
COVID-19 (ໄວຣ$ສໂຄໂຣນາ) ແລະ ຜ.ນປະໂຫຍດ

ປະກ$ນການຫວ4າງງານສ67ລ$ບລ9ກຈ;າງ 
ຄ"#ຖາມ ແລະ ຄ"#ຕອບ 

ຄ"#ຖາມ 1: ຂ.າພະເຈ2າສາມາດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດການຫວAາງງານບ" ຖ.າຂ.າພະເຈ2າຖCກເລDກຈ.າງງານ ເນEອງຈາກ
ບ7ນຫາທGກAຽວຂ.ອງກ7ບໄວຣ7ສໂຄໂຣນາ (COVID-19)? 
ຄ"#ຕອບ: ໄດ.. ຜ9ນປະໂຫຍດການຫວAາງງານໃນລ7ດໄອໂອວາມDໃຫ.ສ"#ລ7ບຜK.ທGຫວAາງງານໂດຍບLມDຄວາມຮ7ບຜiດຂອງຕ9ນເອງ. ຖ.ານາຍ
ຈ.າງຕ.ອງປiດກiດຈະການ ແລະ ບLມDວຽກໃຫ.ເຮ7ດ, ລKກຈ.າງຂອງຕ9ນຈະມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດການຫວAາງງານ ຖ.າພວກເຂ9າເປ7ນໄປ
ຕາມN7ກເກນທາງການເງiນ. 

ຄ"#ຖາມ 2: ຖ.ານາຍຈ.າງຂອງຂ.າພະເຈ2າປ9ດລKກຈ.າງອອກເນEອງຈາກການສKນເສຍການຜະລiດທGເກDດຈາກໄວຣ7ສໂຄໂຣນາ, 
ລKກຈ.າງຈະມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດປະກ7ນການຫວAາງງານບ"? 
ຄ"#ຕອບ: ໄດ.. ຜ9ນປະໂຫຍດມDໃຫ.ສ"#ລ7ບບuກຄ9ນໃດໜyງຜK.ທGຫວAາງງານໂດຍບLມDຄວາມຮ7ບຜiດຂອງຕ9ນເອງ. ຖ.ານາຍຈ.າງຂອງ
ຂ.າພະເຈ2າປ9ດລKກຈ.າງອອກເນEອງຈາກການສKນເສຍການຜະລiດທGເກDດຈາກໄວຣ7ສໂຄໂຣນາ, ບuກຄ9ນອາດມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດການ
ຫວAາງງານ ຖ.າພວກເຂ9າເປ7ນໄປຕາມN7ກເກນທາງການເງiນ. 

ຄ"#ຖາມ 3: ຖ.ານາຍຈ.າງຂອງຂ.າພະເຈ2າປ9ດລKກຈ.າງຊSວຄາວເນEອງຈາກການສKນເສຍ NC ບLມDວຽກເຮ7ດເນEອງຈາກ COVID-19, 
ລKກຈ.າງຈະມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດປະກ7ນການຫວAາງງານບ"? 
ຄ"#ຕອບ: ໄດ.. ກ9ດໝາຍໄອໂອວາອະນuຍາດໃຫ.ເລDກຈ.າງງານລKກຈ.າງຊSວຄາວ ເມEອບLມDວຽກໃຫ.ເຮ7ດ. 

ຄ"#ຖາມ 4: ນາຍຈ.າງຂອງຂ.າພະເຈ2າສາມາດກ"#ນ9ດໃຫ.ຂ.າພະເຈ2າຢKAໃນເຮCອນສ"#ລ7ບໄລຍະເວລາການຟ7ກຕ9ວຂອງ COVID-19 ໄດ.ບ"? 
ຄ"#ຕອບ: ໄດ.. ນາຍຈ.າງຂອງທAານສາມາດກ"#ນ9ດໃຫ.ທAານພ7ກຢKAເຮCອນເປ7ນເວລາ 14 ວ7ນ ຖ.າພວກເຂ9າໄດ.ມDການເດDນທາງໄປຕAາງປະເທດ 
NC ມDການສ"#ຜ7ດກ7ບບາງຄ9ນທGມາຈາກພKມມDພາກທGໄດ.ຮ7ບຜ9ນກະທ9ບ. ກະລuນາຕiດຕLນາຍຈ.າງຂອງທAານກAຽວກ7ບການເຮ7ດວຽກຢKAເຮCອນທG
ເປ7ນໄປໄດ., ການລາປAວຍ, ການພ7ກປະຈ"#ປD (“PTO”), ພະລາຊະບ7ນຍ7ດການພ7ກເນEອງຈາກສະພາບຄອບຄ9ວ ແລະ ທາງດ.ານການແພດ 
(“FMLA”), ຄວາມພiການ ແລະ ຕ9ວເລCອກອEນໆທGພວກເຂ9າອາດສະເໜD. ຖ.າບLມDວ7ນພ7ກຊ9ດເຊDຍ, ທAານອາດຈະມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນ
ປະໂຫຍດການຫວAາງງານ. 

ຄ"#ຖາມ 5: ຖ.ານາຍຈ.າງຂອງຂ.າພະເຈ2າຕ.ອງການໃຫ.ຂ.າພະເຈ2າພ7ກຢKAເຮCອນ ເນEອງຈາກການເດDນທາງໄປຕAາງປະເທດ NC ມDການ
ຕiດຕLພ9ວພ7ນກ7ບຄ9ນທGເຄDຍໄປຢ.ຽມຢາມພKມDພາກທGໄດ.ຮ7ບຜ9ນກະທ9ບ, ຂ.າພະເຈ2າມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດການຫວAາງງານບ"? 
ຄ"#ຕອບ: ໄດ.. ນາຍຈ.າງຂອງທAານສາມາດກ"#ນ9ດໃຫ.ທAານພ7ກຢKAເຮCອນເປ7ນເວລາ 14 ວ7ນ ຖ.າພວກເຂ9າໄດ.ມDການເດDນທາງໄປຕAາງປະເທດ 
NC ມDການສ"#ຜ7ດກ7ບບາງຄ9ນທGມາຈາກພKມມDພາກທGໄດ.ຮ7ບຜ9ນກະທ9ບ. ກະລuນາຕiດຕLນາຍຈ.າງຂອງທAານກAຽວກ7ບການເຮ7ດວຽກຢKAເຮCອນທG
ເປ7ນໄປໄດ., ການລາປAວຍ, PTO, FMLA, ຄວາມພiການ ແລະ ຕ9ວເລCອກອEນໆທGພວກເຂ9າອາດສະເໜD. ຖ.າບLມDວ7ນພ7ກຊ9ດເຊDຍ, ທAານ
ອາດຈະມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດການຫວAາງງານ. 



ໜ;າ 2

ຄ"#ຖາມ 6: ຖ.າຂ.າພະເຈ2າຖCກກ7ກບ"ລiເວນແບບບ7ງຄ7ບເນEອງຈາກສSງໄສວAາຕiດເຊXອ COVID-19, ຂ.າພະເຈ2າຈະມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນ
ປະໂຫຍດການຫວAາງງານບ"? 
ຄ"#ຕອບ: ການມDສiດໄດ.ຮ7ບຈະຖCກພiຈາລະນາຕາມສະຖານະການໄປເທEອລະກ"ລະນD. ຖ.າຫາກສ9ງໄສວAາມD COVID-19 ຖCກຕ.ອງ
ຕາມກ9ດໝາຍ ແລະ ເປ7ນຄວາມຈiງ ສະແດງວAາມDໂອກາດສKງທGຈະຕiດເຊXອ, ທAານອາດມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດສ"#ລ7ບໄລຍະການຟ7ກ
ຕ9ວຂອງໄວຣ7ສ. ກະລuນາຕiດຕLນາຍຈ.າງຂອງທAານກAຽວກ7ບການເຮ7ດວຽກຢKAເຮCອນທGເປ7ນໄປໄດ., ການລາປAວຍ, PTO, FMLA, 
ຄວາມພiການ ແລະ ຕ9ວເລCອກອEນໆທGພວກເຂ9າອາດສະເໜD. ຖ.າບLມDວ7ນພ7ກຊ9ດເຊDຍ, ທAານອາດຈະມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດການ
ຫວAາງງານ. 

