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តារាងសក្មាប់ពិនិត្យមម្ើល មពលមក្បើមសវារម្មរបស់ HelloWork សក្មាប់ជនបរមេស 

 

មសចរដជីូនដែំងឹពរីដាា ភបិាលជប ុន។ 
មនេះគជឺាខលមឹ្សារដស៏ខំាន ់ដាចខ់ាត្ សមូ្មោរអ្នរបញ្ជា រម់ម្ើលចែុំចខាងមក្កាម្មនេះ។ 

 

ចែុំចណដលក្ត្ូវបញ្ជា រម់ម្ើល 
 P 

សមូ្បញ្ជា រម់ម្ើលថា មត្ើមោរអ្នរនងឹឈប ់(បានឈប)់ ម្វើការក្រមុ្ហ នុរមបៀបណាណដរ? 
① ក្រមុ្ហ នុក្ត្វូមោរពតាម្នយិាម្ ឬវនិយ័នានា មៅតាម្ការឈបម់្វើការ (រមបៀបឈបម់្វើការ) របសម់ោរអ្នរ។ 

មត្ើមោរអ្នរដងឹឬមេ? 
 1 

② មពលមានការបារម្ភ សមូ្មៅពមិក្ោេះនងឹម្ន្តនររីដាា ភបិាល។  2 

③ មពលឈបម់្វើការក្រមុ្ហ នុ មាននតី្វិិ្ មី្យួចនំនួណដលក្ត្វូម្វើភាល ម្ៗ។ មត្ើមោរអ្នរដងឹឬមេ?  3 

សមូ្អ្ម្ាើញមៅ HelloWork 
④ HelloWork គជឺាសាា បន័ម្យួណដលមានម្ន្តនររីដាា ភបិាលម្វើការមដើម្បជីយួមោរអ្នររនងុការររការងារថ្ម។ី  

មត្ើមោរអ្នរដងឹឬមេ? 
 5 

⑤ មពលបាត្ប់ងក់ារងារ ឬមពលឈបព់កី្រមុ្ហ នុ មហើយររការងារម្និបាន សមូ្រុបំារម្ភចមំ េះជវីភាពរសម់ៅ 
មោរអ្នរអាចេេលួក្បារព់ ី“ការធានារា៉ា បរ់ងការងារ”បាន មដើម្បរីរការងារថ្ម។ី មត្ើមោរអ្នរដងឹឬមេ? 

 6 

⑥ ម េះជាម្និអាចម្វើការបានភាល ម្ៗរម៏ដាយ ណត្បនាា បព់ីអាចម្វើការមហើយ រម៏ានររែណីដលអាចេេលួក្បារព់ ី
“ការធានារា៉ា បរ់ងការងារ” បានណដរ។ មត្ើមោរអ្នរដងឹឬមេ? 

 9 

សមូ្មៅររការងារថ្ម។ី 
⑦ ការងារណដលអាចម្វើបាន គខឺសុោន មៅតាម្លរខែៈសម្បត្រនិនការសាន រម់ៅ។ មត្ើមោរអ្នរដងឹឬមេ?  12 

⑧ សមូ្មៅររក្រមុ្ហ នុណដលចងម់្វើការ មៅ HelloWork។  13 

⑨ សមូ្មៅដារ ់រយសុមំ្វើការមៅក្រមុ្ហ នុណដលចងម់្វើការ មហើយមៅេេលួការសមាភ សន។៍  15 

⑩ មបើសនិជាររការងារម្វើបានឆ្ប ់មានររែណីដលអាចេេលួក្បារព់ី“ការធានារា៉ា បរ់ងការងារ”ណដរ។  16 

មពលមគមក្ជើសមរើសមោរអ្នរម្វើការមហើយ សមូ្មៅម្វើនតី្វិិ្ ។ី 
⑪ សមូ្មោរអ្នរបញ្ជា រម់ម្ើលអ្ពំលីរ័ខខែ័ឌ ការងារននក្រមុ្ហ នុថ្ម។ី  17 

⑫ សមូ្មោរអ្នរម្វើនតី្វិិ្ សីដពីលីរខែៈសម្បត្រនិនការសាន រម់ៅ។  17 

⑬ មពលចាបម់្ដើម្ម្វើការ ក្ត្វូម្វើនតី្វិិ្ មី្េងមេៀត្។ មត្ើមោរអ្នរដងឹឬមេ?  19 

～ចំម េះអ្នរណដលនងឹឈបម់្វើការក្រមុ្ហ នុ / អ្នរណដលឈប់ម្វើការក្រមុ្ហ ុន មហើយរពំុងររការងារថ្មី～ 
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ម េះជាមោរអ្នរជាជនបរមេសរ៏មដាយ  រ៏ក្រុម្ហ ុនមោរអ្នរមិ្នអាចចាត់្ណចងមោរអ្នរតាម្ល័រខខ័ែឌ អាក្ររ់ជាងជប ុនបាន 
ម ើយ។ 

 

ក្រុម្ហ ុនម្ិនអាចប្ឈបម់ោរអ្នរមដាយោម នម្លូមហត្កុ្ត្មឹ្ក្ត្វូបានម ើយ។ 
មពលណដលចងឱ់្យមោរអ្នរឈប់ពីក្រុម្ហ ុនៗមនាេះក្តូ្វមោរពតាម្នយិាម្ដចូមពលណដលមគចងឱ់្យជប ុនឈប់ពី
ក្រុម្ហ ុនណដរ។ 

 

ចំម េះបញ្ជា ថា “មត្ើមហត្ុអ្វីបានជាមោរអ្នរឈប់ពីក្រុម្ហ ុន” 
 ល់ណត្គំនិត្មោរអ្នរក្តូ្វោន នឹងគំនិត្របសក់្រុម្ហ ុន មេើបចុេះហត្ាមលខារនុង រយសំុឈប់ពីក្រុម្ហ ុន។ 

 

 មពលណដលក្រមុ្ហ នុបងាា បម់ោរអ្នរថា “ឱ្យឈបព់កី្រមុ្ហ នុ” 
  

 

 

 

មបើសិនជាពំុមានម្ូលមហត្ុចាស់ោស់រនុងការប្ឈប់មោរអ្នរមេ 
ក្រុម្ហ ុនមិ្នអាចបងាា ប់ឱ្យមោរអ្នរឈប់ពីក្រុម្ហ ុនបានម ើយ។ 
ម្យ ងមេៀត្ រនុងរំ ុងមពលដូចត្មៅ ក្រុម្ហ ុនមិ្នអាចបងាា ប់មោរអ្នរថា “ឱ្យឈប់ពីក្រុម្ហ ុន” បានម ើយ។ 

 

⚫ រ ំងុមពលឈបម់ដាយសាររបសួរនងុការងារ ឬជម្ង ឺឬរ ំងុមពល ៣០នថ្ងបនាា បព់មីនេះ 
⚫ រ ំងុមពលលណំហមាត្ភុាព (ម្នុសក្មាលនងិមក្កាយសក្មាលរនូ)  នងិរ ំងុមពល ៣០នថ្ងបនាា បព់មីនេះ 

 

 

 

ក្រុម្ហ ុនណដលចង់បងាា ប់ឱ្យឈប់ ក្ត្ូវជូនដំែឹងឱ្យបាន ៣០នថ្ងម្ុននថ្ងឈបម់នាេះ។ រនុងររែីណដលមិ្នក្គប់ ៣០នថ្ងមេ 
ក្ត្ូវបង់ក្បារ់មសមើនឹងចំនួននថ្ងណដលខវេះមនាេះ។ 

 

 មពលចបរ់ចិចសនយ 
  

 

 
 

ចំម េះអ្នរណដលបានបមងកើត្រិចចសនយពី ៣ដងម ើងមៅ ឬបានម វ្ើការងារជាប់ោប់រយៈមពលណវងជាងម្ួយឆ្ន ំ 
មបើសិនជាចង់ប្ចបរ់ិចចសនយមនាេះ មដាយមិ្នបមងកើត្រិចចសនយថ្មីមេ ក្រុម្ហ ុនក្តូ្វជូនដំែឹងថា “ម្ិនបមងកើត្រិចចសនយថ្មី” 
ឱ្យបាន ៣០នថ្ង ម្ុនមពលប្ចប់រិចចសនយមនាេះ។ 

 

 

 

បុគាលណដលនឹងម្វើការមៅរណនលងដណដលបនរមេៀត្ បនាា ប់ពីចប់រិចចសនយ ក្ត្ូវបមងកើត្រិចចសនយថ្មី។ 
មបើសិនជាោម នមូ្លមហតុ្ម្ិនបនររិចចសនយចំម េះបុគាលណដលម វ្ើការតាម្រយៈការបមងកើត្រិចចសនយមក្ចើនដងមហើយមេ 
ក្រុម្ហ ុនក្តូ្វបមងកើត្រិចចសនយថ្មីជាមួ្យអ្នរមនាេះមេៀត្។ 

  

1 

2 

1 

2 

សមូ្បញ្ជា រ់មម្ើលថា មត្ើមោរអ្នរនងឹឈប ់(បានឈប)់ ម្វើការក្រមុ្ហ ុនរមបៀបណាណដរ? 1 

① ក្រុម្ហ នុក្ត្វូមោរពតាម្នយិាម្ ឬវិនយ័នានា មៅតាម្ការឈបម់្វើការ (រមបៀបឈបម់្វើការ) របសម់ោរអ្នរ។ 
មត្ើមោរអ្នរដងឹឬមេ? 



 

2 

 មពលឈបព់កី្រមុ្ហ នុមដាយខលនួឯង 
  

⚫ ក្តូ្វក្បាប់មៅក្រុម្ហ ុន ឬអ្នរក្គប់ក្គងមោរអ្នរឱ្យបានមុ្ននថ្ងណដលក្តូ្វបានរំែត់្រនុង “លរខនរិរៈការងារ 
(វិន័យរបស់ក្រុម្ហ ុន)” (មបើសនិជាោម នការរំែត្់មេ ក្ត្ូវក្បាប់មុ្នពីរអាេិត្យ)។ 

⚫ ចំម េះអ្នរណដលម វ្ើការមដាយមានរំែត់្រំ ុងមពលចាស់ោស់ជាមួ្យក្រុម្ហ ុន មិ្នអាចឈប់ រ់រណាដ លេីបានម ើយ។ 
មបើសិនជាមានមូ្លមហតុ្ពិមសសអ្វីមួ្យ  សូម្មៅពិមក្ោេះនឹងក្រុម្ហ ុន។ 

 

 

⚫ មពលណដលក្រុម្ហ ុនបានបងាា ប់មោរអ្នរថា “ឱ្យឈប់ពីក្រុម្ហ ុន” 
មហើយមបើសិនជាមោរអ្នរមិ្នយល់អំ្ពីនិយាម្ ឬវិន័យរបស់ក្រុម្ហ ុន 
ឬមបើសិនជាមោរអ្នរបានម្វើការ ណត្មគម្ិនបង់ក្បារ់ឈនួលជូនមេ សូម្មៅពិមក្ោេះមៅ 
“រណនលងពិមក្ោេះសក្មាប់រម្មររនិមយាជិត្បរមេស” របស់រដា ឬមៅម្នាីរសដង់ដារការងារ។ 
មពលណដលក្រុម្ហ ុនអ្ត់្មូ្ល្ន មហើយបានរេ័យ្ន 
រ៏អាចមានរបបបង់ក្បារ់ឈនួលណដលម្ិន ន់បានបង់មនាេះមួ្យភាគជំនួសមដាយរដាា ភិបាលណដរ។ 

