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ໂຄງການເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານເນື່ ອງຈາກການລະບາດໃຫຍ່ 

ພາບລວມ: 

ໃນວັນທີ  27 ມີ ນາ 2020, ກົດໝາຍ CARES Acts ໄດ້ຖື ກລົງນາມເປັນກົດໝາຍ, 
ເຊິ່ ງລວມມີ ກົດໝາຍບັນເທົາທຸກສໍ າລັບຄົນງານທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄວຮັດໂຄໂຮນາ (Relief for 
Workers Affected by Coronavirus Act). ພາກ 2102 ຂອງກົດໝາຍ CARES 
ນີ ້ ສ້າງໂຄງການໃໝ່ຊ່ັວຄາວຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ ມີ ຊື່ ວ່າໂຄງການເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານເນື່ ອງຈາ
ກການລະບາດໃຫຍ່ (Pandemic Unemployment Assistance ຫືຼ PUA) 
ເຊິ່ ງໂດຍທ່ັວໄປສະໜອງເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານສູງເຖິງ 39 
ອາທິດຕ່ໍຄົນສໍ າລົບບຸຸກຄົນທີ່ໍ ບໍ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານປະເພດອື່ ນ. ກົດໝາຍ CARES 
ນີ ້ ຍັງສ້າງໂຄງການໃໝ່ໃໝ່ຊ່ັວຄາວຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ ມີ ຊື່ ວ່າໂຄງການເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານຂ
ອງລັດຖະບານກາງເນື່ ອງຈາກການລະບາດໃຫຍ່ (Federal Pandemic Unemployment Assistance  ຫຼື  
FPUC) ເຊິ່ ງສະໜອງເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອເພ່ີມປະຈໍ າອາທິ ດ ອາທິ ດລະ 600 
ໂດລາສໍ າລັບຜູ້ທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອ PUA. 

ສິ ດໃນການໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ: 

PUA 
ສະໜອງເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານແກ່ບຸກຄົນທີ່ ບໍ່ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບພ
ະຍາດໂຄວິ ດ-19 (COVID-19) ແຕ່ບໍ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານປົກກະຕິ 
ຫຼື ເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານປະເພດຂະຍາຍສິ ດໃນການໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ. 
ເພ່ືອຈະມີ ສິ ດໃນການໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອນີ ້  
ບຸກຄົນເຫ່ຼານ້ັນຕ້ອງມີ ຄວາມສາມາດເຮັດວຽກແລະມີຄວາມພ້ອມໃນການເຮັດວຽກຕາມກົດໝາຍຂອງລັ
ດ. 

ບຸກຄົນຕ່າງໆ ທີ່ ກໍາລັງໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອ PUA ຜູ້ທີ່ ຖື ກຕັດສິ ນວ່າມີ ສິ ດໃນການໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອ 
FPUC ຈະໄດ້ຮັບເງິ ນເພ່ີມເຕີມ 600 ໂດລາສໍ າລັບອາທິ ດທີ່ ສິ ້ ນສຸດລົງໃນວັນທີ  4 ເມສາ 2020 ເຖີງວັນທີ    
25 ກໍລະກົດ 2020.  
 
ວິ ທີ ການສະໝັກ: 

ຄົນງານໃນລັດ Massachusetts ຈະສາມາດປະກອບໃບສະໝັກ PUA ໃຫ້ສํາເລັດໂດຍການເຂ້້ົາໄປທີ່ ເວົ ບໄຊ 
https://ui-cares-act.mass.gov/PUA/. ຜູ້ສະໝັກຈະຕ້ອງສະໜອງຂໍ ້ ມູນຕ່ໍໄປນີ ້ : 

• ເລກປະກັນສັງຄົມຂອງທ່ານ 
• ຖ້າທ່ານບໍ່ ແມ່ນພົນລະເມື ອງຂອງສະຫະລັດ, ໃຊ້ໝາຍເລກ USCIS ຂອງທ່ານແທນ 
• ທີ່ ຍູ່ອາໄສຂອງທ່ານ 
• ທີ່ ຍູ່ທາງໄປສະນີ ຂອງທ່ານ (ຖ້າແຕກຕ່າງຈາກທີ່ ຍູ່ອາໄສ) 
• ເບີ ໂທລະສັບຂອງທ່ານ 
• ອີ ເມວຂອງທ່ານ 
• ວັນເດື ອນປີ ເກີດຂອງທ່ານ 
• ຂໍ ້ ມູນລາຍໄດ້ຂອງທ່ານໃນປີ  2019, ເຊິ່ ງປະກອບມີ : 

o ແບບຟອມ 1099  
o ໃບລາຍລະອຽດເຊັກເງິ ນຄ່າຈ້າງ 
o ໃບສະເຕດເມັນຂອງທະນາຄານ 

https://ui-cares-act.mass.gov/PUA/
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ໂຄງການເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານເນື່ ອງຈາກການລະບາດໃຫຍ່ 

• ເລກປະກັນສັງຄົມ (ຫຼາຍເບີ ) ແລະວັນເດື ອນປີ ເກີດ (ຫຼາຍວັນ) ຂອງເດັກນ້ອຍ (ຫຼາຍຄົນ)             
ທີ່ ເພ່ີງພາອາໄສທ່ານ  

• ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮັບເງິ ນໂດຍວິ ທີ ໃສ່ເຂ້ົາບັນຊີ ໂດຍກົງ, 
ທ່ານຈະຕ້ອງສະໜອງຊໍ ້ ມູນບັນຊີ ທະນາຄານແລະເລກລະຫັດຂອງທະນາຄານ. 
 

