ັ້ ນະນ ໍາອາັ້ ງອີງໂດຍຫຍໍສ
ັ້ ໍາລບການຍືິ່ນ
ຂໍແ
ການຂໍເງນປະກນຫວາິ່ ງງານຂອງທາິ່ ນ
www.filectui.com
ການຕ ັ້ງບນຊີອອນລາຍ
1). ເຂັ້າເບິ່ ງເວບໄຊທທ
໌ ິ່ ີປອດໄພຂອງພະແນກແຮງງານທີິ່ www.filectui.com ແລະເລືອກໄອຄອນນີ:ັ້
2). ເລືອກ ID ຜໃັ້ ຊ ັ້ ແລະລະຫດຜາິ່ ນ ເພືິ່ ອໃຊກ
ັ້ ານບໍລການອອນລາຍຂອງພວກເຮາ

ັ້ ນໄວເັ້ ພືິ່ ອໃຊໃັ້ ນອະນາຄດຢິ່ ສະເໝີ.
ສ ໍາຄນ: ທິ່ານສາມາດລອກອນໂດຍໃຊັ້ ID ຜັ້ໃຊັ້ ແລະລະຫດຜິ່ານທີິ່ ທິ່ານເລືອກເທິ່ ານ ັ້ນ. ຈງິ່ ແນໃິ່ ຈໃຫັ້ໄດຈ
ັ້ ດ ແລະຮກສາທຸກຂໍມ
ິ່ ານ ັ້ນ):
3). ຕ ັ້ງວທີການຮບເງນ (ວທີການຮບເງນສາມາດຖືກຕງທາງອອນລາຍເທ
ັ້


ຄລກ “ປຸມ
ບເງນ”
ິ່ ເລືອກ/ແກໄຂການຮ
ັ້



ເລືອກທາງເລືອກຝາກເຂັ້າບນຊີໂດຍກງ ຫືທາງເລືອກບດເດບດ

*ໝາຍເຫດ: ສາມາດປິ່ຽນແປງ ຫືແກໄັ້ ຂວທີ ການຮບເງນໄດທ
ຸ ເວລາ
ັ້ ກ
ຄ ໍາແນະນ ໍາການຝາກເຂັ້າບນຊີໂດຍກງ - ໃຫັ້ການຮບເງນໄວກວາິ່

ຄ ໍາແນະນ ໍາບດເດບດ

ຖາັ້ ເລືອກການຝາກເຂັ້າບນຊີໂດຍກງ, ໃຫໃັ້ ສລ
ິ່ ະຫດສາຂາທະນາຄານ ແລະເລກບນຊີ

ຖາັ້ ບໍິ່ ເລືອກການຝາກເຂັ້າບນຊີໂດຍກງ, ບດເດບດຈະຖືກສິ່ງໂດຍອດຕະໂນມດໃຫທ
ັ້ າິ່ ນ

ໂດຍການປະຕບດຕາມແຜນຜງ (ກວດເບິ່ ງນ ໍາສະຖາບນການເງນຂອງທິ່ານເພືິ່ ອກວດ

ເມືິ່ ອມີການອະນຸມດເງນແລວ
ັ້ (ມນຈະໃຊເັ້ ວລາ 10 ວນເຮດວຽກພາຍໃນໄລຍະການຮບ

ສອບເລກລະຫດສາຂາທະນາຄານ ແລະໝາຍເລກບນຊີທິ່ ີ ຖືກຕັ້ອງ)

ເງນງວດທ ໍາອດຈິ່ ງໄດຮ
ັ້ ບບດເດບດຂອງທິ່ານ).

ພຽງແຕບ
ິ່ ນຊີທະນາຄານສວ
ິ່ ນຕວເທິ່ ານ ັ້ນທິ່ ີສາມາດຖືກໃຊເັ້ ພືິ່ ອຕ ັ້ງການຝາກເຂັ້າບນຊີໂດຍ

ຖາັ້ ບດເດບດເສຍ ຫືຖກ
ື ລກ, ໃຫຕ
ັ້ ດຕໍິ່ ຫາທະນາຄານ Chase

ກງ. ຊືິ່ ຂອງທາິ່ ນຕອ
ັ້ ງມີຢໃິ່ ນບນຊີທະນາຄານນ ັ້ນ.