ຄ"#ຖາມ 7: ຖ.າຂ.າພະເຈ2າຍ7ງຄ9ງເປ7ນໄຂ.ຍ.ອນ COVID-19 ແລະ ບLສາມາດເຮ7ດວຽກໄດ., ຂ.າພະເຈ2າຈະໄດ.ຮ7ບ
ຜ9ນປະໂຫຍດການຫວAາງງານບ"? 
ຄ"#ຕອບ: ໄດ.. ກະລuນາຕiດຕLນາຍຈ.າງຂອງທAານກAຽວກ7ບການເຮ7ດວຽກຢKAເຮCອນທGເປ7ນໄປໄດ., ການລາປAວຍ, PTO, FMLA, 
ຄວາມພiການ ແລະ ຕ9ວເລCອກອEນໆທGພວກເຂ9າອາດສະເໜD. ຖ.ານາຍຈ.າງຂອງທAານບLສາມາດໃຫ.ການພ7ກແບບຈAາຍເງiນໄດ., ທAານ
ອາດຈະບLມDສiດໄດ.ຮ7ບການອ.າງສiດການຫວAາງງານຂອງລ7ດ ແຕAອາດຈະມDສiດໄດ.ຮ7ບຄວາມຊAວຍເNCອກ"ລະນDຫວAາງງານເນEອງຈາກ
ການລະບາດ (“PUA”). 

ຄ"#ຖາມ 8: ຖ.ານາຍຈ.າງຂອງຂ.າພະເຈ2າປiດກiດຈະການ ຍ.ອນລKກຈ.າງຄ9ນອEນເປ7ນໄຂ.ພ.ອມຕiດເຊXອ COVID-19, ຂ.າພະເຈ2າ
ຈະມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດບ"? 
ຄ"#ຕອບ: ແມAນແລ.ວ, ທAານຈະມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດ. 

ຄ"#ຖາມ 9: ຖ.າຂ.າພະເຈ2າບLສາມາດເຮ7ດວຽກໄດ. ເນEອງຈາກນາຍຈ.າງຂອງຂ.າພະເຈ2າປiດກiດຈະການ ຍ.ອນບ7ນຫາດ.ານ
ສuຂະພາບທGກAຽວຂ.ອງກ7ບ COVID-19, ຂ.າພະເຈ2າຈ"#ເປ7ນຕ.ອງໄດ.ຕEມຂYມKນໃສAການຊອກວຽກໃຫ.ສ"#ເລ7ດບ"? 
ຄ"#ຕອບ: ຖ.າທAານຍEນການອ.າງສiດເນEອງຈາກຜ9ນຂອງ COVID-19, ທAານບLຈ"#ເປ7ນຕ.ອງຊອກຫາວຽກ. ຖ.າສະຖານະຂອງທAານ
ມDການປAຽນແປງກ7ບນາຍຈ.າງຂອງທAານ ແລະ ທAານບLມDແຜນທGຈະກ7ບຄCນໄປເຮ7ດວຽກ, ກະລuນາຕiດຕLພວກເຮ9າ. 

ຄ"#ຖາມ 10: ຈະເປ7ນແນວໃດ ຖ.ານາຍຈ.າງຂອງຂ.າພະເຈ2າNuດຊSວໂມງເຮ7ດວຽກລ9ງ ຍ.ອນທuລະກiດມDການຊະລ"ຕ9ວລ9ງ, ຂ.າພະເຈ2າຈະ
ຍ7ງຄ9ງມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດບ"? 
ຄ"#ຕອບ: ອາດຈະໄດ.ຮ7ບ. ລ7ດໄອໂອວາອະນuຍາດໃຫ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດການຫວAາງງານບາງສAວນ. ທAານຈ"#ເປ7ນຕ.ອງໄດ.ລາຍງານຄAາຈ.າງ
ທGໄດ.ຮ7ບໃນແຕAລະອາທiດຂອງພວກເຂ9າ ເມEອເຮ7ດການອ.າງສiດສ"#ລ7ບຜ9ນປະໂຫຍດປະຈ"#ອາທiດຂອງທAານ. ລາຍໄດ.ປະເພດນZລວມທ7ງ: 
ຄAາຈ.າງ; ການຈAາຍວ7ນຢuດ; ລາປAວຍ; ການຈAາຍແບບສະແຕນບາຍ; ເງiນທiບ, ເງiນສ9ມມະນາບuນຄuນ, ເງiນຄAານາຍໜ.າ ແລະ ເງiນຈKງໃຈ; 
ແລະ ການຊ9ດເຊDຍອEນໆໃດໜyງນອກເໜCອຈາກເງiນສ9ດ (ເຊ[ນ ຄAາຫ.ອງພ7ກ ແລະ ອາຫານ, ຄAາໂທລະສ7ບມCຖC). ທAານອາດຈະມDລາຍໄດ.
Nາຍເຖiງ 25 ເປDເຊ7ນຂອງຈ"#ນວນຜ9ນປະໂຫຍດປະຈ"#ອາທiດ (“WBA”) ຂອງທAານ ກAອນການຈAາຍເງiນຜ9ນປະໂຫຍດຈະNuດລ9ງ, 
ແຕAກLຍ7ງມDຄວາມຕ.ອງການໃຫ.ລາຍງານລາຍໄດ.ທ7ງໝ9ດ ເຖiງແມAນວAາຈະຕL#ກວAາ 25 ເປDເຊ7ນກLຕາມ. ລາຍໄດ.ສKງກວAາ 25 ເປDເຊ7ນຈະ
NuດການຈAາຍເງiນຜ9ນປະໂຫຍດຂອງທAານ. ຖ.າທAານໄດ.ຮ7ບ $15 NC NາຍກວAາ WBA ຂອງທAານ, ທAານຈະບLໄດ.ຮ7ບການຈAາຍເງiນຜ9ນ
ປະໂຫຍດສ"#ລ7ບອາທiດນ\ນ.  ຕ9ວຢAາງ: 

WBA ຂອງທAານແມAນ $400 ແລະ ທAານໄດ.ຮ7ບ $370. 
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25% ຂອງ $400 ແມAນ $100. $100 ຈະບLຖCກຫ7ກຈາກ WBA. 

$370 - $100 = $270. ສAວນທGເNCອ $270 ຈະຖCກຫ7ກຈາກ WBA. 

$400 - $270 = $130. 

$130 ເປ7ນຈ"#ນວນທGຕ.ອງຈAາຍສ"#ລ7ບອາທiດນ\ນ. 

ຄ"#ຖາມ 11: ຂ.າພະເຈ2າຖCກເລDກຈ.າງງານເນEອງຈາກ COVID-19. ຂ.າພະເຈ2າໄດ.ໃຊ.ເວລາຍາມພ7ກບາງສAວນໃນຊAວງການເລDກ
ຈ.າງງານນZ; ຂ.າພະເຈ2າຈ"#ເປ7ນຕ.ອງໄດ.ລາຍງານສiງນZNCບL ຖ.າຂ.າພະເຈ2າຍEນເລEອງການຫວAາງງານ? 
ຄ"#ຕອບ: ຄAາໃຊ.ຈAາຍຊAວງວ7ນພ7ກສາມາດລາຍງານໄດ.ສ"#ລ7ບຈuດປະສ9ງປະກ7ນການຫວAາງງານ. ກະລuນາເບiງຄ"#ຕອບຂ.າງເທiງ. 

