ຊື່ຂອງຜູ້ຮຽກຮູ້ອງສິດ
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ຂູ້ອຍຮຽກຮູ້ອງສິດໃນການຮັບເງິນວ່າງງານ ສາລັບໜຶ່ງອາທິດ ຈາກວັນອາທິດເຖິງວັນເສົາວັນທີ___________________________.
ຄາຖາມຕໍ່ລງົ ໄປນີ້ແມ່ນຖາມກ່ຽວກັບອາທິດທີ່ທ່ານກ່າວຂູ້າງເທິງ.

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

(A) ວັນສຸດທູ້າຍທີ່ເຮັດວຽກ:__________________

ທ່ານໄດູ້ເຮັດວຽກ, ໄດູ້ຄ່າຊົດເຊີຍໃນການພັກການປະຈາປີ ຫລືສາລັບການ

1.

ຝຶກແອບທາງທະຫານ ຫລືໄດູ້ຄ່າຈູ້າງຈາກການເຮັດວຽກໃຫູ້ຕົນເອງບ ຊຶ່ງ

ໂດລາ

ທ່ານໄດູ້ຮັບເງິນແລູ້ວຫລືຍງັ ຈະໄດູ້ຮັບ? ຖູ້າ "ແມ່ນ", ຈົ່ງໃສ່ຈານວນເງິນທີ່ຮັບ

ເຊັນ

ຊົ່ວໂມງ

ໂດຍລວມ ກ່ອນຫັກພາສີແລະອື່ນໆ ແລູ້ວໃຫູ້ຄາຕອບໃນ A, B, ແລະ C ຢ່
ດູ້ານຂວາ. ຂີດວົງກົມອູ້ອມປະເພດຂອງຄ່າຈູ້າງທີ່ໄດູ້ຮບ
ັ .

ທ່ານສາມາດແລະພ້ອມເຮັດວຽກທຸກມື້ຂອງອາທິດ

2.

ນັ້ນບໍ?..........................

(B)

ທ່ານໄດູ້ປະຕິເສດໂອກາດເຮັດວຽກ ຫລືການສົ່ງຕໍ່ເຮັດວຽກບ, ບໍ່ຍອມຄືນ

3.

ບໍ່ມີວຽກ

ລາ

ຖືກໄລ່

ຍັງຮັບ

ໃຫູ້ເຮັດ

ອອກ

ອອກ

ຈູ້າງຢ່

ອື່ນໆ:

ເຮັດວຽກໃຫູ້ກັບນາຍຈູ້າງເກົ່າບ, ລາອອກບ, ຖືກໄລ່ອອກຫລືໂຈະເຮັດວຽກ
ເປັນການໃສ່ໂທດບ, ເລີ່ມຕົ້ນເຂົ້າຮຽນໜັງສືຫລຝ
ື ຶກວິຊາຊີບບ?.................
ໃນອາທິດນັ້ນ ທ່ານໄດູ້ຍື່ນຄາຂຫລືເລີ່ມຕົ້ນຮັບ ຄ່າຊົດເຊີຍການພັກການປະ

4.

ຈາປີຫລກ
ື ານອອກງານ, ບາເໜັດ ຫລືເງິນກະສຽນປະເພດໃດໆບ ນອກຈາກ

(C) ຊື່ ແລະ ທີ່ຢ່ ຂອງນາຍຈູ້າງ

________________________________

ເງິນປະກັນສັງຄົມ? ຂີດວົງກົມອູ້ອມປະເພດເງິນເພີ່ມທີ່ໄດູ້ຮບ
ັ ....................

________________________________

ໃນອາທິດນີ້ ທ່ານໄດູ້ຕິດຕໍ່ຫາວຽກງານຈັກບ່ອນ?

5.

ຂຽນຈານວນໃສ່ຫູ້ອງ.............

________________________________

ຖູ້າທ່ານຖືກສັ່ງໃຫູ້ຂຽນລາຍງານບ່ອນທີ່ຕດ
ິ ຕໍ່ຫາງານ, ກະຣຸນາຂຽນໃສ່

ຄາຮັບຮອງ: ຂູ້ອຍຮັບຮອງວ່າ ຄາຕອບທີ່ຂອ
ູ້ ຍໃສ່ຂາູ້ ງເທິງນີ້ເປັນ

ຊ່ອງວ່າງທີ່ຈດ
ັ ໄວູ້ໃນປຶ້ມຄມ
່ ລ
ື າຍລະອຽດຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ.

