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ភាសាខ្មរែ

តារាងសក្មាប់ពនិ ត្ិ យមម្ើល មពលមក្បមើ សវារម្មរបស់ HelloWork សក្មាប់ជនបរមេស
ចំម េះអ្នរណដលនឹងឈប់ម្វកាើ រក្រម្ុ ហនុ / អ្នរណដលឈប់ម្វកាើ រក្រម្ុ ហុន មហើយរំពុងររការងារថ្មី～

～

មសចរដជី ូនដំែងឹ ពីរដាាភិបាលជបុន។
មនេះគឺជាខលម្ឹ សារដ៏សខាំ ន់ ដាច់ខាត្ សូម្មោរអ្នរបញ្ជារ់មម្ើលចំែុចខាងមក្កាម្មនេះ។

ចំែុចណដលក្ត្ូវបញ្ជារ់មម្ើល

ជំហានេី
1

①

②
③

P

សូម្បញ្ជារ់មម្ើលថា មត្ើមោរអ្នរនឹងឈប់ (បានឈប់) ម្វកាើ រក្រម្ុ ហនុ រមបៀបណាណដរ?

ក្រម្ុ ហនុ ក្ត្វូ មោរពតាម្និយាម្ ឬវនិ យ័ នានា មៅតាម្ការឈប់ម្វកាើ រ (រមបៀបឈប់ម្វកាើ រ) របស់មោរអ្នរ។
មត្ើមោរអ្នរដឹងឬមេ?
មពលមានការបារម្ភ សូម្មៅពិមក្ោេះនឹងម្ន្តនររី ដាាភិបាល។
មពលឈប់ម្វកាើ រក្រម្ុ ហនុ មាននីត្វិ ្ិ ម្ី យួ ចំននួ ណដលក្ត្វូ ម្វភាើ ល ម្ៗ។ មត្ើមោរអ្នរដឹងឬមេ?

1

HelloWork គឺជាសាា ប័នម្ួយណដលមានម្ន្តនររី ដាាភិបាលម្វកាើ រមដើម្បីជយួ មោរអ្នររនងុ ការររការងារថ្ម។ី
មត្ើមោរអ្នរដឹងឬមេ?
មពលបាត្់បង់ការងារ ឬមពលឈប់ពក្ី រម្ុ ហនុ មហើយររការងារម្ិនបាន សូម្រុបាំ រម្ភចមំ េះជីវភាពរស់មៅ
មោរអ្នរអាចេេួលក្បារ់ពី “ការធានារា៉ាប់រងការងារ”បាន មដើម្បីររការងារថ្ម។ី មត្ើមោរអ្នរដឹងឬមេ?

5

ម េះជាម្ិនអាចម្វកាើ របានភាលម្ៗរ៏មដាយ ណត្បនាាប់ពីអាចម្វកាើ រមហើយ រ៏មានររែីណដលអាចេេួលក្បារ់ពី
“ការធានារា៉ាប់រងការងារ” បានណដរ។ មត្ើមោរអ្នរដឹងឬមេ?
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ជំហានេី សូម្អ្ម្ាើញមៅ HelloWork
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ជំហានេី សូម្មៅររការងារថ្ម។ី
3
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ការងារណដលអាចម្វបាើ ន គឺខសុ ោន មៅតាម្លរខែៈសម្បត្រនិ នការសាន រ់មៅ។ មត្ើមោរអ្នរដឹងឬមេ?
ុ ហនុ ណដលចង់ម្វកាើ រ មៅ HelloWork។
⑧ សូម្មៅររក្រម្
⑨ សូម្មៅដារ់ រយសុមំ ្វកា
ើ រមៅក្រម្ុ ហនុ ណដលចង់ម្វកាើ រ មហើយមៅេេួលការសមាភសន៍។
⑩ មបើសន
ិ ជាររការងារម្វបាើ នឆ្ប់ មានររែីណដលអាចេេួលក្បារ់ពី“ការធានារា៉ាប់រងការងារ”ណដរ។
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ជំហានេី មពលមគមក្ជស
ើ មរើសមោរអ្នរម្វកាើ រមហើយ សូម្មៅម្វនើ ត្ី វិ ្ិ ។ី
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សូម្មោរអ្នរបញ្ជារ់មម្ើលអ្ំពលី រ័ ខខ ែ
័ ឌ ការងារននក្រម្ុ ហនុ ថ្ម។ី
សូម្មោរអ្នរម្វនើ ត្ី វិ ្ិ សី ពដី លី រខែៈសម្បត្រនិ នការសាន រ់មៅ។
មពលចាប់ម្ដម្ើ ម្វកាើ រ ក្ត្វូ ម្វនើ ត្ី វិ ្ិ មី ្េងមេៀត្។ មត្ើមោរអ្នរដឹងឬមេ?
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រំណែណខររកដាឆ្នំ២០២០

