
 

 

 

 
 

 

 

ການຕ  ັ້ງບ  ນຊອີອນລາຍ 
 

1). ເຂ ັ້າເບ ິ່ ງເວ ບໄຊທທີ໌ິ່ ປອດໄພຂອງພະແນກແຮງງານທີິ່  www.filectui.com ແລະເລືອກໄອຄອນນີັ້:  

 

2). ເລືອກ ID ຜ ັ້ໃຊັ້ ແລະລະຫ  ດຜິ່ານ ເພືິ່ ອໃຊັ້ການບໍລ ການອອນລາຍຂອງພວກເຮ າ 

ສາໍຄ  ນ: ທິ່ານສາມາດລ  ອກອ ນໂດຍໃຊັ້ ID ຜ ັ້ໃຊັ້ ແລະລະຫ  ດຜິ່ານທີິ່ ທິ່ານເລືອກເທ ິ່ ານ  ັ້ນ. ຈ  ິ່ງແນິ່ໃຈໃຫັ້ໄດັ້ຈ  ດ ແລະຮ  ກສາທກຸຂໍ ັ້ມ  ນໄວັ້ເພືິ່ ອໃຊັ້ໃນອະນາຄ  ດຢ ິ່ສະເໝີ. 
 

3). ຕ  ັ້ງວ ທີການຮ  ບເງ  ນ (ວ ທີການຮ  ບເງ  ນສາມາດຖກືຕັ້  ງທາງອອນລາຍເທ ິ່ ານ  ັ້ນ): 

 ຄລ ກ “ປຸິ່ມເລືອກ/ແກັ້ໄຂການຮ  ບເງ  ນ” 

 ເລືອກທາງເລືອກຝາກເຂ ັ້າບ  ນຊໂີດຍກ  ງ ຫ ືທາງເລືອກບ  ດເດບ ດ  

       *ໝາຍເຫດ: ສາມາດປິ່ຽນແປງ ຫ ືແກັ້ໄຂວ ທີການຮ  ບເງ ນໄດັ້ທກຸເວລາ 

 

    ຄາໍແນະນາໍການຝາກເຂ ັ້າບ  ນຊໂີດຍກ  ງ - ໃຫັ້ການຮ  ບເງ ນໄວກວິ່າ ຄາໍແນະນາໍບ  ດເດບ ດ 

 

ຖັ້າເລືອກການຝາກເຂ ັ້າບ  ນຊໂີດຍກ  ງ, ໃຫັ້ໃສິ່ລະຫ  ດສາຂາທະນາຄານ ແລະເລກບ  ນຊ ີ

ໂດຍການປະຕ ບ  ດຕາມແຜນຜ  ງ (ກວດເບ ິ່ ງນາໍສະຖາບ  ນການເງ ນຂອງທິ່ານເພືິ່ ອກວດ

ສອບເລກລະຫ  ດສາຂາທະນາຄານ ແລະໝາຍເລກບ  ນຊທີີິ່ ຖກືຕັ້ອງ) 
 

ພຽງແຕິ່ບ  ນຊທີະນາຄານສິ່ວນຕ  ວເທ ິ່ ານ  ັ້ນທີິ່ ສາມາດຖກືໃຊັ້ເພືິ່ ອຕ  ັ້ງການຝາກເຂ ັ້າບ  ນຊໂີດຍ

ກ  ງ. ຊືິ່ຂອງທິ່ານຕັ້ອງມຢີ ິ່ໃນບ  ນຊທີະນາຄານນ  ັ້ນ. 

 

 

ຖັ້າບໍິ່ ເລືອກການຝາກເຂ ັ້າບ  ນຊໂີດຍກ  ງ, ບ  ດເດບ ດຈະຖກືສ  ິ່ງໂດຍອ  ດຕະໂນມ  ດໃຫັ້ທິ່ານ

ເມ ືິ່ອມກີານອະນມຸ  ດເງ  ນແລັ້ວ (ມ  ນຈະໃຊັ້ເວລາ 10 ວ  ນເຮ ດວຽກພາຍໃນໄລຍະການຮ  ບ

ເງ ນງວດທາໍອ ດຈ ິ່ງໄດັ້ຮ  ບບ  ດເດບ ດຂອງທິ່ານ). 
 