ຄວາມຈິງແລະຖືກຕູ້ອງເທົ່າທີ່ຂອ
ູ້ ຍຮຈ
ູ້ ກ
ັ . ຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ຮຽກຮູ້ອງສິດຫລື

ໃຫູ້ສົ່ງແບບຟອຣ໌ມຮຽກຮູ້ອງສິດນີ້ທາງໄປສະນີຫລັງຈາກວັນເສົາທີ່ໄດູ້ຂຽນໃສ່ຂູ້າງເທິງ.

ຮັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງງານຫຍັງຈາກໂຄງການອື່ນສາລັບອາທິດ

ດັ່ງກ່າວຂູ້າງເທິງນີ້. ຂູ້ອຍຮັບຮຢ
ູ້ ວ
່ າ່ ຕົນອາດມີໂທດໄດູ້ຫາກໄດູ້ໃຫູ້ຄາ
ຕອບບໍ່ຈງິ ຫລືປດ
ິ ບັງຂໍ້ມນ.

ລົງລາຍເຊັນ:_____________________________________________

ຖູ້າທ່ານໄດູ້ຄນ
ື ເຮັດວຽກເຕັມເວລາຫລັງຈາກວັນເສົາທີ່ໄດູ້ລາຍງານ
ຂູ້າງເທິງນັ້ນ, ທ່ານຈົ່ງໃສ່ຂມ
ໍ້ ນທາງລຸ່ມນີ້.

ຖູ້າທ່ານຍູ້າຍບ່ອນຮັບຈົດໝາຍ ໃຫູ້ຂຽນບ່ອນໃໝ່ທາງລຸ່ມ.
ປ່ຽນບ່ອນຮັບຈົດໝາຍເປັນ:

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

ເຕັມເວລາ
ບໍ່ເຕັມເວລາ

ຊື່:

ຊື່ນາຍຈູ້າງ:

ເລກຖນົນ ຫລື ເລກຕູ້ໄປສະນີ:
ເມືອງ:
ເລກໂທລະສັບ: (

ວັນທີທີ່ໄດູ້ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກ:

ເລກຖນົນ ຫລື ເລກຕູ້ໄປສະນີ:
ຣັຖ:

ຣະຫັດຊິບໂຄດ:

ເມືອງ:

ຣັຖ:

ຣະຫັດຊິບໂຄດ:

)

ໃຫູ້ສົ່ງບັດນີ້ຄນ
ື ໃຫູ້ແກ່ຫູ້ອງການທູ້ອງຖິ່ນຕາມທີ່ຢທ
່ າງລຸ່ມນີ້ ໃຫູ້ຖກ
ື ຕູ້ອງຕາມຄາສັ່ງຈາກຫູ້ອງການ

ໃຫູ້ເອົາມາສົ່ງໃຫູ້ເມື່ອ___________________________________
ວັນທີທີ່ມນ
ີ ດ
ັ

ທູ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.

ໃຫູ້ສົ່ງທາງໄປສະນີຫລັງຈາກວັນເສົາທີ່ໄດູ້ຂຽນໃສ່ຂາູ້ ງເທິງ.
L.O.USE:

DWS-ARK-502 RB (Rev. 5-18) CLAIM FOR UNEMPLOYMENT BENEFITS-REGULAR Laotian/ພາສາລາວ

ແບບຟອຣ໌ມນີ້ໃຊູ້ໄດູ້ສະເພາະຄົນດຽວທີ່ທາງການໄດູ້ອອກໃຫູ້. ຢ່າເອົາໃຫູ້ຄນ
ົ ອື່ນນາໄປໃຊູ້ໂດຍຈຸດປະສົງໃນການຮຽກຮູ້ອງສິດຮັບຜົນປະໂຫຍດ.
ຄາສັ່ງກ່ຽວກັນການປະກອບແບບຟອຣ໌ມຮຽກຮູ້ອງສິດປະຈາອາທິດ

ຕໍ່ລົງໄປນີ້ແມ່ນຄາສັ່ງໃນການປະກອບແບບຟອຣ໌ມຮຽກຮູ້ອງສິດຂອງທ່ານ. ຫລັງຈາກທ່ານອ່ານຄາສັ່ງເຫລົ່ານີ້ແລູ້ວ ຫາກທ່ານຍັງມີຄາຖາມກ່ຽວກັບວິທກ
ີ ານປະກອບແບບຟອຣ໌ມ ຈົ່ງຂຄວາມຊ່ວຍ
ເຫລືອຈາກຫູ້ອງການທູ້ອງຖິ່ນ.

