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ជូន: និយោជិតខែលឈប់សម្រាកយេញយា៉ោងយោយឥតម្រាក់ខែ 

RE: ការបង់ថ្លៃការធានារ៉ាប់រងសុែភាេរបស់យោក-អ្នក  
 

យសចកតីជូនែាំណឹងយនេះានយោលបាំណងជួយយោក-អ្នកខែលានទទួលការជូនែាំណឹងសតីេីការឈប់សម្រាកយោយឥតម្រាក់ខែ 
យ ើយយោក-អ្នកខែលទិញការធានារ៉ាប់រងតាមរយៈគណៈកាាការម្រកុមធានារ៉ាប់រងបុគគលិករែឋ (GIC) ។ 
 

ែណៈយេលខែលយោក-អ្នកឈប់សម្រាកយោយឥតម្រាក់ខែ យោក-អ្នកានសិទធិរកាយ្ាេះកនុងការធានារ៉ាប់រងជាមួយ GIC 
បចចុបបននរបស់យោក-អ្នក ទាក់ទងសុែភាេ ការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតជាមូលោាន យ ើយ (ម្របសិនយបើយោក-អ្នកានយម្រជើសយរើសវាេី
មុន) ការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនិងេិការភាេរយៈយេលខវង។ សាកលវិទាល័យនឹងបនតបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងខែលជាចាំខណករបស់
និយោជក យ ើយយោក-អ្នកនឹងបនតបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងតាមអ្ម្រតានិយោជិតម្រតូវយចញែៃួនឯង។ ម្របសិនយបើយោក-អ្នកានបាំណងរកា
ការធានារ៉ាប់រងរបស់យោក-អ្នកកនុងរយៈយេលឈប់សម្រាកយោយឥតម្រាក់ខែ យយើងម្រតូវកាំណត់េីរយបៀបខែលយោក-អ្នកនឹងបង់
ចាំខណករបស់ែៃួនសម្រាប់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងយនេះ។ 
 

ានវិធីេីរោ៉ោងយែើមបីបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងរបស់យោក-អ្នកយែើមបីឱ្យការធានារ៉ាប់រងតាមរយៈ GIC របស់យោក-អ្នកយៅានម្របសិទធិភាេ
កនុងអ្ាំឡុងយេលខែលយោក-អ្នកឈប់សម្រាកយោយឥតម្រាក់ខែយនេះ។ សូមអានការខណនាាំខាងយម្រកាមយោយយកចិតតទុកោក់។ 
 

1. យោក-អ្នកអាចបងថ់្លៃការធានារ៉ាបរ់ងរបសយ់ោក-អ្នកយៅ GIC យោយផ្ទាល។់ 

 ែណៈខែលសថិតកនុងយេលឈប់សម្រាកយោយឥតម្រាក់ខែ GIC នឹងយ ញ្ើវិក័យប័ម្រតយៅយោក-អ្នកយោយផ្ទាលស់ម្រាប់ថ្លៃ
ធានារ៉ាប់រងខែលគួរម្រតូវយគកាត់ម្រាក់ខែ (តាមថ្ម្របសណីយ៍ធមមតា) ។ 

 ចូរយ ទ្ៀងផ្ទាត់ជាមួយ HR Direct យែើមបីបញ្ញាក់ថា អាសយ័ោានរបស់យោក-អ្នកម្រតឹមម្រតូវល ។ 

 ម្របសិនយបើយោក-អ្នកមិនបង់វិក័យប័ម្រតឱ្យានទាន់យេលយវោ (ជាខសក ជាម្រាក់ ឫយម្របើម្រាសជ់ាកាតឥណេ័នធ ឫឥណ
ទានយទ) GIC នឹងលុបយោលការធានារ៉ាប់រងរបស់យោក-អ្នក។ 

 ម្របសិនយបើការធានារ៉ាប់រងរបស់យោក-អ្នកម្រតូវានលុបយោល យោក-អ្នកម្របខ លជាមិនអាចចុេះយ្ាេះវិញានយទរ ូត
ទាល់ខតែល់យេលចុេះយ្ាេះសារលមីបនាាប់េីការឈប់សម្រាកយោយឥតម្រាក់ខែកនុងនាមជានិយោជិតខែលទទួលានអ្តថ
ម្របយោជន៍។ 