Bank ເພືິ່ ອຂໍໃຫອ
ັ້ ອກບດໃໝ:ິ່

1-866-315-7808

4). ໃຊເັ້ ວບເພືິ່ ອຍືິ່ ນການຂໍເງນຕໍິ່ ເນືິ່ ອງປະຈາອາທ
ດ:
ໍ


ຄລກປຸມ
ດ”.
ໍ
ິ່ “ຍືິ່ ນການຮອ
ັ້ ງຂໍເງນຕໍິ່ເນືິ່ ອງປະຈາອາທ



ອາິ່ ນ ແລະຕອບຄ ໍາຖາມຢາິ່ ງລະອຽດກຽິ່ ວກບອາທດກອ
ິ່ ນນີ.ັ້



ຄລກ “ສິ່ງ” ແລະຮບປະກນວາິ່ ທາິ່ ນໄດສ
ັ້ ິ່ງການຮອ
ັ້ ງຂໍສ ໍາເລດແລວ
ັ້ .

*ໝາຍເຫດ: ທິ່ານຕັ້ອງຍືິ່ ນການຂໍປະຈາອາທ
ດສ ໍາລບແຕລ
ໍ
ິ່ ະອາທດທີິ່ ທິ່ານຫວາິ່ ງງານເພືິ່ ອໃຫັ້ໄດຮ
ັ້ ບເງນຊວ
ິ່ ຍເຫືອ.
ຖາັ້ ທິ່ານບໍິ່ໄດຍ
ເງນສ ໍາລບອາທດໃດໜິ່ ງ, ທິ່ານຈະບໍິ່ສາມາດສືບຕໍິ່ຍືິ່ ນການຂໍເງນປະຈໍາອາທດຂອງທິ່ານໄດ.ັ້
ື
ັ້ ິ່ ນການຂໍ
ັ້ ນກຽິ່ ວກບ ການສອບຖາມການຂໍເງນ/ພມປະຫວດການຂໍເງນ/ຂໍເອາຂໍມ
ັ້ ນພາສີລາຍໄດ:ັ້
5). ວທີເອາຂໍມ


ຄລກປຸິ່ມ “ເຮດການສອບຖາມການຂໍເງນ”.



ັ້ ນການຮບເງນ ຫືເບິ່ ງ ຫືພມສ ໍາເນາຂໍມ
ັ້ ນພາສີລາຍໄດ.ັ້
ເບິ່ ງ ຫືພມຂໍມ

ການບໍລການອອນລາຍເພີິ່ ມເຕີມ
ເພືິ່ ອເຂັ້າເຖງທາງເລືອກ ການຊວ
ຢິ່ ເບືັ້ອງຊາັ້ ຍຂອງໜາັ້ ເວບ. ຄ ໍາ
ິ່ ຍເຫືອການຫວາິ່ ງງານ ທີິ່ ຕງຢ
ັ້ ິ່ www.filectui.com, ໃຫເັ້ ລືອກໄອຄອນສີມວງທີິ່
ິ່
ຮອ
ັ້ ງຈະຖືກຕອບພາຍໃນ 24 ຊິ່ວໂມງ ແລະລວມມີການບໍລການເຫິ່ ານີ:ັ້



ການຮອ
ັ້ ງຂໍປດລອກບນຊີ



ລາຍງານການກບຄືນໄປເຮດວຽກ



ການຮອ
ັ້ ງຂໍປິ່ຽນແປງທີິ່ ຢິ່



ຕ ັ້ງ TeleBenefits Pin ຂອງທາິ່ ນຄືນໃໝິ່



ປິ່ຽນສະຖານະການຫກພາສີລາຍໄດ ັ້



ສິ່ງອີເມວພອ
ັ້ ມຄ ໍາຖາມ



ຍືິ່ ນການຂໍເງນຕໍິ່ ເນືິ່ ອງສ ໍາລບອາທດທີິ່ ບໍິ່ ໄດຍ
ື
ັ້ ິ່ ນ



ຖາມຍອ
ັ້ ນຫຍງທາິ່ ນບໍິ່ ໄດຮ
ັ້ ບເງນ ຫືຍອ
ັ້ ນຫຍງທາິ່ ນບໍິ່ ໄດຮ
ັ້ ບ
ການອະນຸຍາດໃຫຍ
ື ເງນ
ັ້ ິ່ ນຂໍ