ក្រសួងសុខាភិបាល សុខុមាលភាព និងការងារ

HelloWork

1
①

សូម្បញ្ជារ់មម្ើលថា មត្ើមោរអ្នរនឹងឈប់ (បានឈប់) ម្វកាើ រក្រម្ុ ហុនរមបៀបណាណដរ?

ក្រុម្ហនុ ក្ត្វូ មោរពតាម្និយាម្ ឬវិនយ័ នានា មៅតាម្ការឈប់ម្វើការ (រមបៀបឈប់ម្វកាើ រ) របស់មោរអ្នរ។
មត្ើមោរអ្នរដឹងឬមេ?

ម េះជាមោរអ្នរជាជនបរមេសរ៏មដាយ រ៏ក្រុម្ហុនមោរអ្នរម្ិនអាចចាត្់ណចងមោរអ្នរតាម្ល័រខខ័ែឌអាក្ររ់ជាងជបុនបាន
ម ើយ។
ក្រុម្ហុនម្ិនអាចប្ឈប់មោរអ្នរមដាយោម នម្ូលមហត្ុក្ត្ម្ឹ ក្ត្វូ បានម យើ ។
មពលណដលចង់ឱ្យមោរអ្នរឈប់ពីក្រុម្ហុនៗមនាេះក្ត្ូវមោរពតាម្និយាម្ដូចមពលណដលមគចង់ឱ្យជបុនឈប់ពី
ក្រុម្ហុនណដរ។
ចំម េះបញ្ជាថា “មត្ើមហត្ុអ្វីបានជាមោរអ្នរឈប់ពីក្រុម្ហុន”
ល់ណត្គំនិត្មោរអ្នរក្ត្ូវោន នឹងគំនិត្របស់ក្រុម្ហុន មេើបចុេះហត្ាមលខារនុង រយសុំឈប់ពីក្រុម្ហុន។

មពលណដលក្រម្ុ ហនុ បងាាប់មោរអ្នរថា “ឱ្យឈប់ពក្ី រម្ុ ហនុ ”

1

មបើសិនជាពុំមានម្ូលមហត្ុចាស់ោស់រនុងការប្ឈប់មោរអ្នរមេ
ក្រុម្ហុនម្ិនអាចបងាាប់ឱ្យមោរអ្នរឈប់ពីក្រុម្ហុនបានម ើយ។
ម្យងមេៀត្ រនុងរំ ុងមពលដូចត្មៅ ក្រុម្ហុនម្ិនអាចបងាាប់មោរអ្នរថា “ឱ្យឈប់ពីក្រុម្ហុន” បានម ើយ។
⚫
⚫

2

រំ ងុ មពលឈប់មដាយសាររបួសរនងុ ការងារ ឬជម្ងឺ ឬរំ ងុ មពល ៣០នថ្ងបនាាប់ពមី នេះ
រំ ងុ មពលលំណហមាត្ុភាព (ម្ុនសក្មាលនិងមក្កាយសក្មាលរូន) និងរំ ងុ មពល ៣០នថ្ងបនាាប់ពមី នេះ

ក្រុម្ហុនណដលចង់បងាាប់ឱ្យឈប់ ក្ត្ូវជូនដំែឹងឱ្យបាន ៣០នថ្ងម្ុននថ្ងឈប់មនាេះ។ រនុងររែីណដលម្ិនក្គប់ ៣០នថ្ងមេ
ក្ត្ូវបង់ក្បារ់មសមើនឹងចំនួននថ្ងណដលខវេះមនាេះ។