ຖັ້າບ  ດເດບ ດເສຍ ຫ ືຖກືລ  ກ, ໃຫັ້ຕ ດຕໍິ່ ຫາທະນາຄານ Chase  

Bank ເພືິ່ ອຂໃໍຫັ້ອອກບ  ດໃໝິ່:    1-866-315-7808 

 

4). ໃຊັ້ເວ ບເພືິ່ ອຍືິ່ ນການຂເໍງ  ນຕໍິ່ ເນືິ່ອງປະຈາໍອາທ ດ: 

 ຄລ ກປຸິ່ມ “ຍືິ່ ນການຮັ້ອງຂເໍງ ນຕໍິ່ ເນືິ່ອງປະຈາໍອາທ ດ”.   

 ອິ່ານ ແລະຕອບຄາໍຖາມຢິ່າງລະອຽດກິ່ຽວກ  ບອາທ ດກ ິ່ອນນີັ້. 

 ຄລ ກ “ສ  ິ່ງ” ແລະຮ  ບປະກ  ນວິ່າ ທິ່ານໄດັ້ສ  ິ່ງການຮັ້ອງຂສໍາໍເລ ດແລັ້ວ. 

*ໝາຍເຫດ: ທິ່ານຕັ້ອງຍືິ່ ນການຂປໍະຈາໍອາທ ດສາໍລ  ບແຕິ່ລະອາທ ດທີິ່ ທິ່ານຫວິ່າງງານເພືິ່ ອໃຫັ້ໄດັ້ຮ  ບເງ ນຊິ່ວຍເຫ ືອ.   

 ຖັ້າທິ່ານບໍິ່ໄດັ້ຍືິ່ ນການຂເໍງ ນສາໍລ  ບອາທ ດໃດໜ ິ່ ງ, ທິ່ານຈະບໍິ່ສາມາດສບືຕໍິ່ຍືິ່ ນການຂເໍງ ນປະຈາໍອາທ ດຂອງທິ່ານໄດັ້. 

 

5). ວ ທີເອ າຂໍັ້ມ  ນກ ິ່ຽວກ  ບ ການສອບຖາມການຂເໍງ ນ/ພ ມປະຫວ  ດການຂເໍງ ນ/ຂເໍອ າຂໍ ັ້ມ  ນພາສລີາຍໄດັ້: 

 ຄລ ກປຸິ່ມ “ເຮ ດການສອບຖາມການຂເໍງ  ນ”.  

 ເບ ິ່ ງ ຫ ືພ ມຂໍັ້ມ  ນການຮ  ບເງ  ນ ຫ ືເບ ິ່ ງ ຫ ືພ ມສາໍເນ າຂໍັ້ມ  ນພາສລີາຍໄດັ້. 

 

ການບໍລ ການອອນລາຍເພີິ່ ມເຕມີ 
 

ເພືິ່ ອເຂ ັ້າເຖ ງທາງເລືອກ ການຊິ່ວຍເຫ ືອການຫວິ່າງງານ ທີິ່ ຕັ້  ງຢ ິ່ www.filectui.com, ໃຫັ້ເລືອກໄອຄອນສມີ ິ່ວງທີິ່ ຢ ິ່ ເບືັ້ອງຊັ້າຍຂອງໜັ້າເວ ບ. ຄາໍ

ຮັ້ອງຈະຖກືຕອບພາຍໃນ 24 ຊ  ິ່ວໂມງ ແລະລວມມກີານບໍລ ການເຫ  ິ່ ານີັ້: 

 

 ການຮັ້ອງຂໍປ ດລ  ອກບ  ນຊີ   ລາຍງານການກ  ບຄນືໄປເຮ ດວຽກ  

 ການຮັ້ອງຂໍປິ່ຽນແປງທີິ່ ຢ ິ່  ຕ  ັ້ງ TeleBenefits Pin ຂອງທິ່ານຄນືໃໝິ່ 

 ປິ່ຽນສະຖານະການຫ  ກພາສລີາຍໄດັ້  ສ  ິ່ງອເີມວພັ້ອມຄາໍຖາມ 

 ຍືິ່ ນການຂໍເງ  ນຕໍິ່ ເນືິ່ອງສາໍລ  ບອາທ ດທີິ່ ບໍິ່ ໄດັ້ຍືິ່ ນ  ຖາມຍັ້ອນຫຍ  ງທິ່ານບໍິ່ ໄດັ້ຮ  ບເງ  ນ ຫ ືຍັ້ອນຫຍ  ງທິ່ານບໍິ່ ໄດັ້ຮ  ບ

