
Khmer ខ្មែ រ

បញ្ជ ីផ្ទៀងផ្ទទ ត់ផ ើម្បអីនុវតតសម្រាប់ការឈប់សម្រាក 

ក្បាលលិមិត៖ បញ្ជ ីផ ទ្ៀងផ្ទទ ត់សម្រាប់ការឈប់សម្រាក្បព្យាបាលជម្ងនិឺងម្រក្បមុ្ម្ររួសារទទួលបានការបង់ម្របាក់្ប 

របស់អ្នក្ប 

ច្បាប់ច្បម្លង៖ ការឈប់សម្រាក្បព្យាបាលជម្ង ឺនិងម្រក្បមុ្ម្ររួសារទទួលបានការបង់ម្របាក់្បរឺផៅទផីនេះ 

សម្រាប់អ្នក្ប ផៅផព្យលខ្ែលអ្នក្បម្រតូវការវាបំ្ុត។ 

ផម្របើបញ្ជ ីផ ទ្ៀងផ្ទទ ត់ផនេះផែើម្បីជួយអ្នក្បក្បន ុងការម្របមូ្លព័្យត៌ាននិង 

ចាត់វធិានការខ្ែលអ្នក្បម្រតូវការផែើម្បីដាក់្បពាក្បយសំុការឈប់សម្រាក្បខ្ែលទទួលបានការប

ង់ម្របាក់្ប។  

ការណែនាំអតថម្របផោជនស៍ម្រាប់ការឈបស់ម្រាកព្យាបាលជម្ង ឺ 

និងម្រកមុ្ម្ររួសារទទួលបានការ  

បង់រ្រ បាក់  

ក្បារខ្ែនំអ្តថរ្មបផ ផោជន៍សរ្មាប់ក្បារឈប់សរ្មាក្បប្ យ្ាបាលជម្ង ឺ

និងរ្មក្បប្ ុរ្ម្មរួសារទទួលបានក្បារ 

បង់រ្មបាក្បប្់ត្ល់ យ្័ត៌ានអំ្ យ្ីរផបៀប ាក្បប្់ ាក្បប្យសុអំ្តថ រ្មបផ ផោជន៍ 

និង ាក្បប្់ ាក្បប្យបែត ឹងទាម្ទារសំែង រ្មប ាំសបាត ហ៍។ វាក្បប្៏ យ្នយល់អំ្ យ្ីសិទធិ 

និងក្បារទទួលមុសរ្មតូវរបស់អ្នក្បប្រ្មសបផៅតាម្ ប្ាប់ង្ែខរ្។  

អ្នក្បប្ ាក្បប្់ ាក្បប្យសុទំទួលមុសរ្មតូវ ប្ំផ ាេះ   ែឹង យ្ី យ្័ត៌ានផ ផៅក្បបន 

ុងក្បារខ្ែនំផនន ។  ទាញយក្បប្ក្បារ ខ្ែនំផ ផៅផរហទំ យ្័រ paidleave.wa.gov/benefit-guide ។  

សរ្រ ាប់ការឈប់សរ្រ ាកទា ងអស់៖ 

្តល់ផសចកត ីជូន ាំែងឹជាលាយលកខែ៍អកសរ ល់និផោជករបស់អនក 

និងរកាទុកចាប់ចម្លង  

មួ្យចាប់។ 

- ម្របសិនផបើអ្នក្បែឹងថាអ្នក្បនឹងឈប់សម្រាក្បជាមុ្ន

សូម្ជូនែំែឹងជាលាយលក្បខែ៍អ្ក្បសរ ផៅនិផោជក្បរបស់អ្នក្បោ៉ា ងផោច្បណាស់ 30

ថ្ងងមុ្នផព្យលឈប់សម្រាក្ប។

- ម្របសិនផបើអ្នក្បម្រតូវការការឈប់សម្រាក្បទទួលបានការបង់ម្របាក់្បផដាយមិ្នបានរំព្យឹ

ងទុក្ប

សូម្ជូនែំែឹងែល់និផោជក្បរបស់អ្នក្បជាលាយលក្បខែអ៍្ក្បសរភ្លល ម្ៗផៅផព្យលអ្នក្ប

ែឹងថាអ្នក្បនឹងម្រតូវការឈប់សម្រាក្ប។

- ផនេះអាច្បផ វ្ ើបានជាអីុ្ខ្ម្ល ការសរផសរសំបុម្រត ឬផ្ញើសារតាម្ទូរស័ព្យទ។ ម្រតូវម្របាក្បែ

ថារក្បាទុក្បច្បាប់ច្បម្លងមួ្យច្បាប់។



 

Khmer ខ្មែ រ 

ម្របមូ្លព័្យតា៌នខាងផម្រកាម្ណ លអនកនងឹម្រតវូការផៅផព្យលអនកដាក់ពាកយ៖  

- ផលមសាង ត់សនត ិសុមសងគម្ 

- ឯក្បសារបញ្ជជ ក់្បអ្តតសញ្ជា ែ(សូម្ផម្ើលបញ្ជ ីឯក្បសារខ្ែលអាច្បទទួលយក្បបាន ) 

- បញ្ជ ីរាយនម្និផោជក្បទាងំអ្ស់ខ្ែលអ្នក្បបានផ វ្ ើការផអាយក្បន ុងរយៈផព្យល 12 

ខ្មក្បនលងម្ក្បផនេះ។   

 