ຈົງຂຽນວັນທີຂອງວັນເສົາວັນສຸດທູ້າຍຂອງອາທິດທີ່ທ່ານຮຽກຮູ້ອງສິດໃສ່ໃນຊ່ອງວ່າງ. ຄາຖາມໃນແບບຟອຣ໌ມຮຽກຮູ້ອງສິດປະຈາອາທິດ ໝາຍເຖິງໜຶ່ງອາທິດນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນທ່ານຕູ້ອງໃຫູ້ຄາຕອບຕາມນັ້ນ.

ຄາຖາມທີ 1: ຂີດໝາຍຫູ້ອງໃຕູ້ ບໍ່ແມ່ນ ໃຫູ້ເຕັມ ຖູ້າທ່ານບໍ່ໄດູ້ເຮັດວຽກໃນອາທິດທີ່ລາຍງານໃສ່ແບບຟອຣ໌ມນີ້ ແລະບໍ່ໄດູ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍໃນການພັກສະຫລອງບຸນປະຈາປີ ພັກການປະຈາປີ ຫລືຄາ່ ຈູ້າງ
ສາລັບການຝຶກແອບທາງທະຫານ ຫລືຈາກການເຮັດວຽກໃຫູ້ຕນ
ົ ເອງ. ຂີດໝາຍຫູ້ອງໃຕູ້ ແມ່ນ ໃຫູ້ເຕັມ ຖູ້າທ່ານໄດູ້ເຮັດວຽກໃນອາທິດທີ່ລາຍງານໃສ່ແບບຟອຣ໌ມນີ້ ແລະໄດູ້ຮັບຫລືຈະໄດູ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍ
ໃນການພັກສະຫລອງບຸນປະຈາປີ ພັກການປະຈາປີ ຫລືຄາ່ ຈູ້າງສາລັບການຝຶກແອບທາງທະຫານ ຫລືຈາກການເຮັດວຽກໃຫູ້ຕົນເອງ.

ຈົ່ງຂີດວົງກົມອູ້ອມຂໍ້ຄວາມທີ່ແມ່ນ. ຖູ້າທ່ານໄດູ້ເຮັດວຽກໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສິດ, ຈົ່ງຂີດວົງກົມອູ້ອມຄາວ່າ “ເຮັດວຽກ”. ຖູ້າທ່ານໄດູ້ຮັບຫລືຈະໄດູ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍໃນການພັກສະຫລອງບຸນປະຈາປີໃນ

ອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສິດ, ຈົ່ງຂີດວົງກົມອູ້ອມຄາວ່າ “ຄ່າຊົດເຊີຍໃນການພັກສະຫລອງບຸນປະຈາປີ”. ຖູ້າທ່ານໄດູ້ຮັບຫລືຈະໄດູ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍໃນການພັກການປະຈາປີໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສິດ, ຈົ່ງຂີດວົງ
ກົມອູ້ອມຄາວ່າ “ຄ່າຊົດເຊີຍໃນການພັກການປະຈາປີ”. ຖູ້າທ່ານມີການຝຶກແອບທາງທະຫານໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສິດ, ຈົ່ງຂີດວົງກົມອູ້ອມຄາວ່າ “ຝຶກແອບທາງທະຫານ”. ຖູ້າທ່ານໄດູ້ເຮັດວຽກໃຫູ້ຕນ
ົ
ເອງໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສິດ, ຈົ່ງຂີດວົງກົມອູ້ອມຄາວ່າ “ເຮັດວຽກໃຫູ້ຕນ
ົ ເອງ”.