ການຍືິ່ ນການຂໍເງນຕໍິ່ ເນືິ່ ອງປະຈາອາທ
ດ
ໍ
ັ້ ະເຮດໃຫັ້ການຮບເງນຊວ
1). ທາິ່ ນຕອ
ດໃນແຕລ
ເງນສ ໍາລບອາທດໃດໜິ່ ງ, ທິ່ານຈະບໍິ່ສາມາດສືບຕໍິ່ຍືິ່ ນໄດ.ັ້ ນີຈ
ໍ
ື
ັ້ ງຍືິ່ ນການຂໍເງນຕໍິ່ ເນືິ່ ອງປະຈາອາທ
ິ່ ະອາທດ. ຖາັ້ ທິ່ານບໍິ່ໄດຍ
ັ້ ິ່ ນການຂໍ
ິ່ ຍເຫືອຂອງ
ທິ່ານຊກຊາັ້ ເພາະວາິ່ ທິ່ານຈາເປ
ໍ ນຕັ້ອງຕດຕໍິ່ຫາອງການເພືິ່ ອເປີ ດການຂໍເງນຂອງທິ່ານຄືນໃໝິ່.


ັ້ ມນວ
ການຍືິ່ ນການຂໍເງນປະຈາອາທ
ດທາງອອນລາຍ: ນີແ
ດ ແລະໄວທີິ່ ສຸດໃນການຍືິ່ ນ. ເຂັ້າຫາ www.filectui.com ແລະຄລກໃສລ
ໍ
ິ່ ທີທິ່ ີງາຍສຸ
ິ່
ິ່ ັ້ງ ຍືິ່ ນການຂໍເງນຕໍໍໍເິ່ ນືິ່ ອງ ເພືິ່ ອເຂັ້າ
ບນຊີຂອງທາິ່ ນ.



ການຍືິ່ ນການຂໍເງນປະຈາອາທ
ດທາງໂທລະສບ: ຖາັ້ ທາິ່ ນບໍິ່ ສາມາດຍືິ່ ນທາງອອນລາຍໄດ,ັ້ ທາິ່ ນສາມາດໂທຫາສາຍ TeleBenefits ແລະເລືອກ ຕວເລືອກ 1. ເບີໂທລະສບສ ໍາລບ
ໍ
ັ້ ນສດທຜນປະໂຫຍດ ຫືໂດຍການໂທຫາ 2-1-1.
ລະບບ TeleBenefits ແມນມີ
ິ່ ລາຍຊືິ່ ຢດ
ິ່ າັ້ ນຫງຂອງປືັ້ ມຂໍມ

2). ໃນຂະນະທີິ່ ຄນສວ
ເງນປະຈາອາທ
ດໃນວນອາທດສ ໍາລບອາທດທີິ່ ຜາິ່ ນມາ, ການຂໍເງນຂອງທາິ່ ນສາມາດຍືິ່ ນໃນຊວ
ື
ໍ
ິ່ ນໃຫຍຍ
ິ່ ິ່ ນການຂໍ
ິ່ ງຊິ່ວໂມງໃດໜິ່ ງຕໍິ່ ໄປນີ:ັ້
o

ຊິ່ວໂມງຍືິ່ ນໃນວນອາທດ: 12:01 ໂມງເຊັ້ າ ຫາ 11 ໂມງເຊັ້າ

o

ຊິ່ວໂມງຍືິ່ ນວນຈນ – ວນສຸກ: 6 ໂມງເຊັ້ າ ຫາ 8 ໂມງແລງ.

