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ຂູ້ອຍຮຽກຮູ້ອງສດິໃນການຮັບເງິນວ່າງງານ ສ າລບັໜຶ່ງອາທິດ ຈາກວນັອາທິດເຖິງວນັເສົາວັນທີ___________________________. 

 
ຄ າຖາມຕໍ່ລງົໄປນີ້ແມ່ນຖາມກ່ຽວກັບອາທິດທີ່ທ່ານກາ່ວຂູ້າງເທິງ. 

 
 

ແມ່ນ              ບໍ່ແມ່ນ 

 
(A) ວັນສຸດທູ້າຍທີ່ເຮັດວຽກ:__________________ 

1. ທ່ານໄດູ້ເຮັດວຽກ, ໄດູ້ຄ່າຊົດເຊີຍໃນການພັກການປະຈ າປີ ຫລສື າລັບການ
ຝຶກແອບທາງທະຫານ ຫລໄືດູ້ຄ່າຈູ້າງຈາກການເຮັດວຽກໃຫູ້ຕົນເອງບ  ຊຶ່ງ
ທ່ານໄດູ້ຮັບເງິນແລູ້ວຫລຍືງັຈະໄດູ້ຮັບ? ຖູ້າ "ແມນ່", ຈົ່ງໃສຈ່ ານວນເງນິທີ່ຮັບ
ໂດຍລວມ ກອ່ນຫັກພາສີແລະອື່ນໆ ແລູ້ວໃຫູ້ຄ າຕອບໃນ A, B, ແລະ C ຢ ່
ດູ້ານຂວາ. ຂດີວງົກມົອູ້ອມປະເພດຂອງຄາ່ຈູ້າງທີ່ໄດູ້ຮບັ. 

   
ໂດລາ 

 
 
 

  

 

 
ເຊັນ 

  

 

 
ຊົ່ວໂມງ 

  

 

2. ທ່ານສາມາດແລະພ້ອມເຮັດວຽກທຸກມື້ຂອງອາທິດ

ນັ້ນບໍ?.......................... 
 
3. ທ່ານໄດູ້ປະຕເິສດໂອກາດເຮັດວຽກ ຫລກືານສົ່ງຕໍ່ເຮັດວຽກບ , ບໍ່ຍອມຄືນ

ເຮັດວຽກໃຫູ້ກັບນາຍຈູ້າງເກົ່າບ , ລາອອກບ , ຖືກໄລອ່ອກຫລໂືຈະເຮັດວຽກ
ເປັນການໃສໂ່ທດບ , ເລີ່ມຕົ້ນເຂົ້າຮຽນໜັງສຫືລຝືຶກວຊິາຊີບບ ?................. 

 

  (B)  
ບໍ່ມີວຽກ
ໃຫູ້ເຮັດ 
 
 

ລາ
ອອກ 

ຖືກໄລ່
ອອກ 

ຍັງຮັບ 
ຈູ້າງຢ ່ 

ອື່ນໆ: 

 

4. ໃນອາທິດນັ້ນ ທ່ານໄດູ້ຍື່ນຄ າຂ ຫລເືລີ່ມຕົ້ນຮັບ ຄ່າຊົດເຊີຍການພັກການປະ
ຈ າປຫີລກືານອອກງານ, ບ າເໜັດ ຫລເືງິນກະສຽນປະເພດໃດໆບ  ນອກຈາກ
ເງິນປະກັນສັງຄົມ? ຂດີວງົກມົອູ້ອມປະເພດເງນິເພີ່ມທີ່ໄດູ້ຮບັ.................... 

 
5. ໃນອາທິດນີ້ ທ່ານໄດູ້ຕິດຕໍ່ຫາວຽກງານຈັກບ່ອນ?  

ຂຽນຈ ານວນໃສຫູ່້ອງ.............  
 

ຖູ້າທາ່ນຖກືສັ່ງໃຫູ້ຂຽນລາຍງານບອ່ນທີ່ຕດິຕໍ່ຫາງານ, ກະຣນຸາຂຽນໃສ່
ຊອ່ງວາ່ງທີ່ຈດັໄວູ້ໃນປຶ້ມຄ ມ່ລືາຍລະອຽດຜນົປະໂຫຍດຂອງທາ່ນ.    
 

ໃຫູ້ສົ່ງແບບຟອຣ໌ມຮຽກຮູ້ອງສິດນີ້ທາງໄປສະນີຫລັງຈາກວັນເສົາທີ່ໄດູ້ຂຽນໃສ່ຂູ້າງເທິງ. 
 