ຄ"#ຖາມ 12: ຝAາຍພ7ດທະນາແຮງງານຂອງລ7ດໄອໂອວາ (“IWD”) ຈະຮK.ໄດ.ຢAາງໃດວAາຂ.າພະເຈ2າໄດ.ລາຍງານຄAາຈ.າງຂອງ
ຂ.າພະເຈ2າຢAາງຖCກຕ.ອງ? 
ຄ"#ຕອບ: ການອ.າງສiດໃດໜyງທGຍEນມາແມAນຂyນຢKAກ7ບການກວດສອບ NC ການສCບສວນ. ນາຍຈ.າງຂອງທAານລາຍງານຄAາຈ.າງທGຈAາຍ
ໃຫ.ກ7ບລKກຈ.າງແຕAລະຄ9ນທuກໆໄຕມາດ. IWD ມDໂປຣແກຣມຄອມພiວເຕDທGກວດເຊ7ກຄວາມຖCກກ7ນຂອງຄAາຈ.າງທGຈAາຍ ແລະ ຄAາຈ.າງ
ທGລາຍງານເມEອຍEນການອ.າງສiດ. ຖ.າ IWD ພiຈາລະນາວAາ ທAານລາຍງານຄAາຈ.າງແບບNອກລວງ, ທAານຈະຖCກຢuດການໄດ.ຮ7ບຜ9ນ
ປະໂຫຍດ ແລະ ຈະຖCກລ9ງໂທດ 15%, ຄuນສ9ມບ7ດທGບLເໝາະສ9ມສ"#ລ7ບຜ9ນປະໂຫຍດໃນອະນາຄ9ດ ແລະ ການດ"#ເນDນຄະດDທາງ
ອາຍາ. 

ຄ"#ຖາມ 13: ຂ.າພະເຈ2າເຮ7ດທuລະກiດສAວນຕ9ວ ແລະ ມ7ນຈະຕ.ອງໃຊ.ເວລາກAອນທGທuລະກiດຂອງຂ.າພະເຈ2າຈະກ7ບຄCນສKA
ລະດ7ບກAອນການລະບາດ.  ຂ.າພະເຈ2າຍ7ງຄ9ງມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດບ"? 
ຄ"#ຕອບ: ອາດຈະໄດ.ຮ7ບ. ຜ9ນປະໂຫຍດບາງສAວນມDໃຫ.ຢKAພາຍໃຕ. PUA. ຖ.າຫາກວAາຊSວໂມງທGNuດລ9ງຍ7ງຄ9ງກAຽວຂ.ອງກ7ບເຫດຜ9ນ 
COVID-19, ທAານຍ7ງຄ9ງຈະມDສiດ. ຖ.າທAານໄດ.ຮ7ບ $15 NC NາຍກວAາ WBA ຂອງທAານ, ທAານຈະບLໄດ.ຮ7ບການຈAາຍເງiນຜ9ນ
ປະໂຫຍດສ"#ລ7ບອາທiດນ\ນ. ທAານຄວນລາຍງານທuກໆລາຍໄດ.ລວມທGໄດ.ຮ7ບໃນອາທiດນ\ນສ"#ລ7ບການບ"ລiການທGດ"#ເນDນການ ແລະ 
ລາຍໄດ.ໃດໜyງທGໄດ.ຮ7ບກAອນການລະບາດທGທAານໄດ.ຮ7ບເງiນໃນອາທiດນ\ນ. 

ຄ"#ຖາມ 14: ຂ.າພະເຈ2າເຮ7ດທuລະກiດສAວນຕ9ວ, IWD ຈະຮK.ໄດ.ແນວໃດວAາຂ.າພະເຈ2າໄດ.ລາຍງານລາຍໄດ.ຂອງຂ.າພະເຈ2າຢAາງ
ຖCກຕ.ອງ? ຄ"#ຕອບ: IWD ຈະເຮ7ດການກວດສອບ ແລະ ສCບສວນການອ.າງສiດທGໄດ.ຍEນໄປ. ທAານຮ7ບຮອງໃນການອ.າງສiດແຕAລະຄ\ງ
ທGທAານໄດ.ຍEນວAາທAານໄດ.ໃຫ.ຂYມKນທGຖCກຕ.ອງ ແລະ ເປ7ນຄວາມຈiງ. ຖ.າທAານພ9ບວAາມDການອ.າງສiດຜ9ນປະໂຫຍດການຫວAາງງານແບບ
Nອກລວງ ທAານອາດຈະຖCກລ9ງໂທດທ7ງທາງແພAງ ແລະ ທາງອາຍາ. 

ຄ"#ຖາມ 15: COVID-19 ຖCເປ7ນໄພພiບ7ດບ" ແລະ ຂ.າພະເຈ2າສາມາດໄດ.ຮ7ບຄວາມຊAວຍເNCອກ"ລະນDຫວAາງງານເນEອງຈາກ
ໄພພiບ7ດນZບ" ຖ.າຂ.າພະເຈ2າບLມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດປະກ7ນການຫວAາງງານ? 
ຄ"#ຕອບ: ໄພທGຮ.າຍແຮງຍ7ງບLໄດ.ຖCກປະກາດໂດຍປະທານາທiບ"ດDສ"#ລ7ບການຊAວຍເNCອເປ7ນລາຍບuກຄ9ນ. ຖ.າປະທານາທiບ"ດDຂອງ
ສະຫະລ7ດອາເມລiກາປະກາດວAາ COVID-19 ເປ7ນໄພພiບ7ດແຫAງຊາດ ແລະ ຖ.າບuກຄ9ນປະສ9ບກ7ບການສKນເສຍວຽກໃນລ7ດໄອໂອວາ
ຍ.ອນຜ9ນດ[ງກAາວ, ພວກເຂ9າອາດມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດການຫວAາງງານ ແລະ/NC ການຊAວຍເNCອການຫວAາງງານຈາກໄພພiບ7ດ 
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(“DUA”). 

ຄ"#ຖາມ 16: ຈະເປ7ນແນວໃດຖ.າຂ.າພະເຈ2າຕiດເຊXອ COVID-19 ໃນຂະນະທGເຮ7ດວຽກ; ຂ.າພະເຈ2າຈະມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດບ"? 
ຄ"#ຕອບ: ກະລuນາຕiດຕLນາຍຈ.າງຂອງທAານກAຽວກ7ບການເຮ7ດວຽກຢKAເຮCອນທGເປ7ນໄປໄດ., ລາປAວຍ, PTO, FMLA, ຄວາມພiການ, 
ຄAາຊ9ດເຊDຍຂອງຄ9ນງານ ແລະ ຕ9ວເລCອກອEນໆທGພວກເຂ9າອາດສະເໜD. ຖ.າບLມDວ7ນພ7ກຊ9ດເຊDຍ, ທAານອາດຈະມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນ
ປະໂຫຍດການຫວAາງງານ. 

ຄ"#ຖາມ 17: ຈະເປ7ນແນວໃດຖ.າຂ.າພະເຈ2າຕiດເຊXອ COVID-19 ແລະ ຈະຕ.ອງອອກຈາກວຽກ, ຂ.າພະເຈ2າມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນ
ປະໂຫຍດບ"? 
ຄ"#ຕອບ: ແຕAລະສະຖານະການຈະຖCກຈ7ດການຕາມຄວາມເປ7ນຈiງຂອງການແຍກ. ທAານສາມາດຍEນເລEອງຜ9ນປະໂຫຍດປະກ7ນ
ການຫວAາງງານ ຖ.າທAານຖCກເລDກຈ.າງງານ NC ຖCກແຍກຈາກນາຍຈ.າງຂອງທAານ ແລະ ທAານບLໄດ.ເຮ7ດວຽກໃນຂະນະນZ. ການ
ຕ7ດສiນຈະຖCກເຮ7ດຕາມເຫດຜ9ນຂອງການແຍກ. ຖ.າທAານບLມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດຂອງລ7ດ, ທAານອາດຈະຍ7ງຄ9ງມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນ
ປະໂຫຍດພາຍໃຕ. PUA. 