⚫ មៅម្នាីរសដង់ដារការងារ អាចពិមក្ោេះអ្ំពីបញ្ជា ដូចត្មៅ៖ 
 

⚫ លរ័ខខែ័ឌ ការងារ (ក្បារឈ់នលួ ឬមមា ងម្វើការ, ខលមឹ្សារការងារ ជាមដើម្, រចិចសនយមពលម្វើការ)។ 
⚫ មត្ើក្ត្វូម្វើយា ងណាមដើម្បសីុ ំ“ក្បារឧ់បត្ាម្ភមពលឈបក់ារងារ ※1” ? 
⚫ មត្ើក្ត្វូម្វើយា ងណាមដើម្បសីុ ំ“ឈបស់ក្មារក្បចាំឆ្ន ំមដាយមានក្បារឈ់នលួ ※2 ” ? 
⚫ នយិាម្ ឬវនិយ័ណដលក្ត្វូមោរព មពលណដលក្រមុ្ហ នុចងឱ់្យរម្មររនមិយាជតិ្ឈបព់កី្រមុ្ហ នុ 

※１ មនេះគឺជាក្បារ់ណដលបង់ជូនមោរអ្នរ រនុងររែីណដលក្រុម្ហ ុនបានក្បាប់មោរអ្នរថា “សូម្ឈប់សក្មារ” 
មដាយមានការេេួលខសុក្ត្ូវរបស់ក្រមុ្ហ ុន។ 

※２ សក្មាប់មក្បើមៅមពលណដលមោរអ្នរចង់ឈប់សក្មារ មហើយម េះជាឈប់សក្មាររ៏មដាយ រ៏មានការក្បារឈ់នួលណដរ។ 

 

មពលណដលចងព់មិក្ោេះអ្ពំីលរ័ខខែ័ឌ ការងារ 

 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner_eng.html 
 

  

② មពលមានការបារម្ភ សមូ្មៅពមិក្ោេះនងឹម្ន្តនររីដាា ភបិាល 



 

3 

 

មបើសិនជាមោរអ្នរឈប់ពីក្រុម្ហ ុន សូម្ក្បយ័ត្ននូវចំែុចខាងមក្កាម្មនេះ។ 
 

 ដារ់ រយក្បកាសមៅម្នារីអ្មនារ ក្បមវសនត៍្បំន់ (Regional Immigration Services Bureau) 
  

 

មបើសិនជាលរខែៈសម្បត្រិននការសាន រ់មៅរបស់មោរអ្នរ គឺ ❷ ឬ ❹ នន p12 មៅ 
(លរខែៈសម្បត្រិននការសាន រ់មៅណដលក្តូ្វបានរំែត្់តាម្ខលឹម្សារការងារ) 
ក្ត្ូវជូនដំែឹងមៅម្នាីរអ្មនារ ក្បមវសន៍ត្ំបន់ តាម្រយៈ “ការក្បកាស រព់ន័ធនងឹសាា បន័ចែុំេះ” រនងុរ ំងុមពល ១៤នថ្ង 
បនាា បព់ីបានឈបព់កី្រមុ្ហ នុ។ 
 

 នតី្វិិ្ នីនការធានារា៉ា បរ់ងការងារ 
  

 

មបើសិនជាមោរអ្នរជាម្ុខសញ្ជា ននការធានារា៉ា ប់រងការងារ មោរអ្នរអាចេេួលក្បារ់បាន មដើម្បីររការងារ។ សូម្មៅពិមក្ោេះនឹង 
HelloWork។ (លំអិត សូមទៅp6) 
 

 នតី្វិិ្ នីនការធានារា៉ា បរ់ងសខុភាព 
  

 

 

 

មបើសិនជាបានម្វើការមៅក្រមុ្ហ នុណដលមានការធានារា៉ា បរ់ងសុខភាព 
មពលឈប់ពីក្រុម្ហ ុន 
មោរអ្នរនឹងបាត្់បង់នូវលរខែៈសម្បត្រិននការធានារា៉ា ប់រងសុខភាពណដលបានចូលរនុងក្រុម្ហ ុនមនាេះ។ សូម្ក្បគល់ 
“ប័ែណបញ្ជា រ់អ្នរចូលការធានារា៉ា ប់រងសុខភាព(ប័ែណធានារា៉ា ប់រងសុខភាព)” មៅឱ្យក្រុម្ហ ុនវិញ។ 
មពលបាត់្បង់លរខែៈសម្បត្រិននការធានារា៉ា ប់រងសុខភាពរបស់ក្រុម្ហ ុន  
ក្តូ្វចូលការធានារា៉ា ប់រងសុខភាពរដាមៅសាោសងាក ត់្ក្សុរឃំុ ជាមដើម្ មៅតាម្លំមៅដាា នរបស់មោរអ្នរ។ សដីពីនីតិ្វិ្ីវិញ 
សូម្មៅសួរមៅសាោសងាក ត់្ក្សុរឃំុមៅតាម្លំមៅដាា នរបស់មោរអ្នរ។ 
 

ម្យ ងមេៀត្ រនុងររែីណដលមោរអ្នរបាត់្បង់ការងារមដាយម្ិនណម្នជាឆនាៈរបស់មោរអ្នរមេ 
(ររែីននការបាត្់បង់ការងារមដាយសាររេ័យ្ន ឬមគមដញមចាល ជាអាេិ៍) មបើសិនជាដារ់ រយសុំ 
អាចមានររែីណដលមគចុេះបនាយនូវនថ្លធានារា៉ា ប់រងសុខភាពណដរ(ពនធ) ដូមចនេះ 
សូម្មៅពិមក្ោេះមៅសាោសងាក ត់្ក្សុរឃំុមៅតាម្លំមៅដាា នរបស់មោរអ្នរ។ 
 

ម្យ ងមេៀត្ មបើសិនជាមោរអ្នរបានចូលការធានារា៉ា ប់រងសុខភាពបានជាប់ោន យា ងតិ្ច២ណខ 
(រំ ុងមពលម វ្ើការមៅក្រុម្ហ ុនណដលបានឈប់) មហើយមបើសិនជាចង់ 
មោរអ្នរអាចចូលការធានារា៉ា ប់រងសុខភាពននក្រុម្ហ ុនដណដលមនាេះបនរមេៀត្បាន 
(របបចូលការធានារា៉ា ប់រងសុខភាពបនរមដាយសម័គចិត្រ)។ រនុងររែីមនេះ មោរអ្នរក្តូ្វម វ្ើនីតិ្វិ្ីរនុងរំ ុងមពល ២១នថ្ង 
គិត្ពីនថ្ងណដលបានឈប់ពីក្រុម្ហ ុនមនាេះ។ សដីពីវិ្ីម វ្ើនីតិ្វិ្ី 
សូម្មៅសួរអ្នរធានារា៉ា ប់រងននការធានារា៉ា ប់រងសុខភាពណដលបានចូលពីមុ្នមនាេះ (សដីពីអ្នរធានារា៉ា ប់រង សួរមៅក្រុម្ហ ុនមៅ 
មគនឹងក្បាប់ជូន)។ 

1 

③ មពលឈបម់្វើការក្រមុ្ហ នុ មាននតី្វិិ្ មី្ួយចនំនួណដលក្ត្ូវម្វើភាល ម្ៗ។ មត្ើមោរអ្នរដងឹឬមេ? 



 

4 

មគហេពំរ័របស់សមាគម្ធានារា៉ា បរ់ងសខុភាពេូ ំងក្បមេស, ខតិ្របែ័ណ 
(សដពីីរបបអ្នរចលូធានារា៉ា បរ់ងសខុភាពបនរមដាយសមគ័ចតិ្រ) 

 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/ 

 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/1979-62524/ 

 

 

 

មពលណដលមោរអ្នរចលូការធានារា៉ា បរ់ងសុខភាពរដា មៅសាោសងាក ត្ក់្សរុឃុតំាម្លមំៅដាា នរបសម់ោរអ្នរ 
(ម្ិនណម្នការធានារា៉ា បរ់ងរបសក់្រមុ្ហ នុ) 
ម េះជាមោរអ្នរឈប់ពីក្រុម្ហ ុនរ៏មដាយ រ៏អាចចូលការធានារា៉ា ប់រងរដាដណដលបនរមេៀត្បាន។ មិ្នចំាបាច់ម វ្ើនីតិ្វិ្ីមេ។ 

 

 

 នតី្វិិ្ នីនមសា្ននវិត្រន ៍
  

 

 

 

មបើសិនជាបានម្វើការមៅក្រមុ្ហ នុណដលមានការធានារា៉ា បម់សា្ននវិត្រនន៍មិយាជិត្ 
មពលឈប់ពីក្រុម្ហ ុន 
មពលមនាេះនឹងបាត់្បង់លរខែៈសម្បត្រិននការធានារា៉ា ប់រងមសា្ននិវត្រន៍និមយាជិត្ណដលក្រុម្ហ ុនមនាេះបានចូល។ 
ចំម េះអ្នរណដលមានអាយុតិ្ចជា៦០ឆ្ន ំ ក្ត្ូវចូល “មសា្ននិវត្រន៍រដា” ជាថ្នី។ 
សូម្មៅដារ់ រយសំុមៅសាោសងាក ត់្ក្សុរឃំុតាម្លំមៅដាា នមោរអ្នរ។ 

 

 
 

មបើសិនជាបានចលូមសា្ននវិត្រនរ៍ដាមៅសាោសងាក ត្ក់្សរុឃុតំាម្លមំៅដាា នមោរអ្នរ (ម្និណម្នក្រមុ្ហ នុ) 
ម េះជាឈប់ពីក្រុម្ហ ុនរ៏មដាយ រ៏មៅដណដលណដរ។ មិ្នចំាបាច់ម វ្ើនីតិ្វិ្ីមេ។ 

 

មគហេពំរ័ ឬខតិ្របែ័ណ របសេ់ភីាន រ់ងារមសា្ននវិត្រនជ៍ប នុ(នតី្វិិ្ មីពលបដូរក្រមុ្ហ នុ ឬឈបម់្វើការ) 
 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/ 

20121003.html 

 https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/ 

seido-shikumi.html 

 

  

2 

1 
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5 

 

 

មោរអ្នរអាចេេួលបាននូវមសវារម្ម ំងអ្សខ់ាងមក្កាម្មនេះ មៅរណនលងពិមក្ោេះការងាររបស់ HelloWork មដាយឥត្រនក្ម្។ 
 

  

មគមឆលើយត្បចំម េះការពិមក្ោេះនានា រ់ព័នធនឹងការចូលម វ្ើការ។ ម េះជាបញ្ជា អ្វីរ៏មដាយ ដបំូង 
សូម្មៅពមិក្ោេះមៅតាម្រណនលងពមិក្ោេះមនេះសនិ។ 

 

 
(មៅ p13) 

HelloWork មាន “ព័ត៌្មានររអ្នរម វ្ើការ” ........ ព័ត៌្មានជាមក្ចើនសដីពីក្រុម្ហ ុនណដលចង់ររអ្នរម វ្ើការ។ 
មគរ៏អាចមម្ើលព័ត្៌មានររអ្នរម វ្ើការមៅរនុងរុំពយូេ័ររបស់ HelloWork បាន 
មហើយរ៏អាចមម្ើលព័ត្៌មានររអ្នរម្វើការរបស់ HelloWork ម្េងមេៀត្បានណដរ។ មក្ៅពីមនេះ 
រ៏អាចមម្ើលព័ត្៌មាន ំងមនេះតាម្រយៈ smart phone បាន 
ណដរ។ មបើសិនជាចំែង់របស់មោរអ្នរ និងចំែង់របស់ក្រុម្ហ ុនមិ្នក្តូ្វោន  មគអាចក្បាប់អ្ំពីចំែង់មនាេះមៅក្រុម្ហ ុនណដរ។ 

 

 
(មៅ p15) 

មបើសនិជាមោរអ្នរររមឃើញក្រុម្ហ ុនណដលចង់ចូលម វ្ើការ សូម្មៅរណនលងពិមក្ោេះរបស់ HelloWork។ 
ម្ន្តនរីសាា ប័នមនេះនឹង ដ្ល់មយាបល់សដីពីក្រុម្ហ ុន និងចំែុចសំខាន់ៗននការមក្ជើសមរើសបុគាលិររបស់មគ។ មលើសពីមនេះ 
ម្ន្តនរីសាា ប័ននឹងេូរស័ពាមៅ រ់េងនឹងក្រុម្ហ ុនមនាេះ មហើយក្បគល់ “លិខិត្ឧមេាសនាម្” ជូនមោរអ្នរយរមៅក្រុម្ហ ុន។ 

 

 
(មៅ p15) 

HelloWork រ៏មានការពិនិត្យនិងណែនាំសដីពីឯរសារដារ់ រយសុំចូលម វ្ើការ ដូចជា ឯរសារក្បវត្រិរូប ឬក្បវត្រិការងារ 
ឬណែនាំអំ្ពីរមបៀបេេួលការសមាភ សន៍ ឬឥរិយាបថ្មពលសមាភ សន៍ជាមដើម្ មហើយរ៏មានម វ្ើសិកាខ សាោ្ងណដរ។ 

 

មក្ៅពីមនេះ រ៏មានការ្ដលម់សវារម្មម្េងៗោន មៅតាម្ HelloWork នីមួ្យៗ្ងណដរ។ 
សដីពីក្បមភេ ឬខលឹម្សារននមសវារម្ម សូម្សួរមៅ HelloWork ណដលមៅជិត្្ាេះមោរអ្នរ។ 

 

មនេះគជឺា HelloWork ណដលមៅជតិ្្ាេះមោរអ្នរ 
 https://www.mhlw.go.jp/content/000637894.pdf  

 

មនេះគជឺា HelloWork ណដលមានអ្នរបរណក្ប 

 https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf 

សមូ្អ្ម្ាើញមៅ HelloWork 2 

④ HelloWork គជឺាសាា បន័ម្យួណដលមានម្ន្តនររីដាា ភបិាលម្វើការមដើម្បជីយួមោរអ្នររនុងការររការងារថ្ម។ី 
មត្ើមោរអ្នរដងឹឬមេ? 