ການອະນຍຸາດໃຫັ້ຍືິ່ ນຂໍເງ  ນ 

ຂໍັ້ແນະນາໍອັ້າງອງີໂດຍຫຍໍັ້ສາໍລ  ບການຍືິ່ ນ  

ການຂໍເງ  ນປະກ  ນຫວິ່າງງານຂອງທິ່ານ 

www.filectui.com 

http://www.filectui.com/
http://www.filectui.com/


ການຍືິ່ ນການຂໍເງ  ນຕໍິ່ ເນືິ່ ອງປະຈາໍອາທ ດ 
 

1). ທິ່ານຕັ້ອງຍືິ່ ນການຂເໍງ  ນຕໍິ່ ເນືິ່ອງປະຈາໍອາທ ດໃນແຕິ່ລະອາທ ດ. ຖັ້າທິ່ານບໍິ່ໄດັ້ຍືິ່ ນການຂເໍງ ນສາໍລ  ບອາທ ດໃດໜ ິ່ ງ, ທິ່ານຈະບໍິ່ສາມາດສບືຕໍິ່ຍືິ່ ນໄດັ້. ນີັ້ຈະເຮ ດໃຫັ້ການຮ  ບເງ ນຊິ່ວຍເຫ ືອຂອງ

ທິ່ານຊ  ກຊັ້າ ເພາະວິ່າທິ່ານຈາໍເປ ນຕັ້ອງຕ ດຕໍິ່ຫາອ  ງການເພືິ່ ອເປີດການຂເໍງ ນຂອງທິ່ານຄນືໃໝິ່. 

 

 ການຍືິ່ ນການຂເໍງ  ນປະຈາໍອາທ ດທາງອອນລາຍ: ນີັ້ແມ ິ່ນວ ທີທີິ່ ງ ິ່າຍສດຸ ແລະໄວທີິ່ ສດຸໃນການຍືິ່ ນ. ເຂ ັ້າຫາ www.filectui.com ແລະຄລ ກໃສິ່ລ ັ້ງ ຍືິ່ນການຂເໍງ ນຕໍໍໍ ິ່ເນືິ່ອງ ເພືິ່ ອເຂ ັ້າ

ບ  ນຊຂີອງທິ່ານ. 

 

 ການຍືິ່ ນການຂເໍງ  ນປະຈາໍອາທ ດທາງໂທລະສ  ບ: ຖັ້າທິ່ານບໍິ່ສາມາດຍືິ່ ນທາງອອນລາຍໄດັ້, ທິ່ານສາມາດໂທຫາສາຍ TeleBenefits  ແລະເລືອກ ຕ  ວເລືອກ 1. ເບີໂທລະສ  ບສາໍລ  ບ

ລະບ  ບ TeleBenefits ແມ ິ່ນມລີາຍຊືິ່ ຢ ິ່ດ ັ້ານຫ  ງຂອງປືັ້ມຂໍັ້ມ  ນສ ດທ ຜ  ນປະໂຫຍດ ຫ ືໂດຍການໂທຫາ 2-1-1.  

2). ໃນຂະນະທີິ່ ຄ  ນສິ່ວນໃຫຍິ່ຍືິ່ ນການຂເໍງ  ນປະຈາໍອາທ ດໃນວ  ນອາທ ດສາໍລ  ບອາທ ດທີິ່ ຜິ່ານມາ, ການຂເໍງ  ນຂອງທິ່ານສາມາດຍືິ່ ນໃນຊິ່ວງຊ  ິ່ວໂມງໃດໜ ິ່ ງຕໍິ່ ໄປນີັ້: 

 

o ຊ  ິ່ວໂມງຍືິ່ ນໃນວ  ນອາທ ດ: 12:01 ໂມງເຊ ັ້າ ຫາ 11 ໂມງເຊ ັ້າ  

o ຊ  ິ່ວໂມງຍືິ່ ນວ  ນຈ  ນ – ວ  ນສກຸ: 6 ໂມງເຊ ັ້າ ຫາ 8 ໂມງແລງ. 

 

   *ໝາຍເຫດ: ຖັ້າທິ່ານຕອບຜ ດ ໃນເວລາຕອບຄາໍຖາມການຍືິ່ນໃດໜ ິ່ ງ, ທິ່ານສາມາດເຂ ັ້າລະບ  ບຄນືໃໝິ່ຫາ “ຍືິ່ ນການຂເໍງ ນຕໍິ່ ເນືິ່ອງປະຈາໍອາທ ດ” ແລະ ຕອບຄນືຄາໍຖາມຂອງທິ່ານ

ພາຍໃນມືັ້ດຽວກ  ນ. 
 

