេលើៃថ�េស�ជំនួស�ត។

្រ�ក់របស់អ�ក�នសិទ�ិទទួ ល�ន����ប់រង FDIC។ ្រ�ក់របស់អ�កនឹង្រត�វ�នេធ� េើ ឡើងេ�ស�គម�តិធ��រ�េមរ �កែដល�្រគឹះ��ន����ប់រងរបស់ FDIC
េហើយ្រត�វ�ន��រហូ តដល់ $250,000 េ�យ FDIC េ�ក��ងករណីែដលធ��រ�េមរ �កមិនផ� ល�
់ រ��។ េមើល fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នលម� ិត។
មិន�នឥណ�នេលើសសមតុល្យ/លក� ណៈពិេសសឥណ�ន។
�ក់ទងេស���ស់ប័ណ��ម�រេ�ទូ រស័ព�េ�េលខ 1-888-964-0359,
usbankreliacard.com ។

�មសំបុ្រតៃ្របសណីយ៍

P.O.

Box

551617,

Jacksonville,

FL

32255

ឬចូ លេមើល

ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នទូ េ�អំពីគណនីបង់្រ�ក់�មុន
សូ មចូ លេមើល
cfpb.gov/prepaid។
្របសិនេបើអ�ក�នបណ�ឹងអំពីគណនីបង់្រ�ក់�មុន
សូ មេ�ទូ រស័ព�េ��ន់� រ ��ល័យ�រ�រហិរ�� វត��អតិថិជន�មេលខ 1-855-411-2372 ឬចូ លេមើល cfpb.gov/complaint។
េ�ះ��រ្រ�្រស័យ�ក់ទងរបស់ធ��រសហរដ� �េម រ �កេនះ្រត�វ�នផ�ល់���ែខ� រ
មិនែមន�ល់�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�បន� ប��ប់� ំងអស់នឹង�ន�
��េ�ះេទ។ េស�កម� និង�រេឆ� យ
ើ ឆ� ងមួ យចំនួន រ ួម� ំងឯក�រសំ�ន់ៗែដល�ក់ទងនឹង�រេបើក និងតំែហ� ំផលិតផលរបស់េយើង (ដូ ច�កិច�្រពមេ្រព�ង
គណនី និងរ�យ�រណ៍��) េលខទូ រស័ព��ក់�ក់ ទំព័រ វ �ប�យត៍ និង�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�មអុីនធឺេណតេផ្សងេទៀត�ច�នែត���អង់េគ� សប៉ុេ�
� ះ។
អ� កបកែ្រប�គីទីបីឯក�ជ្យ�ចរក�នេដើម្បីជួយអ� ក
�មត្រម�វ�រ។

ReliaCard

។

្រត�វបានេចញេដយសមាគមជតិធនគារឣេមរ�ក (U.S. Bank National Association) េដយអនុេលាមតាមឣជ�ប័ណ�ពី Visa U.S.A. Inc. ©2019 U.S. Bank។ សមាជិក
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