ຖູ້າທ່ານຕອບ ແມ່ນ ໃນຄາຖາມທີ 1, ທ່ານຕູ້ອງຕອບຄາຖາມ (a), (b) ແລະ (c) ອີກດູ້ວຍ ທີ່ຢ່ເບື້ອງຂວາແບບຟອຣ໌ມຮຽກຮູ້ອງສິດ ໃຫູ້ຖືກຕູ້ອງຕາມຄາສັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
(A)

ວັນສຸດທູ້າຍທີ່ເຮັດວຽກ

ຖູ້າທ່ານໄດູ້ ເຮັດວຽກໃຫູ້ກບ
ັ ນາຍຈູ້າງ, ເຮັດວຽກໃຫູ້ຕົນເອງ, ຫລືມກ
ີ ານຝຶກແອບທາງທະຫານໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສິດ, ໃຫູ້ຂຽນວັນສຸດທູ້າຍທີ່ໄດູ້ເຮັດວຽກ, ເຮັດວຽກໃຫູ້ຕົນເອງ, ຫລືມກ
ີ ານຝຶກແອບ
ທາງທະຫານໃນອາທິດດັ່ງກ່າວ.

ລາຍໄດູ້

ໃຫູ້ຂຽນຈານວນເງິນໂດຍລວມທີ່ໄດູ້ຮັບຫລືຈະໄດູ້ຮັບກ່ອນທີ່ມກ
ີ ານຫັກ ໃສ່ຫູ້ອງ “ໂດລາ” ແລະ “ເຊັນ” ສາລັບການເຮັດວຽກ, ຄ່າຊົດເຊີຍໃນການພັກສະຫລອງບຸນປະຈາປີ ຫລືພັກການປະຈາປີ, ການ
ຝຶກແອບທາງທະຫານ ຫລືການເຮັດວຽກໃຫູ້ຕົນເອງໃນອາທິດດັ່ງກ່າວ.

ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ

ຈົ່ງຂຽນຈານວນຊົ່ວໂມງໃສ່ທີ່ໄດູ້ເຮັດວຽກ. ໃຫູ້ໃສ່ສະເພາະຕົວເລກເຕັມ. ຕົວຢ່າງ, ຖູ້າທ່ານເຮັດວຽກສີບສີຊວ
ົ່ ໂມງເຄິ່ງ, ໃຫູ້ຂຽນ 14 ຊົ່ວໂມງຊື່ໆ.
(B)

ເຫດຜົນທີ່ອອກງານ

ຖູ້າທ່ານໄດູ້ເຮັດວຽກໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສິດ, ແລະທ່ານອອກຈາກວຽກພາຍໃນອາທິດນັ້ນ, ຈົ່ງຂີດໝາຍຫູ້ອງທີ່ຖກ
ື (ບໍ່ມວ
ີ ຽກໃຫູ້ເຮັດ, ລາອອກ, ຖືກໄລ່ອອກ ຫລື ອື່ນໆ). ຖູ້າທ່ານເຮັດວຽກໃນອາທິດດັ່ງ
ກ່າວ ແລະທ່ານຍັງເຮັດວຽກໃຫູ້ນາຍຈູ້າງນັ້ນຢ,່ ຈົ່ງຂີດໝາຍຫູ້ອງ “ຍັງຮັບຈູ້າງຢ”່ .

(C)

ຖູ້າທ່ານໄດູ້ເຮັດວຽກໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສິດ, ຈົ່ງຂຽນຊື່ ແລະ ທີ່ຢ່ ນາຍຈູ້າງຂອງທ່ານໃສ່.

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢ່ ຂອງນາຍຈູ້າງ

ຄາຖາມທີ 2: ຂີດໝາຍຫູ້ອງໃຕູ້ ແມ່ນ ໃຫູ້ເຕັມ ຖູ້າທ່ານສາມາດແລະພູ້ອມເຮັດວຽກໄດູ້ທກ
ຸ ມື້ ໃນອາທິດທີ່ລາຍງານ. ຂີດໝາຍຫູ້ອງໃຕູ້ ບໍ່ແມ່ນ ໃຫູ້ເຕັມ ຖູ້າທ່ານບໍ່ສາມາດແລະບໍ່ພູ້ອມເຮັດວຽກໄດູ້ທກ
ຸ ມື້
ໃນອາທິດທີ່ລາຍງານ. ຖູ້າທ່ານຕອບວ່າ ບໍ່ແມ່ນ ໃນຄາຖາມທີ 2, ທ່ານຈາເປັນຕູ້ອງໃຫູ້ການຕໍ່ຫູ້ອງການປະຈາທູ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ. ຈົ່ງຕິດຕໍ່ຫອ
ູ້ ງການທູ້ອງຖິ່ນກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໄດູ້ສົ່ງແບບຟອຣ໌ມຮຽກ
ຮູ້ອງສິດທາງໄປສະນີ ແລະບອກເຫດຜົນຢ່າງລະອຽດໃຫູ້ເພິ່ນຟັງວ່າ ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງບໍ່ສາມາດແລະບໍ່ພູ້ອມເຮັດວຽກໄດູ້ທຸກມື້ໃນອາທິດດັ່ງກ່າວ.

