
អ្ននកអាចទទួលបានឯកសារនេះនះជាភាសានេះ�េងនេះទៀត 
អ្នកេរពុុម្ពពធំំ អ្នកេរសាា ប ឬទម្រម្ពង់ដែ�លអ្ននកចូលចិតត។ សូូម្ព
ទាក់ទង PTCProject.Info@dhsoha.state.or.us. អ្ននកក៏អាច
ទូរសូពុានេះ�ទីភាន ក់ងារម្ពនុសូេចាស់ូម្របចំាតំបន់ (AAA) ឬ
ការយិាល័យម្ពនុសូេចាស់ូ និងជនពិុការ (APD) នេះ�ើយនេះសូនើសំុូ
ពិុនេះម្រ�ះ ជាមួ្ពយម្រ�ូបងឹ�កនេះម្រតៀម្ពខួួ្លួន។ នេះយើងទទួលយករាល់ការ
នេះ�បញូូ្ជូនបនត ឬអ្ននកអាច ហៅ�ៅទូរសូពុានេះ�នេះលខ្លួ 711។

នេះ�ើម្ពីដីែសូងឹយល់បដែនែម្ពអំ្នពីុការផួ្លាស់ូបតូរនេះនះ សូូម្ពអាន
សំូណួួរ ដែ�លសួូរញឹ�កញាប់នេះ�កនុងខិ្លួតតប័ណួណនេះនះ  
ឬចូលនេះ�កាន់នេះ��ទំព័ុរ PTC.Oregon.gov។

�នេះម្រ�ង Provider Time Capture

ការតម្រម្ពង់ទិសូ
ដែណួនំាំ
ការតម្រម្ពង់ទិសូដែណួនំាំពីុ�នេះម្រ�ង Provider 

Time Capture ថ្មីីីដែ�លជាម្របព័ុនធកំណួត់ម្រ�
នេះ�ោ ង�ម្ពនេះអ្នឡិិចម្រតូនិកឥឡូិវ�ន
នេះ�ើយ។

• បុ�គលិកដែ�នកដែថ្មីទំា�ម្ព�ាះ និង
បុ�គលិកដែ�នកដែថ្មីទំាខ្លួួួននេះ�យនេះម្របើ
ប័ណួណម្រក�សូ និង

• អ្ននកតំណាងអ្នតិថិ្មីជន ឬនិនេះយាជក
របស់ូអ្នតិថិ្មីជន បុ�គលិកដែ�នកដែថ្មីទំា
�ម្ព�ាះ ឬបុ�គលិកដែ�នកដែថ្មីទំាខ្លួួួន
ដែ�លនេះម្របើប័ណួណទូទាត់ម្រក�សូ។

នាំយក�ា ននេះសូវាម្ពនុសូេ 
ម្ពនុសូេចាស់ូ និងជនពិុការនៃនរ�ា Oregon 
�នេះម្រ�ង PTC 
500 Summer St NE, E-02  
Salem OR 97301-1073

ការតម្រម្ពង់ទិសូនេះនះ 
�ឺសូម្រ�ប់៖

MSC 2646A (05/2021) Khmer 
ខិ្លួតតប័ណួណតម្រម្ពង់ទិសូពីុ�នេះម្រ�ង PTC
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វ�គសិូកាទំាងអ្នស់ូ�តល់ព័ុត៌�ន�ូច�ន ។ 
វ�គសិូកាម្រតវូបាន�តល់ជូននេះម្រចើននៃថ្មីៃនិងនេះ�ោ ង
នេះ�េងៗ�ន  នេះ�ើម្ពីឱី្យយសូម្ព ស្រសូប ន�ងកាលវភិា�
ការងារនេះ�េងៗ�ន ។

អ្ននកអាចចុះនេះ�ីះសូម្រ�ប់វ�គតម្រម្ពង់ទិសូ  
នេះ� www.carewellseiu503.org និង  
PTC.Oregon.gov។

នេះបើអ្ននកម្រតូវការជំនួយកនុងការចុះនេះ�ីះ សូូម្ព
ទាក់ទងម្ពកនេះយើងខំុំ្លួ�ម្ព  
PTCProject.Info@dhsoha.state.or.us។  