—ឫ— 

2. យោក-អ្នកអាចយម្របើយេលយវោរបសយ់ោក-អ្នកខែលសនសាំានយែើមបបីងថ់្លៃធានារ៉ាបរ់ងខែលជាចាំខណករបសយ់ោក-អ្នក។ 
 ចាំនួនថ្លៃថ្នយេលយវោខែលសនសាំានកនុងកាំឡុងយេលយបើកម្រាក់ខែមតងៗ នឹងែុសោនអាម្រសយ័តាមចាំនួនទឹកម្រាក់ខែល

ម្រតូវការសម្រាប់ចាំណាយយលើការកាត់របស់យោក-អ្នក។ 
 ម្របសិនយបើយោក-អ្នកយម្រជើសយរើសយម្របើយេលយវោខែលយោក- អ្នកសនសាំាន សាកលវិទាលយ័នឹងកាត់រយៈយេលេីរថ្លៃថ្ន

យេលសនសាំានសម្រាប់យេលយបើកម្រាក់ខែមតង តាមលាំោប់យនេះ៖ យេលសាំណងទូទាត់ យេលផ្ទាល់ែៃួន យេលវសិសមកាល 
និងយេលសម្រាប់ឈឺ កនុងយោលបាំណងបង់ថ្លៃចាំខណកនានា៖ 

 សម្រាប់ថ្លៃការធានារ៉ាប់រងរបសយ់ោក-អ្នក 

 សម្រាប់ថ្លៃស ជីេ 

 សម្រាប់គណនីការចាំណាយខែលអាចបត់ខបនានរបស់ GIC * 

 សម្រាប់ការែកេនធយលើម្រាក់ចាំណូលរែឋ និងស រែឋ* 

 សម្រាប់វភិាគទានយោយសម័ម្រគចិតតយលើខ្នការចូលនិវតតន៍* 
 សម្រាប់ការកាត់យ្សងយទៀតខែលានយៅកនុងរាយការណ៍យបើកម្រាក់រល់េីរសាា ៍មតងរបសយ់ោក-អ្នក* 

 

 ម្របសិនយបើយោក-អ្នកអ្ស់យេលខែលសនសាំាន ២ ថ្លៃថ្នយេលខែលសនសាំានយនាេះវាមិនម្រគប់ម្រោន់យែើមបីបង់ថ្លៃធានា
រ៉ាប់រងរបស់យោក-អ្នកយទ ឬក៏ GIC មិនអាចកាត់េីម្រាក់ឈនលួរបស់យោក-អ្នកានបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងានយទ យោក-
អ្នកនឹងទទួលវិក័យប័ម្រតតាមថ្ម្របសណីយ៍េី GIC យ ើយយោក-អ្នកនឹងម្រតូវបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងរបស់យោក-អ្នកយោយ
ផ្ទាល់យៅ GIC។ ម្របសិនយបើយោក-អ្នកមិនបង់វិក័យប័ម្រតឱ្យានទាន់យេលយវោយទ (ជាខសក ជាម្រាក់ ឫយម្របើម្រាសជ់ា
កាតឥណេ័នធ ឫឥណទាន) GIC នឹងលុបយោលការធានារ៉ាប់រងរបស់យោក-អ្នក។ 

 ចូរយ ទ្ៀងផ្ទាត់ជាមួយ HR Direct យែើមបីបញ្ញាក់ថា អាសយ័ោានរបស់យោក-អ្នកម្រតឹមម្រតូវឫអ្ត់ យ ើយយោក-អ្នកាន
យេលខែលសនសាំានចាំនួនប៉ាុនាានខែរ។ 

 
ម្រកសងួជាំនយួយេលនកិមមភាេ (DUA)៖ ម្របសនិយបើយោក-អ្នកកាំេងុម្របមលូម្រាក ់ឬយបើសនិជាយោក-អ្នកានបាំណងនងឹម្របមលូម្រាក់
សាំណងយេលនកិមមភាេ យោក-អ្នកម្រតវូរយការណ៍អ្ាំេមី្រាកខ់ែលយោក-អ្នករកានេកីារយម្របើយេលខែលសនសាំានយែើមបបីងថ់្លៃធានា
រ៉ាបរ់ងរបសយ់ោក-អ្នកយៅយេលយោក-អ្នកោកព់ាកយសុាំម្រាកជ់ាំនយួយេលោានការងារយធវើ។ ការែកខានមិនានរយការណ៍ឱ្យយគែឹង