ឯកសារឈប់សម្រាកផ្សងផទៀត៖ 

អ្នក្បក៏្បម្រតូវដាក់្បឯក្បសារជាក់្បលាក់្ប 

ផៅផព្យលអ្នក្បដាក់្បពាក្បយសុំផដាយខ្ ែ្ក្បផលើមូ្លផហតុខ្ែលអ្នក្បឈប់ 

សម្រាក្បទទួលបានការបង់ម្របាក់្ប៖ 

 ការឈប់សម្រាកព្យាបាលជម្ង ឺ  

- ម្របសិនផបើអនកឈបស់ម្រាកសម្រាប់ខ្ល នួអនក អនកនឹងម្រតវូការ៖   

▪ ការបញ្ជជ ក់្បទម្រម្ង់ខ្បបបទសុមភ្លព្យ ង្ន់ ង្រខ្ែលបានបំផព្យញផដាយ  

អ្នក្ប ត្ល ់ផសវាខ្ងទាសំុមភ្លព្យរបស់អ្នក្ប   ឬ > 

▪ ឯក្បសារសម្រាប់ការឈប់សម្រាក្បព្យាបាលជម្ង ឺម្ររួសារ 

ឬឯក្បសារផ្សងផទៀត  

ព្យីអ្នក្ប ត្ល់ផសវាខ្ងទាសំុមភ្លព្យរបស់អ្នក្បខ្ែលអាច្បបញ្ជជ ក់្បព្យីអ្តថ ិភ្លព្យ

ថ្នសាថ នភ្លព្យសុមភ្លព្យ ង្ន់ ង្ររបស់អ្នក្ប។>   

 ការឈប់សម្រាកម្រកមុ្ម្ររួសារ៖  

- ម្របសិនផបើអនកឈបស់ម្រាកសម្រាបស់ាជកិម្ររួសារ អនកនឹងម្រតវូការ៖   

▪  វញិ្ជា បនប័ម្រតបញ្ជជ ក់្បអំ្ពី្យខ្បបបទសុមភ្លព្យ ង្ន់ ង្រខ្ែលបានបំផព្យញ

ផដាយ  អ្នក្ប ត្ល់ផសវាខ្ងទាសំុមភ្លព្យរបស់ពួ្យក្បផរ   ឬ > 

▪ ឯក្បសារសម្រាប់ការឈប់សម្រាក្បព្យាបាលជម្ង ឺម្ររួសារ 

ឬឯក្បសារផ្សងផទៀត  

ព្យីអ្នក្ប ត្ល់ផសវាខ្ងទាសំុមភ្លព្យរបស់ពួ្យក្បផរខ្ែលអាច្បបញ្ជជ ក់្បព្យីអ្តថ ិភ្ល

ព្យថ្នសាថ នភ្លព្យសុមភ្លព្យ ង្ន់ ង្ររបស់អ្នក្ប។>   

▪ ផយើងអាច្បផសន ើសុំឯក្បសារអំ្ព្យីទំនក់្បទំនងម្ររួសារ 

ម្របសិនផបើផយើងានសំ ែួរអំ្ព្យីពាក្បយសុំរបស់អ្នក្ប។  

- ម្របសិនផបើអនកឈបស់ម្រាកសម្រាបក់ាំផែើតរបស់កូន ការសុាំកូនចិញ្ច ឹម្ 

ឬកាល យជាឪពុ្យកាត យចិញ្ច មឹ្៖ 

▪ អ្នក្បមិ្នចាំបាច់្ប ត្ល់ឯក្បសារផែើម្បីបញ្ជជ ក់្បព្យីកំ្បផែើត ការសំុកូ្បនចិ្បញ្ច ឹម្ 

ឬការ 

ដាក់្បផែើម្បដីាក់្បពាក្បយសុំសម្រាប់ការឈប់សម្រាក្បភ្លព្យជិតសន ិតរវាងឪ

ព្យុក្បាត យនឹងកូ្បន។ ផយើងអាច្បផសន ើសុំវា 

ម្របសិនផបើផយើងានសំែួរអំ្ព្យីពាក្បយសុំរ បស់អ្នក្ប។  



 

Khmer ខ្មែ រ 

- ម្របសិនផបើអនកឈបស់ម្រាកផ ើម្បីចាំណាយផព្យលជាមួ្យសាជកិម្ររួសារផដាយ

សារណតការដាក់ព្យម្រាយ ឬម្រពឹ្យតត ិការែ៍ផោធា អនកនងឹម្រតវូការ៖ 

▪ បញ្ជជ កាតព្យវកិ្បច្បចសក្បម្ែ ឬឯក្បសារផោធា ល្ វូការផ្សងផទៀត និង  

▪ អ្នក្បម្របខ្ហលជាម្រតូវការឯក្បសារសត ីព្យីទំនក់្បទំនងម្ររួសារ  



 

ការណែនាំពាក្យស ន្ ើ  ្ាំអត្ថប្រសោជន៍  Khmer ណមែ រ 

បានស វ្ ើរច្ច ុរបននភាពសៅណមវចិ្ឆកិាឆ្ន ាំ 2019 ទាំព័រ i នន i 

ពាក្យ្ ាំ្ប្ារ់ការឈរ់្ប្ាក្ពាបាលជម្ង ឺ 
និងប្ក្មុ្ប្រួសារទទួលបានការរង់ប្បាក្់ 
មុនពេលអ្នកចាប់ព ត្ើម 

សៅសពលអនក្ដាក់្ពាក្យ  ្ាំទទួលបានអត្ថប្រសោជន៍តាម្អ ិន្រសែត្ 

អនក្អាច្សប្ជើ្សរ ើ្ វ ិ្ ដីាក់្រែត ឹងទាម្ទារ ា្ំែងអត្ថប្រសោជន៍ប្រចាំ្បាត ហ៍ររ្់អនក្ (តាម្អ ិន្រសែត្ ឬតាម្ទូរ្័ពទ) 

និងរសរៀរទទួលការទូទាត់្អត្ថប្រសោជន៍ររ្់អនក្ (ដាក់្ប្បាក់្សដាយផ្ទទ ល់សៅរែនី្នគារររ្់អនក្ ឬសៅសលើរ័ែណ ឥែពនធរង់ប្បាក់្ជាម្ ន) 

។ សៅសពលអនក្ដាក់្ពាក្យ  ្ាំអត្ថប្រសោជន៍ជាមួ្យពាក្យ  ្ាំប្ក្ដា្ អនក្ប្តូ្វបានក្ាំែត់្ច្ាំសពាោះ៖ 

1. ស្ញើពាក្យរែត ឹងអត្ថប្រសោជន៍ប្រចា្ំ បាត ហ៍តាម្ទូរ្័ពទសដាយទូរ្័ពទសៅសលម 833-717-2273 ។ 

2. ទទួលបានការទូទាត់្អត្ថប្រសោជន៍ររ្់អនក្សៅសលើកាត្ឥែពនធរង់ប្បាក់្ជាម្ ន។ 

ប្រ្ិនសរើអនក្ច្ង់ដាក់្ពាក្យរែត ឹងទាម្ទារ ា្ំែងប្រចាំ្បាត ហ៍ររ្់អនក្តាម្អ ិន្រសែត្ ឬទទួលការទូទាត់្អត្ថប្រសោជន៍ររ្់អនក្តាម្រយៈ 

ការដាក់្ប្បាក់្សដាយផ្ទទ ល់ អនក្ប្តូ្វណត្ដាក់្ពាក្យ  ្ាំតាម្អ ិន្រសែត្។ ចូ្លសៅ www.paidleave.wa.gov ្ប្ារ់ព័ត៌្ានរណនថម្។ 

ការណែនាំអត្ថប្រសោជន៍្ប្ារ់ការឈរ់្ប្ាក្ពាបាលជម្ងឺ 

និងប្ក្មុ្ប្រួសារទទួលបានការរង់ប្បាក់្ ត្ល់ព័ត៌្ានអាំពីរសរៀរដាក់្ពាក្យ  ្ាំអត្ថប្រសោជន៍ និងដាក់្ពាក្យរែត ងឹទាម្ទារ ា្ំែងប្រចាំ្បាត ហ៍។ 

