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ການກວດຢື ນຢັນລາຍຮັບປະຈໍ າປີ ສໍ າລັບການຄຸ້ມຄອງການລາພັກທີ່ ໄ
ດ້ຮັບຄ່າຈ້າງສໍ າລັບການຈ້າງງານຕົນເອງ 

 

ທ່ານຕ້ອງກວດຢື ນຢັນລາຍຮັບປະຈໍ າປີ ຂອງທ່ານໃຫ້ສໍ າເລັດ ແລະ ໃຫ້ສໍ າເນົ າເອກະສານແຈ້ງເສຍພາສີ ຂອງລັດອໍ ຣີ ກອນ ແລະ 
ຂອງລັດຖະບານກາງຂອງທ່ານບໍ່ ໃຫ້ກາຍວັນທີ  30 ເມສາໃນແຕ່ລະປີ  ເພ່ືອກໍານົດລາຍຮັບສຸດທິຂອງທ່ານ 
(ລາຍຮັບລວມຍອດລົບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ) ຈາກການຈ້າງງານຕົນເອງ.  
 
ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ຍື່ ນໃບແຈ້ງເສຍອາກອນລາຍໄດ້ສ່ວນບຸກຄົນຂອງລັດອໍ ຣີ ກອນ ສໍ າລັບປີ ອາກອນກ່ອນໜ້ານີ ້ ບໍ່ ໃຫ້ກາຍວັນທີ  30 
ເມສາ, ໃຫ້ສ່ົງສໍ າເນົ າເອກະສານແຈ້ງເສຍອາກອນລາຍໄດ້ສ່ວນບຸກຄົນຂອງລັດຖະບານກາງ (ແບບຟອມ 1040) ແລະ ແບບຟອມ OR-
40 ຂອງລັດອໍ ຣີ ກອນ ຫຼື  ແບບຟອມ OR-40-P ຂອງລັດອໍ ຣີ ກອນຂອງທ່ານ ແລະ ລວມຕາຕະລາງທັງໝົດຂອງທ່ານບໍ່ ໃຫ້ກາຍວັນທີ  30 
ຕຸລາ. ຖ້າພວກເຮົ າບໍ່ ໄດ້ຮັບໃບແຈ້ງເສຍອາກອນຂອງທ່ານພາຍໃນວັນທີ  31 ທັນວາ, 
ການຄຸ້ມຄອງການຈ້າງງານຕົນເອງຂອງທ່ານຈະຖື ກຍົກເລີ ກ.  
 

ຄໍ າແນະນໍ າ: 

 ຊ່ອງຂໍ ້ ມູນທີ່ ໝາຍດ້ວຍ * ແມ່ນຕ້ອງຕື່ ມຂໍ ້ ມູນໃສ່ 
 ກະລຸນາຮັບປະກັນໃຫ້ຄໍ າຕອບສາມາດອ່ານໄດ້ຊັດເຈນ 
 ພວກເຮົ າຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບທາງໄປສະນີ  ຫັຼງຈາກທີ່

ຄໍ າຮ້ອງຂໍ ຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການກວດສອບແລ້ວ 

 ຕື່ ມແບບຟອມນີ ້ ດ້ວຍໝຶກສີ ດໍ າ ຫຼື  ສີ ຟ້າ 
 ສ່ົງແບບຟອມທີ່ ຕື່ ມຂໍ ້ ມູນໃສ່ແລ້ວ ແລະ 

ເອກະສານທີ່ ຕ້ອງການໃນໜ້າ 2 
 

ຂໍ ້ ມູນປະຈໍ າຕົວ 

*ຊື່ : *ນາມສະກຸນ: 

ດໍ າເນີ ນທຸລະກິດເປັນ (DBA): 

*ວັນເດື ອນປີ ເກີດ (ດດ/ວວ/ປປປປ):  ໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມ (SSN) ຫຼື  ອາກອນສ່ວນບຸກຄົນ  

 ໝາຍເລກປະຈໍ າຕົວ (ITIN) 

 
*ໝາຍເລກ: __________–––______–––__________ 

ໃບຂັບຂີ່ /ໝາຍເລກປະຈໍ າຕົວຂອງລັດ: 
ໃບຂັບຂີ່ ຂອງລັດອອກໃຫ້ເມື່ ອ: 