ຄ"#ຖາມ 18: ຂ.າພະເຈ2າໄດ.ກ7ບຄCນໄປເຮ7ດວຽກແລ.ວ ແຕAຄiດວAາສະພາບແວດລ.ອມການເຮ7ດວຽກຂອງຂ.າພະເຈ2າບLປອດໄພ, ຂ.າພະເຈ2າ
ສາມາດລາອອກ ແລະ ຍ7ງຄ9ງໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດການຫວAາງງານບ"? ຂ.າພະເຈ2າບLມDໂຣກປະຈ"#ຕ9ວ NC ອາການເຈ7ບປAວຍທGກAຽວຂ.ອງກ7ບ 
COVID-19 ໃດໜyງມາກAອນ. 
ຄ"#ຕອບ: ກAອນອEນທAານຄວນຈະລ9ມກ7ບນາຍຈ.າງຂອງທAານກAຽວກ7ບຂYກ7ງວ9ງຂອງທAານ ແລະ ຖ.າຈ"#ເປ7ນກLຄວນພ9ບທAານໝ"ຂອງ
ທAານ. ຖ.ານາຍຈ.າງຂອງທAານກ"#ລ7ງດ"#ເນDນການ ເພEອສ.າງສະຖານທGເຮ7ດວຽກທGປອດໄພຂyນ, ຕ9ວຢAາງ, ການຈ7ດໃຫ.ມDບAອນຊ7ກເຄEອງ
ພiເສດ, ສuຂະພiບານເພGມເຕDມ, PPE ເຊ[ນ ໜ.າກາກ ແລະ ຖ9ງມC NC ປະຕiບ7ດຕາມຄ"#ແນະນ"#ໄລຍະຫAາງທາງສ7ງຄ9ມ, ທAານອາດຈະ
ບLມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດການຫວAາງງານ ຖ.າທAານເລCອກທGຈະລາອອກຈາກວຽກ. ຖ.ານາຍຈ.າງຂອງທAານປະຕiເສດທGຈະປະຕiບ7ດ
ຕາມມາດຕະການຮ7ກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ທiດຊZນ"#ຂອງ OSHA ທGແນະນ"#ໂດຍລ7ດ NC ລ7ດຖະບານກາງສ"#ລ7ບອuດສະຫາກ"#
ຂອງທAານ, ຈາກນ\ນທAານອາດຈະສາມາດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດການຫວAາງງານ. ຢAາງໃດກLຕາມ, ບLວAາທAານຈະມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນ
ປະໂຫຍດການຫວAາງງານມDຄວາມເປ7ນຈiງທGສະເພາະເຈາະຈ9ງNCບL ແລະ ຈະຖCກພiຈາລະນາເປ7ນລາຍກ"ລະນDໄປ. ຖ.ານາຍຈ.າງຂອງ
ທAານໂຕ.ແຍ.ງກ7ບການອ.າງສiດນ\ນ, ຈ"#ເປ7ນຕ.ອງໄດ.ມDການສ"#ພາດຊອກຫາຄວາມຈiງກAອນທGຜ9ນປະໂຫຍດຈະຖCກຈAາຍ. ສiງນZເປ7ນຈiງ 
ບLວAາທAານຈະມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດປະເພດໃດກLຕາມ. 

ຄ"#ຖາມ 19: ຈະເປ7ນແນວໃດ ຖ.າຂ.າພະເຈ2າເຊEອວAາສະຖານທGເຮ7ດວຽກຂອງຂ.າພະເຈ2າບLປອດໄພ ແລະ ຂ.າພະເຈ2າມDໂລກປະຈ"#ຕ9ວທGມD
ຢKAມາກAອນທGເຮ7ດໃຫ.ຂ.າພະເຈ2າມDຄວາມສAຽງສKງຕLການຕiດເຊXອ COVID-19? ຂ.າພະເຈ2າສາມາດລາອອກໃນເວລານ\ນ ແລະ ຍ7ງຈະໄດ.
ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດການຫວAາງງານຢKAບ"? 
ຄ"#ຕອບ: ທAານຄວນຈະລ9ມກ7ບທAານໝ"ຂອງທAານ ແລະ ນາຍຈ.າງຂອງທAານກAຽວກ7ບຂYກ7ງວ9ນຂອງທAານ. ຖ.ານາຍຈ.າງຂອງທAານ
ປະຕiເສດທAານເຖiງທGພ7ກທGເໝາະສ9ມຕາມຄວາມຕ.ອງການຂອງທAານໝ"ຂອງທAານ ເນEອງຈາກໂລກປະຈ"#ຕ9ວທGມDມາກAອນ NC ຖ.າບL
ສາມາດຈ7ດຫາສະພາບແວດລ.ອມການເຮ7ດວຽກທGປອດໄພ (ເຊ[ນ ການເຮ7ດວຽກຈາກເຮCອນ) ແກAທAານໄດ., ທAານອາດຈະມDສiດໄດ.ຮ7ບ
ຜ9ນປະໂຫຍດການຫວAາງງານ ຖ.າທAານເລCອກທGຈະລາອອກຈາກວຽກຫາກນາຍຈ.າງຂອງທAານປະຕiເສດທGດ"#ເນDນການຕLກ7ບການລາ
ພ7ກວຽກຂອງທAານ. 

ຄ"#ຖາມ 20: ຈະເປ7ນແນວໃດຖ.າຂ.າພະເຈ2າມDຄວາມຢ.ານໃນການເຮ7ດວຽກ NC ເຮ7ດວຽກຂອງຂ.າພະເຈ2າ ເພາະຂ.າພະເຈ2າຢ.ານວAາ 
ຂ.າພະເຈ2າອາດຈະໄດ.ຮ7ບການຕiດເຊXອ COVID-19. ຂ.າພະເຈ2າບLມDໂລກປະຈ"#ຕ9ວ; ຂ.າພະເຈ2າພຽງແຕAບLຕ.ອງການເຮ7ດວຽກໃນ
ຂະນະທGສiງນZກ"#ລ7ງເກDດຂyນຢKA. ຖ.າຂ.າພະເຈ2າອອກຈາກວຽກ NC ປະຕiເສດທGຈະເຮ7ດວຽກ ຂ.າພະເຈ2າຈະມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດ
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ບ"? 
ຄ"#ຕອບ: ຖ.າຫາກວAາທAານເລCອກທGຈະບLເຂ2າໄປເຮ7ດວຽກ NC ກ7ບຄCນໄປເຮ7ດວຽກ, ສiງນZຖCວAາເປ7ນການລາອອກແບບສະໝ7ກໃຈ, 
ການປະລະວຽກ NC ການປະຕiເສດທGຈະກ7ບໄປເຮ7ດວຽກ. ກະລuນາຕiດຕLນາຍຈ.າງຂອງທAານກAຽວກ7ບການເຮ7ດວຽກຢKAເຮCອນທGເປ7ນ
ໄປໄດ., ການລາປAວຍ, PTO, FMLA, ຄວາມພiການ ແລະ ຕ9ວເລCອກອEນໆທGພວກເຂ9າອາດສະເໜD. ຖ.າທAານບLມDຄuນສ9ມບ7ດສ"#ລ7ບ
ການລາພ7ກແບບໄດ.ຮ7ບຄAາຈ.າງ, ທAານຈ"#ເປ7ນຕ.ອງໄດ.ເຮ7ດວຽກ ແລະ ຖ.າທAານລາອອກວຽກແທນ, ທAານຈະບLມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນ
ປະໂຫຍດການຫວAາງງານ. 

