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ຄໍາຮ້ອງຂໍໃຫ້ຢຸດຕິການຄຸ້ມຄອງການຈ້າງງານຕົນເອງ 
 

 

ໃນຖານະທ່ີເປັນບຸກຄົນທ່ີຈ້າງງານຕົນເອງ, ຕາມທ່ີກໍານົດໄວ້ໃນ ORS 657B.010 (22), ທ່ານມີສິດຮ້ອງຂໍໃຫ້ຍົກເລີກການຄຸ້ມຄອງຈາກໂຄງການ  

Paid Leave Oregon ເມື່ອ: 
 

 ທ່ານໄດ້ຍ່ືນຄໍາຮ້ອງຂໍລ້ົມລະລາຍແບບສະໝັກໃຈ ຫຼື ບ່ໍສະໝັກໃຈ. 

 ທ່ານໄດ້ປ່ຽນສະຖານະການຈ້າງງານຂອງທ່ານ ແລະ ບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບອີກຕ່ໍໄປ. 

 ທ່ານບ່ໍໄດ້ຮັບລາຍໄດ້ສຸດທິ $1,000 (ລາຍໄດ້ລວມລົບລາຍຈ່າຍຕ່າງໆ) ລາຍໄດ້ຈາກການຈ້າງງານຕົນເອງໃນປີອາກອນກ່ອນໜ້າ. 
 

ທ່ານເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຂ້ໍກໍານົດຕ່າງໆຂອງໂຄງການ Paid Leave Oregon, ລວມທັງເງິນສົມທົບຕ່າງໆ ຈົນຮອດວັນທີສ້ິນສຸດ.  
 

ເມື່ອສ້ິນສຸດແລ້ວ, ທ່ານຈະບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໂຄງການ Paid Leave Oregon ອີກຕ່ໍໄປໃນຖານະທີ່ເປັນບຸກຄົນຈ້າງງານຕົນເອງ. 

ທ່ານອາດຈະຍັງມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໂຄງການ Paid Leave Oregon ຖ້າທ່ານຍັງເປັນພະນັກງານຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ. 

ຄໍາແນະນໍາ: 

 ຊ່ອງຂ້ໍມູນທ່ີໝາຍດ້ວຍ * ແມ່ນຕ້ອງຕ່ືມຂ້ໍມູນໃສ່ 

 ກະລຸນາຮັບປະກັນໃຫຄໍ້າຕອບສາມາດອ່ານໄດ້ຊັດເຈນ 

 ພວກເຮົາຈະແຈ້ງໃຫທ່້ານຊາບທາງໄປສະນີ ຫຼັງຈາກທ່ີຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງ

ທ່ານໄດ້ຮັບການກວດສອບແລ້ວ 

 ຕ່ືມແບບຟອມນ້ີດ້ວຍໝຶກສີດໍາ ຫຼື ສີຟາ້ 

 ສ່ົງແບບຟອມທ່ີຕ່ືມຂ້ໍມູນໃສ່ແລ້ວ ແລະ 

ເອກະສານທ່ີຕ້ອງການໄປຍັງທ່ີຢູ່ໃນໜ້າ 3 

ຂ້ໍມູນປະຈໍາຕົວ 

*ຊື:່ *ນາມສະກຸນ: 

ດໍາເນີນທຸລະກິດເປັນ (DBA): 

*ວັນເດືອນປີເກີດ (ດດ/ວວ/ປປປປ):  ໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມ (SSN) ຫຼື ອາກອນສ່ວນບຸກຄົນ  

 ໝາຍເລກປະຈໍາຕົວ (ITIN) 
 

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

ໃບຂັບຂ່ີ/ໝາຍເລກປະຈໍາຕົວຂອງລັດ: 

ໃບຂັບຂ່ີຂອງລັດອອກໃຫ້ເມື່ອ: 

ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍ 

ປະເທດເບີໂທລະສັບ: ປະເພດເບີໂທລະສັບ (ຂີດວົງມນົເລືອກອັນໜຶ່ງ):  ໂທລະສັບບ້ານ | ໂທລະສັບມືຖື | 

ໂທລະສັບບ່ອນເຮັດວຽກ | ອ່ືນໆ: 

*ເບີໂທລະສັບ: ທ່ີຢູ່ອີເມວ: 

ທ່ີຢູ່ຕົວຈິງ 

*ຖະໜົນ ແຖວ 1: 

ຖະໜົນ ແຖວ 2: 

ປະເພດຫອ້ງ: ເບີຫ້ອງ: *ເມືອງ: 