ຄາຖາມທີ 3: ຂີດໝາຍຫູ້ອງໃຕູ້ ແມ່ນ ໃຫູ້ເຕັມ ຖູ້າແມ່ນພາຍໃນອາທິດທີ່ລາຍງານໃສ່ແບບຟອຣ໌ມນີ້ ທ່ານໄດູ້ປະຕິເສດໂອກາດເຮັດວຽກ ຫລືການສົ່ງຕໍ່ເຮັດວຽກ, ບໍ່ຍອມຄືນເຮັດວຽກໃຫູ້ກັບນາຍຈູ້າງ
ເກົ່າ, ໄດູ້ລາອອກ, ຖືກໄລ່ອອກ ຖືກໂຈະເຮັດວຽກເປັນການໃສ່ໂທດ, ຫລືໄດູ້ເລີ່ມຕົ້ນເຂົ້າຮຽນໜັງສືຫລຝ
ື ຶກວິຊາຊີບ.

ຈົ່ງຂີດວົງກົມອູ້ອມຂໍ້ຄວາມທີ່ແມ່ນ. ຖູ້າທ່ານປະຕິເສດວຽກງານແນວໃດໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສິດ, ຈົ່ງຂີດວົງກົມອູ້ອມຄາວ່າ “ປະຕິເສດໂອກາດເຮັດວຽກ”. ຖູ້າທ່ານປະຕິເສດການສົ່ງຕໍ່ເຮັດວຽກໃນ

ອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສິດ, ຈົ່ງຂີດວົງກົມອູ້ອມຄາວ່າ “ການສົ່ງຕໍ່ເຮັດວຽກ”. ຖູ້າທ່ານບໍ່ຍອມຄືນເຮັດວຽກໃຫູ້ກັບນາຍຈູ້າງເກົ່າໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສິດ, ຈົ່ງຂີດວົງກົມອູ້ອມຄາວ່າ “ບໍ່ຍອມຄືນເຮັດວຽກໃຫູ້ກບ
ັ

ນາຍຈູ້າງເກົ່າ”. ຖູ້າທ່ານໄດູ້ລາອອກໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສິດ, ຈົ່ງຂີດວົງກົມອູ້ອມຄາວ່າ “ລາອອກ”. ຖູ້າທ່ານໄດູ້ຖກ
ື ໄລ່ອອກໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສິດ, ຈົ່ງຂີດວົງກົມອູ້ອມຄາວ່າ “ຖືກໄລ່ອອກ”. ຖູ້າທ່ານ
ໄດູ້ຖືກໂຈະເຮັດວຽກເປັນການໃສ່ໂທດໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສິດ, ຈົ່ງຂີດວົງກົມອູ້ອມຄາວ່າ “ຖືກໂຈະເຮັດວຽກເປັນການໃສ່ໂທດ”. ຖູ້າທ່ານໄດູ້ເລີ່ມຕົ້ນເຂົ້າຮຽນໜັງສືຫລຝ
ື ຶກວິຊາ
ຊີບໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສິດ, ຈົ່ງຂີດວົງກົມອູ້ອມຄາວ່າ “ເລີ່ມຕົ້ນເຂົ້າຮຽນໜັງສືຫລຝ
ື ກ
ຶ ວິຊາຊີບ”.