ລົງລາຍເຊັນ:_____________________________________________ 

 
 

(C) ຊື່ ແລະ ທີ່ຢ ່ ຂອງນາຍຈູ້າງ 
________________________________ 
 
________________________________ 

 
________________________________ 
 

ຄ າຮບັຮອງ: ຂູ້ອຍຮບັຮອງວາ່ ຄ າຕອບທີ່ຂູ້ອຍໃສຂູ່້າງເທງິນີ້ເປນັ
ຄວາມຈງິແລະຖກືຕູ້ອງເທົ່າທີ່ຂູ້ອຍຮ ູ້ຈກັ. ຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ຮຽກຮູ້ອງສດິຫລື
ຮບັຜນົປະໂຫຍດການວາ່ງງານຫຍງັຈາກໂຄງການອື່ນສ າລບັອາທດິ
ດັ່ງກາ່ວຂູ້າງເທງິນີ້. ຂູ້ອຍຮບັຮ ູ້ຢ ວ່າ່ຕນົອາດມໂີທດໄດູ້ຫາກໄດູ້ໃຫູ້ຄ າ
ຕອບບໍ່ຈງິຫລປືດິບງັຂໍ້ມ ນ.  
 
ຖູ້າທ່ານໄດູ້ຄນືເຮັດວຽກເຕັມເວລາຫລັງຈາກວັນເສົາທີ່ໄດູ້ລາຍງານ
ຂູ້າງເທິງນັ້ນ, ທ່ານຈົ່ງໃສ່ຂໍ້ມ ນທາງລຸ່ມນີ້. 

ຖູ້າທ່ານຍູ້າຍບ່ອນຮັບຈົດໝາຍ ໃຫູ້ຂຽນບ່ອນໃໝ່ທາງລຸ່ມ. 
 

ປ່ຽນບອ່ນຮັບຈົດໝາຍເປັນ: 
 

ແມ່ນ     ບໍ່ແມ່ນ  

ຊື່: 
 
ເລກຖນົນ ຫລື ເລກຕ ູ້ໄປສະນ:ີ 
 
ເມືອງ: ຣຖັ: ຣະຫັດຊິບໂຄດ: 

 
ເລກໂທລະສັບ:  (         ) 
 

ໃຫູ້ສົ່ງບດັນີ້ຄນືໃຫູ້ແກຫູ່້ອງການທູ້ອງຖິ່ນຕາມທີ່ຢ ທ່າງລຸ່ມນີ້ ໃຫູ້ຖກືຕູ້ອງຕາມຄ າສັ່ງຈາກຫູ້ອງການ
ທູ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.  
  

     ໃຫູ້ສົ່ງທາງໄປສະນຫີລັງຈາກວນັເສົາທີ່ໄດູ້ຂຽນໃສ່ຂູ້າງເທິງ. 

  
ວັນທີທີ່ໄດູ້ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກ: ເຕັມເວລາ 

 

ບໍ່ເຕັມເວລາ 
ຊື່ນາຍຈູ້າງ: 
 
ເລກຖນົນ ຫລື ເລກຕ ູ້ໄປສະນ:ີ 
 
ເມືອງ: 
 

ຣຖັ: ຣະຫັດຊິບໂຄດ: 

   
ໃຫູ້ເອົາມາສົ່ງໃຫູ້ເມື່ອ___________________________________ 
                                               ວັນທີທີ່ມີນດັ 

    
L.O.USE: 

 

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



ແບບຟອຣມ໌ນີ້ໃຊູ້ໄດູ້ສະເພາະຄນົດຽວທີ່ທາງການໄດູ້ອອກໃຫູ້. ຢາ່ເອາົໃຫູ້ຄນົອື່ນນ າໄປໃຊູ້ໂດຍຈດຸປະສງົໃນການຮຽກຮູ້ອງສດິຮບັຜນົປະໂຫຍດ. 
ຄ າສັ່ງກຽ່ວກນັການປະກອບແບບຟອຣມ໌ຮຽກຮູ້ອງສດິປະຈ າອາທດິ 