3). ທິ່ານຕັ້ອງລາຍງານທກຸລາຍຮ  ບລວມຍອດທີິ່ ຫາໄດັ້ສາໍລ  ບວຽກທີິ່ ເຮ ດພາຍໃນອາທ ດທີິ່ ຮ ັ້ອງຂເໍງ  ນ. ລາຍຮ  ບລວມຍອດແມ ິ່ນສ ິ່ ງທີິ່ ທິ່ານຫາໄດັ້ກ ິ່ອນ ການຫ  ກພາສ.ີ ການບໍິ່ລາຍງານການ

ຈ ັ້າງງານເມືິ່ອມກີານເຮ ດວຽກຈະສ  ິ່ງຜ  ນໃຫັ້ເກດີການຈ ິ່າຍເກນີ ແລະອາດຈະສ  ິ່ງຜ  ນໃຫັ້ມກີານລ  ງໂທດທາງ ການບໍລ ຫານ ເຊ ິ່ ງເທ ິ່ າກ  ບ 50 ເປີເຊ ນຂອງຈາໍນວນເງ ນທີໍ ິ່ຈ ິ່າຍເກນີ. 

 

4). ລາຍງານເງ ນຫາໄດັ້ບາງສິ່ວນ: ຖັ້າທິ່ານເຮ ດວຽກເຕ ມເວລາ ຫ ືນອກເວລາໃຫັ້ນາຍຈ ັ້າງ, ເຮ ດອາຊບີສິ່ວນຕ  ວ ຫ ື ໄດັ້ກ  ບຄນືໄປເຮ ດວຽກເຕ ມເວລາໃນລະຫວິ່າງອາທ ດທີິ່ ສ ັ້ນສດຸໃນວ  ນເສ າ

ຜິ່ານມາຂອງການຂໍເໍງ  ນຂອງທິ່ານ, ທິ່ານອາດຈະມສີ ດຍືິ່ ນການຂເໍງ  ນປະກ  ນຫວິ່າງງານບາງສິ່ວນໄດັ້. ໃຫັ້ໃຊັ້ຂໍັ້ແນະນາໍເຫ  ິ່ ານີັ້ໃນເວລາຍືິ່ ນ: 

 

 ຖັ້າທິ່ານເລີິ່ ມເຮ ດວຽກບໍິ່ ເຕ ມເວລາໃນລະຫວິ່າງອາທ ດໃດໜ ິ່ ງທີິ່ ທິ່ານກາໍລ  ງຍືິ່ ນ ທິ່ານຕັ້ອງລາຍງານລາຍຮ  ບລວມຍອດທໍ  ງໝ  ດ (ຄິ່າຈ ັ້າງກ ິ່ອນຫ  ກພາສ)ີ ສາໍລ  ບເວລາທີິ່ ໄດັ້ເຮ  ດວຽກ – ບໍິ່

ແມ ິ່ນເວລາທີິ່ ທິ່ານໄດັ້ຮ  ບການຈ ິ່າຍເງ ນ. 

 ລາຍຮ  ບລວມຍອດລວມມເີງ  ນລາງວ  ນ, ເງ  ນຄິ່ານາຍໜັ້າ, ເບັ້ຍລັ້ຽງ ແລະລາຍຮ  ບການມອບວຽກຖາວອນ/ຊ  ິ່ວຄາວ. 

 ຄ ນຊ  ິ່ວໂມງທີິ່ ເຮ ດວຽກໃຫັ້ອ  ດຕາຄິ່າຈ ັ້າງຕໍິ່ ຊ  ິ່ວໂມງ. ຕ  ວຢິ່າງ: 10 ຊ  ິ່ວໂມງ. x $10 ຕໍິ່  ຊມr. = $100. ບວກເງ ນລາງວ  ນໃສິ່ຈາໍນວນນີັ້. 

              *ໝາຍເຫດ: ສາໍລ  ບຂໍ ັ້ມ  ນເພີິ່ ມເຕີມກິ່ຽວກ  ບການຍືິ່ນຄິ່າຈັ້າງບາງສິ່ວນ, ໃຫັ້ເບ ິ່ ງໜັ້າ 9 ໃນປືັ້ມຂໍ ັ້ມ  ນກິ່ຽວກ  ບສ ດຜ  ນປະໂຫຍດຂອງທິ່ານ. 