អាចប៉ាេះទងគិចជាអ្វិជជានែលល់ទធភាេរបស់យោក-អ្នកកនុងការម្របមូលសាំណងយេលឥតការងារយធវើ។ យោក-អ្នកអាចរកយ ើញចាំនួន
ម្រាក់ចាំណូលខែលអាចរយការណ៍ានយៅយលើកនទុយខសករបស់យោក-អ្នកតាមរយៈ HR Direct។ េ័ត៌ានសតីេីវិធីយបើកសាំណ ាំយរឿង
េីភាេអ្ត់ការងារយធវើខែលានម្រសាប់ានយៅតាមអ្នឡាញ (www.mass.gov/managing-your-unemployment-benefits) 
សូមទាក់ទង DUA យបើានសាំណួរនានា៖ ទូរស័េទ 877-626-6800។ 
 

សមូអ្ ៊ីខម៉ាល askhr@umass.edu យែើមបមី្រាបយ់យើងឱ្យែងឹនវូបាំណងខែលយោក-អ្នកចងប់ងថ់្លៃធានារ៉ាបរ់ងរបសយ់ោក-អ្នកឱ្យទាន់
ថ្លៃទ ី20 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2020 យែើមបឱី្យយយើងអាចយម្រតៀមលកខណៈឱ្យសមរមយ។ ម្របសនិយបើយយើងមនិានទទលួែាំណឹងេយីោក-អ្នកយៅ
យេលយនាេះយទ យយើងនងឹយម្របើយេលខែលយោក-អ្នកសនសាំាន យោយអ្នវុតតតាមជាំហ៊ានខែលានយរៀបរបយ់ៅកនងុជាំយរើសទ ី២ ខាងយលើ។ 
ម្របសនិយបើយោក-អ្នកានយេលខែលសនសាំានមនិម្រគបម់្រោនស់ម្រាបថ់្លៃធានារ៉ាបរ់ងរបសយ់ោក-អ្នកយទ យនាេះយយើងនងឹយធវើតាមជាំយរើសទ ី
១ យ ើយ GIC នងឹយ្ញើវកិយ័បម័្រតយៅយោក-អ្នកសាំរបច់ាំខណកថ្នថ្លៃធានារ៉ាបរ់ងសែុភាេរបសយ់ោក-អ្នក។ 

ម្របសនិយបើយោក-អ្នកានសាំណួរបខនថមយទៀតទាកទ់ងនងឹថ្លៃបង ់នងិការកាត ់សមូទាកទ់ងខាងធនធានមនសុសយៅកនងុនាយកោាន
របសយ់ោក-អ្នក។ 
 

 
* សមូសាំអាងយលើឯកសារ “្លប៉ាេះពាលថ់្នការឈបស់ម្រាកយោយឥតម្រាកខ់ែនារែវូសៃកឹយឈើម្រជេុះឆ្នាំ 2020 សតេីអី្តថម្របយោជន”៍ 
ខែលម្រតវូានយគ្តលជ់នូជាមយួយសចកតជីនូែាំណឹងេកីារឈបស់ម្រាកយោយឥតម្រាកខ់ែ សម្រាបក់ារខណនាាំអ្ាំេរីយបៀបបតរូថ្នការកាត់
ទាាំងយនេះ។ ជាមយួោនយនាេះខែរ: 
 

ម្របសនិយបើយោក-អ្នកចងល់បុយោលែៃេះ ឫទាាំងអ្សថ់្នការធានារ៉ាបរ់ង GIC របសយ់ោក-អ្នក 

ការឈប់សម្រាកយោយឥតម្រាក់ខែ គឺជាម្រេឹតតិការណ៍មួយខែលានមូលយ តុម្រគប់ម្រោន់យែើមបលីុបយោលែៃេះ ឫទាាំងអ្ស់ថ្នការ
ធានារ៉ាប់រង GIC ខែលានម្របសិទធិភាេយៅថ្លៃែាំបូងថ្នខែអ្នាគតខាងមុែ។ ការវលិម្រតឡប់េីការឈប់សម្រាកយោយឥតម្រាក់
ខែវិញមិនខមនជាម្រេឹតតិការណ៍មួយខែលានមូលយ តុម្រគប់ម្រោន់យែើមបីចុេះយ្ាេះចូលរួមការធានារ៉ាប់រងសារជាលមីយទៀតយឡើយ។ 
 