1 ការពមិក្ោេះអ្ពំីការងារ 

2 ររក្រមុ្ហ នុណដលចងម់្វើការ 

3 
ការណែនាំចមំ េះក្រមុ្ហ នុណដលចងម់្វើការ 

4 
ជនំយួរនងុការររការងារ 



 

6 

 

“ការធានារា៉ា ប់រងការងារ” គឺជារបបមួ្យសក្មាប់មពលណដលមោរអ្នរបាត់្បង់ការងារ ឬឈប់ពីក្រុម្ហ ុន មហើយររការងារថ្មីមិ្ន 
បាន។ សូម្រុំបារម្ភអំ្ពីជីវភាពរស់មៅ មគនឹងមានក្បារ់ឧបត្ាម្ភពីការធានារា៉ា ប់រងមនេះ មដើម្បីឱ្យអាចររការងារថ្មីបាន។ 

 

 ខាងមក្កាម្មនេះគជឺានតី្វិិ្ មីដើម្បេីេួលក្បារព់ ី“ការធានារា៉ា បរ់ងការងារ” 
  

 

 

 

រនុងររែីណដលមោរអ្នរមាន “ប័ែណអ្នរចូលធានារា៉ា ប់រងការងារ” (※１) មហើយក្សបនឹងល័រខខ័ែឌ ននចំែុច  
(សូម្មម្ើល p7) មោរអ្នរអាចេេួលក្បារ់ពី “ការធានារា៉ា ប់រងការងារ” បាន (※２)។ 

（※１） មបើសិនជាម្វើការរនុងម្ួយអាេិត្យបានពី 20មមា ងម ើងមៅ មហើយម វ្ើការបាន 31នថ្ងម ើងមៅ 
ជាមោលការែ៍មោរអ្នរនឹងអាចេេួលប័ែណ មនេះពីក្រុម្ហ ុនបាន។ មបើសិនជាោម នមេ សូម្សួរក្រុម្ហ ុន។ 
មបើសិនជាក្រុម្ហ ុនម វ្សក្បណហសមិ្នបានម វ្ើនីតិ្វិ្ីមេ មោរអ្នរអាចមៅពិមក្ោេះនឹង HelloWork បាន។ 

（※２） ចំម េះអ្នរណដលម វ្ើការរនុងម្ួយអាេិត្យបានតិ្ចជាង 20មមា ង  ឬនិសេិត្បរមេសណដលមរៀនមពលនថ្ង 
ម្ិនអាចចូលបានមេ។ 

 

 
 

រនុងររែីណដលមោរអ្នរជាម្ុខសញ្ជា នន “ការធានារា៉ា ប់រងការងារ”  
រនុងររែីណដលមោរអ្នរជាម្ុខសញ្ជា នន “ការធានារា៉ា ប់រងការងារ” មពលណដលឈប់ពីក្រុម្ហ ុន មគនឹងក្បាប់មោរអ្នរឱ្យ 
“មបាេះក្តា ឬចុេះហត្ាមលខាមលើ 『លិខិត្បញ្ជា រ់ការឈប់ពីការងារ』” មហើយមគនឹងចុេះអ្ំពីក្បារ់ឈនួល 
និងម្ូលមហត្ុននការឈប់ពីក្រុម្ហ ុនមៅមលើ “លិខិត្បញ្ជា រ់ការឈប់ពីការងារ”（  មៅ p10） 

ដូមចនេះសូម្ពិនិត្យបញ្ជា រ់មម្ើលថា មត្ើមូ្លមហតុ្ននការឈប់ពីក្រុម្ហ ុនមនាេះក្ត្ឹម្ក្ត្ូវឬមេ។ 
 

រនងុររែីណដលមោរអ្នរជារម្មររនមិយាជិត្ននការប្ាូន (អ្នរបមងកើត្រិចចសនយការងារនឹងក្រុម្ហ នុប្ាូនរម្មររ 
មហើយមៅម្វើការមៅក្រុម្ហ ុនម្េង) 
មពលណដលមោរអ្នរឈប់ពីក្រុម្ហ ុនប្ាូនរម្មររ ម្ិនណម្នចប់រិចចសនយរវាងក្រុម្ហ ុនប្ាូនរម្មររ 
និងក្រុម្ហ ុនណដលម្វើការមនាេះមេ “ក្រុម្ហ ុនប្ានូរម្មររ” នឹងក្បាប់មោរអ្នរឱ្យ “មបាេះក្តា ឬចុេះហត្ាមលខាមលើ 
『លិខិត្បញ្ជា រ់ការឈប់ពកីារងារ』” ។ ដូមចនេះសូម្ពិនិត្យបញ្ជា រ់មម្ើលថា មត្ើម្ូលមហត្ុននការឈប់ពី “ក្រុម្ហ ុនប្ាូន” 
មនាេះក្ត្ឹម្ក្ត្ូវឬមេ។ 

 

 

 

ក្រុម្ហ ុននឹងដារ់ “លខិិត្បញ្ជា រ់ការឈប់ពីការងារ” មៅ HelloWork មហើយ HelloWork នឹងក្បគល់ 
“ប័ែណឈប់ពកីារងាររបស់អ្នរចលូការធានារា៉ា ប់រងការងារ” (មៅថា “ប័ែណឈប់ពកីារងារ-1” និង “បែ័ណឈប់ពីការងារ-2”) 
មៅឱ្យក្រុម្ហ នុ។ ក្រមុ្ហ ុននឹងក្បគល់“ប័ែណឈបព់ីការងារ-1” និង“បែ័ណឈប់ពីការងារ-2” មនាេះជូនមោរអ្នរ។ មពលមនាេះ 
សូម្ពិនិត្យបញ្ជា រ់មម្ើលម្ដងមេៀត្ថា មត្ើក្បារ់ឈនួល និងម្លូមហត្ុននការឈប់ពីក្រុម្ហ ុនមនាេះក្ត្ឹម្ក្ត្វូឬមេ（

 
មៅ p10）។ 

មបើសិនជាក្រមុ្ហ ុនម្ិនក្បគល់បែ័ណឈប់ពីការងារជូនមេ  សូម្មៅសួរ HelloWork។ 
 

បែ័ណឈប់ពកីារងារ-1 នងិ បែ័ណឈបព់កីារងារ-2 គជឺាបែ័ណ ណបបមនេះ 

 https:// www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/info_1_e2_01.pdf 

 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/info_1_e7_01.pdf 
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2 

? 

3 

? 

⑤ មពលណដលបាត្ប់ង់ការងារ ឬមពលណដលឈបព់ីក្រមុ្ហ នុ មហើយររការងារថ្មមី្និបាន 
សមូ្រុំបារម្ភអ្ពំជីីវភាពរស់មៅ អាចមានររែណីដលអាចេេលួក្បារព់ ី“ការធានារា៉ា បរ់ងការងារ” បាន។ 
មត្ើមោរអ្នរដងឹឬមេ? 



 

7 

 
 

អ្នរណដលអាចម្វើការងារភាល ម្ៗបាន សូម្មៅម្វើនីត្ិវិ្ ីសមក្ម្ចនូវលរខែៈសម្បត្រិននការេេួល (HelloWork ជាអ្នរសមក្ម្ចថា 
នឹងជូនក្បារ់មោរអ្នរឬមេ)។ (អ្នរណដលម្ិនអាចម្វើការងារភាល ម្ៗបានមេ សូម្មៅ p9) មពលឈប់ពកី្រុម្ហ នុ សូម្ម្វើនតី្ិវិ្ីភាល ម្ៗ។ 
រំ ងុមពលណដលអាចេេួលក្បារ់គឺ បានក្ត្ឹម្ម្ួយឆ្ន ំ មដាយគិត្ពីនថ្ងបនាា ប់នននថ្ងណដលមោរអ្នរឈប់ពីក្រុម្ហ នុ។ 
មបើសិនជាមោរអ្នរមៅ HelloWork យឺត្មពលមវោ េឹរក្បារ់ណដលនឹងអាចេេួលបានរច៏ុេះថ្យណដរ។ មបើសិនជាមោរអ្នរមៅ 
HelloWork ម្ួយឆ្ន ំមក្កាយមពលឈប់ពីក្រមុ្ហ ុន មោរអ្នរម្ិនអាចេេួលក្បារ់មនេះបានមេ។ 

 

 
 

 

 

មដើម្បីេេួលក្បារ់ ជាមោលការែ៍ រនងុរ ំងុមពល ២ឆ្ន  ំម្នុនថ្ងណដលមោរអ្នរឈបព់កី្រមុ្ហ នុ 
មោរអ្នរក្ត្វូណត្ជាអ្នរមៅមក្កាម្ការធានារា៉ា បរ់ងការងារ យា ងត្ចិ ១២ណខ (រ ំងុមពលចលូការធានារា៉ា បរ់ងការងារ)។ 
រ៏ប ុណនររនុងររែីដូចត្មៅ ឱ្យណត្ជាអ្នរមៅមក្កាម្ការធានារា៉ា បរ់ងការងារយា ងត្ចិ ៦ណខ រនងុរ ំងុមពល ១ឆ្ន ំ 
ម្ុននថ្ងណដលមោរអ្នរឈប់ពីក្រុម្ហ នុ បានមហើយ។ 

 

⚫ ររែណីដលមោរអ្នរបានឈបព់កី្រមុ្ហ នុមដាយសារក្រមុ្ហ នុរេយ័្ន ឬមដញមចាល ជាអាេិ៍ (គជឺាអ្នរមានលរខែៈសម្បត្រិេេួលពមិសស 
(  មៅ p10)) 

⚫ រនុងររែណីដលបានឈបព់កី្រមុ្ហ ុនមដាយសារណត្រិចចសនយការងារមានរែំត្រ់ ំងុមពល មហើយក្រមុ្ហ នុម្និបនររចិចសនយ ឬមដាយ
សារម្ូលមហត្ណុដលម្និអាចមជៀសវាងបាន (គជឺាអ្នរឈបព់ីការងារមដាយម្ូលមហត្ុពមិសស (  មៅ p10)) 

 

  

4 

5 

? 

? 