 

 

 

 

 

ການຊິ່ວຍເຫ ືອເລືິ່ ອງການຈ ັ້າງງານຄືນໃໝິ່ 

 

ພະແນກແຮງງານສະໜອງຫ າຍໆການບໍລ ການດັ້ານການຈ ັ້າງງານຄນືໃໝິ່ໂດຍບໍິ່ ເສຍຄິ່າ ເຊ ິ່ ນວິ່າ ການຊອກວຽກເຮ ດ ແລະການຊິ່ວຍເຫ ືອເລືິ່ ອງການຂຽນຊວີະປະຫວ  ດ, ການໃຫັ້ຄາໍປ ກສາ

ດັ້ານອາຊບີ, ການຮ  ບພະນ  ກງານຂອງນາຍຈ ັ້າງ ແລະທະນາຄານວຽກອອນລາຍແບບບໍລ ການຕ  ນເອງ. ສາໍລ  ບຂໍັ້ມ  ນເພິ່ີິ່ ມເຕີມກ ິ່ຽວກ  ບແຫ ິ່ງຄວາມຊິ່ວຍເຫ ືອທີິ່ ມໃີຫັ້ທິ່ານ ໃຫັ້ເຂ ັ້າເບ ິ່ ງ 

www.CT.jobs ຫ ືເຂ ັ້າເບ ິ່ ງ ສ ນອາຊບີອາເມລ ກາ ປະຈາໍທັ້ອງຖ ິ່ ນຂອງທິ່ານ. ເພືິ່ ອຊອກຫາ ສ ນອາຊບີອາເມລ ກາ ທີິ່ ສະດວກຕໍິ່ ກ  ບທິ່ານ, ໃຫັ້ເບ ິ່ ງໜັ້າ 38 ໃນປືັ້ມຂໍັ້ມ  ນກ ິ່ຽວກ  ບສ ດທ ປະໂຫຍ

ດຂອງທິ່ານ. 

ຂໍັ້ແນະນາໍທີິ່ ສາໍຄ  ນກ ິ່ຽວກ  ບເງ  ນຊິ່ວຍເຫ ືອການຫວິ່າງງານ 

 

 ຂອບເຂດເວລາ: ຄ  ນທີິ່ ມສີ ດໄດັ້ຮ  ບສາມາດເກ ບເອ າເງ  ນຊິ່ວຍເຫ ືອຈາໍນວນ 26 ອາທ ດໃນປີການຊິ່ວຍເຫ ືອ 52 ອາທ ດ. 

 ຂາດການກວດພ ສ ດການເຮ ດວຽກ: ການຂເໍງ  ນຈະຖກືໂຈະໄວັ້ເກ ັ້າສ ບວ  ນເພືິ່ ອກວດພ ສ ດການຢດຸເຊ າການຈ ັ້າງງານ.  

 ການໄຕິ່ສວນທີິ່ ກາໍນ  ດໄວັ້: ການຂເໍງ  ນຈະຖກືໂຈະໄວັ້ເປ ນເວລາບໍິ່ ເກນີ 10 ວ  ນຫ  ງຈາກການໄຕິ່ສວນ.   

- ຖັ້າທິ່ານໄດັ້ຮ  ບອະນມຸ  ດ, ທິ່ານຈະໄດັ້ຮ  ບເງ  ນທີິ່ ຄັ້າງຈ ິ່າຍ ສະນ  ັ້ນ ທິ່ານຕັ້ອງ  ຍືິ່ ນການຂເໍງ  ນປະຈາໍອາທ ດຂອງທິ່ານ 

- ຖັ້າທິ່ານຖກືປະຕ ເສດ, ທິ່ານສາມາດຍືິ່ ນການອທຸອນທາງອອນລາຍໂດຍການຊອກຫາ “ການຍືິ່ນການອທຸອນເທ ງອ ນເຕີເນ ດ”  

ພາຍໃຕັ້ “ລ ັ້ງເຊໍືໍ ິ່ອມໂຍງຫາແຫ ິ່ງຄວາມຊິ່ວຍເຫ ືອທີິ່ ເປ ນປະໂຫຍດ” ທີິ່ ຕ  ັ້ງຢ ິ່ເທ ງ www.filectui.com 
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