ជំៃយ
ួ សំរាប់អ្ក
ន ប្វកា
ើ រ
មាៃ្ៃធាៃសំរាប់អ្ក
ន បបើសៃ
ិ អ្នកត្រូវបៅផ្ទោះ ពីបត្រោះតរជំងឺ COVID-19។ សូម្កុបំ ៅប្វកា
ើ រប

យ
ើ

បបើសៃ
ិ អ្នកឈឺថ្ករ
ា ។
់
ត្

ក់បបើកបពលឈប់ឈឺ

បបើសិៃអ្នកមាៃអារម្មណ៍ឈថ្ក
ឺ ារ់ អ្នកត្រូវតរបៅផ្ទោះ ម្ិៃបៅប្វើការ។ មាៃជំបរើសត្

•

ក់បបើកបពលឈប់ឈឺ ជាបត្រើៃយ៉ាង។

បឋម្ត្កឹរ្យត្រួសារប្លើយរបជំងឺកូរុណាវើរុស (Families First Coronavirus Response Act, FFCRA) រត្ម្ូវឲ្យ
ៃិបយជកភារបត្រើៃ ផ្ដលឲ
់ ្យៃិបយជិរ រំៃួៃពីរអាទិរ្យ (ដ្ល់បៅ 80 បមា៉ាង) នៃត្
បៅដារ់ត

ក់បបើកបពលឈប់ឈឺ បបើសិៃបរ

ៃ

ក ឬមាៃបរារសញ្ញានៃជំងឺ COVID-19។ សំរាប់ព័រ៌មាៃតែម្បទៀរ សូម្ទស្សនា

www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employer-paid-leave។
•

បៅកនុងរដ្ឋ Rhode Island ៃិបយជិរភារបត្រើៃ អារទទួល
បៅបត្កាម្រ្ាប់រដ្ឋ។ ត្

ក់បៃោះអារ

ៃត្

ក់បបើកបពលឈប់ឈឺ ដ្ល់បៅ 40 បមា៉ាង ដ្ូរ

ៃរត្ម្ូវ

ៃបត្បើ ជាបតៃែម្បលើបពលឈប់នៃ FFCRA។ សំរាប់ព័រ៌មាៃតែម្បទៀរ សូម្ទស្សនា

dlt.ri.gov/documents/pdf/ls/HSFWfactsheet.pdf។
•

បបើសិៃអ្នកពុំមាៃត្

ក់បបើកបពលឈប់ឈឺ តាម្រយៈៃិបយជករបស់អ្នកបទ ឬបបើសិៃអ្នក

ៃបត្បើអ្ស់បពលឈឺរបស់អ្នក

ជំៃួយគ្មាៃការងារបពលជំងឺរាររ្ារ (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) រឺជាជំបរើសម្ួយបទៀរ។

PUA រឺមាៃសំរាប់ម្ៃុស្សតដ្លមាៃជំងឺ COVID-19 ឬការតែទំម្ៃុស្សណាមាាក់តដ្លមាៃជំងឺ COVID-19 — រួម្ទំង
អ្នកមាៃម្ុខរបរខលៃ
ួ ឯង ៃិងអ្នកប

•

៉ាការឯករាជ្យ។

បបើសិៃអ្នកពុំមាៃបរារសញ្ញាបទ បុតៃដកព
ំ ុងបៅដារ់ត

ក បដាយបត្រោះការប្វើដ្ំបណើរ ឬពីបត្រោះតរអ្នកត្បតែលជា

ជាម្ួយៃឹងម្ៃុស្សណាមាាក់តដ្លមាៃជំងឺ COVID-19 អ្នកក៏ត្រូវម្ិៃបៅប្វើការជាដ្តដ្ល រែូរទល់តរអ្នក
រយៈបពលការបៅដារ់ត

•

បបើសិៃអ្នកឈឺថ្ការ់ បុតៃដ

កបពញបលញ។ អ្នកអារបត្បើត្

ៃទក់ទង
ៃបញ្ចបៃ
់ វូ

ក់បបើកបពលឈប់ឈឺ FFCRA ឬ PUA កនង
ុ ខណៈអ្នកប្វើដ្ូបរនោះ។

ៃប្វើបរសដ បដាយអ្វិជជមាៃជំងឺ COVID-19 អ្នកក៏រួរតរម្ិៃបៅប្វើការជាដ្តដ្ល រែូរទល់តរ

អ្នកគ្មាៃបរារសញ្ញាអ្វីបសាោះ។ បៅកនុងករណីបនាោះ រឺមាៃកម្មវ្
ិ ីម្ួយបទៀរបៅថ្ក ការធានារា៉ាប់រងភាពពិការបបណាដោះអាសៃន

(Temporary Disability Insurance, TDI)។ ព័រ៌មាៃតែម្បទៀររឺមាៃបៅ dlt.ri.gov/tdi/faq។