ຖູ້າທ່ານຕອບວ່າ ແມ່ນ ໃນຄາຖາມທີ 3, ທ່ານຈາເປັນຕູ້ອງໃຫູ້ການຕໍ່ຫູ້ອງການປະຈາທູ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ. ຈົ່ງຕິດຕໍ່ຫູ້ອງການທູ້ອງຖິ່ນກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໄດູ້ສົ່ງແບບຟອຣ໌ມຮຽກຮູ້ອງສິດທາງໄປສະນີ ເພື່ອ

ໃຫູ້ການຢ່າງລະອຽດໃຫູ້ເພິ່ນຟັງວ່າ ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງຕອບຄາຖາມນີ້ວ່າ ແມ່ນ. ຂີດໝາຍຫູ້ອງໃຕູ້ ບໍ່ແມ່ນ ໃຫູ້ເຕັມ ຖູ້າ, ໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສິດ, ທ່ານບໍ່ໄດູ້ປະຕິເສດໂອກາດເຮັດວຽກ, ບໍ່ໄດູ້ລາອອກ,
ບໍ່ໄດູ້ຖກ
ື ໄລ່ອອກຫລືໂຈະເຮັດວຽກເປັນການໃສ່ໂທດ, ແລະບໍ່ໄດູ້ເລີ່ມຕົ້ນເຂົ້າຮຽນໜັງສືຫລຝ
ື ຶກວິຊາຊີບ.

ຄາຖາມທີ 4: ຂີດໝາຍຫູ້ອງໃຕູ້ ແມ່ນ ໃຫູ້ເຕັມ ຖູ້າ, ໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສິດ, ທ່ານໄດູ້ຍນ
ື່ ຄາຂຫລືເລີ່ມຕົ້ນຮັບ ຄ່າຊົດເຊີຍການພັກການປະຈາປີຫລກ
ື ານອອກງານ, ບາເໜັດ ຫລືເງິນກະສຽນ. ຈົ່ງຂີດວົງ
ກົມອູ້ອມຂໍ້ຄວາມທີ່ແມ່ນ. ຖູ້າທ່ານໄດູ້ຮັບຫລືຈະໄດູ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍໃນການອອກງານໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສິດ, ຈົ່ງຂີດວົງກົມອູ້ອມຄາວ່າຄ່າຊົດເຊີຍໃນ “ການອອກງານ”. ຖູ້າທ່ານໄດູ້ຮັບເງິນບາເໜັດ

(ຊຶ່ງລວມເຖິງການມີສ່ວນແບ່ງໃນກາໄລ) ໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສິດ, ຈົ່ງຂີດວົງກົມອູ້ອມຄາວ່າ “ບາເໜັດ”. ຖູ້າທ່ານໄດູ້ຍນ
ື່ ຄາຂຫລືເລີ່ມຕົ້ນຮັບເງິນກະສຽນ (ຍົກເວັ້ນເງິນປະກັນສັງຄົມ), ຈົ່ງຂີດວົງກົມ
ອູ້ອມຄາວ່າ “ເງິນກະສຽນ”.

ຖູ້າທ່ານຕອບວ່າ ແມ່ນ ໃນຄາຖາມທີ 4, ທ່ານຈາເປັນຕູ້ອງໃຫູ້ການຕໍ່ຫູ້ອງການປະຈາທູ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ. ຈົ່ງຕິດຕໍ່ຫູ້ອງການທູ້ອງຖິ່ນກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໄດູ້ສົ່ງແບບຟອຣ໌ມຮຽກຮູ້ອງສິດທາງໄປສະນີ ເພື່ອ
ໃຫູ້ການຢ່າງລະອຽດໃຫູ້ເພິ່ນຟັງວ່າ ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງຕອບຄາຖາມນີ້ວ່າ ແມ່ນ . ຂີດໝາຍຫູ້ອງໃຕູ້ ບໍ່ແມ່ນ ໃຫູ້ເຕັມ ຖູ້າ, ໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສິດ, ທ່ານບໍ່ໄດູ້ຍນ
ື່ ຄາຂຫລືເລີ່ມຕົ້ນຮັບຄ່າຊົດເຊີຍການພັກ
ການປະຈາປີຫລກ
ື ານອອກງານ, ບາເໜັດ ຫລືເງິນກະສຽນ.