មនុថ្លៃទ ី៣០ ថ្នម្របតទិនិថ្នការឈបស់ម្រាកយោយឥតម្រាកខ់ែ (សម្រាប់អ្នកខែលានការឈប់សម្រាកយោយឥតម្រាក់ខែ 
ោប់េីថ្លៃទី 13 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2020 មិនយលើសេីថ្លៃទី 9 ខែតុោ ឆ្នាំ 2020) យោក-អ្នកអាច៖ 

 បាំយេញនិងបញ្ជូនសណាានចុេះយ្ាេះ/ផ្ទាស់បតូរ GIC (សណាាន 1a) យៅអ្នឡាញតាមរយៈ MyGICLink ឬយោយ 
ផ្ទាល់យៅមជឈមណឌលយសវាកមមនិយោជិតធនធានមនុសសយែើមបីលុបយោលសុែភាេ GIC អាយជីុវិត េិការភាេយូរ
អ្ខងវង និង/ឬការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតមូលោាន។ 

 យោក-អ្នកអាចកាត់បនថយ ឬលបុយោលការចុេះយ្ាេះកនុងខ្នការជាំនួយខលទាាំសម្រាប់សាជិកម្រគួសាររបស់យោក-
អ្នកយោយបាំយេញសណាាន “ការផ្ទាស់បតូរសាានភាេ” តាមអ្នឡាញជាមួយនឹងយបនី វីតម្រសាាតិជី 
(www.benstrat.com/gic-fsa/) 
ការឈប់សម្រាកយោយឥតម្រាក់ខែមិនខមនជាម្រេឹតតិការណ៍ខែលានយ តុ្លម្រគប់ម្រោន់កនុងការលុបយោល ឬផ្ទាស់បតូ
រការចុេះយ្ាេះកនុងគណនីចាំណាយយលើការខលទាាំសុែភាេ (HCSA) យទ។ ែណៈយេលខែលឈប់សម្រាកមិនាន
ទទួលម្រាក់ខែ យោក-អ្នកមិនអាចទទួលរងការចាំណាយខែលសមម្រសបតាមយោលការណ៏ HCSA យឡើយ យលើក
ខលងខតការចូលរួមវិភាគទានម្រតូវានយធវើយឡើងតាមរយៈការកាត់ម្រាក់ខែ ឫយោក-អ្នកកាំេុងយធវើការបង់យោយផ្ទាល់យៅ
យបនី វីតម្រសាាតិជី។ 

ម្របសនិយបើយោក-អ្នកលបុយោលការធានារ៉ាបរ់ង GIC របសយ់ោក-អ្នក៖: 

 ការធានារ៉ាប់រងសុែភាេនិង/ឬការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតមូលោាន៖ ឱ្កាសបនាាប់របស់យោក-អ្នកយែើមបីចុេះយ្ាេះសារជា
លមីជាបុគគលិកខែលទទួលានអ្តថម្របយោជន៍គឺ៖: 

o កនុងអ្ាំឡុងយេលចុេះយ្ាេះ (ជាធមមតាយៅខែយមសាសាំរប់ការធានារ៉ាប់រងខែលានម្របសិទធិភាេយៅថ្លៃទី ១ ខែក
កកោ) 

o កនុងរយៈយេល ៦០ ថ្លៃ (និងភសតតុាង) ថ្នម្រេឹតតិការណ៍ខែលានយ តុ្លម្រគប់ម្រោន់ ឧទា រណ៍ ែូចជាការ
ាត់បង់ការធានារ៉ាប់រងយោយអ្យចតនាយម្រកាមខ្នការធានារ៉ាប់រងសុែភាេមួយយ្សងយទៀត យោយ
អាពា ៍េិពា  ៍ការានកូន/ការទទួលយកកូនមកចិញ្ចឹម។ 

 ការធានារ៉ាប់រងយម្រជើសយរើសសម្រាប់អាយុជីវិតនិង/ឬេិការភាេរយៈយេលខវង៖ យោក-អ្នកអាចោក់ពាកយចុេះយ្ាេះវញិ 
បនាាប់េីការម្រតឡប់េីការឈប់សម្រាក។ ពាកយសុាំសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងអាចម្រតូវយគបែិយសធយោយខ  ្កយលើភសតតុាងថ្ន
តម្រមូវការថ្នការធានារ៉ាប់រង (ការេិនិតយយវជជសាម្រសតយលើភាេអាចធានាាន យោយម្រកុម  ុនធានារ៉ាប់រង) ។ 

http://www.mass.gov/managing-your-unemployment-benefits
https://mygiclink.force.com/GenerateDocusignPage