ឱ្យកាសូសិូកាសីុូជនេះម្រ�ន�ង�ន�តល់ជូនអ្ននក
�តល់នេះសូវា និងអ្នតិថិ្មីជនពីុ នៃថ្មីៃទី 13 ដែខ្លួសីូហា  
ឆ្នាំន ំ 2021។

នេះតើវ�គតម្រម្ពង់ទិសូនេះនះចំាបាច់ដែ�រឬនេះទ? 
ការចូលរមួ្ពមិ្ពនចំាបាច់នេះទ បោុដែនតនេះ�ដែណួនំាំឱ្យយសិូកា
ពីុរនេះបៀបដែ�លអ្ននកន�ងនេះម្របើម្របព័ុនធកត់នេះ�ោ ង�ម្ព
នេះអ្នឡិិចម្រតនិូកថីី្មី។

នេះតើនេះនះជាវ�គតម្រម្ពង់ទិសូ�ូច�ន ន�ងការ
បណួតុ ះបណាត លបុ�គលិកថីី្មី Carewell និង
ការបណួតុ ះបណាត លថីី្មីដែ�រឬនេះទ?  
នេះទ។ វ�គតម្រម្ពង់ទិសូ OR PTC DCI មិ្ពនដែម្ពនជាដែ�នក
នៃនការបណួតុ ះបណាត លបុ�គលិកថីី្មី Carewell និងការ
បណួតុ ះបណាត លថីី្មីនេះទ។ វ�គនេះនះន�ងពុនយល់អំ្នពីុការ
ផួ្លាស់ូបតូរ�ំនេះណួើ រការប័ណួណម្រក�សូបចុុបីនន។

ខ្លួំុំបាត់ព័ុត៌�នចុះនេះ�ីះរបស់ូខំុំ្លួ នេះតើខ្លួំុំអាច
ចូលរមួ្ពបាននេះទ?
អាច! នេះ�យចុចនេះលើតំណួចុះនេះ�ីះដែតមួ្ពយអ្ននក
ន�ងអាចបញូុ្ជូលព័ុត៌�នរបស់ូអ្ននក នេះ�ើយចូលរមួ្ព
នេះ�យផ្លាា ល់ពីុតំណួនេះនាំះ។

នេះតើវ�គតម្រម្ពង់ទិសូ ន�ង�តល់ជូនភាសាមួ្ពយ
ណា?  
វ�គសិូកា �ម្ព ម្របព័ុនធ វនីេះ�អូ្ន Zoom ន�ងនេះធឹំើនេះឡិើងជា
ភាសាអ្នង់នេះ�សួូ អ្នម្ពជាមួ្ពយន�ង ការ បកដែម្រប�ត់ ផ្លាា ល់
ជាភាសារសុូេុ ីនេះអ្នសូាោញឹ ចិនកុកងឺ និង នេះវៀតណាម្ព។ 
ការ�ក់ចំណួងនេះជើងជាភាសាអ្នង់នេះ�សួូ និងភាសា
សូញ្ញាា  អានេះម្ពរកិ ន�ង ម្រតវូ�តល់ជូននេះ�វ�គមួ្ពយចំនួន។
ចាប់ចមួ្ពង នេះអ្នឡិិចម្រតនិូក នៃនសួាយ បទ បងាា ញឹក៏ន�ង
�នជាភាសាចិន បុរាណួ អារាោប់ កូនេះរ ោ សូូ�ោ លី ហឹា
សីុូ រ ោ�ូោ នី ឡាវ និងនេះនបាោ ល់ និងដែខី្លួរ (កម្ពពុជា) �ង
ដែ�រ។

នេះតើខ្លួំុំអាចទទួលបានទម្រម្ពង់ដែបបបទនេះ�េង
នៃន ឯកសារនេះនះ យាោង�ូច នេះម្ពតច ? 
អ្ននកអាចទទួលបានឯកសារនេះនះជា ភាសានេះ�េង នេះទៀត 
អ្នកេរ ពុុម្ពព ធំំ អ្នកេរសាា ប ឬទម្រម្ពង់ដែ�លអ្ននកចូលចិតត
នេះ�យនេះ�ំើអីុ្នដែម្ពលនេះ� ម្រកមុ្ព ការងារ �នេះម្រ�ង PTC �ម្ព  
PTCProject.Info@dhsoha.state.or.us.