វាក៏្ពនយល់អាំពី្ិទធិ និងការទទួលម ្ប្តូ្វររ្់អនក្ប្្រសៅតាម្ច្ារ់្ងណែរ។ ទាញយក្ការ ណែនាំសៅសរហទាំពរ័ payleave.wa.gov/benefit-

guide ឬស ន្ ើ  ្ាំច្ារ់ច្ម្លងសដាយទូរ្័ពទសៅសលម 833-717-2273 ។  

ការណែនាំអ្ាំេីការដាកព់ាកយសុាំទទួលបានអ្ត្ថប្បពោជន៍ 

ណ ន្ក្ព័ត្៌ានផ្ទទ ល់មល នួ និងទាំនក្់ទាំនង 

ត្ល់ស ែ្ ោះររ្់អនក្ សលម្នត ិ  ្ម្ងគម្ (SSN) នងងណមឆ្ន ាំក្ាំសែើត្ និងព័ត៌្ានទាំនក់្ទាំនង។ 

អា្យដាា នណែលអនក្ ត្ល់ជូនរឺជាក្ណនលងណែលសយើងនឹងស្ញើរកាត្ឥែពនធរង់ប្បាក់្ជាម្ ន និងការស ល្ ើយ ល្ងស្េងសទៀត្។ 

ណ ន្ក្ព័ត្៌ានការងារ 

សយើងនឹងសប្រើព័ត៌្ានណែលអនក្ ត្ល់សែើម្បីរញ្ជា ក់្ថាអនក្បានស វ្ ើការប្ររ់ប្គាន់សែើម្បាីន្ិទធិឈរ់្ប្ាក្។  

• ស ែ្ ោះនិសោជក្។ ស ែ្ ោះអាជីវក្ម្ែ ឬអងគការណែលអនក្បានស វ្ ើការ។ 

• អនក្ក្ាំែត់្អត្ត្ញ្ជា ែអាជីវក្ម្ែរមួ្ (UBI) ឬសលមអត្ត្ញ្ជា ែនិសោជិក្្ហព័នធ  (FEIN) ។ ណ វ្ ងរក្ UBI 

ររ្់និសោជក្ររ្់អនក្សដាយសាក្្ួរពួក្សរ ឬសដាយសប្រើឧរក្រែ៍រក្សម្ើល UBI សៅសលើសរហទាំព័រររ្់នយក្ដាា នប្បាក់្ច្ាំែូល 

(www.DOR.wa.gov) ។  

• កាលររសិច្ឆទចរ់ស ត្ើម្ការងារ និងកាលររសិច្ឆទរញ្ច រ់ការងារ។ ប្រ្ិនសរើពួក្សរជានិសោជក្រច្ច ុរបនន ររ្់អនក្ 

្ូម្ទ ក្កាលររសិច្ឆទរញ្ច រ់ទសទ សហើយរូ្្ីក្ប្រអរ់សែើម្បីរងាា ញថាពួក្សរជានិសោជក្រច្ច ុរបនន ររ្់អនក្។ 

ណ ន្ក្ព័ត្៌ានឈរ់្ប្ាក្ 

សយើងនឹងស ន្ ើ្ ាំព័ត្៌ានអាំពីការស ន្ ើ្ ាំឈរ់្ប្ាក្ររ្់អនក្រមួ្ទាាំងប្រសេទននការឈរ់្ប្ាក្ណែលអនក្ក្ាំព ងស ន្ ើ្ ាំ (ការពាបាលជម្ង ឺ ប្រួសារ 

ភាពជិត្ ន្ ិត្រវាងឪព ក្ាត យនឹងកូ្នរនទ រ់ពីក្ាំសែើត្ ឬការដាក្់កូ្ន ឬកាត្ពវក្ិច្ចសោធា) និងកាលររសិច្ឆទចរ់ស ត្ ើម្ និងរញ្ច រ់ណែលអនក្រំពឹងទ ក្។ 

សត្ើាននរណាាន ក្់អាច្រាំសពញទប្ម្ង់ណរររទសនោះ្ប្ារ់មុ្ាំបានសទ? 

អនក្អាច្ ត្ល់្ិទធិឱ្យរ រគលស្េងសទៀត្ស វ្ ើ្ក្ម្ែភាពជាំនួ្អនក្ក្ន ុងសគាលរាំែងទទួលបានអត្ថប្រសោជន៍ពីប្បាក់្ណមប្រួសារ និងការឈរ់្ប្ាក្ពាបាលជម្ង ឺ។ 

សែើម្បីស វ្ ើែូច្សនោះ ្ូម្រាំសពញ ា្ំែ ាំណរររទត្ាំណាងសដាយានការអន ញ្ជា ត្ណែលបានក្ាំែត្់។ ទាក្់ទងម្ក្សយើងមុ្ាំតាម្សលម 833-717-2273 

សែើម្បីទទួលបានឯក្សារច្ារ់ច្ម្លង។  

ការដាក់ពាកយសុាំរបសអ់្នក 

ស្ញើពាក្យ្ ាំណែលបានរាំសពញរចួ្ ច្ារ់ច្ម្លងឯក្សាររញ្ជា ក្់អត្ត្ញ្ជា ែររ្់អនក្ និងឯក្សារគាាំប្ទស្េងៗសទៀត្ (វញិ្ជា រនរ័ប្ត្រញ្ជា ក្់ពីសាថ នភាព  ្មភាព ង្ន់ ង្រ 

្ាំែ ាំណរររទត្ាំណាងណែលបានអន ញ្ជា ត្។ ល។ ) សៅ៖  

Employment Security Department 

Paid Family and Medical Leave Care Center 

P.O. Box 19020 

  Olympia, WA 98507-0020  

 

http://www.paidleave.wa.gov/


 

ការណែនាំពាក្យស ន្ ើ  ្ាំអត្ថប្រសោជន៍  Khmer ណមែ រ 

បានស វ្ ើរច្ច ុរបននភាពសៅណមវចិ្ឆកិាឆ្ន ាំ 2019 ទាំព័រ ii នន i 

ពត្ើមានសាំែួរឬពទ?  

ប្រ្ិនសរើអនក្ាន្ាំែួរ្ូម្ទាក្់ទងម្ក្សយើងមុ្ាំតាម្សលម 833-717-2273 ឬ paidleave@esd.wa.gov។  

http://projectserver/PWA/PFML/Product%20Artifacts/Business%20Design%20Documents/Edit%20folder/paidleave@esd.wa.gov


 

ការណែនាំពាក្យស ន្ ើ  ្ាំអត្ថប្រសោជន៍  Khmer ណមែ រ 
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ពាក្យ្ ាំអត្ថប្រសោជន ៍
 

ណ ន្កទី 1៖ េ័ត្៌មានផ្ទា ល់ខ្ល នួ 

ព ម្ ោះ (ព ម្ ោះផ្ទា ល់ខ្ល នួ ព ម្ ោះកណ្តត ល ព ម្ ោះកាំពែើត្ ព ម្ ោះប្ត្កូល) *៖  

SSN*៖ 

ថ្ងៃណខ្ឆ្ន ាំកាំពែើត្*៖  

ពលខ្ទូរស័េា *៖ 

អាសយដាា នអ្ុីណមល៖ 

 ិ ធី ីទាំនក់ទាំនដណលលពេចិត្ត្ត*៖ 

 ទូរ្័ពទ  

 អ ីណម្ល 

 ្ាំរ ប្ត្ 

អាស័យដាា នព្ញើសាំបុប្ត្តាមថ្ប្បសែីយ៏*៖  _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