(ឧ ហរែ៍) ឧ ហរែ៍ មោរអ្នរណដលអាចេេួលក្បារប់ាន “ចនំួន ១៥០នថ្ង” ណត្មបើសិនជាបានម្វើនីត្ិវិ្ ីយឺត្យា វ 
មោរអ្នរអាចេេួលក្បារ់បានពីនថ្ងណដលមានការសមក្ម្ចថា អាចេេួលក្បារ់ រហូត្ដល់នថ្ងណដលរ ំងុមពលម្យួឆ្ន ំបានរនលង 
មដាយគតិ្ពនីថ្ងណដលមោរអ្នរបានឈបព់កី្រមុ្ហ នុប មុណាណ េះ។ 

 រ ំងុមពលអាចេេលួ(១ឆ្ន ំ) ម្និអាចេេលួបានមេ 
      

   រ ំងមពលរងច់ាំ (៧នថ្ង) រក្ម្តិ្ម្និឱ្យេេលួ(៣ណខ) ្ដលជ់នូ ១២០នថ្ង ៣០នថ្ង  

        

នថ្ងបនាា បន់ននថ្ងឈបព់កី្រមុ្ហ នុ នថ្ងសមក្ម្ចថាមានលរខែៈសម្បត្រអិាចេេលួ នថ្ងចប់រ ំងុមពលអាចេេលួ 
 



 

8 

 
 

សូម្យរឯរសារខាងមក្កាម្មនេះ មៅ HelloWork ណដលសាិត្មៅជិត្្ាេះមោរអ្នរ មដើម្បីដារ់ រយសុំររការងារថ្មី។ 
(សដីពីការដារ់ រយសុំររការងារ សមូ្មៅ p13) HelloWork នងឹពិនិត្យមម្ើលឯរសារណដលមោរអ្នរដារ់ មហើយបញ្ជា រ ់
ក្ពម្ ំងសមក្ម្ចអ្ំពីលរខែៈសម្បត្រិននការេេួល។ 

 

【 របសណ់ដលក្ត្វូយរមៅ HelloWork 】 
1. ប័ែណឈបព់ីការងារ-1 ណដលបានេេលួពីក្រមុ្ហ នុ (សូម្បំមពញម ម្ េះ  គែនី្នាោរជាមដើម្ មដាយខលួនឯង)  

2. ប័ែណឈបព់ីការងារ-2 ណដលបានេេលួពីក្រមុ្ហ នុ 
3. ប័ែណ មលខរូដបគុាល ឬមៅថា មា យណាំបាកាត្ 

※ មបើសិនជាពុំមានមា យណាំបាកាត្មេ 

① ប័ែណជូនដំែឹងអ្ំពីមលខរូដបុគាល ឬប័ែណ ក្បជាពលរដាណដលមានការបញ្ជា រ់ចំែុចនានា ណដលមានមលខរូដបុគាល 

② ឯរសារបញ្ជា រ់អ្ត្រសញ្ជា ែណដលមានរូបថ្ត្ ដូចជាប័ែណសាន រ់មៅ ឬលិខិត្ឆលងណដន ជាមដើម្ 

4. ក្តា (មក្បើបានណត្ក្តាឆ្ល រ់ មក្ៅពីក្តាមៅស ូ) 
5. រូបថ្ត្ ២សនលរឹ (មក្បើរូបថ្ត្ថ្មីៗ, ថ្ត្ រ់រណាដ លខលួនខាងមលើចំពីម្ុខ, េំហំ 3.0 ㎝×2.5 ㎝ ) 
6. មសៀវមៅ្នាោរ ឬកាត្្នាោរ (ណដលមានម ម្ េះមោរអ្នរ) 

 

 

 

មពលណដលមោរអ្នរអាចេេួលក្បារប់ាន សូម្ចូលរួម្រនុង “រម្មវិ្ ីពនយល់អ្ំពីការធានារា៉ា ប់រងការងារ”។ រនងុរម្មវិ្ីមនេះ 
មោរអ្នរនឹងេេួលលខិិត្បញ្ជា រថ់ា អាចេេលួក្បារ់ (“លិខតិ្បញ្ជា រអ់្នរមានលរខែៈសម្បត្រិេេួលការធានារា៉ា ប់រងការងារ” ជាមដើម្។ 
បនាា ប់ម្រ ម្ន្តនរីសាា បន័នឹងពនយល់អ្ពំីនីត្ិវិ្ីណដលក្ត្ូវម្វើ មក្កាយពីមនាេះ។ 

 

លិខតិ្បញ្ជា រអ់្នរមានលរខែៈសម្បត្រេិេលួការធានារា៉ា បរ់ងការងារ គជឺាឯរសារណបបមនេះ។ 

 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/info_1_e5_02.pdf 

 

 

 

មោរអ្នរក្ត្ូវររការងារម្វើ (សរម្មភាពររការងារ) តាម្រយៈ HelloWork ឬក្រមុ្ហ ុនណែនាំអ្ំពី្នធានម្នុសេឯរជន។ 
ជាមោលការែ៍ មោរអ្នរក្ត្ូវមៅ HelloWork បួនអាេិត្យម្ដង មហើយសរមសរ 
“ឯរសារក្បកាសសុំការេេួលសាា លក់ារបាត្់បងក់ារងារ” ក្ពម្ ំងម្វើរបាយការែស៍ដីពីសរម្មភាពររការងារ ជូនម្ន្តនរ ី
HelloWork។ មបើសនិជាមគេេលួសាា ល់ថា មោរអ្នររំពុងបាត្់បងក់ារងារ (ោម នការងារ) ក្បណហលជាម្ួយអាេិត្យមក្កាយ 
មគនឹងប្ចូលក្បារ់មៅរនងុគែនី្ នាោររបស់មោរអ្នរ។ រើឯេឹរក្បារវ់ិញ ខុសៗោន មៅតាម្ម្ូលមហត្ ុជាអាេិ៍ 
ននការឈប់ពីក្រុម្ហ ុន។ 

（※）មដើម្បីេេួលក្បារ ់ក្ត្ូវម្វើសរម្មភាពណដលមគេេួលសាា ល់ថាជា “សរម្មភាពជារ់ណសដងននការររការងារ” យា ងត្ិច ២ដង រនងុ 
៤អាេិត្យ។  សរម្មភាពណដលអាចឱ្យមគេេួលសាា ល់ថាជា“សរម្មភាពជារ់ណសដងននការររការងារ” មានដចូត្មៅ។ 

 

⚫ ដារ ់រយសុំម្វើការ 
⚫ មៅពមិក្ោេះនងឹ HelloWork ឬក្រុម្ហ ុនណែនំាអ្ពំី្ នធានម្នុសេឯរជន ឱ្យមគជួយររក្រមុ្ហ នុររបគុាលរិ។ 
⚫ ចូលរមួ្រនងុសកិាខ សាោរបស ់HelloWork ឬក្រមុ្ហ នុណែនំាអ្ពំី្នធានម្នសុេឯរជន។ 
⚫ ចូលរមួ្រនងុរម្មវិ្ ីពនយលរ់បសក់្រុម្ហ នុ 
⚫ ក្ប ងយរវញិ្ជា បែ័ណ បក័្ត្ម្េងៗ ជាមដើម្ 
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ឯរសារក្បកាសសុកំារេេលួសាា លក់ារបាត្់បងក់ារងារ គជឺាឯរសារណបបមនេះ 

 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/info_1_e4_01.pdf 

 

 

 
※អ្នរណដលអាចម្វើការបានភាល ម្ៗ សូម្មៅ p6។ សូម្ម្វើនតី្ិវិ្ីភាល ម្ៗ។ 

 
 

អ្នរណដលបានឈប់ពីក្រមុ្ហ ុន មហើយម្ិនអាចម្វើការបានភាល ម្ៗ រអ៏ាចេេួលក្បារ់ព ី“ការធានារា៉ា ប់រងការងារ” បានណដរ។ ឧ ហរែ ៍
អ្នរខាងមក្កាម្មនេះ មពលឈប់ពីក្រុម្ហ ុន មហើយ ៣១នថ្ងបានរនលង្ុត្មៅ សូម្មៅ HelloWork ដារ ់រយសុំ 
“ រយសុំពនយររំ ុងមពលអាចេេលួ”។ 

 

① ម្និអាចម្វើការបានមដាយសារមានជម្ង ឺឬរបសួ 

② ម្និអាចម្វើការបានមដាយសារមានន្ាម េះ  សក្មាលរនូ  ឬចិ្ ចមឹ្រនូ (សក្មាបណ់ត្ររែណីដលរនូមានអាយមុក្កាម្ ៣ឆ្ន ំ) 
(រមួ្ ំងអ្នរណដលរពំងុពយបាលមដើម្បឱី្យមានរនូ) 

③ ម្និអាចម្វើការបានមដាយសារណត្ក្ត្វូមម្ើលោំ រសាចញ់ាត្ ិ

④ ឈបព់កីារងារ មដាយសារណត្ចលូនវិត្រនម៍ានអាយ ុ៦០ឆ្ន មំ ើងមៅ មហើយចងឈ់បស់ក្មារម្យួរយៈមពល 

 

 

 

មបើសិនជាបានដារ់ រយសំុមនេះមហើយ មៅមពលណដលអាចម វ្ើការបានវិញ មពលមៅររការងារម វ្ើ អាចេេួលក្បារ់បាន។ 
 

 

 

  

1 

2 

⑥ ម េះជាម្និអាចម្វើការបានភាល ម្ៗរម៏ដាយ ណត្បនាា ប់ពអីាចម្វើការមហើយ រម៏ានររែណីដលអាចេេលួក្បារ់ព ី
“ការធានារា៉ា បរ់ងការងារ” បានណដរ។ 
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មសចរដពីនយលអ់្ពំីម្មូហត្សុខំាន់ៗ ននការឈបព់កី្រុម្ហ នុរបសម់ោរអ្នរ 
 

① ការមដញមចាល មពលក្រុម្ហ ុនបងាា ប់ឱ្យមោរអ្នរ “ឈប”់ មដាយសារម្ូលមហត្ុខាងក្រុម្ហ ុន 
② ការរេ័យ្ន មពលឈប់មដាយសារក្រុម្ហ ុនរេ័យ្ន 

③ ការដារ ់រយសុឈំបត់ាម្រយៈការររអ្នរឈបព់កី្រមុ្ហ នុមដាយសមរ័ចតិ្រពនីមិយាជរ 
ឬការមលើរេរឹចតិ្រឱ្យឈប ់

មពលណដលក្រុម្ហ ុនក្បាប់មោរអ្នរថា “មម្ ច ចង់ឈបឬ់មេ?” 
មហើយមោរអ្នរមឆលើយថា “ចង”់ 

④ ការឈបជ់លួបគុាលរិមដាយសារម្ូលមហត្ុខាងក្រមុ្ហ នុ (៣ឆ្ន ំម ើងមៅ) 
 

រនុងររែីណដលមោរអ្នរម្វើការមដាយមានរិចចសនយការងារមានរំែត្់រំ ុងមពល 
មហើយរិចចសនយការងារមនាេះក្ត្ូវបានពនយរប ុនាម នដងមហើយ 
ណត្មដាយសារម្ូលមហត្ុខាងក្រុម្ហ ុន មគឈបព់នយរមដាយការបនាា ន់ 
មហើយប្ចប់រិចចសនយ 

⑤ ការឈបជ់លួបគុាលរិមដាយសារម្ូលមហត្ុខាងក្រមុ្ហ នុ (មក្កាម្៣ឆ្ន ំ) រនុងររែីណដលមោរអ្នរម្វើការមៅរនុងក្រុម្ហ ុនដណដលបានត្ិចជាង៣ឆ្ន ំ 
មហើយរិចចសនយការងារមនាេះមានរំែត្់រំ ុងមពល មៅមពលចប់រិចចសនយ 
មោរអ្នរចងប់នរ ណត្ក្រុម្ហ នុម្ិនបនរជូន 