សំូណួួរដែ�លសួូរញឹ�កញាប់   

នេះ�ោ ង 8:30 ម្រពុ�ក�ល់ 10:30 ម្រពុ�ក
នេះ�ោ ង 11:30 ម្រពុ�ក�ល់ 1:30 នៃថ្មីៃម្រតង់
នេះ�ោ ង 2:30 រនេះសូៀល�ល់ 4:30 រនេះសូៀល
នេះ�ោ ង 5:30 ល្ងាៃ ច�ល់ 7:30 យប់។

នៃថ្មីៃទី 15 ដែខ្លួមិ្ពថុ្មីនាំ ឆ្នាំន ំ 2021 �ល់នៃថ្មីៃទី 21 
ដែខ្លួមិ្ពថុ្មីនាំ ឆ្នាំន ំ 2021 �ម្ពនេះ�ោ ងកំណួត់
មួ្ពយ�ូចខាងនេះម្រកាម្ព៖ 

នេះតើខ្លួំុំន�ងសិូកាអីឹ្នខួ្លួះកនុងវ�គតម្រម្ពង់ទិសូ?
• វធីិំទាញឹយកកម្ពីវធីិំ និងបនេះងើើត�ណួនីថ្មីីី 
• វធីិំរកុរកម្របព័ុនធ 
• វធីិំ បញូុ្ជូល នេះ�ោ ង នេះ�យនេះម្របើជនេះម្រម្ពើសូ OR PTC DCI 

ទំាងអ្នស់ូ៖  

 - ឬកម្ពីវធីិំទូរសូពុា 
 -  ឬទូរសូពុានេះលើតុ PTC DCI  

 - ឬ PTC DCI fob 

 - ឬវបិ�តថ្មីល PTC DCI 

• វធីិំនេះ�ាៀងផ្លាា ត់នេះ�ោ ងរមួ្ពទំាងច�ៃ យ 

• អំ្នពីុ ឱ្យកាសូ សិូកានាំនេះពុលអ្ននាំ�ត៖ 
 - នេះ�នេះពុលដែ�លឱ្យកាសូ ន�ង នេះកើត នេះឡិើង 
 - រនេះបៀបចុះនេះ�ីះ

នេះតើខំុំ្លួអាចសិូកាបដែនែម្ពនេះទៀតអំ្នពីុ OR PTC DCI 
យាោង�ូចនេះម្ពតច មុ្ពន នេះពុល  ដែ�លខ្លួំុំចូលរមួ្ពវ�គ
តម្រម្ពង់ទិសូ?
•  សិូកាបដែនែម្ព នេះ�PTC.Oregon.gov។ 
• នេះយើង�ន បញីូ្ជូ ចាក់វនីេះ�អូ្ន YouTube! ដែសូងឹរក

�នេះម្រ�ង ODHS Provider Time Capture នេះ�ើម្ពីី
រកនេះម្ពើល កំណួត់ ម្រ�ម្របជំុ និង វនីេះ�អូ្នព័ុត៌�ន
ម្របចំាដែខ្លួ។

នេះតើខ្លួំុំអាចនេះម្ពើលវ�ូីអូ្ននេះ�នេះពុលនេះម្រកាយបាននេះទ
ម្របសិូននេះបើខំុំ្លួ មិ្ពនអាចចូលរមួ្ពបាន?

អាច។ ន�ង�នកំណួត់ម្រ�នេះ�នេះលើនេះ��ទំព័ុរ៖ 
www.carewellseiu503.org និង  
PTC.Oregon.gov ។

សូូម្ពចូលរមួ្ពជាមួ្ពយម្រកមុ្ព
បណួតុ ះបណាត លសូម្រ�ប់វ�គសិូកា
�ម្ពអ្ននឡាញឹដែបបអ្ននតរកម្ព�ីម្ព
កាលរនិេះចេទមួ្ពយនៃនកាលបរនិេះចេទ�ូច
ខាងនេះម្រកាម្ព៖

សំូណួួរវ�គតម្រម្ពង់ទិសូ
របស់ូអ្ននកដែ�លបាន
នេះ�ួើយ៖

ម្របព័ុនធកត់នេះ�ោ ង�ម្ពនេះអ្នឡិិចម្រតូនិក
ថ្មីីីនេះនះនេះ�នេះ�ថាOR PTC DCI។ 

ពាកយនេះពុញឹ�ឺ  
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