ຂໍ ້ ມູນຕິດຕ່ໍ 

ປະເທດເບີ ໂທລະສັບ: ປະເພດເບີ ໂທລະສັບ (ຂີ ດວົງມົນເລື ອກອັນໜ່ຶງ):  ໂທລະສັບບ້ານ | ໂທລະສັບມື ຖື  | 
ໂທລະສັບບ່ອນເຮັດວຽກ | ອື່ ນໆ: 

*ເບີ ໂທລະສັບ: ທີ່ ຢູ່ອີ ເມວ: 

ທີ່ ຢູ່ຕົວຈິ ງ 

*ຖະໜົນ ແຖວ 1: 

ຖະໜົນ ແຖວ 2: 

ປະເພດຫ້ອງ: ເບີ ຫ້ອງ: *ເມື ອງ: 

*ລັດ: *ລະຫັດໄປສະນີ : ຄາວຕີ ້ : ສ່ົງເຖິງ: 

ທີ່ ຢູ່ໄປສະນີ  (ຖ້າຕ່າງໄປຈາກທີ ່ ຢູ່ຕົວຈິ ງ) 

*ຖະໜົນ ແຖວ 1: 

ຖະໜົນ ແຖວ 2: 

ປະເພດຫ້ອງ: ເບີ ຫ້ອງ: *ເມື ອງ: 

*ລັດ: *ລະຫັດໄປສະນີ : ຄາວຕີ ້ : ສ່ົງເຖິງ: 

  

Paid Leave 
Oregon 
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ໃບຢ້ັງຢື ນລາຍຮັບ 

ທ່ານຍື່ ນເອກະສານແຈ້ງເສຍພາສີ ຮ່ວມກັນບໍ ?   
 

 ແມ່ນ     ບໍ່  

ຖ້າແມ່ນ, 
ທ່ານເປັນຜູ້ຫາເງິ ນດ້ວຍການຈ້າງຕົນເອງພຽງຜູ້ດຽວບໍ ? 

 ແມ່ນ    ບໍ່  

ທ່ານຕ້ອງຄັດຕິດ ເອກະສານແຈ້ງເສຍອາກອນສ່ວນບຸກຄົນຂອງລັດຖະບານກາງ (ແບບຟອມ 1040) ແລະ ແບບຟອມ 
OR-40 ຂອງລັດອໍ ຣີ ກອນ, ຫຼື  ແບບຟອມ OR-40-P ຂອງລັດອໍ ຣີ ກອນຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນ້ັນ 
ທ່ານກໍຍັງຕ້ອງລວມເອົ າຕາຕະລາງຂອງທ່ານທັງໝົດອີ ກດ້ວຍ. 

ຖ້າໄດ້ຮັບການຍິ ນຍອມເຫັນດີ ແລ້ວ, 
ພະແນກການຈັດຫາງານຈະກວດຢື ນຢັນກັບພະແນກຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບຂອງລັດອໍ ຣີ ກອນ (DOR) 
ກ່ຽວກັບລາຍຮັບສຸດທິຂອງລັດອໍ ຣີ ກອນທີ່ ໄດ້ລາຍງານໃນເອກະສານ. 
ຖ້າທ່ານບໍ່ ໃຫ້ການຍິ ນຍອມເຫັນດີ ແກ່ພະແນກການຈັດຫາງານ 
ໃນການກວດຢື ນຢັນລາຍຮັບສຸດທິຂອງລັດອໍ ຣີ ກອນຈາກການຈ້າງງານຕົນເອງກັບ DOR, 
ທ່ານຕ້ອງໃຫ້ເອກະສານການແຈ້ງເສຍພາສີ ຂອງລັດອໍ ຣີ ກອນຢ່າງເປັນທາງການຈາກ DOR. 
 
ຂ້າພະເຈົ ້ າອະນຸຍາດໃຫ້ພະແນກຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບຂອງລັດອໍ ຣິ ກອນ ເປີ ດເຜີຍຊື່ , ທີ່ ຢູ່, ໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມ (SSN) ຫຼື  
ໝາຍເລກປະຈໍ າຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ITIN) ແລະ ລາຍຮັບສຸດທິຂອງລັດອໍ ຣີ ກອນ ຈາກການຈ້າງງານຕົນເອງ 
ສໍ າລັບປີ ອາກອນທີ່ ລະບຸໄວ້ໃນໃບຄໍ າຮ້ອງນີ ້ ເພ່ືອກວດຢື ນຢັນຂໍ ້ ມູນຕາມທີ່ ໄດ້ລາຍງານ ຫຼື  
ປັບປຸງໃນເອກະສານແຈ້ງເສຍອາກອນລາຍໄດ້ສ່ວນບຸກຄົນຂອງລັດອໍ ຣີ ກອນຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ 
ເພ່ືອຈຸດປະສົງໃນການບໍ ລິ ຫານໂຄງການ Paid Leave Oregon. 
ຂ້າພະເຈົ ້ າອະນຸຍາດໃຫ້ເປີ ດເຜີຍຂໍ ້ ມູນຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງພະແນກການຈັດຫາງານທີ່ ໄດ້ລົງລາຍເຊັນໃນຂໍ ້ ຕົ
ກລົງວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ.     ແມ່ນ         ບໍ່  