ពេទ*៖ 

 ប្្ី 

 ប្រ ុ្  

 ម្ិនប្្ីឬម្ិនប្រ ុ្  

 ម្ិននិោយលអជាង 

ពត្ើមួយណ្តកន ុដិាំពណ្តមខាដពប្កាមណលលេត្េែ៌នលអបាំ្ុត្ អ្ាំេីេូជេដសជនជាត្ត្របស់អ្នក? ិូរពប្ជើសយករាល់ិពមលើយណលលមាន។ 

 ជនជាត់្ណ្បក្្ 

 ជនជាត្ិអាសម្រកិ្ណ្បក្សមែ  ឬអាហ្រហវ ិក្ 

 ជនជាត្ិអាសម្រកិ្ឥណាា  ឬសែើម្ក្ាំសែើត្អាឡាសាា  

 ជនជាត្ិអាសម្រកិ្អា្ ីខាងត្បូ ង ឬអាសម្រកិ្ខាងត្បូ ងអា្ ី 

 ជនជាត្ិអាសម្រកិ្អា្ ីរូព៌ា ឬអា្ ីរូព៌ា 

 ជនជាត្ិអាសម្រកិ្អា្ ីអាសរនយ៍ ឬអា្ ីអាសរនយ៍ 

 ជនជាត្ិអាសម្រកិ្សែើម្ហានវ៉ៃ ឬសកាោះបា៉ា ្ ីហវ ិក្ 

 សអ្ា៉ា ញ ឬឡាទីន 

 ជនជាត្ិអាសម្រកិ្ម្ជឈិម្រូព៌ា ឬអារ៉ៃ រ់ 

 ម្ិននិោយលអជាង 

 ស្េងៗ 

* ិដអ ុលបង្ហា ចថាប្បអ្ប់ណលលប្ត្ូិ បាំពេច 
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ណ ន្កទី 2៖ េ័ត្៌មានការង្ហរ 

ពយើដប្ត្ូិ ការប្បិត្ត ត្ការង្ហររបស់អ្នកពលើមបីកាំែត្់ថាពត្ើអ្នកបានព វី ើការប្រប់ប្ាន់ពលើមបីមានលកខែៈសមបត្តត្ប្រប់ប្ាន់សប្មាប់ទទួលបានការឈប់សប្មាក។ 

សូមពរៀបរាប់នត្ពោជត្កនីមួយៗណលលអ្នកបានព វី ើការតាាំដេីថ្ងៃទី 1 ណខ្មករាឆ្ន ាំ 2019 ។  

ពត្ើស្ថថ នភាេការង្ហរប ចិ ុបបននរបស់អ្នកមានលកខែៈលូិពមេិណលរ?* 

 និសោជិត្ប្បាក់្ណមសពញសា៉ា ង 

 និសោជិត្សប្ៅសា៉ា ង ឬនិសោជិត្ស វ្ ើការតាម្សា៉ា ង 

 គាែ នការងារស វ្ ើ 

ព ម្ ោះនត្ពោជក*៖ 

UBI ឬ FEIN៖ 

ពត្ើពនោះជានត្ពោជកប ចិ ុបបននរបស់អ្នកណលរឬពទ?* 

 បាទ/ច្ 

 សទ 

 

ពត្ើអ្នកមានរពប្មាដិដ់ឈប់សប្មាកេីនត្ពោជកពនោះណលរឬពទ?* 

 បាទ/ច្ 

 សទ 

 

ពត្ើអ្នកបានជូនលាំែឹដលល់នត្ពោជកពនោះថាអ្នកមានរពប្មាដិដ់ឈប់សប្មាកណលរឬពទ?* 

 បាទ/ច្ 

 សទ 

 ត្ប្ម្ូវការបានលោះរង់ 

ពបើណមន ពត្ើអ្នកបានជូនលាំែឹដលល់េួកពរពៅថ្ងៃណ្ត?* _____________________________________________ 

 

កាលបរ ធព េិទចាប់ព្តើមការង្ហរ*៖ កាលបរ ធព េិទបញ្ច ប់ការង្ហរ*៖ 

ពលខ្ទូរស័េា របស់នត្ពោជក*៖ 

អាស័យដាា ននត្ពោជត្ក*៖  _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

ព ម្ ោះនត្ពោជក៖ 

UBI ឬ FEIN៖ 

ពត្ើពនោះជានត្ពោជកប ចិ ុបបននរបស់អ្នកណលរឬពទ? 

 បាទ/ច្ 

 សទ 

 

ពត្ើអ្នកមានរពប្មាដិដ់ឈប់សប្មាកេីនត្ពោជកពនោះណលរឬពទ? 

 បាទ/ច្ 

 សទ 

 

ពត្ើអ្នកបានជូនលាំែឹដលល់នត្ពោជកពនោះថាអ្នកមានរពប្មាដិដ់ឈប់សប្មាកណលរឬពទ? 

 បាទ/ច្ 



 

ការណែនាំពាក្យស ន្ ើ  ្ាំអត្ថប្រសោជន៍  Khmer ណមែ រ 

បានស វ្ ើរច្ច ុរបននភាពសៅណមវចិ្ឆកិាឆ្ន ាំ 2019                                                                                                               ទាំព័រ 3 នន 7 

 

 សទ  

 ត្ប្ម្ូវការបានលោះរង់ 

ពបើណមន ពត្ើអ្នកបានជូនលាំែឹដលល់េួកពរពៅថ្ងៃណ្ត? _____________________________________________ 

 

កាលបរ ធព េិទចាប់ព្តើមការង្ហរ៖ កាលបរ ធព េិទបញ្ច ប់ការង្ហរ៖ 

ពលខ្ទូរស័េា របស់នត្ពោជក៖ 

អាស័យដាា ននត្ពោជត្ក៖   _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

ព ម្ ោះនត្ពោជក៖ 

UBI ឬ FEIN៖ 

ពត្ើពនោះជានត្ពោជកប ចិ ុបបននរបស់អ្នកណលរឬពទ? 

 បាទ/ច្ 

 សទ 

 

ពត្ើអ្នកមានរពប្មាដិដ់ឈប់សប្មាកេីនត្ពោជកពនោះណលរឬពទ? 

 បាទ/ច្ 

 សទ 

 

ពត្ើអ្នកបានជូនលាំែឹដលល់នត្ពោជកពនោះថាអ្នកមានរពប្មាដិដ់ឈប់សប្មាកណលរឬពទ? 