ຖ.າທAານບLມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດຂອງລ7ດ, ທAານອາດຈະສະໝ7ກ PUA. ເຫດຜ9ນບາງຢAາງທGທAານອາດປະຕiເສດທGຈະ
ເຮ7ດວຽກ ເຊiງອາດສSງຜ9ນໃຫ.ມDຄuນສ9ມບ7ດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດການຫວAາງງານສ"#ລ7ບ PUA ລວມເຖiງ ແຕAບLຈ"#ກ7ດພຽງ: 

1. ທAານໄດ.ຮ7ບການບSງມະຕiວAາຕiດເຊXອ COVID-19 NC ກ"#ລ7ງສະແດງອາກາດອອກມາ. 
2. ສະມາຊiກໃນຄ9ວເຮCອນຂອງທAານໄດ.ຮ7ບການບSງມະຕiວAາຕiດເຊXອ COVID-19. 
3. ທAານກ"#ລ7ງໃຫ.ການດKແລສະມາຊiກໃນຄ9ວເຮCອນຜK.ທGໄດ.ຮ7ບການບSງມະຕiວAາຕiດເຊXອ COVID-19. 

4. ທAານ NC ສະມາຊiກໃນຄ9ວເຮCອນຂອງທAານ, ຢKAໃນປະເພດທGມDຄວາມສAຽງສKງຂyນ ແລະ ໄດ.ຮ7ບການແນະນ"#
ຈາກຜK.ໃຫ.ບ"ລiການດKແລສuຂະພາບຂອງທAານໃນການກ7ກບ"ລiເວນຕ9ນເອງ ເນEອງຈາກຄວາມກ7ງວ9ງທGກAຽວຂ.ອງ
ກ7ບ COVID-19. 

5. ທAານຂາດການດKແລເດ7ກທGຈ"#ເປ7ນທGກAຽວຂ.ອງກ7ບ COVID-19. 
6. ທAານບLສາມາດເຂ2າເຖiງບAອນເຮ7ດວຽກໄດ. ເນEອງຈາກການກ7ກຕ9ວເອງທGກAຽວຂ.ອງກ7ບ COVID-19. 
7. ທAານຕiດເຊXອ COVID-19 ແລະ ໄດ.ຮ7ບການປiນປ9ວດD, ແຕAມ7ນເຮ7ດໃຫ.ເກDດຄວາມຫຍu.ງຍາກເຊiງເຮ7ດໃຫ.ທAານ
ບLສາມາດປະຕiບ7ດໜ.າທGສ"#ຄ7ນໄດ.. 

ຂYມKນ ແລະ ຄ"#ແນະນ"#ເພGມເຕDມກAຽວກ7ບວiທDການສະໝ7ກ PUA ມDຢKAທG: https://
www.iowaworkforcedevelopment.gov/pua-information 

ຄ"#ຖາມ 21: ຂ.າພະເຈ2າເຊEອວAາ ຂ.າພະເຈ2າອາດຈະໄດ.ຮ7ບເງiນຜ9ນປະໂຫຍດການຫວAາງງານNາຍກວAາທGຂ.າພະເຈ2າຈະໄປເຮ7ດວຽກ, 
ຂ.າພະເຈ2າສາມາດຕ7ດສiນໃຈດ"#ເນDນການຕLກAຽວກ7ບການຫວAາງງານນZໄດ.ບ"? 
ຄ"#ຕອບ: ບLໄດ.. ທAານຈະຕ.ອງໄດ.ຖCກເລDກຈ.າງງານ, ເລDກຈ.າງງານຊSວຄາວ NC ມDການNuດຊSວໂມງເຮ7ດວຽກລ9ງຈາກນາຍຈ.າງຂອງທAານ 
ເພEອມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດດ[ງກAາວ. ຖ.າຫາກວAາທAານອອກວຽກໂດຍບLແຈ.ງລAວງໜ.າ, ປະຕiເສດທGຈະເຮ7ດວຽກ NC ປະຕiເສດທGຈະ
ກ7ບໄປເຮ7ດວຽກໂດຍບLໄດ.ຮ7ບສiດໃນການລາພ7ກແບບໄດ.ຮ7ບຄAາຈ.າງ; ທAານຈະບLມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດ. ການອອກຈາກວຽກພຽງເພEອ
ເກ7ບຜ9ນປະໂຫຍດການຫວAາງງານເປ7ນການສYໂກງ ແລະ ອາດສSງຜ9ນໃຫ.ສKນເສຍຜ9ນປະໂຫຍດ ລວມທ7ງໂທດທາງອາຍາ ແລະ ທາງ
ແພAງ. 

ຄ"#ຖາມ 22: ຖ.າຂ.າພະເຈ2າໄດ.ຮ7ບເງiນຜ9ນປະໂຫຍດປະກ7ນການຫວAາງງານ ແລະ ຕLມາໄດ.ມDການພiຈາລະນາວAາ ຂ.າພະເຈ2າບLມD
ສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດເNSານ\ນ, ຂ.າພະເຈ2າຈ"#ເປ7ນຈະຕ.ອງຈAາຍຄCນຜ9ນປະໂຫຍດທGຂ.າພະເຈ2າໄດ.ຮ7ບບ"? 
ຄ"#ຕອບ: ໄດ.. ຖ.າການຕ7ດສiນໃຈຄ\ງສuດທ.າຍຄCທAານບLມDສiດໄດ.ຮ7ບ, ທAານຈະຕ.ອງຄCນຜ9ນປະໂຫຍດເNSານ\ນ. 

ຄ"#ຖາມ 23: ຖ.າມDການຕ7ດສiນວAາ ຂ.າພະເຈ2າໄດ.ເຮ7ດການສYໂກງໂດຍການປ9ກປiດຄວາມຈiງທGກAຽວຂ.ອງກAຽວກ7ບການອ.າງສiດ
ຂອງຂ.າພະເຈ2າ, ຈະເກDດຫຍ7ງຂyນ? 

https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/pua-information
https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/pua-information
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ຄ"#ຕອບ: ຖ.າທAານຖCກຕ7ດສiນວAາໄດ.ມDການເຮ7ດການສYໂກງ ເພEອຮ7ບເອ9າຜ9ນປະໂຫຍດປະກ7ນການຫວAາງງານ, ທAານຈະຖCກສSງ
ຕLໄປໃຫ.ດ"#ເນDນຄະດDທາງອາຍາ. ນອກຈາກນZ ທAານຍ7ງຈະບLສາມາດສະໝ7ກຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດອDກຄ\ງ ຈ9ນກວAາທAານຈະຈAາຍຄCນ
ຜ9ນປະໂຫຍດດ[ງກAາວບວກກ7ບຄAາປ7ບໄໝທGໄດ.ຮ7ບຄ"#ສ[ງຈາກລ7ດຖະບານກາງ 15% ກAຽວກ7ບຜ9ນປະໂຫຍດທGໄດ.ຮ7ບແບບສYໂກງ. 

ຄ"#ຖາມ 24: ຖ.າໃນປະຈuບ7ນນZ ຂ.າພະເຈ2າກ"#ລ7ງໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດການຫວAາງງານ ແລະ ບLສາມາດຊອກຫາວຽກໄດ.ເນEອງຈາກບ"
ລiສ7ດຕAາງໆບLໄດ.ຈ.າງງານຍ.ອນ COVID-19, ຂ.າພະເຈ2າມDສiດໄດ.ຮ7ບການຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາອອກໄປບ"? 
ຄ"#ຕອບ: ພະລາຊະບ7ນຍ7ດ CARES ລວມເຖiງການຊ9ດເຊDຍການຫວAາງງານສuກເສDນເນEອງຈາກການລະບາດ (“PEUC”) ເຊiງ
ຂະຫຍາຍສiດຜ9ນປະໂຫຍດສ"#ລ7ບຜK.ອ.າງສiດຜK.ທGໝ9ດສiດຜ9ນປະໂຫຍດການຫວAາງງານຈາກລ7ດຂອງພວກເຂ9າ ແລະ ການອ.າງສiດ
ຂອງພວກເຂ9າຍ7ງບLທ7ນໝ9ດອາຍu. ສ"#ລ7ບຂYມKນເພGມເຕDມ, ກະລuນາເຂ2າເບiງ: https://
www.iowaworkforcedevelopment.gov/peuc-information. 