ຕໍ່ລົງໄປນີ້ແມ່ນຄ າສັ່ງໃນການປະກອບແບບຟອຣ໌ມຮຽກຮູ້ອງສິດຂອງທ່ານ. ຫລັງຈາກທ່ານອ່ານຄ າສັ່ງເຫລົ່ານີ້ແລູ້ວ ຫາກທ່ານຍັງມີຄ າຖາມກ່ຽວກບັວິທີການປະກອບແບບຟອຣ໌ມ ຈົ່ງຂ ຄວາມຊ່ວຍ
ເຫລອືຈາກຫູ້ອງການທູ້ອງຖິ່ນ. 
ຈົງຂຽນວັນທີຂອງວນັເສົາວັນສຸດທູ້າຍຂອງອາທິດທີ່ທ່ານຮຽກຮູ້ອງສິດໃສໃ່ນຊ່ອງວ່າງ. ຄ າຖາມໃນແບບຟອຣ໌ມຮຽກຮູ້ອງສິດປະຈ າອາທິດ ໝາຍເຖິງໜຶ່ງອາທິດນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນທ່ານຕູ້ອງໃຫູ້ຄ າຕອບຕາມນັ້ນ. 
ຄ າຖາມທ ີ1: ຂດີໝາຍຫູ້ອງໃຕູ້ ບໍ່ແມນ່ ໃຫູ້ເຕັມ ຖູ້າທ່ານບໍ່ໄດູ້ເຮັດວຽກໃນອາທິດທີ່ລາຍງານໃສແ່ບບຟອຣ໌ມນີ້ ແລະບໍ່ໄດູ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍໃນການພັກສະຫລອງບນຸປະຈ າປີ ພັກການປະຈ າປີ   ຫລຄືາ່ຈູ້າງ
ສ າລບັການຝຶກແອບທາງທະຫານ ຫລຈືາກການເຮັດວຽກໃຫູ້ຕນົເອງ. ຂດີໝາຍຫູ້ອງໃຕູ້ ແມນ່ ໃຫູ້ເຕັມ ຖູ້າທ່ານໄດູ້ເຮັດວຽກໃນອາທິດທີ່ລາຍງານໃສ່ແບບຟອຣ໌ມນີ້ ແລະໄດູ້ຮັບຫລຈືະໄດູ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍ
ໃນການພັກສະຫລອງບນຸປະຈ າປີ ພັກການປະຈ າປີ  ຫລຄືາ່ຈູ້າງສ າລບັການຝຶກແອບທາງທະຫານ ຫລຈືາກການເຮັດວຽກໃຫູ້ຕົນເອງ. 
ຈົ່ງຂີດວົງກົມອູ້ອມຂໍ້ຄວາມທີ່ແມ່ນ. ຖູ້າທ່ານໄດູ້ເຮດັວຽກໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສດິ, ຈົ່ງຂດີວົງກົມອູ້ອມຄ າວ່າ “ເຮັດວຽກ”. ຖູ້າທ່ານໄດູ້ຮັບຫລຈືະໄດູ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍໃນການພັກສະຫລອງບນຸປະຈ າປໃີນ
ອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສດິ, ຈົ່ງຂີດວົງກົມອູ້ອມຄ າວ່າ “ຄ່າຊົດເຊີຍໃນການພັກສະຫລອງບນຸປະຈ າປ”ີ. ຖູ້າທ່ານໄດູ້ຮັບຫລຈືະໄດູ້ຮັບຄ່າຊົດເຊຍີໃນການພັກການປະຈ າປໃີນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສດິ, ຈົ່ງຂດີວົງ
ກົມອູ້ອມຄ າວ່າ “ຄາ່ຊົດເຊີຍໃນການພກັການປະຈ າປີ”. ຖູ້າທ່ານມີການຝກຶແອບທາງທະຫານໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສດິ, ຈົ່ງຂດີວົງກົມອູ້ອມຄ າວ່າ “ຝຶກແອບທາງທະຫານ”. ຖູ້າທ່ານໄດູ້ເຮດັວຽກໃຫູ້ຕນົ
ເອງໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສິດ, ຈົ່ງຂດີວົງກົມອູ້ອມຄ າວ່າ “ເຮັດວຽກໃຫູ້ຕນົເອງ”. 
ຖູ້າທ່ານຕອບ ແມນ່ ໃນຄ າຖາມທີ 1, ທ່ານຕູ້ອງຕອບຄ າຖາມ (a), (b) ແລະ (c) ອີກດູ້ວຍ ທີ່ຢ ່ເບື້ອງຂວາແບບຟອຣ໌ມຮຽກຮູ້ອງສດິ ໃຫູ້ຖືກຕູ້ອງຕາມຄ າສັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:  