មពលចប់រចិ សច នយ
1

ចំម េះអ្នរណដលបានបមងកើត្រិចចសនយពី ៣ដងម ើងមៅ ឬបានម្វើការងារជាប់ោប់រយៈមពលណវងជាងម្ួយឆ្នំ
មបើសិនជាចង់ប្ចបរ់ ិចចសនយមនាេះ មដាយម្ិនបមងកើត្រិចចសនយថ្មីមេ ក្រុម្ហុនក្ត្ូវជូនដំែឹងថា “ម្ិនបមងកើត្រិចចសនយថ្មី”
ឱ្យបាន ៣០នថ្ង ម្ុនមពលប្ចប់រិចចសនយមនាេះ។

2

បុគាលណដលនឹងម្វើការមៅរណនលងដណដលបនរមេៀត្ បនាាប់ពីចប់រិចចសនយ ក្ត្ូវបមងកើត្រិចចសនយថ្មី។
មបើសិនជាោម នម្ូលមហត្ុម្ិនបនររិចចសនយចំម េះបុគាលណដលម្វើការតាម្រយៈការបមងកើត្រិចចសនយមក្ចើនដងមហើយមេ
ក្រុម្ហុនក្ត្ូវបមងកើត្រិចចសនយថ្មីជាម្ួយអ្នរមនាេះមេៀត្។
1

មពលឈប់ពក្ី រម្ុ ហនុ មដាយខលនួ ឯង
ក្ត្ូវក្បាប់មៅក្រុម្ហុន ឬអ្នរក្គប់ក្គងមោរអ្នរឱ្យបានម្ុននថ្ងណដលក្ត្ូវបានរំែត្់រនុង “លរខនរិរៈការងារ
(វិន័យរបស់ក្រុម្ហុន)” (មបើសនិ ជាោម នការរំែត្់មេ ក្ត្ូវក្បាប់ម្ុនពីរអាេិត្យ)។
ចំម េះអ្នរណដលម្វើការមដាយមានរំែត្់រំ ុងមពលចាស់ោស់ជាម្ួយក្រុម្ហុន ម្ិនអាចឈប់ រ់រណាដលេីបានម ើយ។
មបើសិនជាមានម្ូលមហត្ុពិមសសអ្វីម្ួយ សូម្មៅពិមក្ោេះនឹងក្រុម្ហុន។
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មពលមានការបារម្ភ សូម្មៅពិមក្ោេះនឹងម្ន្តនររី ដាាភិបាល

មពលណដលក្រុម្ហុនបានបងាាប់មោរអ្នរថា “ឱ្យឈប់ពីក្រុម្ហុន”
មហើយមបើសិនជាមោរអ្នរម្ិនយល់អ្ំពីនិយាម្ ឬវិន័យរបស់ក្រុម្ហុន
ឬមបើសិនជាមោរអ្នរបានម្វើការ ណត្មគម្ិនបង់ក្បារ់ឈនួលជូនមេ សូម្មៅពិមក្ោេះមៅ
“រណនលងពិមក្ោេះសក្មាប់រម្មររនិមយាជិត្បរមេស” របស់រដា ឬមៅម្នាីរសដង់ដារការងារ។
មពលណដលក្រុម្ហុនអ្ត្់ម្ូល្ន មហើយបានរេ័យ្ន
រ៏អាចមានរបបបង់ក្បារ់ឈនួលណដលម្ិន ន់បានបង់មនាេះម្ួយភាគជំនួសមដាយរដាាភិបាលណដរ។
មៅម្នាីរសដង់ដារការងារ អាចពិមក្ោេះអ្ំពីបញ្ជាដូចត្មៅ៖
⚫
⚫
⚫
⚫
※１