ຄ"#ຖາມ 25: ຂ.າພະເຈ2າໄດ.ຮ7ບການບSງມະຕiວAາຕiດເຊXອ COVID-19 ແລະ ຂ.າພະເຈ2າໄດ.ນອນປiນປ9ວຢKAໂຮງໝ" ແລະ/NC ໄດ.ຖCກ
ກ7ກບ"ລiເວນ. ນາຍຈ.າງຂອງຂ.າພະເຈ2າໄດ.ໄລAຂ.າພະເຈ2າອອກຈາກວຽກຍ.ອນບLໄປເຮ7ດວຽກ NC ໂທຫາພວກເຂ9າ. ຂ.າພະເຈ2າມDສiດ
ໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດພາຍໃຕ.ສະຖານະການນZບ"? 
ຄ"#ຕອບ: ສະຖານະການນZຈະໄດ.ຮ7ບການພiຈາລະນາວAາເປ7ນການແຍກ ແລະ ຈະຖCກຕ7ດສiນຕາມກ9ດໝາຍວAາດ.ວຍການຫວAາງ
ງານຂອງລ7ດໄອໂອວາ. ຖ.າທAານບLມDສiດໄດ.ຮ7ບພາຍໃຕ.ກ9ດໝາຍຂອງລ7ດ, ທAານອາດຈະມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດພາຍໃຕ. PUA. 

ຄ"#ຖາມ 26: ຂ.າພະເຈ2າອາດຈະປະເຊDນກ7ບ COVID-19 ແລະ ນາຍຈ.າງຂອງຂ.າພະເຈ2າຄ2ນພ9ບ ແລະ ບອກຂ.າພະເຈ2າບLໃຫ.ມາເຮ7ດ
ວຽກເປ7ນເວລາ 2 ອາທiດ. ຂ.າພະເຈ2າມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດຢKAບ" ເນEອງຈາກນາຍຈ.າງບLໃຫ.ມາເຮ7ດວຽກ? ຄ"#ຕອບ: ທAານຄວນຈະ
ປyກສາກ7ບນາຍຈ.າງຂອງທAານກAຽວກ7ບການພ7ກແບບໃດທGອາດຈະໃຊ.ໄດ.ໃນຊAວງເວລາທGພວກເຂ9າບLຍອມໃຫ.ທAານກ7ບໄປເຮ7ດວຽກ. ຖ.າ
ບLມDວ7ນພ7ກຊ9ດເຊDຍ, ທAານອາດຈະມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດການຫວAາງງານ. 

ຄ"#ຖາມ 27: ຈະເປ7ນແນວໃດຖ.າຜK.ຢKAອາໄສ, ສະມາຊiກໃນຄອບຄ9ວ NC ລKກຂອງຂ.າພະເຈ2າມDການຍ9ກເລDກໂຮງຮຽນ ແລະ ຂ.າພະເຈ2າ
ຈະຕ.ອງຢKAບ.ານ ແລະ ເບiງແຍງດKແລພວກເຂ9າ, ຂ.າພະເຈ2າຈະມDສiດກ"ລະນDຫວAາງງານບ"? 
ຄ"#ຕອບ: ກະລuນາຕiດຕLນາຍຈ.າງຂອງທAານກAຽວກ7ບການເຮ7ດວຽກຢKAເຮCອນທGເປ7ນໄປໄດ.. ທAານອາດຈະມDສiດໄດ.ຮ7ບການລາພ7ກແບບ
ໄດ.ຄAາຈ.າງເປ7ນເວລາສອງອາທiດພາຍໃຕ.ພະລາຊະບ7ດຍ7ດການໂຕ.ຕອບໄວຣ7ສໂຄໂຣນາຄ\ງທ"#ອiດໃນຄອບຄ9ວ (FFCRA). ທAານຈະ
ຕ.ອງຕiດຕLນາຍຈ.າງຂອງທAານເພEອສະໜອງເອກະສານທGຈ"#ເປ7ນກAຽວກ7ບສະຖານະການຂອງທAານ. ຖ.າການເຮ7ດວຽກຢKAເຮCອນ NC 
ການລາພ7ກແບບໄດ.ຮ7ບຄAາຈ.າງບLມDໃຫ., ທAານສາມາດຍEນເລEອງຜ9ນປະໂຫຍດປະກ7ນການຫວAາງງານໄດ.. ຖ.າທAານບLມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນ
ປະໂຫຍດຂອງລ7ດ, ທAານອາດຈະຍ7ງຄ9ງມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດພາຍໃຕ.PUA. 

ຄ"#ຖາມ 28: ຂ.າພະເຈ2າບLມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດການຫວAາງງານຂອງລ7ດ ເນEອງຈາກການລາອອກຈາກວຽກກAອນ NC ຍ.ອນ
ຂ.າພະເຈ2າບLສາມາດ ແລະ ພ.ອມທGຈະເຮ7ດວຽກ ເນEອງຈາກເຫດຜ9ນຂອງ COVID-19, ຂ.າພະເຈ2າຍ7ງຄ9ງບLມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດ
ພາຍໃຕ.ພະລາຊະບ7ດຍຍ7ດ CARES? 
ຄ"#ຕອບ: ອາດຈະໄດ.ຮ7ບ. ຖ.າທAານບLມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດຂອງລ7ດ, ທAານຈ"#ເປ7ນຕ.ອງໄດ.ສະໝ7ກ PUA. ສ"#ລ7ບຂYມKນເພGມເຕDມ, 
ກະລuນາເຂ2າເບiງ: https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/pua-information. ທAານຈະໄປທGຂ\ນຕອນ 3 ແລະ 
ປະກອບແບບສອບຖາມໃຫ.ສ"#ເລ7ດ ເມEອທAານເລCອກທGຈະ “ສSງN7ກຖານລາຍໄດ..” 

ຄ"#ຖາມ 29: ຖ.າຂ.າພະເຈ2າມDສiດໄດ.ຮ7ບ, ຂ.າພະເຈ2າຈະໄດ.ຮ7ບການຈAາຍເງiເພGມເຕDມຈ"#ນວນ $600 ຂອງຂ.າພະເຈ2າເມEອໃດ? 

https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/peuc-information
https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/peuc-information
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ຄ"#ຕອບ: ການຈAາຍເງiນ $600 ໄດ.ເລGມຕ2ນຈAາຍອອກໃຫ.ການອ.າງສiດທGມDສiດໄດ.ຮ7ບNາຍທGສuດ ເຊiງລວມເຖiງຜ9ນປະໂຫຍດການຫວAາງ
ງານNາຍທGສuດ ຍ9ກເວ\ນ ຜ9ນປະໂຫຍດການຂະຫຍາຍການເຝiກອ9ບຮ9ມ ແລະ ຜ9ນປະໂຫຍດໃນການປiດກiດຈະກ"#. ຖ.າທAານເລCອກໃຫ.
ເກ7ບພາສDຈາກຜ9ນປະໂຫຍດຂອງທAານ, ການຈAາຍເງiນຂອງທAານຈະຖCກຫ7ກ. ຖ.າທAານເຊEອວAາການອ.າງສiດຂອງທAານມDສiດໄດ.ຮ7ບເງiນ
ເພGມເຕDມຈ"#ນວນ $600 ແລະ ທAານບLໄດ.ຮ7ບມ7ນ, ກະລuນາຕiດຕLຝAາຍບ"ລiການໄດ.ທG uiclaimshelp@iwd.iowa.gov. 