*ລາຍຮັບສຸດທິ ຂອງທ່ານຈາກການຈ້າງງານຕົນເອງແມ່ນເທົ ່ າໃດ 

ຕາມທີ ່ ໄດ້ລາຍງານຢູ່ໃນໃບແຈ້ງເສຍອາກອນລາຍໄດ້ສ່ວນບຸກຄົນຂອງລັດອໍ ຣີ ກອນ?   
$ ____________ 

ກະລຸນາເບິ ່ ງໜ້າທີ  3 ສໍ າລັບແບບຟອມພາສີ ທີ ່ ຕ່າງໆທີ ່ ທ່ານສາມາດນໍ າໃຊ້ເພື ່ ອຊອກຫາລາຍໄດ້ສຸດທິ ຂອງທ່ານ. 

ການຮັບຮອງ 

  ຂ້າພະເຈົ ້ າຂໍ ຮັບຮອງພາຍໃຕ້ການລົງໂທດຕາມກົດໝາຍວ່າ ຂໍ ້ ມູນທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ໃຫ້ນ້ັນແມ່ນເປັນຄວາມຈິ ງ ແລະ 
ຖື ກຕ້ອງຕາມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຊື່ ອທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດຂອງຕົນແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ ້ າເຂົ ້ າໃຈວ່າ 
ກົດໝາຍກໍານົດການລົງໂທດສໍ າລັບການໃຫ້ຂໍ ້ ມູນເທັດ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆຜ່ານໂຄງການ  
Paid Leave Oregon. 

  ຂ້າພະເຈົ ້ າຂໍ ປະກາດພາຍໃຕ້ການລົງໂທດຕ່ໍການເບີ ກຄວາມເທັດວ່າ ຂໍ ້ ຄວາມທີ່ ກ່າວມາຂ້າງເທິ ງນ້ັນແມ່ນເປັນ
ຄວາມຈິ ງ ແລະ ຖື ກຕ້ອງທຸກປະການ. 
ດໍ າເນີ ນການໃນມື ້ ວັນທີ   __________  ຂອງ  ______________ , ________ ທີ່   _______________   , __________________ 

ເດື ອນ ປີ  ເມື ອງ ລັດ 

ລາຍເຊັນ: 
 

ວັນທີ : 

ກະລຸນາສ່ົງແບບຟອມນີ ້  ແລະ ເອກະສານຄັດຕິດທີ່

ຕ້ອງການກັບຄື ນໄປຍັງ: 

Oregon Employment Department 
Paid Leave Oregon Self-Employed Application 

875 Union St NE 
Salem, OR 97311 
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ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອບໍ ? 

ພະແນກການຈັດຫາງານແຫ່ງລັດອໍ ຣີ ກອນ (OED) ແມ່ນໜ່ວຍງານໃຫ້ໂອກາດຢ່າງເທ່ົາທຽມກັນ. 
ທຸກຄົນມີ ສິ ດທີ່ ຈະນໍ າໃຊ້ໂຄງການ ແລະ ການບໍ ລິ ການຂອງ OED. OED ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອໂດຍບໍ່ ເສຍຄ່າ. 
ຕົວຢ່າງບາງປະການໄດ້ແກ່ ນາຍແປພາສາມື ແລະ ນາຍແປພາສາປາກເປົ່ າ, 
ເອກະສານຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນເປັນພາສາອື່ ນ, ຕົວອັກສອນນູນ, ພິມເປັນຕົວໃຫຍ່, ສຽງບັນທຶກ ແລະ 
ຮູບແບບອື່ ນໆ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອ, ກະລຸນາໂທຫາ 833-854-0166. ຜູ້ໃຊ້ TTY ໂທ 711. ນອກຈາກນ້ັນ, 
ທ່ານກໍຍັງສາມາດຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອໄດ້ທີ່  paidleave@oregon.gov ອີ ກດ້ວຍ.  

