ແບບຟອຣ໌ມສຳລັບຂຮັບເງິນປະກັນວ່ຳງງຳນ
ຂໍ້ມູນຂອງຜູຮ
ູ້ ຽກຮູ້ອງສິດ ( * ຕູ້ອງໃສ່ຂມ
ໍ້ ູນໃນທຸກຊ່ອງວ່ຳງທີ່ມີດອກຈັນສີແດງ)
*SOCIAL SECURITY NUMBER:

TODAY'S DATE:

EFFECTIVE DATE: (Local Office Only)

* ທ່ຳນໄດູ້ຍື່ນຄຳຮຽກຮູ້ອງເພື່ອຮັບເງິນວ່ຳງງຳນໃນຣັຖອື່ນພຳຍໃນ 12 ເດືອນຜ່ຳນມຳບ? (ນອກຈຳກໃນຣັຖອຳຄັນຊ)
ແມ່ນ
ຊື່:

ບໍ່ແມ່ນ

ຊື່ກຳງ:

* ນຳມສະກຸນ:

ທີ່ຢູ່ບ່ອນຮັບຈົດໝຳຍ: * ທີ່ຢູ່ - ແຖວ 1:
* ເມືອງ:

ທີ່ຢູ່ - ແຖວ 2:
* ຣັຖ:

* ຣະຫັດຊິບໂຄດ:

ທີ່ຢູ່ເຮືອນ (ຖູ້ຳແຕກຕ່ຳງຈຳກບ່ອນຮັບຈົດໝຳຍ) ທີ່ຢູ່ - ແຖວ 1:

ທີ່ຢູ່ - ແຖວ 2:

* ເມືອງ:

* ຣະຫັດຊິບໂຄດ:

* ຣັຖທີ່ທ່ຳນຢູ່:
ເລກໂທເຮືອນ: (

)

* ເກີດ ເດືອນ/ວັນ/ປີ:

* ເມືອງ "ເຄົຳນ໌ຕີ້" ທີ່ທ່ຳນຢູ່:

ທີ່ຢູ່ທຳງອີເມວ:

ເລກໂທມືຖື: (

ເລກໂທເພື່ອຝຳກບອກເທົ່ຳນັ້ນ: (

* ເພດ:

)

ຊຳຍ

ຍິງ

)

* ຮຽນຈົບປີທີເທົ່ຳໃດ:

ເຊື້ອສຳຍ:

1. ຄົນດຳ(ບໍ່ເປັນຄົນຮິສແປນນິກ)

2. ຄົນດຳ (ບໍ່ເປັນຄົນຮິສແປນນິກ)

3. ຄົນຮິສແປນນິກ

(ເຊື້ອຊຳດ)

4. ອິນດຽນແດງ ຫລື ພື້ນເມືອງອະແລັຊກຳ

5. ຄົນເອເຊັຍ- ຄົນເກຳະຮຳວຳອີ ຫລື ເກຳະແປຊີຟິກອື່ນ

6. ອື່ນໆ (ຄົນສອງ ຫລື ຫລຳຍເຊື້ອຊຳດ)

ເປັນຄົນເສັຍອົງຄະ(ພິກຳນ)ບ?

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

* ທ່ຳນມີສັນຊຳດສະຫະຣັຖອະເມຣິກຳບ?

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

ຖູ້ຳທ່ຳນບໍ່ມີສັນຊຳດທີ່ນີ້, ພຳຍໃນ 18 ເດືອນຜ່ຳນມຳນີ້ ທ່ຳນມີອະນຸຍຳດ

ແມ່ນ

* ພຳຍໃນ 18 ເດືອນຜ່ຳນມຳນີ້ ທ່ຳນໄດູ້ເຮັດວຽກໃນຕ່ຳງຣັຖບ?
ຖູ້ຳ "ແມ່ນ" ຈົ່ງຂຽນຊື່ຣັຖອື່ນທີ່ໄດູ້ເຮັດ:

EB

ຖືກຕູ້ອງຕຳມກົດໝຳຍເພື່ອເຮັດວຽກໄດູ້ໃນສະຫະຣັຖອະເມຣິກຳບ?

ຖູ້ຳ "ແມ່ນ" ຈົ່ງຂຽນເລກທີບັດອະນຸຍຳດເຮັດວຽກ:

ບໍ່ແມ່ນ

_________________________________________

_________________________________________
______________________________________________

ພຳຍໃນ 18 ເດືອນຜ່ຳນມຳນີ້ ທ່ຳນໄດູ້ເຮັດວຽກໃຫູ້ກັບສະຖຳບັນກຳນສຶກສຳ(ໂຮງຮຽນ/ວິທະຍຳໄລ)ບ?