ຫັຼງຈາກສະໝັກແລ້ວ:  

ໃບສະໝັກທັງໝົດທີ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວຈະໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອເບືີ ອງຕ້ົນປະຈໍ າອາທິ ດຂ້ັນຕ່ໍາ, 
ລວມກັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອປະຈໍ າອາທິ ດຂອງ FPUC ຈໍ ານວນ 600 ໂດລາ. 
ເມ່ືອຄ່າຈ້າງຂອງຄົນງານໄດ້ຮັນການກວດສອບຍື ນຍັນແລ້ວ, ເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອປະຈໍ າອາທິ ດອາດຈະເພ່ີມຂຶ ້ ນ. 
ເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອປະຈໍ າອາທິ ດ, ລວມທັງຈໍ ານວນເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອໃດໆ ປະຈໍ າອາທິ ດທີ່ ເພ່ີມຂຶ ້ ນ, 
ແມ່ນຈະຖືກຄິ ດໄລ່ຍ້ອນຄື ນໃຫ້ຕ້ັງແຕ່ວັນທີ  8 ກຸມພາ 2020, ຫຼື ວັນທີ ທີ່ ທ່ານກາຍເປັນຄົນຫວ່າງງານ, 
ແລ້ວແຕ່ວ່າມື ້ ອໃດທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນບໍ່ ດົນມານີ ້ , 
ຕາບໃດກ່ໍຕາມທີ່ ທ່ານບໍ່ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດ COVID-19. 

ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າ, ໃນເບື ້ ອງຕ້ົນນີ ້ , 
ລະບົບຈະສາມາດຈ່າຍເງິ ນໄລ່ຍ້ອນຄື ນໃຫ້ຈົນຮອດອາທິດທີ່ ສິ ້ ນສຸດລົງໃນວັນທີ  14 ມີ ນາ 2020 ເທ່ົານ້ັນ. 
ໃນເວລາຕ່ໍມາ, ຄົນງານທີີ

່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອຈະສາມາດຍ້ັງຍື ນເພ່ືອຂໍ ຮັບເອົ າເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອ, 
ແລະຈະສາມາດຮ້ອງຂໍ ເອົ າເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອໄລ່ຍ້ອນຄື ນຈົນຮອດອາທິດທີ່ ສິ ້ ນສຸດລົງໃນວັນທີ  8 ກຸມພາ 2020, 
ຖ້າວັນທີ ຫວ່າງງານເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ ້ າມີ ສິ ດໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອນີ ້ . 

ການອຸທອນ: 
 
ການອຸທອນຄໍ າຕັດສິ ນກ່ຽວກັບສິ ດໃນເບື ້ ້ ອງຕ້ົນ 
ຖ້າ DUA 
ຕັດສິ ນວ່າທ່ານຂາດຄຸນສົມບັດໃນການໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫຼື ອການຫວ່າງງານເນື່ ອງຈາກການລະບາດໃຫຍ່, 
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງການເລື່ ອງນີ ້ ທາງເອເລັກໂຕຮນິ ກ. 
ທ່ານສາມາດຂໍ ອຸທອນການຂາດຄຸນສົມບັດໃນການໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອນີ ້ ໂດຍ 1) ກົດທີ່  
“ຂ້າພະເຈົ ້ າຕ້ອງຮ້ອງຂໍ ການອຸທອນ” ໃນແຈ້ງການ; ຫຼື  2) 
ໂດຍການຮ້ອງຂໍ ການອຸທອນຕ່ໍເຈົ ້ ້ າໜ້າທີ່ ສູນຊ່ວຍເຫືຼອທາງໂທລະສັບ. 

ທ່ານຈະຕ້ອງອຸທອນພາຍໃນ 30 ວັນຕາມວັນປະຕິທິ ນ ນັບຈາກວັນທີ ທີ່ ທ່ານຂາດຄຸນສົມບັດ. 

ແມ່ນສິ່່ ງສໍ າຄັນທີ່ ທ່ານຈະຕ້ອງເຂົ ້ າຮ່ວມການໄຕ່ສວນຕາມກໍານົດເວລາ 
ເພາະວ່າການໄຕ່ສວນນີ ້ ້ ຈະສ່ົງຜົນໃຫ້ມີ ການຕັດສິ ນໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບສິ ດຂອງທ່ານ.  

ຖ້າທ່ານຍັງຫວ່າງງານຍູ່ໃນຂະນະທີ່່ ລໍ ຖ້າການໄຕ່ສວນ, 
ທ່ານຕ້ອງສື ບຕ່ໍຮ້ອງຂໍ ການຈ່າຍເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອໃນແຕ່ລະອາທິ ດ. 
ເຖິງແມ້ວ່າຈະມີການຕັດສິ ນວ່າທ່ານມີ ສິ ດໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອຈາກທີ່ ບໍ່ ມີ ສິ ດໃນເບື ້ ອງຕ້ົນ, 
ແຕ່ຖ້າທ່ານບໍ່ ໄດ້ຮ້ອງຂໍ ເອົ າເງຶ ນຊ່ວຍເຫືຼອສໍ າລັບອາທິ ດນ້ັນ 
ທ່ານກ໋ໍຈະບໍ່ ໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອສໍ າລັບອາທິ ດທີ່ ຮ້ອງຂໍ . 
 
