ຄໍາຖາມກ່ ຽວກັບການຊົດເຊີຍຂອງລູ ກຈ້ າງ ແລະ ເຊ້ື ອໂຄໂຣນາໄວຣັສ (ໂຄວິດ 19)
1. ຈະສືບຕໍ່ຈ່ າຍເງິນຕາມເວລາທ່ີ ເສຍໄປບໍ່?
ແມ່ ນແລ້ ວ. ຖ້ າທ່ ານບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກ ເນື່ອງຈາກການບາດເຈັບ ຫລື ເຈັບປ່ ວຍທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບ
ວຽກ, ຈະຍັງສືບຕ່ໍ ຈ່ າຍເງິນກັບເວລາທ່ີ ເສຍໄປໃນຕາຕະລາງວຽກຂ້ ອງທ່ ານ ແມ່ ນຈະຍັງສືບຕໍ່.
2. ຂ້ ອຍສາມາດໄດ້ ຂ້ໍ ມູ ນກ່ ຽວກັບສະຖານະການຂໍເງິນຂອງຂ້ ອຍໄດ້ ແນວໃດ?
ເອົາຂ້ໍ ມູ ນເປັນພາສາອັງກິດ ຫລື ພາສາສະເປນແບບອັດຕະໂນມັດ ໂດຍການໂທຫາ
1-800-831-5227
3. ຄໍາສັ່ງ ແລະ ແຈ້ ງການຈະຖືເປັນຄໍາສັ່ງສຸ ດທ້ າຍ ຖ້ າຂ້ ອຍບໍ່ສາມາດເຂ້ົ າເຖິງເມວ
ເມ່ື ອທຸ ລະກິດຂ້ ອຍຖືກປິດຕົວ?
ຖ້ າທ່ ານບ່ໍ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຄໍາສ່ັ ງ ໂດຍບ່ໍ ແມ່ ນຄວາມຜິດຂອງທ່ ານ, ທ່ ານຕ້ ອງອະທິບາຍກັບຜູ້
ຈັດປະກັນ ເຊັ່ນ ທ່ ານບໍ່ໄດ້ ຮັບອີເມວຂອງທ່ ານ.
4. ການໄດ້ ຮັບແຊັກເງິນກະຕຸ້ ນຈາກລັດຖະບານກາງ ຈະກະທົບກັບແຊັກເງິນເວລາທ່ີ ເສຍໄປ ຫລື
ມູ ນຄ່ າແຊັກເບັ້ຍບໍານານບໍ່?
ບໍ່.

5. ຂ້ ອຍສາມາດນັດພົບທາງການແພດ ຫລື ວຽກ ທາງໂທລະສັບໄດ້ ບໍ່?
ໄດ້ .
6. ທ່ ານໝ
ໍ ຂອງຂ້ ອຍ ຈະບໍ່ເຫັນຂ້ ອຍຕອນນີ້. ຂ້ ອຍຈະເຮັດແນວໃດ?
ຖາມຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການຂອງທ່ ານ ຖ້ າເຂົາເຈົ້າສາມາດໃຫ້ ທາງເລືອກໂທປຶກສາທາງການແພດ ຫລື ຖ້ າທ່ ານ
ສາມາດກວດກັບເຂົາເຈ້ົ າ ຜ່ ານທາງໂທລະສັບໄດ້ .
7. ແຜນປິ່ນປົວຂ້ ອຍ ແມ່ ນຖືກລະຫງັບ. ນີ້ຈະກະທົບກັບການຂໍປະກັນຂອງຂ້ ອຍແນວໃດ?
ການຂໍປະກັນຂອງທ່ ານຈະບ່ໍ ປິດ ຖ້ າທ່ ານຕ້ ອງການການປ່ິ ນປົວເພີ່ມເຕີມ. ພວກເຮົາຈະໃຫ້ ເວລາທ່ ານ
ເພື່ອສໍາເລັດແຜນປ່ິ ນປົວຂອງທ່ ານ ເມື່ອການບໍລິການທາງການແພດເລ່ີ ມຂ້ຶ ນ.
8. ຂ້ ອຍຕ້ ອງການຊະລໍ ຫລື ປ່ ຽນເວລາການປະເມີນທາງການແພດເອກະລາດ (IME)
ເນ່ື ອງຈາກຂ້ ອຍກັງວົນກ່ ຽວກັບການແພ່ ລະບາດເຊ້ື ອໂຄໂຣນາໄວຣັສ.
ຂ້ ອຍຈະເຮັດແນວໃດ?
ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ ຈັດປະກັນຢ່ າງໜ້ ອຍ 5 ວັນທາງການ ກ່ ອນການນັດພົບຂອງທ່ ານ ເພື່ອຫາຂໍ້ສະຫລຸ ບ.
9. ເໝາະສົມບໍ່ ທີ່ຈະຍົກເລີກ ຫລື ເລື່ອນການນັດພົບ ຫລື ຂ້ັ ນຕອນທາງການແພດ
ເນື່ອງຈາກຄວາມກັງວົນ ກ່ ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສ?
ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການດູ ແລສຸ ຂະພາບຂອງທ່ ານ ເພ່ື ອຊອກຫາທາງທີ່ເຂົາເຈ້ົ າແນະນໍາ.