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

ຖູ້ຳ "ແມ່ນ", ທ່ຳນຖືກວ່ຳງງຳນໂດຍໄດູ້ຮັບຄວຳມແນ່ໃຈຢ່ຳງມີເຫດຜົນວ່ຳພຳກຮຽນໜູ້ຳຈະຖືກຮັບຄືນເຮັດວຽກອີກບ?

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

ຖູ້ຳ "ບໍ່ແມ່ນ", ໂຮງຮຽນ/ວິທະຍຳໄລນັ້ນກຳລັງຢຸດພັກສະຫລອງບຸນປະຈຳປີຫລືພັກລະດູໃບໄມູ້ປົ່ງ ໂດຍໄດູ້ຮັບຄວຳມແນ່ໃຈຢ່ຳງມີເຫດຜົນວ່ຳເມື່ອເປີດຮຽນອີກ
ທ່ຳນຈະຖືກຮັບຄືນເຮັດວຽກອີກບ?

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

ຂໍ້ມູນນຳຍຈູ້ຳງສຸດທູ້ຳຍ (ນຳຍຈູ້ຳງປະຈຸບັນ - ຖູ້ຳທ່ຳນເຮັດວຽກຢູ່ - ຫລື - ນຳຍຈູ້ຳງຄັ້ງສຸດທູ້ຳຍ - ຖູ້ຳທ່ຳນບໍ່ເຮັດວຽກ)
* ຊື່ນຳຍຈູ້ຳງ:

UNIT NUMBER: (Local Office Only)

ACCOUNT NUMBER: (Local Office Only)

* ຊື່ຖະໜົນ:
* ເມືອງ:

* ຣັຖ:

ເລກໂທລະສັບຂອງນຳຍຈູ້ຳງ:

* ເຄົຳນ໌ຕີ້:

* ຣະຫັດຊິບໂຄດ:

ວັນສຸດທູ້ຳຍທີ່ເຮັດວຽກ:

ພຳຍໃນ 10 ອຳທິດໜູ້ຳ ທ່ຳນມີນັດກັບຄືນເຮັດວຽກບ່ອນເກົ່ຳ ຫລືເລີ່ມຕົ້ນເຮັດບ່ອນໃໝ່ບ?

ແມ່ນ

ຖູ້ຳ "ແມ່ນ", ວັນທີ່:

* ທ່ຳນເຮັດວຽກຄັ້ງສຸດທູ້ຳຍ:

1 - ເຕັມເວລຳ (40 ຊົ່ວໂມງ)

* ປະເພດກຳນຖືກອອກວຽກ:
ຕົກງຳນ:
ລຳອອກ:

2 - ບໍ່ເຕັມເວລຳ (ບໍ່ເຖິງ 40 ຊົ່ວໂມງ)

ລູກຈູ້ຳງໂຮງຮຽນ/ວິທະຍຳໄລ:

ຖືກໄລ່ອອກ:

ບໍ່ແມ່ນ

3 - ຊົ່ວຄຳວ (120 ມື້ຫລໜ
ື ູ້ອຍກວ່ຳ) ຖູ້ຳ "ແມ່ນ", ທ່ຳນມີນັດກັບຄືນ
ເຮັດວຽກອີກທີ່ບ່ອນນັ້ນໃນວັນທີເທົ່ຳໃດ:

ອື່ນໆ:

ເຫດສຸກເສີນສ່ວນຕົວ

ສຸຂະພຳບບໍ່ດີ

ນອນຫລັບ

ພັກລະດູໃບໄມູ້ປົ່ງ

ຖືກພັກຊົ່ວຄຳວ

ລຳພັກປິ່ນປົວສຸຂະພຳບ

ບໍ່ມວ
ີ ຽກໃຫູ້ເຮັດ

ແບ່ງກັນເຮັດກັບຜູູ້ອື່ນ

ປະທູ້ວງຢຸດງຳນ

ວຽກງຳນເສັດແລູ້ວ

ສຳເຫດທົ່ວໄປ

ບໍ່ມຳ/ມຳຊູ້ຳ

ພັກສະຫລອງບຸນປະຈຳປີ

ພັກກຳນປະຈຳປີ

ພັກສະຫລອງບຸນ

ອຳກຳດບໍ່ດີ

ທຸຣະກິດ/ໂຮງງຳນປີດ

ຕີກັນ

ບໍ່ຟັງຄວຳມຂອງນຳຍ

ພັກລະດູຮູ້ອນ

ນູ້ຳຍຈູ້ຳງລັອຄປະຕູງົດຈູ້ຳງ

ບໍ່ຜ່ຳນກຳນກວດເຫລົ້ຳ/ຢຳ

ລຳພັກເບິ່ງແຍງສຸຂະພຳບຄອບຄົວ

ສຳເຫດທົ່ວໄປ

ຖືກຫລຸດລົງຈຳກເຕັມເວລຳ

ເປັນທະຫຳນ

(40 ຊົ່ວໂມງ)
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ປະຈຳປີ

ຍັງເຮັດວຽກບໍ່ເຕັມເວລຳ
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* ນັບຕັ້ງແຕ່ເຮັດວຽກໃຫູ້ນຳຍຈູ້ຳງສຸດທູ້ຳຍ ທ່ຳນໄດູ້ເຮັດວຽກແນວໃດບ?

ແມ່ນ [] ບໍ່ແມ່ນ []

* ນຳຍຈູ້ຳງເປັນບຣິສັດນຳຍໜູ້ຳຈູ້ຳງຄົນງຳນຊົ່ວຄຳວບ?

ແມ່ນ [] ບໍ່ແມ່ນ []

* ວຽກງຳນຄັ້ງສຸດທູ້ຳຍຂອງທ່ຳນ ແມ່ນເຮັດວຽກງຳນປະເພດໃດ? :_______________________________________________________________________

ນຳຍຈູ້ຳງອື່ນຖູ້ຳມີ ( * ຕູ້ອງໃສ່ຂໍ້ມູນໃນທຸກຊ່ອງວ່ຳງທີ່ມີດອກຈັນສີແດງ)
* ຊື່ນຳຍຈູ້ຳງ:

UNIT NUMBER: (Local Office Only)

ACCOUNT NUMBER: (Local Office Only)

* ຊື່ຖະໜົນ:
* ເມືອງ:

* ຣັຖ:

ເລກໂທລະສັບຂອງນຳຍຈູ້ຳງ:

* ເຄົຳນ໌ຕີ້:

* ຣະຫັດຊິບໂຄດ:

ວັນສຸດທູ້ຳຍທີ່ເຮັດວຽກ:

ພຳຍໃນ 10 ອຳທິດໜູ້ຳ ທ່ຳນມີນັດກັບຄືນເຮັດວຽກບ່ອນເກົ່ຳ ຫລືເລີ່ມຕົ້ນເຮັດບ່ອນໃໝ່ບ?

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

ຖູ້ຳ "ແມ່ນ", ວັນທີ່:
* ທ່ຳນເຮັດວຽກຄັ້ງສຸດທູ້ຳຍ:

1 - ເຕັມເວລຳ (40 ຊົ່ວໂມງ)

* ປະເພດກຳນຖືກອອກວຽກ:
ຕົກງຳນ:
ລຳອອກ:
ອຳກຳດບໍ່ດີ

ບໍ່ມວ
ີ ຽກໃຫູ້ເຮັດ

ວຽກງຳນເສັດແລູ້ວ

2 - ບໍ່ເຕັມເວລຳ (ບໍ່ເຖິງ 40 ຊົ່ວໂມງ)

3 - ຊົ່ວຄຳວ (120 ມື້ຫລໜ
ື ູ້ອຍກວ່ຳ) ຖູ້ຳ "ແມ່ນ", ທ່ຳນມີນັດກັບຄືນ
ເຮັດວຽກອີກທີ່ບ່ອນນັ້ນໃນວັນທີເທົ່ຳໃດ:

ລູກຈູ້ຳງໂຮງຮຽນ/ວິທະຍຳໄລ:

ຖືກໄລ່ອອກ:

ອື່ນໆ:

ເຫດສຸກເສີນສ່ວນຕົວ

ນອນຫລັບ

ພັກລະດູໃບໄມູ້ປົ່ງ

ຖືກພັກຊົ່ວຄຳວ

ລຳພັກປິ່ນປົວສຸຂະພຳບ

ສຳເຫດທົ່ວໄປ

ບໍ່ມຳ/ມຳຊູ້ຳ

ພັກສະຫລອງບຸນປະຈຳປີ

ພັກກຳນປະຈຳປີ

ພັກສະຫລອງບຸນ

ສຸຂະພຳບບໍ່ດີ

ທຸຣະກິດ/ໂຮງງຳນປີດ

ຕີກັນ

ພັກລະດູຮູ້ອນ

ບໍ່ຟັງຄວຳມຂອງນຳຍ

ແບ່ງກັນເຮັດກັບຜູູ້ອື່ນ

ປະທູ້ວງຢຸດງຳນ

ນູ້ຳຍຈູ້ຳງລັອຄປະຕູງົດຈູ້ຳງ

ປະຈຳປີ

ບໍ່ຜ່ຳນກຳນກວດເຫລົ້ຳ/ຢຳ

ລຳພັກເບິ່ງແຍງສຸຂະພຳບຄອບຄົວ

ສຳເຫດທົ່ວໄປ

ຖືກຫລຸດລົງຈຳກເຕັມເວລຳ

ເປັນທະຫຳນ

ຍັງເຮັດວຽກບໍ່ເຕັມເວລຳ

(40 ຊົ່ວໂມງ)

ີ ອກຈັນສີແດງ)
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິດໃນກຳນຮັບຜົນປະໂຫຍດກຳນວ່ຳງງຳນ ( * ຕູ້ອງໃສ່ຂໍ້ມູນໃນທຸກຊ່ອງວ່ຳງທີ່ມດ
* ທ່ຳນຕູ້ອງກຳນໃຫູ້ DWS ຫັກເອົຳພຳສີຣັຖບຳນກຳງອອກຈຳກ
ເງິນປະກັນວ່ຳງງຳນປະຈຳອຳທິດຂອງທ່ຳນບ? ......

ແມ່ນ

* ທ່ຳນມີສິດໃນກຳນຮັບຫລືທ່ຳນກຳລັງຮັບສິ່ງໃດໆຕໍ່ລົງໄປນີ້ບ:

EB

* ຖູ້ຳ "ແມ່ນ", ມີກຳນຈັດແຈງວິທີກຳນໄວູ້ເພື່ອເບິ່ງແຍງ

ຖູ້ຳ "ບໍ່ແມ່ນ", ທ່ຳນມີແຜນກຳນເຂົ້ຳຮຽນບ?

ບໍ່ແມ່ນ

*ຄ່ຳຊົດເຊີຍໃນກຳນພັກກຳນປະຈຳປີ? ......

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

* ຄ່ຳຊົດເຊີຍຍູ້ອນຖືກຢຸດເຊົຳວຽກ? ......

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

* ຄ່ຳຊົດເຊີຍກຳນພັກວຽກຍູ້ອນເຈັບເປັນ? ......
* ກຳນມີສ່ວນແບ່ງໃນກຳໄລ? ......

* ຄ່ຳຊົດເຊີຍເວລຳທີ່ບເໍ່ ຮັດວຽກ? ......

ແມ່ນ
ແມ່ນ
ແມ່ນ

* ທ່ຳນມີ ລູກ/ຄົນ ທີ່ຈຳເປັນໃຫູ້ມຜ
ີ ູູ້ເບິ່ງແຍງເຂົຳບ? ..

ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ຳນຖືກວ່ຳງງຳນ ທ່ຳນເຄີຍປະຕິເສດວຽກງຳນໃດບ?

ບໍ່ແມ່ນ

ທ່ຳນກຳລັງຮຽນໜັງສື/ວິຊຳກຳນບ?

ບໍ່ແມ່ນ

ຖູ້ຳ "ແມ່ນ", ທ່ຳນຮູູ້ຈັກວັນທີທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນຮຽນບ?

* ທ່ຳນສຳມຳດເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກໂດຍທັນທີໂລດໄດູ້ບ? ......

ແມ່ນ

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

* 2) ທ່ຳນມີຫລັກຖຳນເປັນກຳນພິສູດຄ່ຳຈູ້ຳງຄັ້ງສຸດທູ້ຳຍບ? (ແບບ

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

* ທ່ຳນກຳລັງຮັບຫລືໄດູ້ຍື່ນຄຳຂເພື່ອຈະຮັບເບັ້ຍບຳນຳນ, ດອກເບັ້ຍຕຳຍໂຕປະຈຳປີ, ຫລືເງິນກະສຽນ
ຈຳກນູ້ຳຍຈູ້ຳງບ່ອນເກົ່ຳບ? (ບໍ່ໝຳຍເຖິງເງິນປະກັນສັງຄົມ)

ເຂົຳບ ຖູ້ຳເພື່ອເວລຳທີ່ທ່ຳນຫຳວຽກໄດູ້?