*ໝາຍເຫດ: ຖາັ້ ທິ່ານຕອບຜດ ໃນເວລາຕອບຄ ໍາຖາມການຍືິ່ນໃດໜິ່ ງ, ທິ່ານສາມາດເຂາັ້ ລະບບຄືນໃໝິ່ຫາ “ຍືິ່ ນການຂໍເງນຕໍິ່ເນືິ່ ອງປະຈາອາທ
ດ” ແລະ ຕອບຄືນຄ ໍາຖາມຂອງທິ່ານ
ໍ
ັ້ ຽວກນ.
ພາຍໃນມືດ
3). ທາິ່ ນຕອ
ັ້ ງລາຍງານທຸກລາຍຮບລວມຍອດທີິ່ ຫາໄດສ
ັ້ ໍາລບວຽກທີິ່ ເຮດພາຍໃນອາທດທີິ່ ຮອ
ັ້ ງຂໍເງນ. ລາຍຮບລວມຍອດແມນສ
ິ່ ິ່ ງທີິ່ ທາິ່ ນຫາໄດກ
ັ້ ອ
ິ່ ນ ການຫກພາສີ. ການບໍິ່ ລາຍງານການ
ຈາງງານເມືິ່
ອມີການເຮດວຽກຈະສິ່ງຜນໃຫເັ້ ກີດການຈາຍເກີ
ນ ແລະອາດຈະສິ່ງຜນໃຫມ
ນທີໍຈິ່ າຍເກີ
ນ.
ີ ານລງໂທດທາງ ການບໍລຫານ ເຊິ່ ງເທິ່ າກບ 50 ເປີ ເຊນຂອງຈານວນເງ
ໍ
ັ້
ິ່
ັ້ ກ
ິ່
ັ້ ສຸດໃນວນເສາ
4). ລາຍງານເງນຫາໄດບ
ເຮດອາຊີບສວ
ັ້ າງສວ
ິ່ ນ: ຖາັ້ ທາິ່ ນເຮດວຽກເຕມເວລາ ຫືນອກເວລາໃຫນ
ັ້ າຍຈາງ,
ັ້
ິ່ ນຕວ ຫື ໄດກ
ັ້ ບຄືນໄປເຮດວຽກເຕມເວລາໃນລະຫວາິ່ ງອາທດທີິ່ ສນ
ຜາິ່ ນມາຂອງການຂໍໍເງນຂອງທາິ່ ນ, ທາິ່ ນອາດຈະມີສດຍືິ່ ນການຂໍເງນປະກນຫວາິ່ ງງານບາງສວ
ໍັ້ ນະນ ໍາເຫິ່ ານີໃັ້ ນເວລາຍືິ່ ນ:
ິ່ ນໄດ.ັ້ ໃຫໃັ້ ຊຂ
ັ້ ແ



ຖາັ້ ທາິ່ ນເລີິ່ ມເຮດວຽກບໍິ່ ເຕມເວລາໃນລະຫວາິ່ ງອາທດໃດໜິ່ ງທີິ່ ທາິ່ ນກາລ
ອ
ໍ ງຍືິ່ ນ ທາິ່ ນຕອ
ັ້ ງລາຍງານລາຍຮບລວມຍອດທໍງໝດ (ຄາິ່ ຈາງກ
ັ້
ິ່ ນຫກພາສີ) ສ ໍາລບເວລາທີິ່ ໄດເັ້ ຮດວຽກ – ບໍິ່
ແມນເວລາທີິ່
ທາິ່ ນໄດຮ
ນ.
ິ່
ັ້ ບການຈາຍເງ
ິ່



ລາຍຮບລວມຍອດລວມມີເງນລາງວນ, ເງນຄາິ່ ນາຍໜາັ້ , ເບຍ
ັ້ ລຽັ້ ງ ແລະລາຍຮບການມອບວຽກຖາວອນ/ຊິ່ວຄາວ.



ຄນຊິ່ວໂມງທີິ່ ເຮດວຽກໃຫອ
ຊິ່ວໂມງ. ຕວຢາິ່ ງ: 10 ຊິ່ວໂມງ. x $10 ຕໍິ່ ຊມr. = $100. ບວກເງນລາງວນໃສຈ
.ັ້
ໍ
ັ້ ດຕາຄາິ່ ຈາງຕໍິ່
ັ້
ິ່ ານວນນີ