⑥ ការឈបព់កី្រមុ្ហ ុនមដាយមានម្ូលមហត្កុ្ត្ឹម្ក្ត្វូ មពលណដលមោរអ្នរឈប់មដាយចិត្រខលួនឯង 
មដាយមានម្ូលមហត្ុណដលម្ិនអាចមជៀសវាងបាន ដូចជាមានជម្ងឺ ឬរបួស 
ឬមានន្ាម េះ ឬក្ត្ូវចិ្ចឹម្រូន ឬោំ រក្គួសារ ជាមដើម្ 

⑦ ការចប់រចិចសនយ មក្ៅពមីនេះ មពលណដលជារិចចសនយការងារមានរំែត្់រំ ងុមពល មហើយមោរអ្នរបានដឹងថា 
ោម នការបនររិចចសនយ  មហើយមគម្ិនបនររិចចសនយ 

⑧ ការចលូនវិត្រន ៍ មពលណដលមោរអ្នរមានអាយុមសមើនឹងអាយុណដលមគបានរំែត្់ថា 
“ក្ត្ូវឈប់ពីក្រុម្ហ ុនមៅមពលមានអាយុ ០០”។ 

⑨ ការប្ឈបព់ីការងារមដាយសាររំហសុសាម្ីខលនួ មពលណដលមោរអ្នរក្ត្ូវក្រុម្ហ ុនដារ់េែឌ រម្ម 
មដាយសារការក្បក្ពឹត្រអាក្ររ់របស់មោរអ្នរ មហើយក្រុម្ហ ុនបានបងាា ប់ 
“ឱ្យឈប”់ 

⑩ ការឈបព់កីារងារមដាយោម នម្លូមហត្កុ្ត្មឹ្ក្ត្វូ មពលឈប់ពីក្រុម្ហ ុនមដាយឆនាៈខលួនឯង 
 

 “អ្នរមានលរខែៈសម្បត្រិេេួលពិមសស”  “អ្នរឈប់ពីការងារមដាយម្ូលមហត្ុពិមសស” គឺជា 
■អ្នរមានលរខែៈសម្បត្រេិេលួពមិសស・・・អ្នរណដលបានឈបព់ីការងារមដាយោម នមពលមវោក្គប់ក្ោន់មដើម្បីមក្ត្ៀម្ររការងារថ្ម ី
មដាយសារណត្ក្រុម្ហ ុនរេ័យ្ន ឬក្រុម្ហ ុនមដញមចាល (ឧ ហរែ៍ខាងមលើមនេះ គឺអ្នររនុងចំែុច ①～④) 
■អ្នរឈបព់កីារងារមដាយម្លូមហត្ពុមិសស គឺជាអ្នរមក្ៅពអី្នរមានលរខែៈសម្បត្រិេេលួពិមសស មហើយមានរិចចសនយការងារមាន
រំែត្់រំ ុងមពល ណត្មគម្ិនបនរឱ្យ ឬមានម្ូលមហត្ុណដលម្និអាចមជៀសវាងបាន (ឧ ហរែ៍ខាងមលើមនេះ គឺអ្នររនុងចែុំច ⑤ និង⑥) 

 

ការវិនិចឆ័យមដើម្បឱី្យដឹងថា ក្ត្ូវជា “អ្នរមានលរខែៈសម្បត្រិេេួលពិមសស”  
“អ្នរឈប់ពីការងារមដាយម្ូលមហត្ុពិមសស” 

HelloWork នឹងម្វើការសមក្ម្ចថា មោរអ្នរក្ត្ូវជា អ្នរមានលរខែៈសម្បត្រិេេលួពិមសស ឬ 
អ្នរឈប់ពីការងារមដាយម្ូលមហត្ពុិមសស។ មោរអ្នរក្ត្វូដារ់ឯរសារបញ្ជា រ់ឱ្យបានក្ត្ឹម្ក្ត្ូវអ្ពំីម្ូលមហត្ុននការឈប់ពីក្រមុ្ហ ុន។ 
រនុងររែីណដល “ម្ូលមហត្ុឈបព់ីក្រុម្ហ ុន” គតិ្មដាយក្រុម្ហ ុន ខុសោន នឹងម្ូលមហត្ុណដលមោរអ្នរបានក្បាប់  HelloWork 
នឹងពិនិត្យមម្ើលឯរសារណដលបានេេលួពីមោរអ្នរ និងឯរសារណដលបានេេួលពីក្រមុ្ហ ុន 
មហើយម្វើការរែំត្់អ្ំពមី្ូលមហត្ុននការឈប់ពីក្រមុ្ហ ុន។  

? 
អ្វមីៅអ្នរមានលរខែៈសម្បត្រិេេួលពមិសស, អ្វមីៅអ្នរឈបព់កីារងារមដាយម្លូមហត្ពុមិសស ? 
សូម្បញ្ជា រម់ម្ើលអ្ពំីម្លូមហត្នុនការឈបព់កី្រមុ្ហ នុ។ 
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ឈប់ពកីារងារ 

 

ដារ ់រយសុរំរការងារ នងិ 
សមក្ម្ចអ្ពំលីរខែៈសម្បត្រិេេលួ 

 

រម្មវិ្ ពីនយលអ់្ពំកីារធានារា៉ា បរ់ងការងារ 

 

ចបរ់ ំងុមពលរងច់ាំ 

  

 
រក្ម្តិ្ការ្ដល ់

  

េេលួសាា លក់ារបាត្ប់ងក់ារងារ 

 

បងក់្បារឧ់បត្ាម្ភម្លូដាា នជនូ 

 

ជាមោលការែ ៍
មគរែំត្ន់ថ្ងេេលួសាា លរ់បសម់ោរអ្នរ 

៤អាេតិ្យម្ដង 

  

 
ចលូម្វើការ 

  

ប្ចបក់ារ្ដល ់

 

 

  

លំហូរនននីតិ្វិ្ីមដើម្បីេេួល 

ចំម េះអ្នរឌណដលឈប់ពកីារងារមដាយខលនួឯងម្ូលមហត្ផុ្ទា លខ់លួន ជាអាេិ៍ 
មគម្និ្ដលក់្បារឧ់បត្ាម្ភម្លូដាា នចំននួ៣ណខណថ្ម្មេៀត្ 
មដាយគតិ្ពីនថ្ងបនាា បព់ីនថ្ងបចបរ់ ំុងមពលរងច់ាំ។ មនេះមគមៅថា 
“ការរក្ម្តិ្ការ្ដលត់ាវកាលិរ”។ 

សូម្ដារឯ់រសារក្បកាសសុំការេេួលសាា ល់ការបាត្ប់ងក់ារងារមៅរាលន់ថ្ងេេលួសាា ល់កា
របាត្ប់ងក់ារងារ (ជាមោលការែ ៍៤អាេិត្យម្ដង)។ 
មគម្វើការេេលួសាា លអ់្ំពកីារបាត្់បងក់ារងារមដាយបញ្ជា រ់អ្ពំភីាពមានការងារឬមេ 
សរម្មភាពររការងារ ជាមដើម្។ 

មគនងឹប្ចលូក្បារឧ់បត្ាម្ភម្លូដាា នតាម្ចនំនួនថ្ងណដលមានការេេលួសាា លថ់ាបានបាត្ប់ងក់ារងារមៅរនុ
ងគែនី្ នាោររបសម់ោរអ្នរ។ (រ ំងុមពលម្ារចលូ ខសុៗោន មៅតាម្្នាោរនមី្យួៗ) ជាេមូៅ 
ក្ត្ូវការក្បណហល១អាេតិ្យ ដមូចនេះសមូ្អា្យក្សយ័)។ 

សូម្មៅពមិក្ោេះអ្ំពកីារងារ 
មោរអ្នរអាចមម្ើលពត័្៌មានសដពីីការររបគុាលរិ ឬពិមក្ោេះអ្ពំីការងារ 
ម េះជានថ្ងម្េងពនីថ្ងម្វើការេេួលសាា លរ់ប៏ានណដរ។ 
សូម្ម្វើសរម្មភាពឱ្យសរម្ម មដើម្បអីាចររការងារបានមលឿន ន់មពលមវោ។ 

មានររែណីដលអាចេេលួក្បារឧ់បត្ាម្ភការចលូម្វើការម្ដងមេៀត្ 
ក្បារឧ់បត្ាម្ភជក្ម្ុញការម្វើការជាប់ោប ់ក្បារឧ់បត្ាម្ភការចូលម្វើការ 
ក្បារឧ់បត្ាម្ភមរៀបចចំូលម្វើការជាក្បចាំ ក្បារត់ាវកាលិរសក្មាប់ម្នសុេចាសច់លូម្វើការ 
ជាមដើម្ ណដលជាក្បារ់តាវកាលរិចមំ េះការចលូម្វើការម្ដងមេៀត្។ 

ម េះជាមក្កាយមពលប្ចប់ការ្ដលរ់ម៏ដាយ រ៏អាចមក្បើមសវារម្មពមិក្ោេះការងារបានណដរ។ 
សូម្អ្ម្ាើញម្រ HelloWork មដាយរុឱំ្យមានការរអាលចិត្រ។ 

សូម្សាម្ខីលនួណដលម្វើនីត្វិិ្ ីេេួល យរឯរសារចាំបាចម់្រ HelloWork។ មៅ 
HelloWork មគនងឹបញ្ជា រ់មម្ើល នងិសមក្ម្ចអ្ំពលីរខែៈសម្បត្រនិនការេេលួតាម្ 
រយៈឯរសារណដលក្ត្វូបានដារ ់ជាមដើម្។ 

មគនងឹជនូឯរសារចាំបាច ់ដចូជាលខិិត្អ្នរមានលរខែៈសម្បត្រេិេួល ជាមដើម្។ 
ម្យ ងមេៀត្ មគនឹងពនយលអ់្ំពរីមបៀបម្វើនតី្ិវិ្ េីេលួការធានារា៉ា ប់រងការងារ 
ឬអ្ពំសីរម្មភាពររការងារ។ 

※រម្មវិ្ ពីនយល់អ្ពំកីារធានារា៉ា បរ់ងការងារ 
អាចម្វើម ើងមក្កាយមពលរ ំងុមពលរងច់ាំរនលង្តុ្រម៏ានណដរ។ 

“រ ំងុមពលរងច់ាំ” គឺជារ ំងុមពលណដលមានសាា នភាពោម នការងារ 7នថ្ង 
មដាយគតិ្ពីនថ្ងណដលបានេេួលនវូការសមក្ម្ចថា មានលរខែៈសម្បត្រិេេលួ។ 
រ ំុងមពលមនេះ ម្និណម្នជារម្មវត្ាុននការ្ដលក់ារធានារា៉ា បរ់ងការងារមេ។ 
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មៅជប ុន ការងារណដលអាចម វ្ើបានខុសោន មៅតាម្លរខែៈសម្បត្រិននការសាន រ់មៅ។ 
សូម្មម្ើលរនុងប័ែណសាន រ់មៅរបស់មោរអ្នរ មហើយបញ្ជា រ់មម្ើលអំំ្ពីលរខែៈសម្បត្រិននការសាន រ់មៅ។ 

 

❶ មបើសិនជា មោរអ្នរជាអ្នរសាន រម់ៅអ្ចនិន្តនរយ,៍ ជាសហព័េធជាអាេិ៍របសជ់នជាត្ជិប នុ, 
ជាសហពេ័ធជាអាេិ៍របសអ់្នរសាន រម់ៅអ្ចនិន្តនរយ,៍ ជាអ្នរសាន រម់ៅមានរ ំុងមពលរែំត្់ 

 

អាចម្វើការងារអ្វរីប៏ានណដរ។ 
 

❷ មបើសនិជាការងារបមចចរមេស ចមំែេះដងឹអ្ំពមី្នសុេសាន្តសដ  ការងារអ្នររជាត្,ិ ជនំាញរក្ម្តិ្ខពស,់ 
ការងារោំ រ,ជនំាញ, ជនំាញពមិសស ជាមដើម្ 

 