ຄາຖາມທີ 5: ຈົ່ງຂຽນຈານວນບ່ອນທີ່ທ່ານໄດູ້ຕິດຕໍ່ຫາວຽກງານໃນອາທິດນີ້ ໃສ່ຫູ້ອງຢຂ
່ ູ້າງຂວາຄາຖາມນີ້. ຖູ້າທ່ານບໍ່ໄດູ້ຖກ
ື ສັ່ງໃຫູ້ຕິດຕໍ່ຫາວຽກງານ, ຈົ່ງຂຽນເລກ 0 ໃສ່ຫູ້ອງນີ້.
ການລາຍງານການຕິດຕໍ່ຫາວຽກງານ

ຖູ້າທ່ານຖືກສັ່ງໃຫູ້ຂຽນລາຍງານບ່ອນທີ່ໄດູ້ຕດ
ິ ຕໍ່ຫາວຽກງານທຸກອາທິດ, ທ່ານຕູ້ອງຂຽນທຸກຢ່າງທີ່ການົດໃຫູ້ຂຽນກ່ຽວກັບທຸກບ່ອນທີ່ຕດ
ິ ຕໍ່ຫາວຽກໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສິດ ຈົ່ງຂຽນໄວູ້ໃສ່ແບບຟອຣ໌ມທີ່
ຈັດໄວູ້ໃນທູ້າຍຂອງປຶ້ມຄມ
່ ລ
ື າຍລະອຽດຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ.

ການຍູ້າຍບ່ອນຢ່ ແລະ ເລກໂທຣະສັບໃໝ່

ຖູ້າທ່ານປ່ຽນບ່ອນຮັບຈົດໝາຍຫລືເລກໂທຣະສັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານຍື່ນແບບຟອຣ໌ມຄັ້ງສຸດທູ້າຍ, ໃຫູ້ຂຽນ ບ່ອນໃໝ່/ເລກໂທຣະສັບໃໝ່ ໃສ່ຊ່ອງວ່າງທີ່ຈັດໃຫູ້.
ກະຣຸນາແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດູ້ເຊັນຊື່ໃນຊ່ອງວ່າງທີ່ຈັດໄວູ້ໃຫູ້ໃນແບບຟອຣ໌ມຮຽກຮູ້ອງສິດ.

ລົງລາຍເຊັນ

ການສົ່ງ ແບບຟອຣ໌ມຮຽກຮູ້ອງສິດປະຈາອາທິດ ທາງໄປສະນີ

ຫລັງຈາກທ່ານຂຽນຄາຕອບໃສ່ ແບບຟອຣ໌ມຮຽກຮູ້ອງສິດປະຈາອາທິດ ແລູ້ວໆ, ໃຫູ້ກວດຄືນເບິ່ງເພື່ອແນ່ໃຈວ່າຖືກຕູ້ອງໝົດ. ແບບຟອຣ໌ມຮຽກຮູ້ອງສິດ ຈະມີການພິມບ່ອນທີ່ທ່ານຄວນສົ່ງທາງໄປສະນີ
ພິມໄວູ້ໃສ່ແບບຟອຣ໌ມ. ຖູ້າທ່ານໄດູ້ຄນ
ື ເຮັດວຽກເຕັມເວລາ, ກະຣຸນາໃສ່ຂມ
ໍ້ ນນາຍຈູ້າງ ໃນຊ່ອງວ່າງ “ຂໍ້ມນການຄືນເຮັດວຽກ”. ທ່ານຕູ້ອງລຖູ້າສົ່ງ ແບບຟອຣ໌ມຮຽກຮູ້ອງສິດປະຈາອາທິດ ທາງໄປສະນີ
ຈົນຫລັງຈາກວັນສຸດທູ້າຍຂອງອາທິດທີ່ທ່ານຮຽກຮູ້ອງສິດ. ທ່ານມີເວລາເຈັດ(7)ມື້ນບ
ັ ຕັ້ງແຕ່ວັນສຸດທູ້າຍຂອງອາທິດທີ່ທ່ານຮຽກຮູ້ອງສິດເພື່ອຍື່ນ ແບບຟອຣ໌ມຮຽກຮູ້ອງສິດປະຈາອາທິດ ໃຫູ້ທນ
ັ ເວລາ.
ຖູ້າວ່າທ່ານຕູ້ອງການຄົນຊ່ວຍຂຽນ ແບບຟອຣ໌ມຮຽກຮູ້ອງສິດປະຈາອາທິດ ໃຫູ້ທ່ານ, ຈົ່ງຕິດຕໍ່ຫູ້ອງການແຮງງານປະຈາທູ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.