(A) ວນັສດຸທູ້າຍທີ່ເຮດັວຽກ 
ຖູ້າທ່ານໄດູ້ ເຮດັວຽກໃຫູ້ກບັນາຍຈູ້າງ, ເຮັດວຽກໃຫູ້ຕົນເອງ, ຫລມີືການຝກຶແອບທາງທະຫານໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສດິ, ໃຫູ້ຂຽນວັນສຸດທູ້າຍທີ່ໄດູ້ເຮັດວຽກ, ເຮັດວຽກໃຫູ້ຕົນເອງ, ຫລມີືການຝກຶແອບ
ທາງທະຫານໃນອາທິດດັ່ງກ່າວ. 

ລາຍໄດູ້ 
ໃຫູ້ຂຽນຈ ານວນເງນິໂດຍລວມທີ່ໄດູ້ຮັບຫລຈືະໄດູ້ຮັບກ່ອນທີ່ມີການຫັກ ໃສຫູ່້ອງ “ໂດລາ” ແລະ “ເຊັນ” ສ າລບັການເຮັດວຽກ, ຄາ່ຊົດເຊີຍໃນການພັກສະຫລອງບນຸປະຈ າປ ີຫລພືັກການປະຈ າປີ, ການ
ຝຶກແອບທາງທະຫານ ຫລກືານເຮັດວຽກໃຫູ້ຕົນເອງໃນອາທິດດັ່ງກາ່ວ. 

ຊົ່ວໂມງເຮດັວຽກ 
ຈົ່ງຂຽນຈ ານວນຊົ່ວໂມງໃສ່ທີ່ໄດູ້ເຮັດວຽກ. ໃຫູ້ໃສສ່ະເພາະຕວົເລກເຕັມ. ຕວົຢ່າງ, ຖູ້າທ່ານເຮັດວຽກສບີສຊີົ່ວໂມງເຄິ່ງ, ໃຫູ້ຂຽນ 14 ຊົ່ວໂມງຊື່ໆ.  

(B) ເຫດຜນົທີ່ອອກງານ 
ຖູ້າທ່ານໄດູ້ເຮັດວຽກໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສດິ, ແລະທ່ານອອກຈາກວຽກພາຍໃນອາທິດນັ້ນ, ຈົ່ງຂີດໝາຍຫູ້ອງທີ່ຖກື (ບໍ່ມີວຽກໃຫູ້ເຮັດ, ລາອອກ, ຖກືໄລອ່ອກ ຫລື ອື່ນໆ). ຖູ້າທ່ານເຮດັວຽກໃນອາທິດດັ່ງ
ກ່າວ ແລະທ່ານຍງັເຮັດວຽກໃຫູ້ນາຍຈູ້າງນັ້ນຢ ,່ ຈົ່ງຂີດໝາຍຫູ້ອງ “ຍັງຮັບຈູ້າງຢ ”່. 