※２

ល័រខខ ែ
័ ឌ ការងារ (ក្បារ់ឈលនួ ឬមមាងម្វកាើ រ, ខលម្ឹ សារការងារ ជាមដើម្, រិចសច នយមពលម្វកាើ រ)។
មត្ើក្ត្វូ ម្វយា
ើ ងណាមដើម្បីសុំ “ក្បារ់ឧបត្ាម្មភ ពលឈប់ការងារ ※1” ?
មត្ើក្ត្វូ ម្វយា
ើ ងណាមដើម្បីសុំ “ឈប់សក្មារក្បចាំឆ្នំមដាយមានក្បារ់ឈលនួ ※2 ” ?
និយាម្ ឬវនិ យ័ ណដលក្ត្វូ មោរព មពលណដលក្រម្ុ ហនុ ចង់ឱ្យរម្មររនិមយាជិត្ឈប់ពក្ី រម្ុ ហនុ
មនេះគឺជាក្បារ់ណដលបង់ជូនមោរអ្នរ រនុងររែីណដលក្រុម្ហុនបានក្បាប់មោរអ្នរថា “សូម្ឈប់សក្មារ”
មដាយមានការេេួលខុសក្ត្ូវរបស់ក្រម្ុ ហុន។
សក្មាប់មក្បើមៅមពលណដលមោរអ្នរចង់ឈប់សក្មារ មហើយម េះជាឈប់សក្មាររ៏មដាយ រ៏មានការក្បារ់ឈនួលណដរ។

មពលណដលចង់ពមិ ក្ោេះអ្ំពីលរ័ ខខ ែ
័ ឌ ការងារ
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner_eng.html
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③

មពលឈប់ម្វកាើ រក្រម្ុ ហនុ មាននីត្វិ ្ិ ម្ី ួយចំននួ ណដលក្ត្ូវម្វភាើ ល ម្ៗ។ មត្ើមោរអ្នរដឹងឬមេ?

មបើសិនជាមោរអ្នរឈប់ពីក្រុម្ហុន សូម្ក្បយ័ត្ននូវចំែុចខាងមក្កាម្មនេះ។

ដារ់ រយក្បកាសមៅម្នារី អ្មនារក្បមវសន៍ត្បំ ន់ (Regional Immigration Services Bureau)
មបើសិនជាលរខែៈសម្បត្រិននការសាន រ់មៅរបស់មោរអ្នរ គឺ ❷ ឬ ❹ នន p12 មៅ
(លរខែៈសម្បត្រិននការសាន រ់មៅណដលក្ត្ូវបានរំែត្់តាម្ខលឹម្សារការងារ)

ក្ត្ូវជូនដំែឹងមៅម្នាីរអ្មនារក្បមវសន៍ត្ំបន់ តាម្រយៈ “ការក្បកាស រ់ពន័ នធ ងឹ សាា ប័នចំែុេះ” រនងុ រំ ងុ មពល ១៤នថ្ង
បនាាប់ពីបានឈប់ពក្ី រម្ុ ហនុ ។
នីត្វិ ្ិ នី នការធានារា៉ាប់រងការងារ
មបើសិនជាមោរអ្នរជាម្ុខសញ្ជាននការធានារា៉ាប់រងការងារ មោរអ្នរអាចេេួលក្បារ់បាន មដើម្បីររការងារ។ សូម្មៅពិមក្ោេះនឹង
HelloWork។ (លំអិត សូមទៅp6)