ຄ"#ຖາມ 30: ຖ.າຂ.າພະເຈ2າມDສiດ ແລະ ໄດ.ຮ7ບເງiນຜ9ນປະໂຫຍດ $600 ຂອງຂ.າພະເຈ2າ, ຂ.າພະເຈ2າຈະຍ7ງຄ9ງໄດ.ຮ7ບກ"ລະນDຫວAາງງານ
ແບບເຕ7ມຈ"#ນວນຢKAບ"? ຄ"#ຕອບ: ແມAນແລ.ວ, ຜ9ນປະໂຫຍດ $600 ເປ7ນເງiນເພGມເຕDມນອກຈາກການຫວAາງງານ ແລະ ມ7ນບLໄດ.ຖCກ
ຫ7ກຈາກຈ"#ນວນຜ9ນປະໂຫຍດປະຈ"#ອາທiດທGທAານຈະໄດ.ຮ7ບ. 

ຄ"#ຖາມ 31: ຖ.າຂ.າພະເຈ2າໄດ.ຮ7ບການຈAາຍເງiນ $600 ຕLອາທiດ NC ການຈAາຍຜ9ນປະໂຫຍດທGເປ7ນສiງກະຕu.ນອEນໆໃດໜyງຂອງ
ລ7ດຖະບານກາງ ແລະ ໃນພາຍN7ງມDການພiຈາລະນາວAາ ຂ.າພະເຈ2າບLຄວນໄດ.ຮ7ບມ7ນ, ຂ.າພະເຈ2າຈະຕ.ອງໄດ.ຈAາຍເງiນຄCນບ"? 
ຄ"#ຕອບ: ແມAນແລ.ວ, ການຈAາຍເງiນຜ9ນປະໂຫຍດປະກ7ນການຫວAາງງານໃດໜyງທGທAານໄດ.ຮ7ບ ແລະ ໃນພາຍN7ງມDການພiຈາລະນາ
ວAາທAານບLມDສiດໄດ.ຮ7ບ, ທAານຈ"#ເປ7ນຈະຕ.ອງໄດ.ຈAາຍເງiນຄCນ. 

ຄ"#ຖາມ 32: ຖ.າຂ.າພະເຈ2າຖCກຕ7ດສiດຈາກການຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດການຫວAາງງານຂອງລ7ດ NC ລ7ດຖະບານກາງ, ຂ.າພະເຈ2າຈະ
ຍ7ງຄ9ງໄດ.ຮ7ບການຈAາຍເງiນຈາກມາດຕະຖານກະຕu.ນເສດຖະກiດຂອງລ7ດຖະບານກາງໃນຈ"#ນວນ $600 ຕLອາທiດໄດ.NCບL? 
ຄ"#ຕອບ: ບLໄດ.. ທAານຈະຕ.ອງມDສiດສ"#ລ7ບຜ9ນປະໂຫຍດປະກ7ນນການຫວAາງງານຂອງລ7ດ NC ລ7ດຖະບານກາງ ເພEອທGຈະມDສiດໄດ.ຮ7ບ
ເງiນເພGມເຕDມ $600 ຕLອາທiດ. 

ຄ"#ຖາມ 33: ຖ.າຈ"#ເປ7ນ, ການນ7ດໝາຍ RESEA ແລະ/NC ວຽກທGຮ7ບປາກຈະເຮ7ດສາມາດດ"#ເນDນການຜAານທາງໂທລະສ7ບໄດ.ບ"? 
ຄ"#ຕອບ: ພວກເຮ9າກ"#ລ7ງເຮ7ດວຽກຜAານຄ"#ແນະນ"#ທGກAຽວຂ.ອງກ7ບໂປຣແກຣມ ແລະ ໃຊ.ເທ7ກໂນໂລຊDເພEອໃຫ.ບ"ລiການ ແລະ 
ຈະອ7ບເດດທ7ນທDທGພ.ອມໃຊ.ງານ. 

ຄ"#ຖາມ 34: ຖ.າວiທະຍາໄລຍ7ງສCບຕLປiດ NC ສອນທາງອອນລາຍເທSານ\ນ, ສiງນ\ນຈະສSງຜ9ນກະທ9ບຕLສ"#ນ7ກງານໃນທ.ອງຖiນໄປຈ9ນເຖiງ
ພະນ7ກງານທGເຮ7ດວຽກຮAວມກ7ນຢAາງໃດ? 
ຄ"#ຕອບ: ຫ9ວຂY I ໂປຣແກຣມສ"#ລ7ບຜK.ໃຫຍA, ຄ9ນງານທGຕ9ກງານ ແລະ ເຍ9າວະຊ9ນ, ລວມເຖiງໂປຣແກຣມການຊAວຍເNCອໃນການປ7ບຕ9ວ
ທາງການຄ.າ (“TAA”), ຍ7ງຄ9ງສCບຕLໃຫ.ບ"ລiການແກAຊາວໄອໂອວາໃນຊAວງເວລາທGບLເຄDຍມDມາກAອນນZ. ຄວນໃຫ.ບ"ລiການຕາມຄວາມຈiງ 
ແລະ ຜAານທາງໂທລະສ7ບຕາມຄວາມເໝາະສ9ມ. 

ຄ"#ຖາມ 35: ໃນກ"ລະນDທGວiທະຍາໄລພiຈາລະນາປiດ ແລະ ຍ.າຍໄປເປ7ນN7ກສKດທາງອອນລາຍທ7ງໝ9ດ. ຈະເກDດຫຍ7ງຂyນຖ.າຂY I ຫu.ນ
ສAວນປະຕiບ7ດຕາມຄ"#ສ[ງນ\ນ ແລະ ບLເຂ2າມາໃນສKນ? 
ຄ"#ຕອບ: ຫ9ວຂY I ໂປຣແກຣມສ"#ລ7ບຜK.ໃຫຍA, ຄ9ນງານທGຕ9ກງານ ແລະ ເຍ9າວະຊ9ນ, ລວມເຖiງໂປຣແກຣມ TAA, ຍ7ງຄ9ງສCບຕLໃຫ.
ບ"ລiການແກAຊາວໄອໂອວາໃນຊAວງເວລາທGບLເຄDຍມDມາກAອນນZ. ຄວນໃຫ.ບ"ລiການຕາມຄວາມຈiງ ແລະ ຜAານທາງໂທລະສ7ບຕາມຄວາມ
ເໝາະສ9ມ. 

ຄ"#ຖາມ 36: ຂ.າພະເຈ2າເປ7ນຄKສອນຜK.ທGຢKAໃນຊAວງພ7ກໃນລະດKໄບໄມ.ປSງ. ຂ.າພະເຈ2າມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດການຫວAາງງານບ"? ຄ"#
ຕອບ: ບL, ບLແມAນຊAວງເວລາພ7ກທGເຖiງກ"#ນ9ດ ຖ.າທAານໄດ.ເຊ7ນສ7ນຍາແລ.ວ ແລະ ເນEອງຈາກກ9ດການຮ7ບປະກ7ນທGສ9ມເຫດສ9ມຜ9ນ. ຖ.າ
ທAານຍ7ງຄ9ງຍEນຂ"ຜ9ນປະໂຫຍດ ເນEອງຈາກບLມDວຽກເຮ7ດN7ງຈາກພ7ກຊAວງລະດKໄບໄມ.ປSງ, ທAານຈະມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດຖ.າທAານບL
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ໄດ.ຮ7ບເງiນເດCອນຈາກນາຍຈ.າງຂອງທAານເທSານ\ນ. 
ຢAາງໃດກLຕາມ, ຖ.ານາຍຈ.າງຂອງທAານເອZນທAານຄCນ, ທAານຈະຕ.ອງສາມາດກ7ບຄCນໄປເຮ7ດວຽກໄດ.. ຖ.າທAານບLສາມາດກ7ບຄCນໄປ
ເຮ7ດວຽກໄດ.ເມEອມDການເອZນຄCນ ການມDສiດໄດ.ຮ7ບຂອງທAານສ"#ລ7ບຜ9ນປະໂຫຍດນ\ນອາດຈະຖCກສອບຖາມ. 