*ລັດ: *ລະຫັດໄປສະນີ: ຄາວຕີ້: ສ່ົງເຖິງ: 

ທ່ີຢູ່ໄປສະນີ (ຖ້າຕ່າງໄປຈາກທີ່ຢູ່ຕົວຈິງ) 

*ຖະໜົນ ແຖວ 1: 

ຖະໜົນ ແຖວ 2: 

ປະເພດຫອ້ງ: ເບີຫ້ອງ: *ເມືອງ: 

*ລັດ: *ລະຫັດໄປສະນີ: ຄາວຕ້ີ: ສ່ົງເຖິງ: 
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ເຫດຜົນໃນການຢຸດຕິ ແລະ ເອກະສານ 

ກະລຸນາຊີ້ບອກວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງຕ້ອງການຍົກເລີກການຄຸ້ມຄອງຈາກໂຄງການ Paid Leave Oregon ສໍາລັບການຈ້າງງານຕົນເອງຂອງທ່ານ.  

ຄັດຕິດເອກະສານທ່ີຕ້ອງການ.  

  ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍລ້ົມລະລາຍແບບສະໝັກໃຈ ຫຼື ບ່ໍສະໝັກໃຈ. 

 ທ່ານຕ້ອງຄັດຕິດເອກະສານຢັ້ງຢືນຄໍາຮ້ອງລ້ົມລະລາຍຂອງທ່ານ. ຖ້າໄດ້ຮັບການອະນຸມດັ, 

ການຍົກເລີກຂອງທ່ານຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີທ່ີພະແນກໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍທ່ີມີຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນ ແລະ ເອກະສານທ່ີຕ້ອງການຂອງທ່ານ.  

  ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປ່ຽນສະຖານະພາບການຈ້າງງານແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າບ່ໍຈ້າງງານຕົນເອງອີກຕ່ໍໄປແລ້ວ. 

 ທ່ານຕ້ອງຄັດຕິດເອກະສານຢັ້ງຢືນຄໍາຮ້ອງລ້ົມລະລາຍຂອງທ່ານ. ຖ້າໄດ້ຮັບການອະນຸມດັ, 

ການຍົກເລີກຂອງທ່ານຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີທ່ີພະແນກໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍທ່ີມີຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນ ແລະ ເອກະສານທ່ີຕ້ອງການຂອງທ່ານ.  

  ການປ່ຽນແປງການຈາ້ງງານ 

 ວັນທີສັນຍາສ້ິນສຸດ 

 ເອກະສານອ່ືນໆທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານບ່ໍໄດ້ຈ້າງງານຕົນເອງອີກຕ່ໍໄປແລ້ວ 

  ຂ້າພະເຈົ້າບ່ໍມີລາຍໄດ້ສຸດທິ $1,000 ຈາກການຈາ້ງງານຕົນເອງໃນປີອາກອນທ່ີຜ່ານມາ. 

 ທ່ານຕ້ອງໃຫ້ເອກະສານທ່ີຢ້ັງຢືນວ່າທ່ານບ່ໍໄດ້ມີລາຍໄດ້ສຸດທິ $1,000 ຈາກການຈາ້ງງານຕົນເອງໃນປີອາກອນທ່ີຜ່ານມາ. ທ່ານຕ້ອງຄັດຕິດ 

ເອກະສານແຈ້ງເສຍພາສີຂອງລັດຖະບານກາງ (1040) ຂອງທ່ານ ແລະ ແບບຟອມ OR-40 ຂອງລັດອໍຣີກອນ ຫືຼ ແບບຟອມ OR-40-P 

ຂອງລັດອໍຣີກອນຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນ້ັນ ທ່ານກໍຍັງຕ້ອງລວມເອົາຕາຕະລາງຂອງທ່ານທັງໝົດອີກດ້ວຍ. 

  ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຢ່າງໜ້ອຍສາມປີແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າບ່ໍຕ້ອງການທີ່ຈະມີການຄຸ້ມຄອງການຈ້າງງານຕົນເອງຂອງໂຄງການ  

Paid Leave Oregon ແລ້ວ. 

 ບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງມີເອກະສານ.   