 បាទ/ច្ 

 សទ 

 ត្ប្ម្ូវការបានលោះរង់ 

ពបើណមន ពត្ើអ្នកបានជូនលាំែឹដលល់េួកពរពៅថ្ងៃណ្ត? _____________________________________________ 

 

កាលបរ ធព េិទចាប់ព្តើមការង្ហរ៖ កាលបរ ធព េិទបញ្ច ប់ការង្ហរ*៖ 

ពលខ្ទូរស័េា របស់នត្ពោជក៖ 

អាស័យដាា ននត្ពោជត្ក៖   _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

* ិដអ ុលបង្ហា ចថាប្បអ្ប់ណលលប្ត្ូិ បាំពេច 

 



 

ការណែនាំពាក្យស ន្ ើ  ្ាំអត្ថប្រសោជន៍  Khmer ណមែ រ 
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ណ ន្កទី 3៖ េ័ត្៌មានឈប់សប្មាក 

ពប្ជើសពរ ើសប្បពេទថ្នការឈប់សប្មាកណលលបានពសន ើសុាំ *៖ 

 ការឈប់សប្មាកេាបាលជមៃឺសប្មាប់ខ្ល នួអ្នក 

ប្រ្ិនសរើណម្ន សត្ើអនក្ម្ិនអាច្ស វ្ ើការបានសទសដាយសារសាថ នភាព្ មភាព ង្ន់ ង្ រទាក្់ទងនឹងការានន ទ្សពាោះឬសទ? 

 បាទ/ច្ 

 សទ 

 ឈប់សប្មាកណងទាំសមាជត្កប្រួស្ថរ 

សរើាន សត្ើ្ាជិក្ប្រួសារណាមួ្យណែលអនក្នឹងឈរ់្ប្ាក្? 

 ឪព ក្ាត យ (ឬឪព ក្ាត យររ្់រត ីឬប្រពនធ) 

 រត ីឬប្រពនធ  

 កូ្ន កូ្នប្រសារប្រ ុ្  កូ្នប្រសារប្្ី 

 រងរអ នូ 

 សៅ 

 ជីែូនជីតា (ឬជីែូនជីតាររ្់រត ីឬប្រពនធ ) 

 ស្េងៗ៖ ______________________________________________ 

 ការភាា ប់បនា ប់េីកាំពែើត្ ឬការដាក់កូន 

សរើាន នងងណមឆ្ន ាំក្ាំសែើត្ ឬក្ណនលងដាក្់៖ _________________________________ 

 កាត្េវកត្ ចិពោធា 

ពត្ើអ្នករំេឹដថានឹដឈប់សប្មាករយៈពេលប ុនម ន?* 

នងងចរ់ស ត្ ើម្៖ __________________________________               នងងរញ្ចរ់៖ __________________________________ 

ពត្ើអ្នកបាន ឬអ្នកនឹដទទួលបានសាំែដនត្ពោជត្ត្ ឬអ្ត្ថប្បពោជន៍អ្ត្់ការង្ហរសប្មាប់រយៈពេលណលលអ្នកពសន ើសុាំឈប់សប្មាកឬពទ?* 

 បាទ/ច្ 

 សទ 

ពត្ើអ្នកលឹដពទថាអ្នកប្ត្ូិការឈប់សប្មាកជាមុន?* 

 បាទ/ច្ 

 សទ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ការណែនាំពាក្យស ន្ ើ  ្ាំអត្ថប្រសោជន៍  Khmer ណមែ រ 
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ណ ន្កទី 4៖ ការយល់ប្េម នត្ដការិុោះហត្ថពលខា 

ការឈរ់្ប្ាក្ពាបាលជម្ង ឺ និងប្ក្មុ្ប្រួសារទទួលបានការរង់ប្បាក្់អាច្ណច្ក្រំណលក្ និងទទួលព័ត្៌ានអាំពីអនក្( ឬរែត ឹងទាម្ទារររ្់អនក្ )ជាមួ្យទីភាន ក្់ងារ 

ម្នទ ីរ ឬនិសោជក្ស្េងសទៀត្។ សយើងប្រណហលជាប្ត្ូវស ទ្ៀងផ្ទទ ត្់ព័ត្៌ានណែលអនក្ ត្ល់ សហើយអាច្ស ន្ ើ្ ាំព័ត្៌ានរណនថម្តាម្ត្ប្ម្ូវការ។ 

ប្រ្ិនសរើអនក្រងាា ញមល នួអនក្ម ្ ឬែឹងពីព័ត្៌ានលាក្់សលៀម្ពីសយើងសនោះ វានឹងប្ត្ូវបានចត្់ទ ក្ថាជាការណក្លងរនល ាំ។ ប្រ្ិនសរើអនក្ ត្ល់ព័ត្៌ានម្ិនប្ត្ឹម្ប្ត្ូវ 

សយើងអាច្រែិស្្ពាក្យ្ ាំអត្ថប្រសោជន៍ររ្់អនក្ ឬត្ប្ម្ូវឱ្យអនក្្ងអត្ថប្រសោជន៍ណែលសរ បាន ត្ល់ឱ្យអនក្។ អនក្អាច្ប្រឈម្នឹងការផ្ទក្ពិន័យ 

ឬការកាត្់សទា្ប្ពហែទែា ។  

 មុ្ាំយល់ប្ពម្ច្ាំសពាោះការរងាា ញព័ត្៌ានររ្់មុ្ាំ សហើយមុ្ាំបានស ល្ ើយ្ាំែួរពាក្យ្ ាំសដាយសសាែ ោះប្ត្ង់។* 

ហត្ថពលខា*៖ កាលបរ ធព េិទ*៖ 

ព ម្ ោះជាអ្កសរេុមព *៖ 

ប្រ្ិនសរើអនក្ណែលដាក្់ពាក្យ្ ាំទទួលបានអត្ថប្រសោជន៍ម្ិនអាច្ច្ ោះហត្ថសលខាសលើណរររទសនោះបានសទសដាយសារសាថ នភាព្ មភាព ឬររួ្ ង្ន់ ង្ រ 

អនក្ត្ាំណាងណែលានការអន ញ្ជា ត្អាច្ច្ ោះហត្ថសលខាជាំនួ្ពួក្សរបានប្រ្ិនសរើពួក្សរដាក្់ទប្ម្ង់ណរររទត្ាំណាងណែលានការអន ញ្ជា ត្។  

ព ម្ ោះអ្នកត្ាំណ្តដណលលមានសត្ទធ ត្អ្ាំណ្តិ៖ 

ហត្ថពលខារបស់អ្នកត្ាំណ្តដណលលមានសត្ទធ ត្អ្ាំណ្តិ ៖ កាលបរ ធព េិទ៖ 

ពលខ្ទូរស័េា៖ 

អ្ុីណមល៖ 

 

* ិដអ ុលបង្ហា ចថាប្បអ្ប់ណលលប្ត្ូិ បាំពេច 

* ិដអ ុលបង្ហា ចថាប្បអ្ប់ណលលប្ត្ូិ បាំពេច 



 