10. ເນື່ອງຈາກໂຮງຮຽນລູ ກຂອງທ່ ານຖືກປິດ, ຂ້ ອຍບໍ່ມີຄົນດູ ແລລູ ກ ແລະ
ຕ້ ອງການເລື່ອນການນັດພົບທາງການແພດ ຫລື ນັດພົບຫາວຽກ. ຂ້ ອຍຈະເຮັດແນວໃດ?
ເຮັດທຸ ກຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ກຽມຈະດູ ແລລູ ກ. ຖ້ າເປັນໄປບ່ໍ ໄດ້ , ຕິດຕໍ່ຫາທີ່ປຶກສາການຈັດຫາງານ
ຂອງທ່ ານ (VRC) ຫລື ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການທາງການແພດ.
11. ຂ້ ອຍກັງວົນກ່ ຽວກັບໄປຫ້ ອງຮຽນ ຫລື ເຂ້ົ າຮ່ ວມຫລັກສູ ດການອົບຮົມຄືນຂອງຂ້ ອຍ
ເນ່ື ອງຈາກໄວຣັສ. ຂ້ ອຍຈະເຮັດແນວໃດ?
ຕິດຕໍ່ຫາ VRC ຂອງທ່ ານ ເພື່ອຊອກຫາທາງ.
12. ວຽກໜ້ າທ່ີ -ເບົາຊົ່ວຄາວຂອງຂ້ ອຍ ຈະບ່ໍ ມີອີກແລ້ ວ ເນ່ື ອງຈາກເຊ້ື ອໄວຣັສ. ຂ້ ອຍຈະເຮັ
ດແນວໃດ?
ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ ຈັດປະກັນຂອງທ່ ານ.
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13. ນາຍຈ້ າງຂອງຂ້ ອຍ ຈະໄລ່ ຂ້ອຍອອກ ເນ່ື ອງຈາກການແພ່ ລະບາດຂອງເຊື້ອໂຄໂຣນາໄວຣັສ
ແລະ ຂ້ ອຍມີປະກັນເປີດ. ນີ້ຈະກະທົບກັບການຂໍປະກັນຂອງຂ້ ອຍແນວໃດ?
ພວກເຮົາຍັງຈະອະນຸ ຍາດໃຫ້ ມີການປ່ິ ນປົວທາງການແພດ ຕາມການຂໍປະກັນຂອງທ່ ານ.
ພວກເຮົາຈະໃຫ້ ທ່ານມີເວລາ ໃນການສໍາເລັດການປ່ິ ນປົວ ກ່ ອນຈະປິດການຂໍປະກັນຂອງທ່ ານ.
14. ຂ້ ອຍໄດ້ ຖືກອອກວຽກ ແຕ່ ຂ້ອຍບ່ໍ ມີວຽກທ່ີ ຈະກັບໄປເຮັດ ແລະ ຕະຫລາດວຽກແມ່ ນຈໍ
າກັດຫລາຍ ເນື່ອງຈາກການແພ່ ລະບາດເຊ້ື ອໂຄໂຣນາໄວຣັສ. ຂ້ ອຍຈະເຮັດແນວໃດ?
ໂຊກບ່ໍ ດີ, ພະແນກ ບ່ໍ ສາມາດຈ່ າຍຜົນຕອບແທນທ່ີ ເສຍເວລາ ເມ່ື ອທ່ ານສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ .
ທ່ ານອາດຈະມີເງ່ື ອນໄຂ ສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດການຫວ່ າງງານ ຜ່ ານຝ່ າຍປະກັນການຈ້າງງານ
(Employment Security Department).
15. L&I ຈະອະນຸ ຍາດໃຫ້ ພະຍາດໂຄວິດ 19 ຄືເປັນເງ່ື ອນໄຂທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບວຽກຫລືບໍ່?
ພາຍໃຕ້ ສະຖານະການສະເພາະ, ເມ່ື ອອາຊີບຂອງພະນັກງານເບ່ິ ງຄືວ່ າຈະພົວພັນກັບພະຍາດ
ເນ່ື ອງຈາກວຽກ (ຕົວຢ່ າງ ລວມເອົາຜູ້ ຕອບໂຕ້ ທໍາອິດ ຫລື ພະນັກງານແພດ). ຕ້ ອງມີການສໍາ
ຜັດທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບວຽກທ່ີ ເປັນໄປໄດ້ ຫລື ຕາມເອກະສານ ແລະ ສາຍສໍາພັນຂອງລູ ກຈ້າງ/ນາຍຈ້າງ.
16. ເມ່ື ອໃດ L&I ຈະປະຕິເສດການຂໍປະກັນ?
ເມ່ື ອການຕິດຕ່ໍ ພະຍາດໂຄວິດ 19 ແມ່ ນເຫດການໃນສະຖານທ່ີ ເຮັດວຽກ (ເຊ່ັ ນ ພະນັກງານຫ້ ອງການ
ຜູ້ ທີ່ຕິດຈາກເພ່ື ອນຮ່ ວມງານ).
17. ຂ້ ອຍສາມາດຍືນຂໍປະກັນໂຄວິດ 19 ໄດ້ ແນວໃດ?
ໂທຫາເບີ: 1-877-561-3453
ຢູ ່ ທ່ີ ຫ້ ອງການທ່ ານໝ
ໍ ເມື່ອສໍາເລັດລາຍງານອຸ ປະຕິເຫດ (Report of Accident).
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