លរខែៈសម្បត្រនិនការសាន រម់ៅ ក្ត្វូបានរែំត្ម់ៅតាម្ខលមឹ្សារការងារ។ 
(ឧ ហរែេ៍១ី) អ្នរម្វើការងារ “បមចចរមេស ចមំែេះដងឹអ្ពំមី្នសុេសាន្តសរ  ការងារអ្នររជាត្ិ”) 

⚫ ក្ត្ូវប្ចប់ការសិរាមៅម្ហាវិេយលយ័ ឬការសិរាជំនាញពិមសសមៅសាោឯរមេស 
⚫ ចាំបាច់ម្វើការងារ រព់ន័ធនងឹម្ខុវជិាា ជនំាញណដលបានសរិាមៅម្ហាវេិយលយ័ ឬសាោឯរមេស （※１）។ 

មគនឹងម្វើការវិនចិឆ័យម្ិនជាត្ឹងរុ៉ឹង សដីពីេំនារ់េំនងការងារនឹងម្ខុវជិាា ជំនាញមៅម្ហាវិេយល័យ（ ※ ２ ）។ 
មគម្ិនណម្នមម្ើលណត្សញ្ជា ប័ក្ត្មោរអ្នរប ុមណាណ េះមេ គឺមម្ើល ំងតារាងពិនាុ (មក្រដតិ្ ំងអ្ស់ណដលយរបាន 
មហើយមានសរមសររនុងមនាេះ) មដើម្បពីិនិត្យមម្ើលអ្ពំីេំនារ់េនំង្ងណដរ។ 

※１ ឧ ហរែ៍ននការេេលួសាា ល់ថាមានេំនារ់េំនង 
⚫ អ្នរណដលមចញពីម្ហាវិេយល័យវិសវរម្ម មៅម្វើការងារបមចចរមេស ឬក្សាវក្ជាវមៅក្រុម្ហ ុន្លិត្មក្គឿងអ្គាិសន ី
⚫ អ្នរណដលបានប្ចប់ការសិរាម្ុខវិជាា មសាភែភាពមៅសាោឯរមេសជប ុន 

មហើយចូលម្វើការអ្ភិវឌឍមក្គឿងសអំាងកាយ ឬការងារមា មឃេិញ មៅក្រមុ្ហ ុនលរ់មក្គឿងសំអាងកាយ 
※２ ម េះជាររែីណដលម្ិនអាចេេួលសាា ល់អ្ំពីេនំារ់េំនងការងារនិងជំនាញមដាយផ្ទា ល ់ពី “ឯរមេស” 

រ៏មដាយ រ៏មគម្វើការវិនចិឆ័យមដាយពនិិត្យមម្ើល “ម្ុខវិជាា ” ណដលបានសរិា ំងអ្ស ់មហើយវនិិចឆ័យថា 
មត្ើមានចំមែេះដឹងចាំបាច់សក្មាប់ការងារណដលចង់ម្វើមនាេះណដរឬមេ។ ម្យ ងមេៀត្ ចំម េះអ្នរណដល 
បចចុបបននចង់ម្វើការងារណាម្ួយណដលធាល ប់បានម្វើក្បណហល៣ឆ្ន ំមហើយ ម េះជាោម ន រ់ពន័ធនឹង “ឯរមេស” 
ណដលបានសិរាមៅម្ហាវិេយល័យ ជាអាេិ៍ រ៏មដាយ រ៏មគនឹងម្វើការវិនិចឆយ័មដាយេន់ភលន់ណដរ។ 

(ឧ ហរែេ៍២ី) អ្នរមាន “ជនំាញពមិសស” 
⚫ អ្នរណដលបានប្ចប់ការហវឹរហវឺនជំនាញមលខ២⇒ការងារដូចការងារណដលបានហវឹរហវឺនជំនាញ 
⚫ អ្នរណដលបានក្ប ងជាប់⇒អាចម្វើការងារណត្អ្ំពីវសិ័យណដលបានក្ប ងជាប់ប ុមណាណ េះ។ 

ម្ិនអាចម្វើការងារណដលម្ិនបានហវរឹហវឺនជំនាញ មហើយម្ិនបានក្ប ងជាប់បានមេ។ ម្យ ងមេៀត្ 
ជំនាញ ំងមនេះមានណត្វិស័យពិមសស ១៤ ប ុមណាណ េះ ដូចជា ការងារសែំង់ រសរិម្ម ជាអាេិ៍។ 

  

1 

សមូ្មៅររការងារថ្ម។ី 3 

⑦ ការងារណដលអាចម្វើបាន គខឺសុោន មៅតាម្លរខែៈសម្បត្រនិនការសាន រម់ៅ។ មត្ើមោរអ្នរដងឹឬមេ? 
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❸ ររែនីនការម្រសិរាមៅជប ុន ឬ ម្រសាន រម់ៅជាម្យួក្គសួារ 
 

សមូ្មៅម្នារីអ្មនារ ក្បមវសនដ៍ារ ់រយសុំ “ការអ្នញុ្ជា ត្ម្វើសរម្មភាពមក្ៅលរខែៈសម្បត្រិ” មដើម្បេីេលួការអ្នញុ្ជា ត្ ។ 
មោរអ្នរនងឹអាចម្វើការបានក្ត្មឹ្ ២៨មមា ងរនងុម្យួអាេតិ្យ។ អ្នរណដលម្រសរិាមៅក្បមេសជប នុ អាចម្វើការបាន 
៨មមា ងរនងុម្យួនថ្ង រនងុរ ំងុមពលវសិម្កាលរយៈមពលណវង ដចូជាវសិម្កាលរដវូផ្ទក រើរជាមដើម្។ ម្យ ងមេៀត្ 
ចមំ េះនសិេតិ្ណដលនងឹប្ចបក់ារសរិា មហើយមានគមក្មាងនងឹបដរូលរខែៈសម្បត្រនិនចែុំច ❷ 

អាចររក្រមុ្ហ នុម្វើការងារណដលមានខលមឹ្សារណដលជារម្មវត្ានុនចែុំច ❷ បាន។ 
 

❹ ររែនីនការហវរឹហវនឺជនំាញ 

 

ជាមោលការែ ៍មពលម្រជប នុ ក្ត្វូម្វើការមៅក្រមុ្ហ នុដណដលរហតូ្។ មបើសនិជាចងឈ់ប ់សមូ្មៅពមិក្ោេះនងឹ 
“អ្ងាភាពក្គបក់្គង” ឬ “អ្ងាការហវរឹហវនឺជនំាញសក្មាបជ់នបរមេស” មដើម្បរីរក្រមុ្ហ នុថ្ម។ី 
រប៏ ណុនររនងុររែណីដលអាចេេលួក្បារន់ន “ការធានារា៉ា បរ់ងការងារ” សមូ្មៅម្វើនតី្វិិ្ មីៅ HelloWork។ 

 

❺ ររែនីនលរខែៈសម្បត្រិកននការសាន រម់ៅមក្ៅពមីនេះ 

 

ជាមោលការែ ៍ម្និអាចម្វើការបានម ើយ។ រប៏ ណុនរ មបើសនិជាមានគមក្មាងនងឹបដរូមៅលរខែៈសម្បត្រនិនការសាន រ់
មៅននចែុំច ❶ ឬ ❷ អាចមៅររក្រមុ្ហ នុម្វើការបាន។ 

 

 

 

អ្នរណដលមានលរខែៈសម្បត្រិននការសាន រ់មៅននចែុំច ❶ ❷ ❸ មពលណដលចង់ម្វើការបញ្ជា រថ់ា មត្ើខលនួអាចម្វើការអ្វីខលេះបាន 
អាចមៅម្នាីរអ្មនារ ក្បមវសន៍ សុំឱ្យមគមចញ “លិខតិ្បញ្ជា រល់រខែៈសម្បត្រិននការម្វើការ” បាន។ លិខិត្បញ្ជា រ់មនេះ 
អាចយរមៅដារ់ជូនក្រមុ្ហ ុនថ្មបីាន។ 

 
 

 
 

សូម្មៅដារ ់រយសុំមៅ HelloWork មដើម្បរីរការងារ។ សមូ្អ្ម្ាើញមៅ HelloWork ណដលសាតិ្មៅជិត្្ាេះមោរអ្នរ។ 
អាចមានការេេួលក្បារ់នន “ការធានារា៉ា ប់រងការងារ” ព ីHelloWork រ៏មានណដរ (p6)។ សូម្យរបែ័ណសាន រម់ៅ នងិ 
លខិតិ្ឆលងណដនម្រជាម្ួយ។ 

 

អាចររ HelloWork ណដលមៅជិត្្ាេះមោរអ្នរពមីនេះបាន 
 https://www.mhlw.go.jp/content/000637894.pdf 

 

មនេះគជឺា HelloWork ណដលមានអ្នរបរណក្ប 

 https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf 

  

2 

1 

⑧ សូម្មៅររក្រមុ្ហ ុនណដលចងម់្វើការ មៅ HelloWork។ 



 

14 

 

 

សូម្បំមពញ “ រយសុរំរការងារ” ណដលមានមៅ HelloWork ឬរប៏្ចូលព័ត្៌មានរបស់មោរអ្នរមៅរនងុរុំពយូេ័ររបស់
HelloWork ឬតាម្រយៈ smart phone របស់មោរអ្នរ  មហើយមៅពិមក្ោេះនឹងម្ន្តនរី HelloWork 
តាម្រណនលងពិមក្ោេះរបស់មគ។ ម្ន្តនរ ីHelloWork នឹងពនិិត្យមម្ើលបែ័ណសាន រ់មៅ និងលខិិត្ឆលងណដនរបស់មោរអ្នរ។ 
មបើសិនជាលរខែៈសម្បត្រិននការសាន រ់មៅរបស់មោរអ្នរ អាចម្វើការបាន មគនឹងជនូ “បែ័ណេេួលនន HelloWork”។ 
មៅរនុងប័ែណេេួលមនាេះ មានមលខសុំររការងាររបស់មោរអ្នរ។ មពលអ្ម្ាើញមៅ HelloWork 
សូម្រុំមភលចយរប័ែណេេួលមនេះមៅជាម្ួយ។ មបើសិនជាមានបែ័ណេេួលមនេះ ម េះជាមោរអ្នរអ្ម្ាើញមៅ HelloWork 
មក្ៅពីរណនលងណដលបានដារ់ រយសុំរម៏ដាយ រ៏អាចររព័ត្ម៌ានសដីពកីារររបុគាលិរបានណដរ។ 

 

សដីពរីមបៀបសរមសរ “ រយសុរំរការងារ” សមូ្មម្ើលខាងមក្កាម្មនេះ 
 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/ 

gaikokujinnkyuusyokumousikomisyonokakikata.pdf 
 

(សក្មាបអ់្នរណដលមចេះភាសាជប នុ) មោរអ្នរអាចចេុះប្ាជីាបមណាដ េះអាសននជាម្នុសនិ តាម្រយៈរុពំយេូរ័របស ់
HelloWork ឬរុពំយេូរ័ខលនួឯង ឬsmart phone មហើយមៅរណនលងពមិក្ោេះរបស ់HelloWork មដើម្បមី្វើនតី្វិិ្ ។ី 

 https://kyushoku.hellowork.mhlw.go.jp/kyushoku/ 

GEAA020020.do?action=initDisp&screenId=GEAA020020 

 

 

 

រណនលងពិមក្ោេះរបស ់HelloWork នឹងររព័ត្ម៌ានសដីពកីារររបុគាលិរជូន។ សូម្មម្ើល “ប័ែណ ររការងារ” 
ណដលបានេេលួមនាេះមដើម្បីររការងារណដលចង់ម្វើ។ មបើសិនជាមោរអ្នរមានការពិបារនឹងមម្ើល “ប័ែណ ររការងារ” 
សូម្មោរអ្នរពិមក្ោេះនឹងម្ន្តនរី HelloWork មហើយក្បារ់មគអ្ំពីចែំង់របស់មោរអ្នរ។ 

 