ຖ້າໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ວັນທີຍົກເລີກທ່ີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງທ່ານຈະແມ່ນ 30 ວັນ ນັບຈາກວັນທີພະແນກໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍທ່ີມີຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນ ແລະ 

ເອກະສານທ່ີຕ້ອງການຂອງທ່ານ 

ການຮັບຮອງເພ່ືອຢຸດຕິການຄຸ້ມຄອງການລາພັກທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈາ້ງຈາກການຈ້າງງານຕົນເອງ 

  ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮັບຮອງພາຍໃຕ້ການລົງໂທດຕາມກົດໝາຍວ່າ ຂ້ໍມູນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຫນ້ັ້ນແມ່ນເປັນຄວາມຈງິ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຮູ້ ແລະ 

ຄວາມເຊື່ອທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງຕົນແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ້າເຂ້ົາໃຈວ່າ ກົດໝາຍກໍານົດການລົງໂທດສໍາລັບການໃຫ້ຂ້ໍມນູເທັດ 

ເພື່ອໃຫໄ້ດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆຜ່ານໂຄງການ Paid Leave Oregon. (ORS 657B.120) 

  ຂ້າພະເຈົ້າເຂ້ົາໃຈວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະສາມາດຢຸດຕິການຄຸ້ມຄອງການຈ້າງງານຕົນເອງສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເລືອກໄດ້ 

ກໍຕ່ໍເມື່ອມີຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຢ່າງຕ່ໍໄປນ້ີເກີດຂ້ຶນເທ່ົານ້ັນ: 1) 

ຂ້າພະເຈົ້າມີການຄຸ້ມຄອງການຈາ້ງງານຕົນເອງສ່ວນບຸກຄົນທ່ີເລືອກທ່ີມຜີົນບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງໜ້ອຍສາມປີແລ້ວ, 2) ຂ້າພະເຈົ້າຍ່ືນຄໍາຮ້ອງຂໍລ້ົມລະລາຍ, 

3) ສະຖານະພາບການຈ້າງງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າມກີານປ່ຽນແປງ ຫຼື 4) ຂ້າພະເຈົ້າບ່ໍມີລາຍໄດ້ສຸດທິຢ່າງໜ້ອຍ $1,000 

ຈາກການຈ້າງງານຕົນເອງໃນປີອາກອນທ່ີຜ່ານມາ.  

  ຂ້າພະເຈົ້າເຂ້ົາໃຈວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງສ່ົງຄໍາຮ້ອງຂໍຢຸດຕິການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ແລະ ຕ້ອງສະໜອງເອກະສານທ່ີໄດ້ຮັບການອະນຸມດັຈາກໂຄງການ 

Paid Leave Oregon.  (657B.130; OAR 471-070-2170) 

  ຂ້າພະເຈົ້າເຂ້ົາໃຈວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງສືບຕ່ໍຈ່າຍເງິນສົມທົບເຂ້ົາຈົນກ່ວາຈະມີການຢຸດຕິການຄຸ້ມຄອງການຈ້າງງານຕົນເອງສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເລືອກ 

ທ່ີໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກໂຄງການ Paid Leave Oregon. 

 

ດໍາເນີນການໃນມື້ວັນທີ  __________  ຂອງ  ______________    ________ ທີ່  _______________   __________________ 

ເດືອນ ປີ ເມືອງ ລັດ 

ລາຍເຊັນ: ວັນທີ: 
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ກະລຸນາສ່ົງແບບຟອມນ້ີ ແລະ ເອກະສານຄັດຕິດທ່ີຕ້ອງການກັບຄືນໄປຍັງ: 

 

Oregon Employment Department 

Paid Leave Oregon Self-Employed Application 

875 Union St NE 

Salem, OR 97311 

ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອບໍ? 

ພະແນກການຈັດຫາງານແຫ່ງລັດອໍຣີກອນ (OED) ແມ່ນໜ່ວຍງານໃຫ້ໂອກາດຢ່າງເທ່ົາທຽມກັນ. ທຸກຄົນມສິີດທີ່ຈະນໍາໃຊ້ໂຄງການ ແລະ ການບໍລິການຂອງ 

OED. OED ໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າ. ຕົວຢ່າງບາງປະການໄດ້ແກ່ ນາຍແປພາສາມື ແລະ ນາຍແປພາສາປາກເປ່ົາ, 

ເອກະສານຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນເປັນພາສາອ່ືນ, ຕົວອັກສອນນູນ, ພິມເປັນຕົວໃຫຍ່, ສຽງບັນທຶກ ແລະ ຮູບແບບອ່ືນໆ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, 

ກະລຸນາໂທຫາ 503-370-5800.  

ຜູ້ໃຊ້ TTY ໂທ 711. ນອກຈາກນ້ັນ, ທ່ານກໍຍັງສາມາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ທ່ີ paidleave@oregon.gov ອີກດ້ວຍ.  

 