ການໄຕ່ສວນ 
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ໂຄງການເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານເນື່ ອງຈາກການລະບາດໃຫຍ່ 

ເມ່ືອພະແນກການໄຕ່ສວນໄດ້ຮັບຄໍ າຮ້ອງຂໍ ອຸທອນ, ທາງພະແນກຈະກໍານົດໃຫ້ມີ ການໄຕ່ສວນ 
ແລະທ່ານຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງການກ່ຽວກັບວັນແລະເວລາໄຕ່ສວນ. 
ການໄຕ່ສວນຈະຖື ກດໍ າເນີ ນການທາງໂທລະສັບເທົ່ ານ້ັນຈົນກວ່າຫ້ອງການ DUA 
ຈະເປີ ດບໍ ລິ ການໃຫ້ກັບປະຊາຊົນອີ ກຄ້ັງ. 

ການໄຕ່ສວນແມ່ນດໍ າເນີ ນການໂດຍຜູ້ພິຈາລະນາກວດກາຄື ນ. ຫັຼງຈາກການໄຕ່ສວນແລ້ວນ້ັນ, 
ຜູ້ພິຈາລະນາກວດກາຄື ນຈະອອກຄໍ າຕັດສິ ນເປັນລາຍລັກອັກສອນໂດຍອິ ງໃສ່ເອກະສານແລະຂໍ ້ ມຸນທີ່ ນໍ າ   
ສະເໜີສໍ າລັບການໃຕ່ສວນ. 
 

ຄະນະກໍາມະການກວດກາຄື ນຂອງພະແນກຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານ 
ຖ້າທ່ານບໍ່ ເຫັນດີ ນໍ າກັບຄໍ າຕັດສິ ນຂອງຜູ້ພິຈາລະນາກວດກາຄື ນ, ທ່ານມີ ເວລາ 30 
ວັນຕາມວັນປະຕິທິ ນຫັຼງຈາກວັນທີ ທີ່ ສ່ງຄໍ າຕັດສິ ນນ້ັນເພ່ືອຮ້ອງຂໍ ການອຸທອນຄໍ າຕັດສິ ນຂອງຄະນະກໍາມະ
ການກວດກາຄື ນ. 

ຖ້າຄະນະກໍາມະການກວດກາຄື ນຍອມຮັບຄໍ າຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ມີ ການພິຈາລະນາຄະດີ ຂອງທ່ານ, 
ຄະນະກໍາມະການກວດກາຄື ນຈະວິ ນິ ດສັຍໂດຍໃຊ້ເອກະສານຄະດີ ທີ່ ໄດ້ຮັບຈາກພະແນກການໄຕ່ສວນ 
(Hearings Department), ລວມທັງບັນທຶ ກສຽງການໄຕ່ສວນທີ່ ໄດ້ບັນທຶ ກໄວ້. 
ເມ່ືອຄະນະກໍາມະການກວດກາຄື ນຂຽນ ຄໍ າຕັດສິ ນ, 
ຄໍ າຕັດສິ ນນີ ້ ຈະສະໜອງຄໍ າແນະນໍ າກ່ຽວກັບວິ ທີ ການຮ້ອງຂໍ ການອຸທອນຄໍ າຕັດສິ ນຕ່ໍສານປະຈໍ າເຂດ 
(District Court) ຫຼື ສານເທດສະບານເມືອງບອສຕັນ (Boston Municipal Court). 
ທ່ານຍັງສາມາດຮ້ອງຂໍ ອຸທອນຕ່ໍສານເຂດ 
ຫຼື ສານເທດສະບານເມືອງບອສຕັນຖ້າຄະນະກໍາມະການກວດກາຄື ນປະຕິເສດບໍ່ ຍອມຮັບເອົ າຄໍ າຮ້ອງຂໍ ອຸທ
ອນຂອງທ່ານເພ່ືອກວດກາຄື ນ. 
ທ່ານມີ ເວລາສາມສິ ບວັນນັບແຕ່ມື ້ ອສ່ງຈົດໝາຍແຈ້ງການຄໍ າຕັດສິ ນຂອງຄະນະກໍາມະການກວດກາຄື ນ 
ຫຼື ຄໍ າປະຕິເສດບໍ່ ຍອມຮັບເອົ າຄໍ າຮ້ອງຂໍ ອຸທອນເພ່ືອຍື່ ນຮ້ອງຊໍ ການອຸທອນຕ່ໍສານ. 

ເພ່ືອທີ່ ຈະຮຽນຮູ້ເພ່ິມເຕີມກ່ຽວກັບຄະນະກໍາມະການກວດກາຄື ນ, ທ່ານສາມາດເຂ້ົາຊົມເວັບໄຊ 
www.mass.gov/dua/bor. ເພ່ືອທີ່ ຈະຮຽນຮູ້ເພ່ິມເຕີມກ່ຽວກັບການຮ້ອງຂໍ ອຸທອນຕ່ໍສານ, 
ລວມທັງການຍື່ ນຂໍ ອຸທອນຂອງທ່ານໃນສານປະຈໍ າເຂດ ຫຼື ສານເທດສະບານເມືອງບອສຕັນ, 
ທ່ານສາມາດເບິ່ ງ ລະບຽບກົດຫມາຍທ່ັວໄປຂອງລັດ (Massachusetts General Laws) ໝວດທີ່  151A, 
ພາກທີ່  42. 