នីត្វិ ្ិ នី នការធានារា៉ាប់រងសុខភាព
1

មបើសិនជាបានម្វកាើ រមៅក្រម្ុ ហនុ ណដលមានការធានារា៉ាប់រងសុខភាព
មពលឈប់ពីក្រុម្ហុន
មោរអ្នរនឹងបាត្់បង់នូវលរខែៈសម្បត្រិននការធានារា៉ាប់រងសុខភាពណដលបានចូលរនុងក្រុម្ហុនមនាេះ។ សូម្ក្បគល់
“ប័ែណបញ្ជារ់អ្នរចូលការធានារា៉ាប់រងសុខភាព(ប័ែណធានារា៉ាប់រងសុខភាព)” មៅឱ្យក្រុម្ហុនវិញ។
មពលបាត្់បង់លរខែៈសម្បត្រិននការធានារា៉ាប់រងសុខភាពរបស់ក្រុម្ហុន
ក្ត្ូវចូលការធានារា៉ាប់រងសុខភាពរដាមៅសាោសងាកត្់ក្សុរឃុំ ជាមដើម្ មៅតាម្លំមៅដាានរបស់មោរអ្នរ។ សដីពីនីត្ិវិ្ីវិញ
សូម្មៅសួរមៅសាោសងាកត្់ក្សុរឃុំមៅតាម្លំមៅដាានរបស់មោរអ្នរ។
ម្យងមេៀត្ រនុងររែីណដលមោរអ្នរបាត្់បង់ការងារមដាយម្ិនណម្នជាឆនាៈរបស់មោរអ្នរមេ
(ររែីននការបាត្់បង់ការងារមដាយសាររេ័យ្ន ឬមគមដញមចាល ជាអាេិ៍) មបើសិនជាដារ់ រយសុំ
អាចមានររែីណដលមគចុេះបនាយនូវនថ្លធានារា៉ាប់រងសុខភាពណដរ(ពនធ) ដូមចនេះ
សូម្មៅពិមក្ោេះមៅសាោសងាកត្់ក្សុរឃុំមៅតាម្លំមៅដាានរបស់មោរអ្នរ។
ម្យងមេៀត្ មបើសិនជាមោរអ្នរបានចូលការធានារា៉ាប់រងសុខភាពបានជាប់ោនយាងត្ិច២ណខ
(រំ ុងមពលម្វើការមៅក្រុម្ហុនណដលបានឈប់) មហើយមបើសិនជាចង់
មោរអ្នរអាចចូលការធានារា៉ាប់រងសុខភាពននក្រុម្ហុនដណដលមនាេះបនរមេៀត្បាន
(របបចូលការធានារា៉ាប់រងសុខភាពបនរមដាយសម័គចិត្រ)។ រនុងររែីមនេះ មោរអ្នរក្ត្ូវម្វើនីត្ិវិ្ីរនុងរំ ុងមពល ២១នថ្ង
គិត្ពីនថ្ងណដលបានឈប់ពីក្រុម្ហុនមនាេះ។ សដីពីវិ្ីម្វើនីត្ិវិ្ី
សូម្មៅសួរអ្នរធានារា៉ាប់រងននការធានារា៉ាប់រងសុខភាពណដលបានចូលពីម្ុនមនាេះ (សដីពីអ្នរធានារា៉ាប់រង សួរមៅក្រុម្ហុនមៅ
មគនឹងក្បាប់ជូន)។
3

មគហេំពរ័ របស់សមាគម្ធានារា៉ាប់រងសុខភាពេូ ំងក្បមេស, ខិត្របែ
័ ណ
(សដពី ីរបបអ្នរចូលធានារា៉ាប់រងសុខភាពបនរមដាយសមគ័ ចិត្រ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/1979-62524/
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មពលណដលមោរអ្នរចូលការធានារា៉ាប់រងសុខភាពរដា មៅសាោសងាកត្់ក្សរុ ឃុតាំ ម្លំមៅដាានរបស់មោរអ្នរ
(ម្ិនណម្នការធានារា៉ាប់រងរបស់ក្រម្ុ ហនុ )
ម េះជាមោរអ្នរឈប់ពីក្រុម្ហុនរ៏មដាយ រ៏អាចចូលការធានារា៉ាប់រងរដាដណដលបនរមេៀត្បាន។ ម្ិនចាំបាច់ម្វើនីត្ិវិ្ីមេ។

នីត្វិ ្ិ នី នមសា្ននិវត្រន៍
1

មបើសិនជាបានម្វកាើ រមៅក្រម្ុ ហនុ ណដលមានការធានារា៉ាប់មសា្ននិវត្រនន៍ មិ យាជិត្
មពលឈប់ពីក្រម្ុ ហុន
មពលមនាេះនឹងបាត្់បង់លរខែៈសម្បត្រិននការធានារា៉ាប់រងមសា្ននិវត្រន៍និមយាជិត្ណដលក្រុម្ហុនមនាេះបានចូល។
ចំម េះអ្នរណដលមានអាយុត្ិចជា៦០ឆ្នំ ក្ត្ូវចូល “មសា្ននិវត្រន៍រដា” ជាថ្នី។
សូម្មៅដារ់ រយសុំមៅសាោសងាកត្់ក្សុរឃុំតាម្លំមៅដាានមោរអ្នរ។