សដីពរីមបៀបមម្ើលបែ័ណ ររការងារ សូម្មម្ើលខាងមក្កាម្មនេះ 
 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/ 

gaikokujinnkyuujinnhyounomikata.pdf 
 

(សក្មាបអ់្នរណដលមចេះភាសាជប នុ) មោរអ្នរអាចណសវងររពត័្ម៌ានសដពីកីារររបគុាលរិតាម្រយៈរុពំយេូរ័ 
HelloWork ឬរុពំយេូរ័ខលនួឯង ឬsmart phone ឬរុពំយេូរ័បនាេះបាន។ 

 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/ 

GECA110010.do?action=initDisp&screenId=GECA110010 

 

（※） ជាពិមសស ចំម េះអ្នរណាណដលចង់ម្វើការមៅក្រុម្ហ ុនណដលចង់ររបុគាលរិជាជនបរមេស មពលណសវងររ សូម្ប្ចូល រយ “外国人

(ជនបរមេស)” ឬ “日本語(ភាសាជប ុន)” មៅរនុងក្បអ្ប ់“フリーワード( រយមសរើ)” នងឹងាយក្សួលណសវងររ។ 
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មពលណដលររមឃើញការររបុគាលិរម្វើការណាមួ្យណដលក្សបនឹងចំែង់របស់មោរអ្នរ 
សូម្មៅពិមក្ោេះមៅរណនលងពិមក្ោេះរបស់ HelloWork។HelloWork នឹង រ់េងមៅក្រុម្ហ ុនមនាេះ 
មហើយរំែត្់នថ្ងណខសមាភ សន៍មោរអ្នរ ក្ពម្ ំងក្បគល់ “លិខិត្ឧមេាសនាម្” ជូនមោរអ្នរ។ 

 

 
 

សូម្សរមសរ “ក្បវត្រិរូប”(C/V) (※1) និង “ក្បវត្រិការងារ” (※2) ឱ្យបានម្ុននថ្ងមៅេេួលការសមាភ សន៍។ 

បុគាលិរក្រុម្ហ ុននឹងមម្ើលក្បវត្រិរូប និងក្បវត្រិការងារណដលមោរអ្នរបានសរមសរ ជាអាេិ៍ 
មហើយសមក្ម្ចមក្ជើសមរើសមោរអ្នរម្វើជាបុគាលិរ ឬមេ។ សូម្សរមសរឱ្យបានលអ ងាយក្សួលយល់ 
មហើយមលើរម ើងនូវចំែុចលអៗរបស់មោរអ្នរបងាា ញមគ។ មៅ HelloWork 
រ៏មានវគាសិកាខ សាោបមក្ងៀនមោរអ្នរអំ្ពីវិ្ីសរមសរក្បវត្រិរូប និងក្បវត្រិការងារណដរ។ មៅរណនលងពិមក្ោេះ 
រ៏មានម្ន្តនរីជួយ្ដល់មយាបល់មោរអ្នរមដើម្បីណរលំអ្ឯរសារណដលមោរអ្នរសរមសរណដរ។ ដូមចនេះ សូម្អ្ម្ាើញមៅពិមក្ោេះ។ 

（※１） គឺជាឯរសារណដលសរមសរអ្ំពីក្បវត្រិននការសិរា ធាល ប់ម្វើការមៅរណនលងណា 
មហត្ុអ្វីបានជាចង់ចូលម្វើការមៅក្រុម្ហ ុនមនាេះ ចំែុចលអរបស់មោរអ្នរ 
ភាពវិមសសរបស់មោរអ្នរ ជាមដើម្។ មៅជប ុន មគមក្ចើនណត្បិេរូបថ្ត្មលើក្បវត្រិរូបមនាេះ។ 
មនេះគឺមដើម្បីបញ្ជា រ់មម្ើលថា “មត្ើអ្នរណដលម្រេេលួការសមាភ សន៍គឺពតិ្ជាមោរអ្នរណម្នឬមេ”។ 
មគម្ិនម្វើការមក្ជើសមរើសមោរអ្នរតាម្រយៈរូបថ្ត្មនេះមេ សូម្រុំបារម្ភ។ 

（※２） គឺជាឯរសារណដលមោរអ្នរក្ត្ូវសរមសរអ្ំពីការងារណដលបានម្វើពីម្ុនៗ 
មហើយបានេេលួសម្ត្ាភាពអ្វីខលេះពកីារងារមនាេះ។ 

 

 

 

សូម្មោរអ្នរក្បម្ូលពត័្៌មានសដពីីក្រមុ្ហ ុនមនាេះ មហើយហាត្់សក្មាប់មពលមៅេេួលការសមាភ សន៍ ម្ុននឹងមៅេេួលការសមាភ សន។៍ 
សំែួរណដលមានមក្ចើនគ ឺ“មហត្អុ្វបីានជាអ្នរចង់ចូលម្វើការមៅក្រុម្ហ នុមនេះ?” “មត្ើអ្នរចង់ម្វើអ្វីណដរ មៅរនងុក្រុម្ហ ុនមនេះ?” 
“មត្ើអ្វីមៅណដលជាគុែសម្បត្រិ អ្វមីៅណដលជាគែុវិបត្រិរបស់អ្នរ” ជាមដើម្។ មៅ HelloWork 
មគមានសិកាខ សាោសក្មាប់ពនយល់អ្ពំីវិធានការមដើម្បីេេួលការសមាភ សន៍្ ងណដរ។ ម្យ ងមេៀត្ 
រ៏មាន្ដល់មយាបល់អ្ំពឥីរុយាបថ្មពលេេួលការសមាភ សន ៍ឬម្វើការសមាភ សន៍សារលបងណដលម្វើម ើងជារ់ណសដង ជាមដើម្្ងណដរ។ 

 

 

 

មៅកាលបរិមចឆេននការសមាភ សន ៍សូម្មៅរុំឱ្យយឺត្យា វ ឱ្យបានម្ុនមមា ងក្បណហល ១៥នាេី។ សូម្រុំមភលចយរ “លិខិត្ឧមេាសនាម្” 
ណដលបានេេលួពី HelloWork និង “ក្បវត្រិរូប” ណដលបានសរមសរមនាេះ មៅជាម្ួយ្ង។ 
មបើសិនជាក្រមុ្ហ ុនមនាេះបានក្បាប់ឱ្យមោរអ្នរថា “សូម្ម្ញើឯរសារ ងំមនេះ ឱ្យដល់ម្ុននថ្ងមៅេេលួការសមាភ សន៍”  
សូម្ម្ញើមៅឱ្យមគរុំឱ្យមានការយឺត្យា វ។ 
មៅនថ្ងមៅេេលួការសមាភ សន៍ មបើសនិជាមោរអ្នរអាចមៅយឺត្ ឬម្ិនមៅ ក្ត្ូវណត្េរូស័ពាមៅក្រុម្ហ ុនមនាេះជាដាច់ខាត្។ 
មៅនថ្ងេេួលការសមាភ សន៍មនាេះ ក្ត្ូវម្វើោរវរិចចចំម េះបុគាលិរក្រមុ្ហ ុនមនាេះក្ត្ឹម្ក្ត្ូវ មហើយក្ត្ូវមសលៀរ រ ់និងសិត្សរឱ់្យបានសម្រម្យ។ 
សូម្ពិនិត្យមម្ើលក្សួលបួល។ 
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⑨ សូម្មៅដារ ់រយសុមំ្វើការមៅក្រុម្ហ នុណដលចងម់្វើការ មហើយមៅេេលួការសមាភ សន។៍ 
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មក្កាយពីមោរអ្នរក្ត្ូវបានេេួលសាា ល់ថា មានលរខែៈសម្បត្រិេេួលនន “ការធានារា៉ា ប់រងការងារ” មហើយមពលណដលររបានការងារថ្មី 
នឹងមានររែីណដលអាចេេួល “ក្បារ់ឧបត្ាម្ភការចូលម្វើការម្ដងមេៀត្” បាន។ បនាា ប់ពបីានម្វើរបាយការែ៍មៅ HelloWork ថា 
ររការងារបានមហើយ (p19) សូម្ដារ់ រយសុំមៅ HelloWork រនុងរំ ុងមពល១ណខ គិត្ពីនថ្ងបនាា ប់នននថ្ងណដលបានចូលម្វើការ។ 

 

 

 

រនុងររែីណដលក្សបនងឹល័រខខែ័ឌ ម្យួចំនួន  មោរអ្នរអាចេេលួក្បារខ់ាងមក្កាម្មនេះ។ 
មបើសិនជាចំននួនថ្ងណដលមៅសល ់(ចនំួននថ្ងម្ិន នប់ាន្ដល)់ 
ពីចំនួននថ្ងណដលអាចេេលួក្បារ់ឧបត្ាម្ភការបាត្់បងក់ារងារ (ចំននួនថ្ងណដលអាចេេួលបាន)  
 មានមលើសឬមសមើនឹងម្ួយភាគបី ⇒ 60%ននេឹរក្បារ់ណដលនឹងអាចេេលួបាន 
 មានមលើសឬមសមើនឹងពីរភាគបី ⇒ 70%ននេឹរក្បារ់ណដលនឹងអាចេេួលបាន 

 

 
 

 

 

 

  

1 

2 

⑩ មបើសិនជាររការងារម្វើបានឆ្ប ់មានររែណីដលអាចេេលួក្បារព់ ី“ការធានារា៉ា បរ់ងការងារ” ណដរ។ 

⚫ ក្បារ់ឧបត្ាម្ភម្ូលដាា នម្ួយនថ្ង 4,000¥, អ្នរណដលមានចំននួនថ្ងណដលអាចេេួលបាន 90នថ្ង ណត្បានចូលម្វើការមៅមពលណដលចំននួនថ្ងមនាេះមៅសល់ 60នថ្ង 
     ចំនួននថ្ងណដលអាចេេួលបាន (៩០នថ្ង)  

  

 
រ ំងុមពលរងច់ា ំ(៧នថ្ង) 

 បាន្ដលក់្បារឧ់បត្ាម្ភម្លូដាា ន (៣០នថ្ង)    

          

ឈបព់កីារងារ នថ្ងចបរ់ ំងុមពលរងច់ាំ ម្យួនថ្ងម្នុនថ្ងចលូម្វើការ នថ្ងចបរ់ ំងុមពលអាចេេលួបាន 
 នថ្ងសមក្ម្ចអ្ពំលីរខែៈសម្បត្រ ិនថ្ងបនាា បព់នីថ្ងចបរ់ ំងុមពលរងច់ាំ នថ្ងចលូម្វើការ 

 

⚫ ចំនួននថ្ងណដលអាចេេួលបានគឺ ៩០នថ្ង រើឯចំនួននថ្ងណដលមៅសល់ននក្បារឧ់បត្ាម្ភម្ូលដាា នគឺ ៦០នថ្ង (មលើសឬមសមើនឹងពីរភាគបី) 
ដូមចនេះអាក្តាននការ្ដល់ក្បារឧ់បត្ាម្ភការចូលម្វើការម្ដងមេៀត្គឺ 70%។ 

⚫ ក្បារ់ឧបត្ាម្ភការចូលម្វើការម្ដងមេៀត្គឺ  4,000\ × 60នថ្ង × 70％ ＝ 168,000\ 
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មពលណដលបានេេួលដំែឹងថា ក្រុម្ហ ុនចង់យរមោរអ្នរម វ្ើការ មុ្ននឹងសមក្ម្ចថា 
ម វ្ើការមៅក្រុម្ហ ុនមនាេះ ក្ត្ូវណត្បញ្ជា រម់ម្ើលសាជាថ្មអី្ំពលីរ័ខខែ័ឌ ការងារ។ 

 

 

មពលណដលមគក្បាប់ថា “សូម្ចុេះហត្ាមលខាមលើរិចចសនយការងារ” 
ណត្មបើសិនជាមិ្នយល់អ្ំពីខលឹម្សារណដលមគបានសរមសររនុងមនាេះមេ សូម្រំុចុេះហត្ាមលខា។ 

 

 