បរើគ្មៃ
ា ការប្វឬ
ើ ?
បបើសិៃកតៃលងប្វើការរបស់អ្នកបិទ ឬអ្នកត្រូវ

ៃតណនាំឲ្យបៅផ្ទោះ បដាយៃិបយជករបស់អ្ក
ន បែើយម្ិៃ

ៃបបើកត្

ក់បទ អ្នកអារៃឹង

មាៃសិទធិទទួល ការធានារា៉ាប់រងអ្រ់ការងារ (Unemployment Insurance, UI) ជា្ម្មតា ៃិងអារដាក់រក្យសុអ្
ំ រែត្បបយជៃ៍
តាម្រយៈ ត្កសួងការងារ ៃិងការែវឹកែវឺៃ (Department of Labor and Training, DLT) បៅ dlt.ri.gov/ui។
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បបើសិៃបណដឹងទម្ទររបស់អ្ក
ន រឺទក់ទងរំបរោះជំងឺ COVID-19 សូម្បញ្ញាក់ការបនាោះ បៅបលើរក្យសុំរបស់អ្ក
ន ។ DLT រឺបវៀរបង់
រយៈបពលរង់ចំត្

ព
ំ ីរនែៃ ជា្ម្មតា សំរាប់បណដឹងទម្ទរទក់ទងៃឹងជំងឺ COVID-19។

បបើសិៃអ្នក ជាអ្នកប្វកា
ើ រឯករាជ្យ, អ្នកប្វើការមាៃកិរចសៃ្ា, មាាស់រណិជក
ជ ម្មរូរ, អ្នកប្វកា
ើ រសំរាប់ជួល, មាៃម្ុខរបរខលៃ
ួ ឯង បែើយ
គ្មាៃការប្វើ ពីបត្រោះតរជំងឺ COVID-19 អ្នកអារៃឹងមាៃសិទធិទទួល ជំៃួយគ្មាៃការងារបពលជំងឺរាររ្ារ (PUA) ៃិងអារដាក់រក្យ
សុំ បៅ covidemergencyuibenefits.dlt.ri.gov។

បរើម្ៃ
ិ អារបៅប្វកា
ើ រឬ?
បបើសិៃអ្នកម្ិៃអារបៅប្វើការ

ៃ បុតៃដកតៃលងប្វកា
ើ ររបស់អ្ក
ន បៅបបើកដ្តដ្ល ឬបបើសិៃអ្នក

អ្នកត្រូវតរមាៃបុពវបែរុលអ បទើបអារទរយកត្

ក់អ្រែត្បបយជៃ៍

ៃត្បតកក រំបរោះការផ្ដលជ
់ ូៃការងារ

ៃ។ បុពវបែរុលអរួម្មាៃ៖

•

អ្នក

ៃប្វើបរសដ បដាយវិជជមាៃជំងឺ COVID-19;

•

បវជជបណឌរ
ិ របស់អ្ក
ន ឲ្យអ្ៃុសាសៃ៍ម្ៃ
ិ ឲ្យអ្នកបៅប្វើការ ពីបត្រោះតរអ្នកមាៃហាៃិភ័យខពស;់ ឬ

•

អ្នករឺជាអ្នកបម្ើលតែជាបឋម្ សំរាប់ម្ៃុស្សណាមាាក់ តដ្លកតៃលងនៃការតែទំ

ៃបិទបដាយបត្រោះជំងឺ COVID-19។

បបើសិៃអ្នកត្សបតាម្លកខខណ
័ ឌទំងបៃោះ អ្នករួរតរដាក់រក្យសុំ ជំៃួយគ្មាៃការងារបពលជំងឺរាររ្ារ
បៅ covidemergencyuibenefits.dlt.ri.gov។

ទក់ទងបយើង
បបើសិៃអ្នកមាៃសំណួរ អ្ំពីបណដឹងទម្ទរត្

ក់អ្រ់ការងារ តដ្លមាៃត្សាប់បែើយ ឬអ្នករង់បដឹងបណដឹងទម្ទរែមី តាម្ទូរស័ពទ

សូម្ទក់ទងម្ជ្ឈម្ណឌលបៅម្ក UI តាម្បលខ (401) 415-6772។
បមា៉ាងនៃម្ជ្ឈម្ណឌលបៅម្ក UI រឺ៖

•

នែៃរ័ៃទ - នែៃត្ពែស្បរិ៍៖ 8ត្ពឹក - 6ល្ងារ

•

នែៃសុត្ក៖ 9ត្ពឹក - 6ល្ងារ

•

នែៃបៅរ៍៖ 8ត្ពឹក - 11:30ត្ពឹក

សំណួរទូបៅ អារបផ្ញើបៅ dlt.covid19@dlt.ri.gov។

បរើពមា
ុំ ៃសិទទ
ធិ ទួល ជំៃយ
ួ សាធារណៈឬ?
បបើសិៃអ្នកពុំមាៃសិទទ
ធិ ទួល ជំៃួយសាធារណៈ ពីបត្រោះតរសាាៃភាពអ្បនាោត្បបវសៃ៍ អ្នកអារទទួលត្