ັ້ ນເພີິ່ ມເຕີມກຽິ່ ວກບການຍືິ່ ນຄາິ່ ຈາັ້ ງບາງສວ
ັ້ ນກຽິ່ ວກບສດຜນປະໂຫຍດຂອງທິ່ານ.
*ໝາຍເຫດ: ສ ໍາລບຂໍມ
ິ່ ນ, ໃຫັ້ເບິ່ ງໜັ້າ 9 ໃນປືັ້ມຂໍມ
ັ້ ນະນ ໍາທີິ່ສ ໍາຄນກຽິ່ ວກບເງນຊວ
ຂໍແ
ິ່ ຍເຫືອການຫວາິ່ ງງານ


ຂອບເຂດເວລາ: ຄນທີິ່ ມີສດໄດຮ
26 ອາທດໃນປີ ການຊວ
ໍ
ັ້ ບສາມາດເກບເອາເງນຊວ
ິ່ ຍເຫືອຈານວນ
ິ່ ຍເຫືອ 52 ອາທດ.



ຂາດການກວດພສດການເຮດວຽກ: ການຂໍເງນຈະຖືກໂຈະໄວເັ້ ກາັ້ ສບວນເພືິ່ ອກວດພສດການຢຸດເຊາການຈາງງານ.
ັ້



ການໄຕສ
ໍ ດໄວ:ັ້ ການຂໍເງນຈະຖືກໂຈະໄວເັ້ ປນເວລາບໍິ່ ເກີນ 10 ວນຫງຈາກການໄຕສ
ິ່ ວນທີິ່ ການ
ິ່ ວນ.
-

ຖາັ້ ທາິ່ ນໄດຮ
ສະນ ັ້ນ ທາິ່ ນຕັ້ອງ ຍືິ່ ນການຂໍເງນປະຈາອາທ
ດຂອງທາິ່ ນ
ໍ
ັ້ ບອະນຸມດ, ທາິ່ ນຈະໄດຮ
ັ້ ບເງນທີິ່ ຄາັ້ ງຈາຍ
ິ່

-

ຖາັ້ ທາິ່ ນຖືກປະຕເສດ, ທາິ່ ນສາມາດຍືິ່ ນການອຸທອນທາງອອນລາຍໂດຍການຊອກຫາ “ການຍືິ່ ນການອຸທອນເທງອນເຕີເນດ”

ພາຍໃຕັ້ “ລງັ້ ເຊໍືໍອ
ິ່ ມໂຍງຫາແຫິ່ງຄວາມຊວ
ິ່ ຍເຫືອທີິ່ ເປນປະໂຫຍດ” ທີິ່ ຕ ັ້ງຢເິ່ ທງ www.filectui.com

ການຊວ
ິ່ ຍເຫືອເລືິ່ ອງການຈາັ້ ງງານຄືນໃໝິ່
ພະແນກແຮງງານສະໜອງຫາຍໆການບໍລການດາັ້ ນການຈາງງານຄື
ນໃໝໂິ່ ດຍບໍິ່ ເສຍຄາິ່ ເຊິ່ ນວາິ່ ການຊອກວຽກເຮດ ແລະການຊວ
ັ້
ິ່ ຍເຫືອເລືິ່ ອງການຂຽນຊີວະປະຫວດ, ການໃຫຄ
ັ້ ໍາປກສາ
ັ້ ນເພິ່ ີມເຕີ
ດາັ້ ນອາຊີບ, ການຮບພະນກງານຂອງນາຍຈາງ
ມກຽິ່ ວກບແຫງິ່ ຄວາມຊວ
ັ້ ແລະທະນາຄານວຽກອອນລາຍແບບບໍລການຕນເອງ. ສ ໍາລບຂໍມ
ິ່
ິ່ ຍເຫືອທີິ່ ມີໃຫທ
ັ້ າິ່ ນ ໃຫເັ້ ຂັ້າເບິ່ ງ
ັ້ ນກຽິ່ ວກບສດທປະໂຫຍ
www.CT.jobs ຫືເຂັ້າເບິ່ ງ ສນອາຊີບອາເມລກາ ປະຈາທ
ໍ ອ
ັ້ ງຖິ່ ນຂອງທາິ່ ນ. ເພືິ່ ອຊອກຫາ ສນອາຊີບອາເມລກາ ທີິ່ ສະດວກຕໍິ່ ກບທາິ່ ນ, ໃຫເັ້ ບິ່ ງໜາັ້ 38 ໃນປືັ້ ມຂໍມ
ດຂອງທາິ່ ນ.