(C) ຊື່ ແລະ ທີ່ຢ  ່ຂອງນາຍຈູ້າງ 
ຖູ້າທ່ານໄດູ້ເຮດັວຽກໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສດິ, ຈົ່ງຂຽນຊື່ ແລະ ທີ່ຢ ່ ນາຍຈູ້າງຂອງທ່ານໃສ່. 
ຄ າຖາມທ ີ2: ຂດີໝາຍຫູ້ອງໃຕູ້ ແມນ່ ໃຫູ້ເຕັມ ຖູ້າທ່ານສາມາດແລະພູ້ອມເຮັດວຽກໄດູ້ທກຸມື້ ໃນອາທິດທີ່ລາຍງານ. ຂີດໝາຍຫູ້ອງໃຕູ້ ບໍ່ແມນ່ ໃຫູ້ເຕັມ ຖູ້າທ່ານບໍ່ສາມາດແລະບໍ່ພູ້ອມເຮັດວຽກໄດູ້ທກຸມື້
ໃນອາທິດທີ່ລາຍງານ. ຖູ້າທ່ານຕອບວ່າ ບໍ່ແມນ່ ໃນຄ າຖາມທີ 2, ທ່ານຈ າເປນັຕູ້ອງໃຫູ້ການຕໍ່ຫູ້ອງການປະຈ າທູ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ. ຈົ່ງຕດິຕໍ່ຫູ້ອງການທູ້ອງຖິ່ນກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໄດູ້ສົ່ງແບບຟອຣ໌ມຮຽກ
ຮູ້ອງສດິທາງໄປສະນີ ແລະບອກເຫດຜົນຢ່າງລະອຽດໃຫູ້ເພິ່ນຟັງວາ່ ເປັນຫຍງັທ່ານຈຶ່ງບໍ່ສາມາດແລະບໍ່ພູ້ອມເຮັດວຽກໄດູ້ທຸກມື້ໃນອາທິດດັ່ງກ່າວ. 
ຄ າຖາມທ ີ3: ຂດີໝາຍຫູ້ອງໃຕູ້ ແມນ່ ໃຫູ້ເຕັມ ຖູ້າແມ່ນພາຍໃນອາທິດທີ່ລາຍງານໃສ່ແບບຟອຣມ໌ນີ້ ທ່ານໄດູ້ປະຕິເສດໂອກາດເຮັດວຽກ ຫລກືານສົ່ງຕໍ່ເຮັດວຽກ, ບໍ່ຍອມຄືນເຮັດວຽກໃຫູ້ກັບນາຍຈູ້າງ 
ເກົ່າ, ໄດູ້ລາອອກ, ຖກືໄລອ່ອກ ຖືກໂຈະເຮັດວຽກເປັນການໃສໂ່ທດ, ຫລໄືດູ້ເລີ່ມຕົ້ນເຂົ້າຮຽນໜັງສຫືລຝືຶກວຊິາຊີບ. 
ຈົ່ງຂີດວົງກົມອູ້ອມຂໍ້ຄວາມທີ່ແມ່ນ. ຖູ້າທ່ານປະຕເິສດວຽກງານແນວໃດໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສດິ, ຈົ່ງຂີດວົງກົມອູ້ອມຄ າວ່າ “ປະຕເິສດໂອກາດເຮັດວຽກ”. ຖູ້າທ່ານປະຕເິສດການສົ່ງຕໍ່ເຮັດວຽກໃນ 
ອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສດິ, ຈົ່ງຂີດວົງກົມອູ້ອມຄ າວ່າ “ການສົ່ງຕໍ່ເຮັດວຽກ”. ຖູ້າທ່ານບໍ່ຍອມຄນືເຮັດວຽກໃຫູ້ກັບນາຍຈູ້າງເກົ່າໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສິດ, ຈົ່ງຂດີວົງກົມອູ້ອມຄ າວ່າ “ບໍ່ຍອມຄືນເຮັດວຽກໃຫູ້ກບັ
ນາຍຈູ້າງເກົ່າ”. ຖູ້າທ່ານໄດູ້ລາອອກໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສິດ, ຈົ່ງຂດີວົງກົມອູ້ອມຄ າວ່າ “ລາອອກ”. ຖູ້າທ່ານໄດູ້ຖກືໄລ່ອອກໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສດິ, ຈົ່ງຂດີວົງກົມອູ້ອມຄ າວ່າ “ຖກືໄລ່ອອກ”. ຖູ້າທ່ານ
ໄດູ້ຖືກໂຈະເຮັດວຽກເປັນການໃສໂ່ທດໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສິດ, ຈົ່ງຂດີວົງກົມອູ້ອມຄ າວ່າ “ຖືກໂຈະເຮັດວຽກເປັນການໃສ່ໂທດ”. ຖູ້າທ່ານໄດູ້ເລີ່ມຕົ້ນເຂົ້າຮຽນໜັງສຫືລຝືຶກວຊິາ 
ຊີບໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສິດ, ຈົ່ງຂດີວົງກົມອູ້ອມຄ າວ່າ “ເລີ່ມຕົ້ນເຂົ້າຮຽນໜັງສືຫລຝືກຶວຊິາຊີບ”. 
ຖູ້າທ່ານຕອບວ່າ ແມນ່ ໃນຄ າຖາມທີ 3, ທ່ານຈ າເປັນຕູ້ອງໃຫູ້ການຕໍ່ຫູ້ອງການປະຈ າທູ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ. ຈົ່ງຕິດຕໍ່ຫູ້ອງການທູ້ອງຖິ່ນກອ່ນທີ່ທ່ານຈະໄດູ້ສົ່ງແບບຟອຣ໌ມຮຽກຮູ້ອງສດິທາງໄປສະນ ີເພື່ອ
ໃຫູ້ການຢ່າງລະອຽດໃຫູ້ເພິ່ນຟັງວາ່ ເປນັຫຍງັທ່ານຈຶ່ງຕອບຄ າຖາມນີ້ວ່າ ແມນ່. ຂດີໝາຍຫູ້ອງໃຕູ້ ບໍ່ແມນ່ ໃຫູ້ເຕັມ ຖູ້າ, ໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສິດ, ທ່ານບໍ່ໄດູ້ປະຕເິສດໂອກາດເຮັດວຽກ, ບໍ່ໄດູ້ລາອອກ, 
ບໍ່ໄດູ້ຖກືໄລອ່ອກຫລໂືຈະເຮັດວຽກເປນັການໃສ່ໂທດ, ແລະບໍ່ໄດູ້ເລີ່ມຕົ້ນເຂົ້າຮຽນໜັງສຫືລຝືຶກວຊິາຊີບ. 
ຄ າຖາມທ ີ4: ຂດີໝາຍຫູ້ອງໃຕູ້ ແມນ່ ໃຫູ້ເຕັມ ຖູ້າ, ໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສິດ, ທ່ານໄດູ້ຍື່ນຄ າຂ ຫລເືລີ່ມຕົ້ນຮັບ ຄາ່ຊົດເຊີຍການພັກການປະຈ າປຫີລກືານອອກງານ, ບ າເໜັດ ຫລເືງນິກະສຽນ. ຈົ່ງຂີດວົງ
ກົມອູ້ອມຂໍ້ຄວາມທີ່ແມ່ນ. ຖູ້າທ່ານໄດູ້ຮັບຫລຈືະໄດູ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍໃນການອອກງານໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສິດ, ຈົ່ງຂີດວົງກົມອູ້ອມຄ າວ່າຄ່າຊົດເຊີຍໃນ “ການອອກງານ”. ຖູ້າທ່ານໄດູ້ຮັບເງິນບ າເໜັດ 
(ຊຶ່ງລວມເຖິງການມີສ່ວນແບງ່ໃນກ າໄລ) ໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສດິ, ຈົ່ງຂີດວົງກົມອູ້ອມຄ າວ່າ “ບ າເໜັດ”. ຖູ້າທ່ານໄດູ້ຍື່ນຄ າຂ ຫລເືລີ່ມຕົ້ນຮັບເງິນກະສຽນ (ຍົກເວັ້ນເງນິປະກນັສັງຄມົ), ຈົ່ງຂດີວົງກົມ
ອູ້ອມຄ າວ່າ “ເງນິກະສຽນ”. 
ຖູ້າທ່ານຕອບວ່າ ແມນ່ ໃນຄ າຖາມທີ 4, ທ່ານຈ າເປັນຕູ້ອງໃຫູ້ການຕໍ່ຫູ້ອງການປະຈ າທູ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ. ຈົ່ງຕິດຕໍ່ຫູ້ອງການທູ້ອງຖິ່ນກອ່ນທີ່ທ່ານຈະໄດູ້ສົ່ງແບບຟອຣ໌ມຮຽກຮູ້ອງສດິທາງໄປສະນ ີເພື່ອ
ໃຫູ້ການຢ່າງລະອຽດໃຫູ້ເພິ່ນຟັງວາ່ ເປນັຫຍງັທ່ານຈຶ່ງຕອບຄ າຖາມນີ້ວ່າ ແມ່ນ . ຂີດໝາຍຫູ້ອງໃຕູ້ ບໍ່ແມນ່ ໃຫູ້ເຕັມ ຖູ້າ, ໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສິດ, ທ່ານບໍ່ໄດູ້ຍື່ນຄ າຂ ຫລເືລີ່ມຕົ້ນຮັບຄ່າຊົດເຊີຍການພັກ
ການປະຈ າປີຫລກືານອອກງານ, ບ າເໜັດ ຫລເືງິນກະສຽນ. 
ຄ າຖາມທ ີ5: ຈົ່ງຂຽນຈ ານວນບ່ອນທີ່ທ່ານໄດູ້ຕິດຕໍ່ຫາວຽກງານໃນອາທິດນີ້ ໃສຫູ່້ອງຢ ຂູ່້າງຂວາຄ າຖາມນີ້. ຖູ້າທ່ານບໍ່ໄດູ້ຖກືສັ່ງໃຫູ້ຕິດຕໍ່ຫາວຽກງານ, ຈົ່ງຂຽນເລກ 0 ໃສ່ຫູ້ອງນີ້. 