ແມ່ນ

ພຳຍໃນ 18 ເດືອນຜ່ຳນມຳນີ້ ທ່ຳນໄດູ້ເຮັດວຽກຮັບຈູ້ຳງໃຫູ້ກັບຣັ
ຖບຳນກຳງສະຫະຣັຖບ? (ບໍ່ລວມກຳນປະຕິບັດໜູ້ຳທີ່ເປັນທະຫຳນ)
* ຖູ້ຳ "ແມ່ນ" * 1)ທ່ຳນມີສຳເນົຳໜັງສື SF-8 ຫລື SF-50 ຂອງ
ທ່ຳນບ? (ແບບຟອຣ໌ມ ES 931) .....

ຍັງບໍ່ໄດູ້ຕັດສິນໃຈ

* ທ່ຳນສຳມຳດເຮັດວຽກເຕັມເວລຳບ? ......

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

* ທ່ຳນມີວິທີໄປມຳບ່ອນເຮັດວຽກບ ຫລືໄດູ້ມີກຳນຈັດແຈງວິທີໃຫູ້

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

* ພຳຍໃນ 18 ເດືອນຜ່ຳນມຳນີ້ ທ່ຳນໄດູ້ປະຈຳກຳນເປັນທະຫຳນ

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

* ທ່ຳນເສັຍອົງຄະ/ພິກຳນແນວໃດທີ່ຈຳກັດຂີດຄວຳມສຳມຳດໃນ

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

* ຖູ້ຳ "ແມ່ນ", ທ່ຳນມີສຳເນົຳແບບຟອຣ໌ມ DD-214 ຂອງທ່ຳນບ? ..

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

* ທ່ຳນເຮັດວຽກໃຫູ້ຕົນເອງ, ເຮັດວຽກທີ່ທ່ຳນໄດູ້ຄ່ຳນຳຍໜູ້ຳ

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

* ຖູ້ຳ "ບໍ່ແມ່ນ", ທ່ຳນຈະຕູ້ອງສະແດງແບບຟອຣ໌ມ MA - 843 ..

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

ທ່ຳນສຳມຳດໄປມຳຈຳກບ່ອນເຮັດວຽກບ? ......
ກຳນເຮັດໜູ້ຳທີ່ວຽກງຳນຕຳມປົກກະຕິບ?

ຫລືເຮັດໄຮ່ເຮັດນຳເຮັດສວນ ຈຶ່ງບໍ່ສຳມຳດຊອກຫຳຫລືຮັບເຮັດ
ວຽກອື່ນບ?

ຟອຣ໌ມ ES 935) ..........
ບ? ......

* ຖູ້ຳ "ແມ່ນ", ທ່ຳນຈະຕູ້ອງສະແດງແບບຟອຣ໌ມ 970 ......
* ທ່ຳນອຳໄສສະຫະພັນແຮງງຳນເພື່ອໄດູ້ວຽກງຳນບ? ......
* ຖູ້ຳ "ແມ່ນ", ຊື່ສະຫະພັນແຮງງຳນແມ່ນ:
ຫູ້ອງກຳນທູ້ອງຖິ່ນເລກທີ:

* ທ່ຳນເສັຍຄ່ຳບຳລຸງບ? ...............................

ຂູ້ຳພະເຈົ້ຳຍື່ນແບບຟອຣ໌ມນີ້ເພື່ອລົງທະບຽນຫຳວຽກງຳນແລະເພື່ອແຈູ້ງກຳນວ່ຳງງຳນ, ແລະຂກຳນຕັດສິນກຳນົດສິດໃນກຳນຮັບຜົນປະໂຫຍດພຳຍໃຕູ້ກົດໝຳຍພະແນກບຣິກຳນຄົນງຳນ. ຂູ້ຳພະເຈົ້ຳ
ຮັບຮອງວ່ຳ ຂໍ້ມູນທີ່ລົງໃສ່ແບບຟອຣ໌ມນີ້ແມ່ນຖືກຕູ້ອງ ແລະຂູ້ຳພະເຈົ້ຳເຂົ້ຳໃຈວ່ຳຕົນອຳດມີໂທດຕຳມກົດໝຳຍໄດູ້ຫຳກໄດູ້ໃຫູ້ກຳນບໍ່ຈິງຫລືປິດບັງຂໍ້ມູນສຳຄັນເພື່ອຈະໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.

ລົງລຳຍເຊັນ: __________________________

ວັນທີ:_________________________________
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