ឯកសារផ ទ្ៀងផ្ទទ ត់អតតសញ្ញា ណ                                                Khmer ខ្មែ រ 
បានផ វ្ ើបច្ច ុបបននភាពផៅខ្មវចិ្ឆកិាឆ្ន ាំ 2019   ទាំព័រ 1 នន 1 

 
 

ឯកសារបញ្ញា ក់អតតសញ្ញា ណ  
ឯកសារបញ្ញា ក់អតតសញ្ញា ណខ្ែលអាច្ទទួលយកបានសម្រាប់ការឈប់សម្រាកពាបាលជម្ង ឺ  

ន ិងម្រក មុ្ម្ររួសារទទួលបានការបង់ម្របាក់  

អនកម្រតូវខ្ត ត្ល់ឯកសារបញ្ញា ក់អតតសញ្ញា ណជាមួ្យនឹងពាកយស ាំឈប់ការឈប់សម្រាកពាបាលជម្ង ឺ និងម្រកមុ្ម្ររួសារទទួលបានការបង់ម្របាក់របស់អនក។ 

ឯកសារបញ្ញា ក់អតតសញ្ញា ណក៏ម្រតូវ ត្ល់ជូនអនកតាំណាងខ្ែលម្រតូវបានចាត់តាំងខ្ែលានសិទធិអាំណាច្។ សូមបញ្ជ នូឯកសារមួយ ឬឯកសារជំនួសពីរ ពីបញ្ជ ីខាងក្រោម។ 

សូម្ក ាំផ្ញើឯកសារផែើម្។ 

 

ឯកសារមួ្យ( មួ្យកន ុងច្ាំផណាម្ឯកសារទាំងផនេះ) 
• មានសុពលភាព រដ្ឋា ភិបាលសហរែាអាផម្រកិ (សហព័នធ  ឬរែា បានផច្ញនូវម្របផភទអតតសញ្ញា ណប័ណណ ) ានន័យថាលិមិតឆ្លងខ្ែន លិមិតឆ្លងខ្ែនអតតសញ្ញា ណប័ណណ  

ប័ណណ បញ្ញា ក់បខ្នែម្ ឬប័ណណ ផបើកបរប័ណណ ឆ្លងម្រពាំ ខ្ែនទិដ្ឋា ការ B1 / B2 ជាផែើម្) 

• មានសុពលភាព អតតសញ្ញា ណប័ណណ សញ្ញា តិអាផម្រកិ និងផសវាអផតត ម្របផវសន៍។ ទម្រម្ង់ខ្ែលអាច្ទទួលយកបានរឺ៖ 

▪ លិមិតអន ញ្ញា តផលម I-327 

របស់សហរែាអាផម្រកិផែើម្បីបញ្ច លូឯកសារផ វ្ ើែាំផណើរចូ្លផ ើងវញិ 

▪ ប័ណណសាន កផ់ៅអច្ិន្នតយ៍ I-551 

▪ ឯកសារផទសច្រណ៍ជនផភៀសមល នួអាផម្រកិ I-571 

▪ ការអន ញ្ញា តការងារ I-766  

• មានសុពលភាព រដ្ឋា ភិបាលបរផទសបានផច្ញនូវទម្រម្ង់អតតសញ្ញា ណប័ណណ  ( ច្ជាលិមិតឆ្លងខ្ែន អតតសញ្ញា ណប័ណណ ក ងស  ល អតតសញ្ញា ណប័ណណ  ឬ“ ស ីែ លា” 

ខ្ែលានហតែផលខា និងរបូថត។ ល។ )ែូ 

• មានសុពលភាព អតតសញ្ញា ណប័ណណ ច្ េះផ ែ្ េះចូ្លផរៀនពីក លសម្ព័នធឥណាា ខ្ែលម្រតូវបានទទួលសាា ល់ផដ្ឋយសហព័នធ ( ម្រតូវខ្តបញ្ច លូហតែផលខា និងរបូថតរបស់អនក ) 

• មានសុពលភាព ការយិាល័យកិច្ចការឥណាា របស់អាផម្រកិបានផច្ញអតតសញ្ញា ណប័ណណ ( ម្រតូវានហតែផលខា និងរបូថតរបស់អនក ) 
 

ឯកសារជាំនួស( ពីរកន ុងច្ាំផណាម្ឯកសារទាំងផនេះ) 
• បានផុតកំណត់ រដ្ឋា ភិបាលសហរែាអាផម្រកិ(សហព័នធ  ឬរែា ) បានផច្ញនូវអតតសញ្ញា ណប័ណណ ( ឧទហរណ៍លិមិតឆ្លងខ្ែន លិមិតឆ្លងខ្ែនអតតសញ្ញា ណប័ណណ  ប័ណណ ផបើកបរម្របផសើរ 

ឬប័ណណ ផបើកបរប័ណណ ឆ្លងម្រពាំ ខ្ែនទិដ្ឋា ការ B1 / B2 ជាផែើម្ ) 

• បានផុតកំណត់ អតតសញ្ញា ណប័ណណ សញ្ញា តិអាផម្រកិ និងផសវាអផតត ម្របផវសន៍។ ទម្រម្ង់ខ្ែលអាច្ទទួលយកបានរឺ៖ 

▪ លិមិតអន ញ្ញា តផលម I-327 

របស់សហរែាអាផម្រកិផែើម្បីបញ្ច លូឯកសារផ វ្ ើែាំផណើរចូ្លផ ើងវញិ 

▪ ប័ណណសាន កផ់ៅអច្ិន្នតយ៍ I-551 

▪ ឯកសារផទសច្រណ៍ជនផភៀសមល នួអាផម្រកិ I-571 

▪ ការអន ញ្ញា តការងារ I-766  

• បានផុតកំណត់ រដ្ឋា ភិបាលបរផទសបានផច្ញនូវទម្រម្ង់អតតសញ្ញា ណប័ណណ  ( ែូច្ជាលិមិតឆ្លងខ្ែនអតតសញ្ញា ណ ប័ណណ ក ងស  ល អតតសញ្ញា ណប័ណណ  ឬ“ ស ីែ លា” 

ខ្ែលានហតែផលខា និងរបូថត។ ល។ ) 

• ឯកសារស ាំកូនចិ្ញ្ច ឹម្ 

• លិមិតបញ្ញា ក់កាំផណើតអាផម្រកិ ឬបរផទសខ្ែលបានបញ្ញា ក់ 

• ប័ណណ ច្ េះបញ្ា ីកាំផណើតខ្ែលានបញ្ញា ក់( ម្រតូវានផ ែ្ េះនថងខ្មឆ្ន ាំកាំផណើត ទីកខ្នលងកាំផណើត កាលបរផិច្ឆទឯកសារ និងកាលបរផិច្ឆទផច្ញស ពលភាព ) 