 
ສິ ດຂອງທ່ານໃນການມີ ຜູ້ຕ່າງໜ້າ 
ຖ້າທ່ານມີ ຄວາມປະສງທີ່ ຈະມີຜູ້ຕ່າງໜ້າໃນຂ້ັນຕອນລະດັບໃດໜ່ຶງຂອງການອຸທອນ, 
ແມ່ນສິ່ ງສໍ າຄັນທີ່ ທ່ານຈະຕ້ອງຈັດການຫາຜູ້ຕ່າງໜ້າຂອງທ່ານຍ່າງໄວວາທີ່ ສຸດ. 
ຕົວແທນທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂອງທ່ານ, ເຊົ່ ນວ່າທະນາຍຄວາມຫືຼຜູ້ແທນທາງກົດໝາຍ, 
ສາມາດຕ່າງໜ້າທ່ານໃນຂ້ັນຕອນລະດັບໃດໜ່ຶງຂອງການອຸທອນຕ່ໍໜ່ວຍງານອຸທອນ. 
ກະລຸນາຕິດຕ່ໍສະມາຄົມທະນາຍຄວາມທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານ 
ຫຼື ອົງການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານກົດໝາຍເພ່ືອຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ. DUA ບໍ່ ສາມາດແນະນໍ າຫຼື ແຕ່ງຕ້ັງຜູ້ຕ່າງໜ້າ 
ໃຫ້ທ່ານໄດ້.  
 

http://www.mass.gov/dua/bor


 

4 
 

ໂຄງການເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານເນື່ ອງຈາກການລະບາດໃຫຍ່ 

ຄໍ າຖາມທີ່ ມັກຖາມ: 

Q. ກົດຫມາຍ CARES ສະໜອງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຄົນງານທີ່ ບໍ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດປົກກະຕິ        
ຫຼື ປະເພດຂະຫຍາຍສິ ດໃນການໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອຈົນເຖີ ງປະຈຸບັນຫຼື ບໍ ? 

A. ແມ່ນແລ້ວ. ກົດຫມາຍ CARES 
ສະໜອງໃຫ້ເກີດໂຄງການແຍກຕ່າງຫາກຈາກເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານປົກກະຕິ. ໂຄງການໃໝ່, 
ເຊີ່ ງເປັນເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານເນື່ ອງຈາກການລະບາດໃຫຍ່   ຫຼື  PUA 
ຂະຍາຍສິ ດໃນການໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນຜູ້ທີ່່ : 

• ເປັນເຈົ ້ າຂອງທຸລະກິດ, ລວມທັງຄົນງານຮັບຈ້າງເຮັກວຽກຂ່ັວຄາວ, ຄົນງານອິ ດສະຫຼະ ແລະ                
ຜູ້ຮັບເໝາອິ ດສະຫຼະ 

• ເປັນຜູ້ທີ່ ກໍາລັງຊອກວຽກພາດທາມ;  
• ມີ ປະຫວັດການເຮັດວຽກບໍ່ ພຽງພໍທີ່ ຈະມີສິ ດໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອ;  
• ໃຊ້ສິ ດທັງຫມົດທຸກຍ່າງແລ້ວທີ່ ຈະໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອປົກກະຕິ 

ຫຼື ປະເພດຂະຫຍາຍສິ ດໃນການໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດຫຼື ຂອງລັດຖະບາ
ນກາງ ຫຼື ເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການ  ຫວ່າງງານຂອງລັດຖະບານກາງເນື່ ອງຈາກການລະບາດໃຫຍ່ 
(PEUC);  

• ຖື ກໃຫ້ອອກຈາກວຽກໃນໂບດແລະສະຖາບັນສາດສະໜາ 
ແລະບໍ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດ; or 

• ຖ້າບໍ່ ດ່ັງນ້ັນກ່ໍບໍ່ ມີ ຄຸນສົມບັດສໍ າລັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອປົກກະຕິ 
ຫຼື ປະເພດຂະຫຍາຍສິ ດໃນການໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ 
ຫຼື ເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານຂອງລັດຖະບານກາງເນື່ ອງຈາກການລະບາດໃຫຍ່ (PEUC) 

Q. ຄົນງານເຫ່ົຼານີ ້ ້ ຕ້ອງສະແດງຫັຼກຖານຫຍັງແດ່ເພ່່ືອໃຫ້ມີ ຄຸນສົມບັດໃນການໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອ? 

A. ບຸກຄົນເຫ່ົຼານີ ້ ຈະຕ້ອງສະໜອງຫັຼກຖານ “ການຍ້ັງຍື ນຕົນເອງ” 
ທີ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາເຈົ ້ າສາມາດແລະມີ ຄວາມພ້ອມໃນການເຮັດວຽກ, 
ແຕ່ມີ ອຸປະສັກບໍ່ ສາມາດເຮັດເຊັ່ ນນ້ັນໄດ້ເພາະສາເຫດໃດໜ່ິງຈາກສະຖານະການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ COVID-
19 ຕ່ໍໄປນີ ້ : 

• ບຸກຄົນດັງກ່າວໄດ້ຖື ກເບິ່່ ງມະຕິໂຮກວ່າເປັນພະຍາດ COVID-19 ຫຼື ມີ ອາການທີ່ ເກີດຂາກພະຍາດ 
COVID-19 ແລະກໍາລັງຊອກຫາການເບິ່ ງມະຕິໂຮກວ່າເປັນພະຍາດນີ ້ ; ຫຼື  