ຄ"#ຖາມ 37: ຂ.າພະເຈ2າເປ7ນຄKຜK.ທGບLໄດ.ເຮ7ດວຽກເນEອງຈາກ COVID-19, ບLແມAນການພ7ກຕາມກ"#ນ9ດເວລາ. ຂ.າພະເຈ2າມD
ສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດປະກ7ນການຫວAາງງານບ" ໃນຊAວງເວລາທGໂຮງຮຽນຂອງຂ.າພະເຈ2າຖCກປiດ? 
ຄ"#ຕອບ: ອາດຈະໄດ.ຮ7ບ. ຖ.າຫາກໂຮງຮຽນຈະສCບຕLຈAາຍເງiນໃຫ.ທAານ N7ງຈາກນ\ນທAານຈະຕ.ອງໄດ.ລາຍງານລາຍໄດ.ປະຈ"#ອາທiດຂອງ
ທAານໃນຊAວງເວລານZ ແລະ ອາດຈະເປ7ນໄປໄດ.ວAາຈະມDລາຍໄດ.NາຍເກDນໄປທGຈະມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດ. ຖ.າໜAວຍງານບ"ລiຫານ
ທ.ອງຖiນຂອງໂຮງຮຽນຈະບLຈAາຍເງiນໃຫ.ທAານ ຈາກນ\ນແມAນແລ.ວ, ທAານອາດມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດທGເປ7ນໄປໄດ.. ຢAາງໃດກLຕາມ, 
ຖ.ານາຍຈ.າງຂອງທAານເອZນທAານຄCນໄປເຮ7ດວຽກ, ທAານຈະຕ.ອງສາມາດກ7ບຄCນໄປໄດ.. ບLດ[ງນ\ນ ການມDສiດຂອງທAານຈະຖCກສອບຖາມ. 

ຄ"#ຖາມ 38: ຂ.າພະເຈ2າເປ7ນຜK.ຊAວຍຄK/ ຜK.ສອນ ແລະ ໂຮງຮຽນຂອງຂ.າພະເຈ2າຖCກປiດ. ຂ.າພະເຈ2າຈະບLໄດ.ຮ7ບເງiນສ"#ລ7ບຊAວງເວລາທG
ໂຮງຮຽນຂອງຂ.າພະເຈ2າປiດ. ຂ.າພະເຈ2າມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດປະກ7ນການຫວAາງງານບ"? 
ຄ"#ຕອບ: ຖ.າທAານຢKAໃນຊAວງພ7ກຂອງໂຮງຮຽນທGກ"#ນ9ດໄວ. ເຊ[ນ ອາທiດທGພ7ກໃນລະດKໄບໄມ.ປSງ, ທAານຈະບLໄດ.ຮ7ບສiດສ"#ລ7ບອາທiດນ\ນ. 
ຖ.າທAານບLໄດ.ພ7ກຕາມເວລາທGກ"#ນ9ດໄວ.ແລ.ວທAານຈະມDສiດໄດ.ຮ7ບຜ9ນປະໂຫຍດ. ຢAາງໃດກLຕາມ, ຖ.ານາຍຈ.າງຂອງທAານເອZນທAານຄCນ, 
ທAານຈະຕ.ອງສາມາດກ7ບຄCນໄປເຮ7ດວຽກໄດ.. ຖ.າທAານບLສາມາດກ7ບຄCນໄປເຮ7ດວຽກໄດ.ເມEອມDການເອZນຄCນ ການມDສiດໄດ.ຮ7ບຂອງທAານ
ສ"#ລ7ບຜ9ນປະໂຫຍດນ\ນອາດຈະຖCກສອບຖາມ. 
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ອ7ບເດດ: ໃນເວລານZ, IWD ບLໄດ.ຮຽກເກ7ບເງiນນ"#ນາຍຈ.າງສ"#ລ7ບການອ.າງສiດຂອງລKກຈ.າງຂອງພວກເຂ9າ ເນEອງຈາກການຫວAາງ
ງານທGກAຽວຂ.ອງກ7ບ Covid 19. ພວກເຮ9າໄດ.ສ.າງຕ9ວກະຕu.ນສ"#ລ7ບຄວາມສ9ມດuນຂອງກອງທyນໄວ.ວາງໃຈປະກ7ນການຫວAາງງານ ເຊiງ
ໃນຈuດນZ, ມ7ນຈະຕ.ອງມDຄວາມຈ"#ເປ7ນໃນການເລGມຕ2ນຄiດຄAາໃຊ.ຈAາຍໃນບ7ນຊDຂອງນາຍຈ.າງສ"#ລ7ບການອ.າງສiດການຫວAາງງານຕາມ
ລ"#ດ7ບ. ພວກເຮ9າໄດ.ສ.າງຕ9ວກະຕu.ນໄວ.ທG $950M ແລະ ກອງທyນໄວ.ວາງໃຈທG $1.10B NC $180 ລ.ານໂດລາ NາຍກວAາຕ9ວກະຕu.ນ 
$950 ລ.ານ. ການຕ7ດສiນໃຈຄ\ງນZມDຂyນເພEອຊAວຍໃນການຟXນຕ9ວຂອງພວກເຮ9າໂດຍການNuດການເພGມຂyນໃດໜyງທGພວກເຂ9າອາດຈະ 
ປະເຊDນໃນອ7ດຕາພາສDການຫວAາງງານ ເຊiງສAວນໃຫຍAຈະຢKAໃນຍອດເງiນກອງທyນໄວ.ວາງໃຈ. ພະລາຊະບ7ນຍ7ດ CARES ທGອ.າງສiດ
ສ"#ລ7ບຜK.ປະກອບອາຊDບອiດສະNະ ແລະ ຜ9ນປະໂຫຍດ $600 ຕLອາທiດ ຈະບLໄດ.ຖCກຈAາຍຈາກກອງທyນໄວ.ວາງໃຈ. 

ຂYມKນເພGມເຕDມສາມາດເບiງໄດ.ທG iowaworkforcedevelopment.gov. ກະລuນາກວດເບiງໜ.າເວ7ບຂອງພວກເຮ9າທuກໆວ7ນ 
ເພາະວAາພວກເຮ9າຈະອ7ບເດດຂYມKນທ7ງໝ9ດຕາມທGພວກເຮ9າໄດ.ຮ7ບມ7ນ. 

ຄ"#ຖາມ ແລະ ຄ"#ຕອບຂ.າງເທiງຖCກອອກແບບມາເພEອຊAວຍໃນການຕອບຄ"#ຖາມພXນຖານທGພວກເຮ9າໄດ.ຮ7ບ. ບLມDສiງໃດໃນຄ"#ແນະນ"#
ນZຄCຄ"#ແນະນ"#ທາງດ.ານກ9ດໝາຍ; ບLໄດ.ຕ\ງໃຈທGຈະໃຊ.ໃນແບບດຽວກ7ນ. ຖ.າຫາກວAາທAານມDຄ"#ຖາມ, ກະລuນາເບiງກ9ດໝາຍວAາດ.ວຍ
ຄວາມໝ\aນຄ9ງການຈ.າງງານຂອງລ7ດໄອໂອວາ ລະຫ7ດ 
§ 96. ນອກຈາກນZ ຄ"#ແນະນ"# ແລະ ຂYມKນເພGມເຕDມຍ7ງມDຢKAໃນກະຊວງແຮງງານຂອງລ7ດຖະບານກາງ ເຊiງສາມາດເບiງໄດ.ທG 
www.dol.gov/coronavirus. 
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