• លិមិតអន ញ្ញា តអាវ ្ខ្ែលានស ពលភាពផច្ញផដ្ឋយទីភាន ក់ងាររែា ឬផខាន្ី 

• របាយការណ៍ក ងស  លកាំផណើតផៅបរផទស 

• វែតននម្រកឹតយរបស់ត លាការ / លាំដ្ឋប់ននភាពអាម្រស័យ 

• លិមិតផបាសសាា ត ឬកាំណត់ម្រតផបើកបរពីរែា DMV 

• ម្រកឹតយខ្លងលេះខ្ែលបានបញ្ញា ក់ 

• លិមិតអន ញ្ញា តផរៀបការ / វញិ្ញា បនបម្រតបញ្ញា ក់ 

• អាជាញ ប័ណណ វជិាា ជីវៈ(រិលាន បដ្ឋា យិកា ម្ររូផពទយ វសិវ ករ។ ល។ ) 

• ម្របតិចារកិសាលាផរៀន ឬកាំណត់ម្រត 

• អតតសញ្ញា ណប័ណណ និសសិតខ្ែលានស ពលភាពផច្ញផដ្ឋយម្ហាវទិាល័យ ឬសាកលវទិាល័យខ្ែលានការទទួលសាា ល់ជាលកខណៈជាតិ 

• លិមិតសាា ល់អតតសញ្ញា ណនិផយាជិតែឹកជញ្ជ នូ (TWIC) 

• ការច្ េះបញ្ា ីយានយនត ឬប័ណណ សាា ល់កម្ែសិទធិ(ប័ណណ សាា ល់កម្ែសិទធិភាល ម្ៗមិ្នអាច្ទទួលយកបានផទ ) 

•  វក័ិយប័ម្រតផម្របើម្របាស់កន ុង ទ្េះ ( ហាា ស អរា ីសនី ទឹក សាំមម្ លូទឹក ែី ទូរស័ពទ ទូរទសសន៍ អ ិន្ឺណិត ISTA )  

• លិមិតទទួលបានអតែម្របផយាជន៍ពី DSHS (ផវជាសា្សត  អាហារ។ ល។ ) 

• ភ័សត ុតងននភាពជាាច ស់ ទ្េះ(ឯកសារបញ្ញច ាំ ឯកសារពនធអច្លនម្រទពយប័ណណ  កម្ែសិទធិ ប័ណណ សាា ល់កម្ែសិទធិ។ ល។ ) 

• សាំប ម្រតអាជីវកម្ែពីរែា សហព័នធ  ក លសម្ព័នធ  ផខាន្ី ឬអងាភាពរដ្ឋា ភិបាលទីម្រកងុ 

• ផលមអតតសញ្ញា ណកម្ែពនធប រាល (ITIN) លិមិតពីផសវាកម្របាក់ច្ាំណូលន ទ្កន ុង (IRS) 

• ាច ស់ ទ្េះ ឬផោលនផយាបាយធាតម៉ា ប់រងរបស់អនកជួល 

• ផោលនផយាបាយ ឬវកិកយបម្រតធាតម៉ា ប់រងផដ្ឋយសវ ័យម្របវតត ិ  

• មូ្លបបទនប័ម្រត ឬមិតតប័ណណ ខ្ែលានផ ែ្ េះនិផយាជក និងផលមទូរស័ពទ ឬអាសយដ្ឋា ន 

• ទម្រម្ង់ W-2 ពីនិផយាជក ឬទម្រម្ង់ 1099  

• ឯកសារយ ថការ(វកិកយបម្រត កិច្ចសនា។ ល។) 
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U.S. Bank ReliaCard® �រប�� ញមុន�រទទួលយក 

េ�� ះកម� វ �ធី៖ 
�រឈប់ស្រ�កស្រ�ប់�រឈឺនិង្រក �ម្រគ��រែដលេ�ែតទទួល�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 

$0 ក� �ងប�� ញ 

$2.50 េ្រ�ប�� ញ 

ផ� �ក�ច់្រ�ក់
េឡើងវ �ញ 

N/A 

 

 េមើលតុល្យ�រេអធីអឹម (ក� �ងប�� ញ ឬេ្រ�ប�� ញ) $0   

 េស�កម�អតិថិជន  (�� ក់�រស� ័យ្របវត�  ិឬ�� ក់�រ�មនុស្ស) $0 ក� �ង�រេ�ទូរស័ព�ម�ង  

 �ពអសកម�  $0  

 េយើងគិតកៃ្រមេស� 3 ្របេភទេផ្សងេទៀត។�ងំេនះគឺ�ៃថ�េស�មួយចំនួន៖   

 �រដក្រ�ក់�ម�៉សីុនេអធីអឹមអន� រ�តិ         $3.00  

 

 

 

្របតិបត� ិ�រអន� រ�តិ 3%  

មិន�នឥណ�នេលើសសមតុល្យ/លក�ណៈពិេសសឥណ�ន។ 

្រ�ក់របស់អ�ក�នសិទ�ិទទួល�ន���� ប់រង FDIC។ 

ស្រ�ប់ព័ត៌�នទូេ�អំពីគណនីបង់្រ�ក់�មុន សូមចូលេមើល cfpb.gov/prepaid។ 

ែស� ងរកព័ត៌�នលម� ិត និងលក�ខណ� ស្រ�ប់ៃថ�េស� និងេស�កម��ងំអស់េ�ក� �ងក�� ប់ប័ណ�  
ឬ�រេ�ទូរស័ព�េ�េលខ 1-888-964-0359 ឬចូលេមើល usbankreliacard.com។ 



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

CR-18222823 

U.S. Bank ReliaCard® ��ងៃថ�េស� 
េ�� ះកម� វ �ធី៖ �រឈប់ស្រ�កស្រ�ប់�រឈឺនិង្រក �ម្រគ��រែដលេ�ែតទទួល�ន្រ�ក់ឈ� �លរដ��� សុីនេ�ន 
(Washington Paid Family & Medical Leave) 
�លបរ �េច�ទ្របសិទ��ព៖ ែខសី� �� ំ 2019 
 

ៃថ�េស��ងំអស ់ ចំនួន ព័ត៌�នលម� ិត 

ទទួល�ច់្រ�ក់ 

�រដក្រ�ក់�ម�៉សីុនេអធីអឹម 
(ក� �ងប�� 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។ 

�រដក្រ�ក់�
ម�៉សីុនេអធីអឹ
ម (េ្រ�ប�� ញ) 

$2.50 េនះគឺ�ៃថ�េស�របស់របស់េយើងក� �ង�រដក្រ�ក់ម�ង។ "េ្រ�ប�� ញ" 
សំេ�េ�េលើ�៉សីុនេអធីអឹម�ងំអស់ែដលេ�េ្រ�ធ��រ�េមរ �ក ឬប�� ញេអធីអឹម 
MoneyPass។ អ�កក៏�ច្រត�វ�នគិតៃថ�េស��ម្របតិបត� ិករេអធីអឹមផងែដរ 
េ�ះបី�អ�កមិន�នប�� ប់្របតិបត� ិ�រក៏េ�យ។ 