• ສະມາຊິ ກໃນຄອບຄັວຂອງບຸກຄົນດັງກ່າວໄດ້ຖື ກເບິ່່ ງມະຕິໂຮກວ່າເປັນພະຍາດ COVID-19; ຫຼື  
• ບຸກຄົນດັງກ່າວແມ່ນໃຫ້ການດູແລຄອບຄົວ 

ຫຼື ສະມາຊິ ກໃນຄອບຄັວຜູ້ທີ່່ ໄດ້ຖື ກເບິ່່ ງມະຕິໂຮກວ່າເປັນພະຍາດ COVID-19; ຫຼື  
• ເດົ ກນ້ອຍຫືຼບຸກຄົນອື່່ ນທີ່ ບຸກຄົນດັງກ່າວມີໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບຫັຼກໃນການດູແລບໍ່ ສາມາດໄປເຂົ ້ ້ າໂ

ຮງຮຽນ ຫຼື ໄປສະຖານທີ່ ອື່ ນໆ ຍ້ອນເປັນຜົນມາຈາກພະຍາດ COVID-19; ຫຼື  
• ບຸກຄົນດັງກ່າວບໍ່ ສາມາດໄປສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກການຍ້ອນຄໍ າສ່ັງສາທະລະນະສຸກສຸກເສີ ນທີ່ ກໍານົດໃ

ຫ້ກັກກັນຕັວເອງຍ້ອນເປັນຜົນມາຈາກພະຍາດ COVID-19; ຫຼື  
• ບຸກຄົນດັງກ່າວບໍ່ ສາມາດໄປສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກການເພາະວ່າບຸກຄົນດັງກ່າວໄດ້ຮັບຄໍ າແນະນໍ າຈາກ

ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການດ້ານສຸຂະພາບວ່າໃຫ້ກັກກັນຕັວເອງ; ຫຼື  
• ບຸກຄົນດັງກ່າວໄດ້ຖື ກກໍານົດໃຫ້ເລີ່ ມຕ້ົນເຮັດວຽກ ແລະບໍ່ ມີ ວຽກເຮັດ 

ຫຼື ບໍ່ ສາມາດໄປຮອດສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກໄດ້ເຊິ່່ ງເປັນຜົນມາຈາກພະຍາດ COVID-19; ຫຼື  
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• ບຸກຄົນດັງກ່າວໄດ້ກາຍມາເປັນຜູ້ຫາລາຍໄດ້ຫັຼກຂອງຄອບຄັວ 
ຫຼື ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຫັຼກຂອງຄອບຄັວເພາະວ່າຫັວໜ້າຄອບຄັວໄດ້ເສຍຊີ ວິ ດຍ້ອນເປັນຜົນໂດຍກົງ
ມາຈາກພະຍາດ COVID-19; ຫຼື  

• ບຸກຄົນດັງກ່າວໄດ້ລາອອກຈາກວຽກການຍ້ອນເປັນຜົນໂດຍກົງມາຈາກພະຍາດ COVID-19; ຫຼື  
• ສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກຂອງບຸກຄົນດັງກ່າວປິ ດການດໍ າເນີ ນການຍ້ອນພະຍາດ COVID-19; ຫຼື   
• ບຸກຄົນດັງກ່າວເປ້ັນເຈ້າຂອງກິດຈະການ 

ແລະສະຖານະການສາທະລະນະສຸກສຸກເສີ ນກ່ຽວກັບພະຍາດ COVID-19 
ນ້ັນໄດ້ຈໍ າກັດບໍ່ ໃຫ້ພວກເຂົ າເຈົ ້ າສາມາດສື ບຕ່ໍເຮັດວຽກປົກກະຕິ, 
ແລະເປັນການບັງຄັບໃຫ້ບຸກຄົນນ້ັນຍຸດເຮັດກິດຈະກໍາເຫ່ຼານ້ັນ. 

 
Q. 
ພາຍໃຕ້ສະຖານະການໃດທີ່່ ຄົນງານເຫ່ຼານີ ້ ຈະມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານເນື່ ອງຈາກກ
ານລະບາດໃຫຍ່ (PUA)? 

A. ບຸກຄົນທີ່ ສາມາດເຮັດວຽກທາງໄກຍູ່ເຮື ອນແລ້ວໄດ້ຄ່າຈ້າງ ແລະບຸກຄົນທີ່ ລາປ່ວຍແລ້ວໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ   
ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ ລາວຽກການປະເພດອື່ ນຈະບໍ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອ PUA. ເຖິງຍ່າງໃດກ່ໍຕາມບຸກຄົນທີ່    
ລາປ່ວຍແລ້ວໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ 
ຫຼື ລາວຽກການປະເພດອື່ ນແລ້ວໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຕ່ໍາກວ່າຄ່າຈ້າງລາຍອາທິ ດທີ່ ເຄີ ຍໄດ້, 
ບຸກຄົນເຫ່ຼານີ ້ ຍັງອາດຈະມີສິ ດໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອ PUA. 
 
Q. ເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານເນື່ ອງຈາກການລະບາດໃຫຍ່ (PUA) ຈະກວມເອົ າອາທິ ດໃດແດ່? 

A. ການຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕ້ັງແຕ່ອາທິດທີ່ ເລີ່ ມຫວ່າງງານ ຫືຼຫັຼງຈາກວັນທີ  
2/2/20 ແລະສິ ້ ນສຸດລົງວັນທີ  12/26/20. 
 
Q. 
ຈໍ ານວນອາທິດສູງສຸດທີ່ ບຸກຄົນຈະມີຄຸນສົມບັດສໍ າລັບການໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານເນື່ ອງຈາກ
ການລະບາດໃຫຍ່ (PUA) ແມ່ນເປັນຈັກອາທິດ? 

A. ບຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານເປັນຈໍ ານວນສຸງສຸດ 39 ອາທິດ, 
ລວມທັງເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານ UI 
ປົກກະຕິແລະເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອປະເພດຂະຫຍາຍສິ ດໃນການໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອພາຍໃຕ້ກົດໝາຍໃດໆຂອ
ງລັດທະບານກາງຫືຼຂອງລັດ, 
ເຖີງແມ່ນວ່າການຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອເປັນອາທິດຈະສາມາດເພ່ີມເຕີມໄດ້ພາຍຫັຼງຕ່ໍມາ. 
ເຊົ່ ນດຽວກັນນ້ັນ, ຈະມີການຊ່ວຍເຫືຼອທຸກອາທິດໂດຍບໍ່ ຕ້ອງລໍ ຖ້າ. 
 
Q. ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອຈໍ ານວນຫຼາຍປານໃດ? 

A. ຈໍ ານວນເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອ PUA 
ທີ່ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບແມ່ນອິ ງຕາມລາຍໄດ້ທີ່່ ທ່ານໄດ້ລາຍງານມກ່ອນ. ຈໍ ານວນເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອ PUA 
ອາດຈະບໍ່ ຫຼາຍກວ່າອັດຕາເງິ ນຊ່ວຍເຫຼື ອປະຈໍ າອາທິ ດສູງສຸດຂອງລັດສໍ າລັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານປົ
ກກະຕິ, ເຊິ່ ງແມ່ນຈໍ ານວນ 823.00 ໂດລາໃນລັດ Massachusetts.  

ບຸກຄົນທຸກຄົນທີ່ ຮ້ອງຂໍ ເອົ າເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອ PUA ຍັງຈະໄດ້ຮັບ 600 
ໂດລາຕ່ໍອາທິດຈາກໂຄງການເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານຂອງລັດຖະບານກາງເນື່ ອງຈາກການລະບາດໃຫ
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ຍ່ (FPUC), ນອກເໜືອຈາກເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອປຮະຈໍ າອາທິ ດຕາມທີ່ ໄດ້ຄິ ດໄລ່ຂ້າງເທີ ງ. 
ບຸກຄົນເຫ່ຼານີ ້ ຈະມີຄຸນສົມບັດສໍ າລັບການໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອ FPUC ສໍ າລັບອາທິ ດທີ່ ສິ ້ ນສຸດລົງວັນທີ  4 
ເມສາ 2020 ຈົນຮອດວັນທີ  25 ກໍລະກົດ 2020.   

Q. ຊ່ົວໂມງເຮັດວຽກຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ຖື ກຫຸຼດລົງ. ຂ້າພະເຈົ ້ າສາມາດຮ້ອງຂໍ ເອົ າເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອພາຍໃຕ້ 
PUA ໄດ້ຫຼື ບໍ ? 

A. ຖ້າທ່ານກໍາລັງມີຊ່ັວໂມງເຮັດວຽກໜ້ອຍລົງຍ້ອນພະຍາດ COVID-19 ແລະມັນໄດ້ສ່ົງຜົນໃຫ້ທ່ານ       
ສູນເສຍລາຍໄດ້, ແລະທ່ານບໍ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານປົກກະຕິແລ້ວນ້ັນ, ທ່ານອາຈຈະ    
ມີ ສິ ດໃນການໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫຼື ອ PUA.  
 
Q. ຂ້າພະເຈົ ້ າເປັນເຈົ ້ າຂອງກິດຈະການ 
ແລະລາຍໄດ້ແລະຊ່ົວໂມງເຮັດວຽກຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ຫຸຼດລົງຍ່າງຫຼວງຫຼາຍຍ້ອນພະຍາດ COVID-19. 
ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະມີສິ ດໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອ PUA ຫຼື ບໍ ?  

A. ບຸກຄົນທີ່່ ເປັນເຈົ ້ າຂອງກິດຈະການ, ຜູ້ຮັບເໝາອິ ດສະຫຼະ, 
ຫຼື ຄົນງານຮັບຈ້າງເຮັກວຽກຂ່ັວຄາວທີ່ ຕ້ອງຍຸດເຊົ າເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາເຈົ ້ າຊ່ົວຄາວຍ້ອນພະຍາດ 
COVID-19, ຫຼື ຜູ້ທີ່ ວຽກການຫຸຼດລົງອຍ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ອາດຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອ 
PUA. ໃນກໍລະນີ ທີ່ ບຸກຄົນໃດໜ່ຶງມີລາຍໄດ້ເປັນບາງສ່ວນ, ຕ້ອງມີ ການລາຍງານລາຍໄດ້ເຫ່ຼານີ ້ , 
ແລະເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອປະຈໍ າອາທິ ດຂອງພວກເຂົ າເຈົ ້ າອາດຈະຫຸຼດລົງ.  
 
Q. ຂ້າພະເຈົ ້ າເປັນເຈົ ້ າຂອງກິດຈະການຂະໜາດນ້ອຍ. ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະມີສິ ດໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອ PUA ຫຼື ບໍ ?  

A. ທ່ານອາດຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອ PUA 
ຖ້າແຫ່ຼງລາຍໄດ້ຫັຼກຂອງທ່ານນ້ັນມາຈາກວຽກທີ່ ທ່ານເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານ 
ຫຼື ເຮັດໃນຟາມຂອງທ່ານເອງ.  
 