ក់បបើកជាម្ុៃ $400

បដាយគ្មាៃឈនួលប័ណណឥណព័ៃធ។

•

ត្កុម្ត្រួសារ អារទទួលត្

ក់ $400 សំរាប់សមាជិកត្រួសារ ជាម្ៃុស្សបពញវ័យមាាក់ តដ្លមាៃសិទធិទទួល។

•

បដ្ើម្្បីដាក់រក្យសុំ សូម្ទូរស័ពទ ឬរូលបៅបម្ើលតាម្បណាដញបៅ Dorcas អ្ៃដរជារិ៖ 401-784-8601;

diiri.org/wer1application/
•

ព័រ៌មាៃទំងអ្ស់តដ្លអ្នកផ្ដល់ ៃឹងត្រូវ

ៃរក្ាទុកជាសំងារ់ បដាយអ្ងគការតាម្សែរម្ៃ៍។
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សុខភាព ៃិងសុវរដភា
ិ ព បៅការដាាៃ
•

ត្កសួងសុខភាព រដ្ឋ Rhode Island (Rhode Island Department of Health, RIDOH) រត្ម្ូវឲ្យៃិបយជក
ត្បត្ពឹរដតាម្បគ្មលការណ៍តណនាំ នៃសុខភាព ៃិងសុវរែិភាព ជំងឺ COVID-19 ដ្ូរជាការត្រួរពិៃរ
ិ ្យបម្ើលជំងឺ ៃិងការ
រត្ម្ូវឲ្យរក់មា៉ាសក។

•

សំរាប់ព័រ៌មាៃ សដព
ី ីបគ្មលការណ៍តណនាំ តដ្លរក់ព័ៃធជាក់ល្ងក់ រំបរោះកតៃលងប្វើការរបស់អ្នក សូម្ទស្សនា

reopeningri.com។ អ្នកក៏អារៃឹងទក់ទង តខ្សទូរស័ពទពបិ សស RIDOH COVID-19 តាម្បលខ (401) 222-8022
តដ្រ។

•

បបើសិៃកតៃលងប្វើការរបស់អ្នក ម្ិៃត្បត្ពឹរដតាម្ការរត្ម្ូវ នៃសុខភាព ៃិងសុវរែិភាពបទ សូម្រាយការណ៍ អ្ំពីការបៃោះបៅ
ត្កសួងបញ្ញរដិរណិជក
ជ ម្ម (Department of Business Regulation, DBR) បៅបលើបរែទំព័ររបស់បរ (dbr.ri.gov)
ឬបដាយបៅបលខ (401) 889-5550។

ធានារា៉ាបរ់ ងសុខភាពរនម្លទប
បបើសិៃអ្នក

ៃ

រ់បង់ ការរា៉ាប់រងសុខភាពរបស់អ្នក តាម្រយៈការងាររបស់អ្ក
ន អ្នកអាររុោះប្ាោះ សំរាប់ការធានារា៉ាប់រងសុខភាព

តាម្រយៈ HealthSourceRI។ សំរាប់ព័រ៌មាៃតែម្បទៀរ ទស្សនា www.healthsourceri.com ឬ

www.healthsourceri.com/es/ ឬបៅបលខ 1- 855-840-4774។

្ៃធាៃបផ្្សងបទៀរ
RIDelivers រភាាប់អ្នករស់បៅរដ្ឋ Rhode Island តដ្លបរចុប្បៃនបៃោះ កំពង
ុ បៅដារ់ត ក រំបរោះ្ៃធាៃបផ្្សងៗ ដ្ូរជា ការយក
បត្រឿងឧបបភារបៅឲ្យ ជំៃួយម្ហូបអាហារ ៃិងយកឱសែបៅឲ្យ។ RIDelivers.com បៅបលខ 211 ឬ 401-462-4444 បដ្ើម្្បឲ
ី ្យ
ៃរភាាប់ បៅ្ៃធាៃបតៃែម្ បៅកនុងរដ្ឋ Rhode Island។
បបើសិៃអ្នក

ៃ

រ់បង់ការងាររបស់អ្នក បដាយបត្រោះជំងឺ COVID-19 បនាោះ EmployRI អារត្

ប់អ្នក អ្ំពអ្
ី នកណាកំពុងជួលបុរគលិក

បៅកនុងសែរម្ៃ៍របស់អ្ក
ន ។ employri.org
ជាៃិបយជក/កម្មវិ្ី សម្ឱកាស។ ជំៃួយ ៃិងបសវាបនាាប់បៃ្សំ រឺមាៃតាម្សំណម្
ូ ពរ សំរាប់បុរគលតដ្លមាៃភាពពិការ។
បសវាបណាដក់សាររដ្ឋ Rhode Island តាម្បលខ 711។
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