ການລາຍງານການຕດິຕໍ່ຫາວຽກງານ 
ຖູ້າທ່ານຖືກສັ່ງໃຫູ້ຂຽນລາຍງານບອ່ນທີ່ໄດູ້ຕດິຕໍ່ຫາວຽກງານທຸກອາທິດ, ທ່ານຕູ້ອງຂຽນທຸກຢ່າງທີ່ກ ານດົໃຫູ້ຂຽນກ່ຽວກັບທຸກບ່ອນທີ່ຕດິຕໍ່ຫາວຽກໃນອາທິດທີ່ຮຽກຮູ້ອງສດິ ຈົ່ງຂຽນໄວູ້ໃສ່ແບບຟອຣ໌ມທີ່
ຈັດໄວູ້ໃນທູ້າຍຂອງປຶ້ມຄ ມື່ລາຍລະອຽດຜນົປະໂຫຍດຂອງທ່ານ.   

ການຍູ້າຍບອ່ນຢ  ່ແລະ ເລກໂທຣະສບັໃໝ ່
ຖູ້າທ່ານປ່ຽນບ່ອນຮັບຈົດໝາຍຫລເືລກໂທຣະສບັຕັ້ງແຕທ່່ານຍື່ນແບບຟອຣ໌ມຄັ້ງສຸດທູ້າຍ, ໃຫູ້ຂຽນ ບ່ອນໃໝ່/ເລກໂທຣະສັບໃໝ່ ໃສຊ່່ອງວ່າງທີ່ຈັດໃຫູ້. 

ລງົລາຍເຊນັ 
ກະຣນຸາແນໃ່ຈວ່າທ່ານໄດູ້ເຊັນຊື່ໃນຊ່ອງວ່າງທີ່ຈັດໄວູ້ໃຫູ້ໃນແບບຟອຣ໌ມຮຽກຮູ້ອງສິດ. 

ການສົ່ງ ແບບຟອຣມ໌ຮຽກຮູ້ອງສດິປະຈ າອາທດິ ທາງໄປສະນ ີ
ຫລັງຈາກທ່ານຂຽນຄ າຕອບໃສ່ ແບບຟອຣ໌ມຮຽກຮູ້ອງສິດປະຈ າອາທິດ ແລູ້ວໆ, ໃຫູ້ກວດຄືນເບິ່ງເພື່ອແນໃ່ຈວ່າຖກືຕູ້ອງໝົດ. ແບບຟອຣ໌ມຮຽກຮູ້ອງສິດ ຈະມີການພິມບ່ອນທີ່ທ່ານຄວນສົ່ງທາງໄປສະນີ 
ພິມໄວູ້ໃສ່ແບບຟອຣ໌ມ. ຖູ້າທ່ານໄດູ້ຄນືເຮັດວຽກເຕັມເວລາ, ກະຣນຸາໃສ່ຂໍ້ມ ນນາຍຈູ້າງ ໃນຊ່ອງວາ່ງ “ຂໍ້ມ ນການຄນືເຮັດວຽກ”. ທ່ານຕູ້ອງລ ຖູ້າສົ່ງ ແບບຟອຣ໌ມຮຽກຮູ້ອງສດິປະຈ າອາທິດ ທາງໄປສະນີ 
ຈົນຫລັງຈາກວັນສດຸທູ້າຍຂອງອາທິດທີ່ທ່ານຮຽກຮູ້ອງສິດ. ທ່ານມີເວລາເຈັດ(7)ມື້ນບັຕັ້ງແຕວ່ັນສຸດທູ້າຍຂອງອາທິດທີ່ທ່ານຮຽກຮູ້ອງສດິເພື່ອຍື່ນ ແບບຟອຣ໌ມຮຽກຮູ້ອງສິດປະຈ າອາທິດ ໃຫູ້ທັນເວລາ. 
ຖູ້າວ່າທ່ານຕູ້ອງການຄນົຊ່ວຍຂຽນ ແບບຟອຣ໌ມຮຽກຮູ້ອງສິດປະຈ າອາທິດ ໃຫູ້ທ່ານ, ຈົ່ງຕດິຕໍ່ຫູ້ອງການແຮງງານປະຈ າທູ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.   