Q. ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ເຄີ ຍເຮັດວຽກມາກ່ອນ. ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອ PUA ຫຼື ບໍ ?  

A. ທ່ານອາດຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອ PUA ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ ເຄີ ຍເຮັດວຽກມາກ່ອນ ແລະ 

• ທ່ານໄດ້ຖື ກກໍານົດໃຫ້ເລີ່ ມຕ້ົນເຮັດວຽກແຕ່ຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ມີ ວຽກເຮັດ 
ຫຼື ບໍ່ ສາມາດໄປຮອດບ່ອນເຮັດວຽກການໄດ້ຍ້ອນເປັນຜົນໂດຍກົງມາຈາກສະຖານະການສາທະລະນະ
ສຸກສຸກເສີ ນກ່ຽວກັບພະຍາດ COVID-19; ຫຼື  

• ວຽກການທີ່ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານນ້ັນໄດ້ຖື ກຍົກເລີ ກຍ້ອນມາຈາກພະຍາດ COVID-19; ຫຼື  
• ທ່ານໄດ້ກາຍມາເປັນຜູ້ຫາລາຍໄດ້ຫັຼກຂອງຄອບຄັວ 

ຫຼື ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຫັຼກຂອງຄອບຄັວເພາະວ່າຫັວໜ້າຄອບຄັວໄດ້ເສຍຊີ ວິ ດຍ້ອນເປັນຜົນໂດຍກົງ
ມາຈາກພະຍາດ COVID-19.  

 
Q. ຖ້າຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ສິ ດທີ່ ຈະໄດ້ຮັບ (ຫຼື ປະຈຸບັນກໍາລັງໄດ້ຮັບ) ເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານປົກກະຕິ, 
ຂ້າພະເຈົ ້ າຄວນຈະສະໝັກເພ່ືອຂໍ ເອົ າເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານເນື່ ອງຈາກການລະບາດໃຫຍ່ (PUA) 
ຫຼື ບໍ ? 

A. ບໍ່ . ເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອ PUA 
ບໍ່ ສາມາດຈ່າຍໃຫ້ກັບບຸກຄົນທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານປົກກະຕິ.  
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ໂຄງການເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານເນື່ ອງຈາກການລະບາດໃຫຍ່ 

Q. ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະຕັດສິ ນໃຈໄດ້ແນວໃດວ່າຂ້າພະເຈົ ້ າຄວນຈະສະໝັກເພ່່ືອຂໍ ເອົ າເງິ ນຊ່ວຍເຫຼື ອການ      
ຫວ່າງງານປົກກະຕິ ຫຼື ວ່າຈະຂໍ ເເອົ າເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານເນື່ ອງຈາກການລະບາດໃຫຍ່ (PUA)? 

A. ຖ້າທ່ານຕອບວ່າ “ແມ່ນ” ຕ່ໍຄໍ າຖາມໃດໜ່ິງເຫ່ຼານີ ້ , 
ທ່ານຄວນຈະຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງຂໍ ເອົ າເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານປົກກະຕິກ່ອນເພ່ືອເບິ່ ງວ່າທ່ານມີ ສິ ດຫຼື ບໍ ກ່ອ
ນທີ່ ທ່ານຈະຍື່ ນສະໝັກຂໍ ເອົ າເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອ PUA: 

1. ທ່ານມີ ລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 5100.00 ໂດລາໃນປີ  2019 
ໂດຍການເຮັດວຽກໃຫ້ກັບນາຍຈ້າງທີ່ ຫັກເອົ າພາສີ ອອກຈາກເຊັກເງິ ນເດື ອນຂອງທ່ານຫຼື ບໍ ? 

2. ທ່ານມີ ລາຍໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 5100.00 ໂດລາໃນປີ  2019 ໂດຍການເຮັດວຽກໃຫ້ກັບລັດຖະບານກາງ     
ຫຼື ກອງທັບຫຼື ບໍ ? 

3. ທ່ານມີ ສິ ດທີ່ ຈະໄດ້ຮັບ, ຫຼື ກໍາລັງໄດັ້ຮັບ, 
ເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານຈາກໂຄງການປະກັນການຫວ່າງງານ 
ເຊັ່ ນວ່າເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານປົກກະຕິ, ເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການປັບຕັວທາງການຄ້າຄື ນໃໝ່ 
(Trade Readjustment Allowances ຫືຼ TRA), ເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານເນື່ ອງຈາກໄພພິບັດ 
(Disaster Unemployment Assistance) ຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດຄ້ັງກ່ອນ, ຫຼື ເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອ 
WorkShare ຫຼີ ບໍ ? 

4. ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກຍູ່ລັດອື່ ນນອກເໜືອຈາກການເຮັດວຽກໃນລັດ Massachusetts ໃນປີ  2019 
ຫຼື ບໍ ? 

5. ຖ້າທ່ານໄດ້ຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງຂໍ ເອົ າເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການວ່າງງານໃນ 52 ອາທິດຜ່ານມາ, 
ທ່ານໄດ້ກັບຄື ນໄປເຮັດວຽກ 
ຫຼື ຍຸດເຊົ າຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອກ່ອນທີ່ ທ່ານຈະຍື ນຄໍ າຮ້ອງຂໍ ເອົ າເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອທັງໝົດທີ່ ມີ ໃນການຍື ນ
ຄໍ າຮ້ອງຂໍ ນ້ັນຫຼື ບໍ ? 