ຊອກຫາ ລາຍໄດ້ສຸດທິ  ຂອງທ່ານ 

ໃຊ້ຂໍ ້ ມູນຕ່ໍໄປນີ ້ ເພ່ືອຊອກຫາລາຍໄດ້ສຸດທິຂອງທ່ານຈາກການຈ້າງງານຕົນເອງ ຫຼື  ຜູ້ຮັບເໝົາເອກະລາດສໍ າລັບທ່ານ.  

ຜູ້ອາໄສຢູ່ລັດອໍ ຣີ ກອນ (ແບບຟອມ OR-40) 

ປະເພດຂອງໂຄງສ້າງທຸລະກິດ “ລາຍໄດ້ສຸດທິ ” ແບບຟອມພາສີ  ແຖວໃນແບບຟອມພາສີ  

ເປັນເຈົ ້ າຂອງພຽງຜູ້ດຽວ  ກໍາໄລ (ຂາດທຶນ) ສຸດທິ ຕາຕະລາງ C  
(ແບບຟອມ 1040)  

ແຖວທີ  31 

ຟາມ  ກໍາໄລ ຫຼື  (ຂາດທຶນ) 
ສຸດທິຂອງຟາມ 

ຕາຕະລາງ F  
(ແບບຟອມ 1040) 

ແຖວທີ  34 

ຮຸ້ນສ່ວນ  ການຮັບປະກັນການຈ່
າຍເງິ ນ ແລະ 

 ລາຍໄດ້ (ຂາດທຶນ) 
ຂອງທຸລະກິດຕາມປົກ
ກະຕິ 

ຍື່ ນຄົນດຽວ - ຕາຕະລາງ E 
(ແບບຟອມ 1040)  

ແຖວທີ  28i ແລະ 28k 

ຍື່ ນຮ່ວມກັນ - ຕາຕະລາງ K-1 
(ແບບຟອມ 1065) 

ແຖວທີ  1 ແລະ 4a 

ບໍ ລິ ສັດໃນຮູບແບບ S  ລາຍໄດ້ (ຂາດທຶນ) 
ຂອງທຸລະກິດຕາມປົກ
ກະຕິ 

ຍື່ ນຄົນດຽວ - ຕາຕະລາງ E 
(ແບບຟອມ 1040) 

ແຖວທີ  28i ແລະ 28k 

ຍື່ ນຮ່ວມກັນ - ຕາຕະລາງ K-1 
(ແບບຟອມ 1120-S) 

ແຖວທີ  1 

ຜູ້ອາໄສຢູ່ລັດອໍ ຣີ ກອນບໍ່ ຄົບປີ  (ແບບຟອມ OR-40-P) 

ປະເພດຂອງໂຄງສ້າງທຸລະກິດ “ລາຍໄດ້ສຸດທິ ” ແບບຟອມພາສີ  ແຖວໃນແບບຟອມພາສີ  

ເປັນເຈົ ້ າຂອງພຽງຜູ້ດຽວ  ກໍາໄລ (ຂາດທຶນ) ສຸດທິ ແບບຟອມ OR-40-P ແຖວທີ  13S 

ຟາມ  ກໍາໄລ ຫຼື  (ຂາດທຶນ) 
ສຸດທິຂອງຟາມ 

ແບບຟອມ OR-40-P ແຖວທີ  18S 

ຮຸ້ນສ່ວນ  ການຮັບປະກັນການຈ່
າຍເງິ ນ ແລະ 

 ລາຍໄດ້ (ຂາດທຶນ) 
ຂອງທຸລະກິດຕາມປົກ
ກະຕິ 

ເບິ່ ງທີ່ ຕາຕະລາງ K-1 
ຂອງລັດອໍ ຣີ ກອນຂອງທ່ານ 

ແຖວທີ  1b ແລະ 4b 

ບໍ ລິ ສັດໃນຮູບແບບ S  ລາຍໄດ້ (ຂາດທຶນ) 
ຂອງທຸລະກິດຕາມປົກ
ກະຕິ 

ເບິ່ ງທີ່ ຕາຕະລາງ K-1 
ຂອງລັດອໍ ຣີ ກອນຂອງທ່ານ 

ແຖວທີ  1b 

 