�រដក�ច់្រ�ក់ពីអ�កទទួល 
ឬេបើក្រ�ក់េ�ធ��រ 

$0 េនះគឺ�ៃថ�េស�របស់េយើងស្រ�ប់េពលែដលអ�កដក�ច់្រ�ក់េចញពី�តរបស់អ�កពីអ�កទទួលឬេបើ
ក្រ�ក់េ�ធ��រ ឬសហ�ពឥណ�នែដលទទួលយក Visa®។ 

ព័ត៌�ន 

�រពិនិត្យសមតុល្យេអធីអឹម 
(ក� �ងប�� ញ)  

$0 េនះគឺ�ៃថ�េស�របស់េយើងក� �ង�រពនិិត្យសមតុល្យម�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�រពនិិត្យសមតុល្យម�ង។ "េ្រ�ប�� ញ" 
សំេ�េ�េលើេអធីអឹម�ងំអស់េ�េ្រ�ធ��រ�េមរ �ក ឬប�� ញេអធីអឹម MoneyPass។ 
អ�កក៏�ច្រត�វ�នគិត្រ�ក់ផងែដរេ�យ្របតិបត� ិករេអធីអឹម។ 

�រេ្របើ�តរបស់អ�កេ�េ្រ�សហរដ��េមរ �ក។ 

្របតិបត� ិ�រអន�រ�តិ 3% េនះគឺ�ៃថ�េស�របស់េយើងែដល្រត�វ�នអនុវត�េ�េពលែដលអ�កេ្របើ�តរបស់អ�កស្រ�ប់�រទិញេ�
ទី�ំង�ណជិ�ករបរេទស និងស្រ�ប់�រដក�ច់្រ�ក់ព�៉ីសីុនេអធីអឹមបរេទស 
និង��គរយៃនចំនួន្រ�ក់ដុ�� រក� �ង្របតិបត� ិ�រ ប�� ប់ពី�រប� �ររបិូយប័ណ� �មួយ។ �ណិជ�ករមួយ 
និង្របតិបត� ិ�រេអធីអឹមមួយចំនួន េ�ះបី�អ�ក និង/ឬ�ណជិ�ករ 
ឬេអធីអឹមែដល�នទី�ំងេ�សហរដ��េមរ �ក្រត�វ�ន�ត់ទុក��្របតិបត� ិ�របរេទសេ�េ្រ�ម
ច�ប់ប�� ញែដល្រត�អនុវត� េហើយេយើងមិន្រត�តពិនិត្យរេបៀបែដល�ណជិ�ករ�ងំេនះ �៉សីុនេអធីអឹម 
និង្របតិបត� ិ�រ្រត�វ�ន�ត់�� ក់ស្រ�ប់េ�លបំណងេនះេទ។ 

�រដក្រ�ក់�ម�៉សីុនេអធីអឹមអន�រ�
តិ 

$3.00 េនះគឺ�ៃថ�េស�របស់េយើងស្រ�ប់�រដក្រ�ក់ម�ង។ 
អ�កក៏�ច្រត�វ�នគិតៃថ�េស�េ�យ្របតិបត� ិករេអធីអឹមផងែដរ 
េ�ះបី�អ�កមិន�នប�� ប់្របតិបត� ិ�រក៏េ�យ។ 

េផ្សង 

�រជនួំស�ត   $0 េនះគឺ�ៃថ�ឈ� �លរបស់េយើងក� �ង�រ�� ស់ប� �រ�តែដល�នេផ�ើ�មសំបុ្រតៃ្របសនីយ៍េ�អ�ក�មួយ�រ
ដឹកជ�� �នស� ង់�រ (រហូតដល់ 10 ៃថ�េធ� ើ�រ)។ 

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

$15.00 េនះគឺ�ៃថ�េស�របស់េយើងស្រ�ប់�រដឹកជ�� �ន�ប់រហ័ស (រហូតដល់េ� 3 ៃថ�េធ� ើ�រ) 
្រត�វ�នគិត្រ�ក់បែន�មេលើៃថ�េស�ជំនួស�ត។ 

្រ�ក់របស់អ�ក�នសិទ�ិទទួល�ន���� ប់រង FDIC។ ្រ�ក់របស់អ�កនឹង្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេ�ស�គម�តិធ��រ�េមរ �កែដល�្រគឹះ�� ន���� ប់រងរបស់ FDIC 
េហើយ្រត�វ�ន��រហូតដល់ $250,000 េ�យ FDIC េ�ក� �ងករណីែដលធ��រ�េមរ �កមិនផ�ល់�រ��។ េមើល fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html 
ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម� ិត។ 

មិន�នឥណ�នេលើសសមតុល្យ/លក�ណៈពិេសសឥណ�ន។ 
�ក់ទងេស��� ស់ប័ណ� �ម�រេ�ទូរស័ព�េ�េលខ 1-888-964-0359, �មសំបុ្រតៃ្របសណីយ៍ P.O. Box 551617, Jacksonville, FL 32255 ឬចូលេមើល 
usbankreliacard.com។ 

ស្រ�ប់ព័ត៌�នទូេ�អំពីគណនីបង់្រ�ក់�មុន សូមចូលេមើល cfpb.gov/prepaid។ ្របសិនេបើអ�ក�នបណ� ឹងអំពីគណនីបង់្រ�ក់�មុន 
សូមេ�ទូរស័ព�េ��ន់�រ ��ល័យ�រ�រហិរ�� វត� �អតិថិជន�មេលខ 1-855-411-2372 ឬចូលេមើល cfpb.gov/complaint។ 

េ�ះ��រ្រ�្រស័យ�ក់ទងរបស់ធ��រសហរដ��េម រ �កេនះ្រត�វ�នផ�ល់���ែខ�រ មិនែមន�ល់�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�បន�ប�� ប់�ងំអស់នឹង�ន�
��េ�ះេទ។ េស�កម� និង�រេឆ� ើយឆ�ងមួយចំនួន រមួ�ងំឯក�រសំ�ន់ៗែដល�ក់ទងនឹង�រេបើក និងតំែហ�ផំលិតផលរបស់េយើង (ដូច�កិច�្រពមេ្រព�ង
គណនី និងរ�យ�រណ�៍�) េលខទូរស័ព��ក់�ក់ ទំព័រវ �ប�យត៍ និង�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�មអីុនធឺេណតេផ្សងេទៀត�ច�នែត���អង់េគ�សបុ៉េ�� ះ។ 
អ�កបកែ្រប�គីទីបីឯក�ជ្យ�ចរក�នេដើម្ីបជួយអ�ក �មត្រម�វ�រ។ 

http://usbank.com/locations
https://www.moneypass.com/atm-locator.html
http://usbank.com/locations
https://www.moneypass.com/atm-locator.html
http://fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html
https://www.usbankreliacard.com/
https://www.consumerfinance.gov/consumer-tools/prepaid-cards/?utm_source=prepaid&utm_medium=redirect&utm_campaign=PrepaidRedirects
https://www.consumerfinance.gov/complaint/
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