 

 

Q. ຖ້າຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ຍື່ ນສະໝັກຂໍ ເອົ າເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ ້ າຍັງສາມາດສະໝັກ     
ຂໍ ເອົ າເງິ ນຊ່ວຍເຫຼື ອ PUA ໄດ້ຫຼື ບໍ ? 

A. ບໍ່ ໄດ້, 
ທ່ານບໍ່ ຄວນສະໝັກຂໍ ເອົ າເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອນີ ້ ຖ່້າທ່ານມີ ຄໍ າຮ້ອງຂໍ ເອົ າເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານທີ່ ຍັງຄ່້າງ
ຄາຍູ່. ຖ່້າທ່ານໄດ້ຍື່ ນສະໝັກແລ້ວແຕ່ບໍ່ ມີ ຄຸນສົມບັດທີ່ ຈະໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອ 
ຫຼື ຖື ກປະຕິເສດການໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານປົກກະຕິ, 
ດ່ັງນ້ັນແລ້ວທ່ານຈຶ່ ງຄວນຍື່ ນສະໝັກຂໍ ເອົ າເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອ PUA 
ຖ່້າທ່ານຖື ກອອກຈາກວຽກການຍ້ອນພະຍາດ COVID-19. 
ຖ້າທ່ານມີ ສິ ດທີ່ ຈະໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານປົກກະຕິ, 
ທ່ານບໍ່ ຄວນຈະສະໝັກແລະທ່ານກ່ໍຈະບໍ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫຼື ອນີ ້ . 

Q. ຖ້າຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ສະໜອງຂໍ ້ ມູນທີ່ ຖື ກຕ້ອງໃນໃບສະໝັກ, 
ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະຕ້ອງຈ່າຍຄື ນເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານທີ່ ໄດ້ຮັບຫຼື ບໍ່ ? 
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ໂຄງການເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານເນື່ ອງຈາກການລະບາດໃຫຍ່ 

A. ແມ່ນແລ້ວ. ເຊົ່ ນດຽວກັບການຮ້ອງຂໍ ການຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານໃດໆ, ທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງສະໜອງ  
ຂໍ ້ ມູນທີ່ ຖື ກຕ້ອງ ຖ້າບໍ່ ດ່ັງນ້ັນທ່ານຈະຕ້ອງປະເຊີ ນກັບການລົງໂທດ 
ລວມທັງການປະຕິເສດການໃຫ້ເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະຕ້ອງຈ່າຍຄື ນເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອຕ່າງໆ. 
ຖ້າທ່ານສະໜອງຂໍ ້ ມູນທີ່ ບໍ່ ຖື ກຕ້ອງໂດຍຕ້ັງແກ້ງ ຫຼື ບໍ່ ເປີ ດເຜີຍຊໍ ້ ມູນທີ່ ຈໍ າເປັນ, 
ທ່ານອາດຈະຖື ກດໍ າເນີ ນຄະດີ ທາງອາຍາ. 

Q. ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະຕ້ອງຈ່າຍພາສີ ລັດຂອງທະບານກາງແລະພາສີ ຂອງລັດຈາກເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອທີ່ ໄດ້ຮັບນີ ້ ຫຼື ບໍ ? 

A. ແມ່ນແລ້ວ, ເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອ PUA ແລະ FPUC ທັງໝົດແມ່ນຈະຕ້ອງເສຍພາສີ ໃຫ້ລັດ 
Massachusetts ແລະພາສີ ລັດທະບານກາງ.  
 
Q.  ຂ້າພະເຈົ ້ າເປັນເຈົ ້ າຂອງກິດຈະການຂະໜາດນ້ອຍ, ຫຼື ເປັນຄົນງານຮັບຈ້າງເຮັກວຽກຂ່ັວຄາວ, 
ແລະບໍ່ ໄດ້ຮັບເຊັກເງິ ນເດື ອນເປັນປະຈໍ າ. 
ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະຄິ ດໄລ່ລາຍໄດ້ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າແນວໃດເພ່ືອປະກອບສ່ວນ      ໃບສະໝັກຂໍ ເອົ າເງິ ນຊ່ວຍເຫຼື ອ 
PUA ໃຫ້ສໍ າເລັດ? 
 
A. ບຸກຄົນທີ່ ຍື່ ນໃນສະໝັກສາມາດໃຊ້ເອກະສານຫຼາກຫຼາຍເພ່ືອຄິ ດໄລ່ລາຍໄດ້ຂອງພວກເຂົ າເຈົ ້ າ, 
ລວມທັງໃບ W-2, ແບບຟອມ 1099, ໃບແຈ້ງພາສີ , ໃບລາຍລະອຽດເຊັກເງິ ນຄ່າຈ້າງ, 
ໃບຮັບເງິ ນທະນາຄານ ແລະ   ໃບແຈ້ງເກັບເງິ ນຕ່າງໆ. 
ບຸກຄົນເຫ່ຼານີ ້ ຄວນຈະເກັບຮັກສາເອກະສານທັງໝົດທີ່ ສະແດງວ່າມີ ລາຍໄດ້ເພ່ືອຈຸດປະສົງໃນການຍ້ັງຍື ນລ
າຍໄດ້.  
 
 

 


	Q. ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງ. ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຮ້ອງຂໍເອົາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາຍໃຕ້ PUA ໄດ້ຫຼືບໍ?