ក្រុម្ហ ុនក្តូ្វណត្ក្បគល់រិចចសនយការងារ ឬលិខិត្បញ្ជា រ់អំ្ពីល័រខខ័ែឌ ការងារ ជាមដើម្ ជូនមោរអ្នរ 
មដើម្បីជូនដំែឹងអ្ំពីល័រខខ័ែឌ ការងារ។ មានក្រុម្ហ ុនខលេះជូនឯរសារសដីពីវិន័យមពលម វ្ើការមៅក្រុម្ហ ុនណដរ 
(“លរខនរិរៈក្រុម្ហ ុន”)។ 

 

 

មបើសិនជាមិ្នយល់អំ្ពីល័រខខ័ែឌ ការងារ ឬខលឹម្សារណដលមានសរមសររនុងឯរសារ សូម្សួរក្រុម្ហ ុន។ 
មពលណាមានការបារម្ភ អាចមៅពិមក្ោេះមៅ HelloWork ឬម្នាីរសដង់ដារការងារបាន។ 

  

មពលចង់ពមិក្ោេះអ្ពំលីរ័ខខែ័ឌ ការងារ 

 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner_eng.html 

 
 

 
 

 
 

មបើសិនជាលរខែៈសម្បត្រនិនការសាន រម់ៅរបសម់ោរអ្នរ គ ឺ❶ នន p12 

មិ្នចំាបាច់ម វ្ើនីតិ្វិ្ីសដីពីលរខែៈសម្បត្រិននការសាន រ់មៅ ឬម វ្ើរបាយការែ៍មៅម្នាីរអ្មនារ ក្បមវសនម៍េ។ 

 

 

មបើសិនជាលរខែៈសម្បត្រនិនការសាន រម់ៅរបសម់ោរអ្នរ គ ឺ❷ នន p12 

 

រនុងររែណីដលខលមឹ្សារការងារណដលម្វើមៅក្រមុ្ហ ុនថ្ម ីខុសពខីលឹម្សារការងារណដលម្វើមៅក្រមុ្ហ ុនចាស ់
 

❶ មពលឈប់ពីក្រុម្ហ ុន ក្ត្ូវក្បកាសជនូម្នាីរអ្មនារ ក្បមវសន៍អ្ំពកីារប្ចបរ់ចិចសនយការងារនឹងក្រុម្ហ ុនម្ុន តាម្រយៈ 
“ក្បកាស រព់័នធនឹងសាា ប័នចំែុេះ” (យា ងយឺត្ ១៤នថ្ង គិត្ពីនថ្ងឈបព់ីក្រុម្ហ ុន)។ 

❷ មពលណដលបានរំែត្់ក្រុម្ហ ុនថ្មីមហើយ ក្ត្ូវមៅដារ់ “ រយសុំការអ្នញុ្ជា ត្បដូរលរខែៈសម្បត្រិននការសាន រម់ៅ” 
មៅម្នាីរអ្មនារ ក្បមវសន៍។ មបើសិនជាោម នការអ្នញុ្ជា ត្មេ ម្ិនអាចម្វើការបានម ើយ។ 
មពលណដលមគមក្ជើសមរើសម្វើជាបុគាលរិមហើយ សមូ្មៅដារ ់រយសុំមៅម្នាីរអ្មនារ ក្បមវសន៍ភាល ម្។ 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

មពលមគមក្ជើសមរើសមោរអ្នរម្វើការមហើយ សូម្មៅម្វើនីត្ិវិ្ី។ 4 

⑪ សូម្មោរអ្នរបញ្ជា រម់ម្ើលអ្ពំលី័រខខែ័ឌ ការងារននក្រមុ្ហ ុនថ្មី។ 

⑫ សូម្មោរអ្នរម្វើនីត្វិិ្ សីដពីលីរខែៈសម្បត្រនិនការសាន រម់ៅ។ 



 

18 

❸ មានក្រុម្ហ ុនខលេះ មគម្វើនីត្វិិ្ីជំនួសជូនណដរ។ មពលណដលមគ ម្ រឱ្យដារ់ឯរសារ សូម្ដារ់ជូនមគភាល ម្ៗ។ 
មបើសិនជាមានការអ្វីម្ិនយល់ សូម្សួរក្រុម្ហ ុន ឬម្នាីរអ្មនារ ក្បមវសន៍។ 

❹ មពលណដលបានេេួលការអ្នុញ្ជា ត្ពមី្នាីរអ្មនារ ក្បមវសន៍មហើយ អាចចាប់ម្ដើម្ម្វើការបាន។ 
 

រនុងររែណីដលខលមឹ្សារការងារណដលម្វើមៅក្រមុ្ហ ុនថ្ម ីដូចោន នឹងខលឹម្សារការងារណដលម្វើមៅក្រមុ្ហ ុនចាស ់

 

មពលណដលចបរ់ិចចសនយការងារនឹងក្រុម្ហ ុនម្ុន ក្ត្ូវដារ ់រយក្បកាស  (យា ងយឺត្ ១៤នថ្ង គិត្ពីនថ្ងឈបព់ីក្រុម្ហ ុន)។ 
ម្ិនចាំបាច់ដារ់ “ រយសុំការអ្នញុ្ជា ត្បដូរលរខែៈសម្បត្រិននការសាន រម់ៅ” មៅម្នាីរអ្មនារ ក្បមវសន៍មេ។ 
មពលណដលបានរំែត្់ក្រុម្ហ ុនថ្មីមហើយ សូម្ក្បកាសអ្ំពកីារបមងកើត្រិចចសនយការងារនឹងក្រុម្ហ ុនថ្ម ី(រនងុរំ ុងមពល ១៤នថ្ង 
បនាា ប់ពីនថ្ងចាប់ម្ដើម្ម្វើការ)។ រ៏ប ុណនរ អ្នរណដលមានលរខែៈសម្បត្រិននការសាន រ់មៅម្ួយចំនួន ដូចជា “ជំនាញរក្ម្ិត្ខពស់” ឬ 
“ជំនាញពិមសស” ជាអាេិ៍ ក្ត្វូដារ ់“ រយសុកំារអ្នុញ្ជា ត្បដូរលរខែៈសម្បត្រិននការសាន រ់មៅ” មៅម្នាីរអ្មនារ ក្បមវសន៍។ 
មបើសិនជាមានការអ្វីម្ិនយល់ សូម្សួរម្នាីរអ្មនារ ក្បមវសន៍។ 

 

 

 

មបើសិនជាលរខែៈសម្បត្រនិនការសាន រម់ៅរបសម់ោរអ្នរ គ ឺ❸ នន p13 

 

មបើសិនជាមោរអ្នរជានសិេតិ្ម្រសរិាមៅជប ុន មហើយចាបម់្ដើម្ម្វើការមក្កាយមពលប្ចបក់ារសិរា 

 

❶ មោរអ្នរក្ត្ូវដារ់ “ រយសុំការអ្នញុ្ជា ត្បដូរលរខែៈសម្បត្រិននការសាន រម់ៅ” មៅម្នាីរអ្មនារ ក្បមវសន៍។ 
មបើសិនជាោម នការអ្នញុ្ជា ត្មេ ម្ិនអាចចាប់ម្ដើម្ម្វើការបានម ើយ។ មពលណដលមគបានមក្ជើសមរើសឱ្យម្វើការមហើយ 
សូម្ដារ់ រយមៅម្នាីរអ្មនារ  
ក្បមវសន៍ជាបនាា ន់។ 

❷ មានក្រុម្ហ ុនខលេះ មគម្វើនីត្វិិ្ីជំនួសជូនណដរ។ មពលណដលមគ ម្ រឱ្យដារ់ឯរសារ សូម្ដារ់ជូនមគភាល ម្ៗ។ 
មបើសិនជាមានការអ្វីម្ិនយល់ សូម្សួរក្រុម្ហ ុន ឬម្នាីរអ្មនារ ក្បមវសន៍។ 

❸ មពលណដលបានេេួលការអ្នុញ្ជា ត្ពមី្នាីរអ្មនារ ក្បមវសន៍មហើយ អាចចាប់ម្ដើម្ម្វើការបាន។ 
 

មបើសិនជាមោរអ្នរជានសិេតិ្ម្រសរិាមៅជប ុន ឬជាក្គសួារសាន រម់ៅជាម្យួ មហើយររការងារគិត្មមា ងបាន 

 

ម្ិនចាំបាច់ម្វើនីត្ិវិ្ីសដពីីលរខែៈសម្បត្រិននការសាន រ់មៅ ឬរបាយការែម៍ៅម្នាីរអ្មនារ ក្បមវសន៍មេ។ 
សូម្ក្បយ័ត្នរុឱំ្យចំនួនមមា ងម្វើការមលើស ២៨មមា ងរនុង១អាេិត្យ។ មបើសិនជាមោរអ្នរម្វើការគិត្មមា ងមក្ចើនរណនលង 
ម្ិនក្ត្ូវម្វើសរបុឱ្យមលើស ២៨មមា ងរនុងអាេិត្យជាដាច់ខាត្។ 

សដីព ី“ការដារ ់រយសុកំារអ្នញុ្ជា ត្បដរូលរខែៈសម្បត្រនិនការសាន រម់ៅ” មៅម្នារីអ្មនារ ក្បមវសន ៍សូម្មម្ើលខាងមក្កាម្មនេះ 

 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html 

 

សដីពកីារក្បកាសមៅម្នារីអ្មនារ ក្បមវសន ៍សមូ្មម្ើលខាងមក្កាម្មនេះ 
 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/ 

nyuukokukanri10_00014.html 
 

 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/ 
nyuukokukanri10_00015.html 
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រនុងររែីណដលមោរអ្នររំពុងេេលួក្បារ់នន “ការធានារា៉ា ប់រងការងារ” មហើយម្ុននថ្ងចាប់ម្ដើម្ម្វើការ សមូ្មៅ HelloWork 
ជូនដំែឹងមគថា បានការងារម្វើមហើយ។ សូម្យរឯរសារខាងមក្កាម្មនេះមៅជាម្ួយ។ 

 

⚫ លិខតិ្បញ្ជា រ់អ្នរមានលរខែៈសម្បត្រេិេួលការធានារា៉ា បរ់ងការងារ (េេលួមៅមពលចូលរមួ្រនងុរម្មវិ្ ពីនយល់អ្ពំីការធានារា៉ា បរ់ងការងារ) 
⚫ ឯរសារក្បកាសសុំការេេលួសាា ល់ការបាត្់បងក់ារងារ (ក្ត្វូបមំពញអ្ពំីនថ្ងចាបម់្ដើម្ម្វើការ និងរណនលងរបសក់្រុម្ហ ុនថ្ម ីជាអាេិ៍ មដាយខលនួឯង)។ 

 

 

 

ក្រុម្ហ ុនមានកាត្ពវរិចចម្វើរបាយការែ៍ជូន HelloWork អ្ំពីនថ្ងណដលមោរអ្នរចាប់ម្ដើម្ម្វើការ លរខែៈសម្បត្រិននការសាន រ់មៅ 
ជាអាេិ៍ របស់មោរអ្នរ។ សូម្ម្វើរបាយការែស៍ដីពីខលឹម្សារណដលមានសរមសរមៅរនុងប័ែណសាន រ់មៅរបស់មោរអ្នរមៅក្រុម្ហ ុន។ 

 

 

តារាងរណនលងសក្មាប់ រេ់ងសរួ 
 

អាចររ HelloWork ណដលមៅជិត្្ាេះមោរអ្នរបានតាម្ខាងមក្កាម្មនេះ 

 https://www.mhlw.go.jp/content/000637894.pdf 

 

មនេះគជឺា HelloWork ណដលមានអ្នរបរណក្ប 

 https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf 

 

មពលចង់ពមិក្ោេះអ្ពំលីរ័ខខែ័ឌ ការងារ 

 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner_eng.html 
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⑬ មពលចាបម់្ដើម្ម្វើការ ក្ត្វូម្វើនតី្វិិ្ មី្េងមេៀត្។ មត្ើមោរអ្នរដឹងឬមេ? 