2

មបើសិនជាបានចូលមសា្ននិវត្រនរ៍ ដាមៅសាោសងាកត្់ក្សរុ ឃុតាំ ម្លំមៅដាានមោរអ្នរ (ម្ិនណម្នក្រម្ុ ហនុ )
ម េះជាឈប់ពីក្រុម្ហុនរ៏មដាយ រ៏មៅដណដលណដរ។ ម្ិនចាំបាច់ម្វើនីត្ិវិ្ីមេ។

មគហេំពរ័ ឬខិត្បរ ែ
័ ណ របស់េភាី ន រ់ងារមសា្ននិវត្រនជ៍ បនុ (នីត្វិ ្ិ មី ពលបដូរក្រម្ុ ហនុ ឬឈប់ម្វកាើ រ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/
20121003.html
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/
seido-shikumi.html
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④

សូម្អ្ម្ាើញមៅ HelloWork

HelloWork គឺជាសាា ប័នម្ួយណដលមានម្ន្តនររី ដាាភិបាលម្វកាើ រមដើម្បីជយួ មោរអ្នររនុងការររការងារថ្ម។ី
មត្ើមោរអ្នរដឹងឬមេ?

មោរអ្នរអាចេេួលបាននូវមសវារម្ម ំងអ្ស់ខាងមក្កាម្មនេះ មៅរណនលងពិមក្ោេះការងាររបស់ HelloWork មដាយឥត្រនក្ម្។
1

ការពិមក្ោេះអ្ំពីការងារ

មគមឆលើយត្បចំម េះការពិមក្ោេះនានា រ់ព័នធនឹងការចូលម្វើការ។ ម េះជាបញ្ជាអ្វីរ៏មដាយ ដំបូង
សូម្មៅពិមក្ោេះមៅតាម្រណនលងពិមក្ោេះមនេះសិន។
2

ររក្រម្ុ ហនុ ណដលចង់ម្វកាើ រ (មៅ p13)

HelloWork មាន “ព័ត្៌មានររអ្នរម្វើការ” ........ ព័ត្៌មានជាមក្ចើនសដីពីក្រុម្ហុនណដលចង់ររអ្នរម្វើការ។
មគរ៏អាចមម្ើលព័ត្៌មានររអ្នរម្វើការមៅរនុងរុំពយូេ័ររបស់ HelloWork បាន
មហើយរ៏អាចមម្ើលព័ត្៌មានររអ្នរម្វើការរបស់ HelloWork ម្េងមេៀត្បានណដរ។ មក្ៅពីមនេះ
រ៏អាចមម្ើលព័ត្៌មាន ំងមនេះតាម្រយៈ smart phone បាន
ណដរ។ មបើសិនជាចំែង់របស់មោរអ្នរ និងចំែង់របស់ក្រុម្ហុនម្ិនក្ត្ូវោន មគអាចក្បាប់អ្ំពីចំែង់មនាេះមៅក្រុម្ហុនណដរ។
3

ការណែនាំចមំ េះក្រម្ុ ហនុ ណដលចង់ម្វកាើ រ

(មៅ p15)

មបើសនិ ជាមោរអ្នរររមឃើញក្រុម្ហុនណដលចង់ចូលម្វើការ សូម្មៅរណនលងពិមក្ោេះរបស់ HelloWork។
ម្ន្តនរីសាាប័នមនេះនឹង្ដល់មយាបល់សដីពីក្រុម្ហុន និងចំែុចសំខាន់ៗននការមក្ជើសមរើសបុគាលិររបស់មគ។ មលើសពីមនេះ
ម្ន្តនរីសាាប័ននឹងេូរស័ពាមៅ រ់េងនឹងក្រុម្ហុនមនាេះ មហើយក្បគល់ “លិខិត្ឧមេាសនាម្” ជូនមោរអ្នរយរមៅក្រុម្ហុន។
4

ជំនយួ រនងុ ការររការងារ

(មៅ p15)

HelloWork រ៏មានការពិនិត្យនិងណែនាំសដីពីឯរសារដារ់ រយសុំចូលម្វើការ ដូចជា ឯរសារក្បវត្រិរូប ឬក្បវត្រិការងារ
ឬណែនាំអ្ំពីរមបៀបេេួលការសមាភសន៍ ឬឥរិយាបថ្មពលសមាភសន៍ជាមដើម្ មហើយរ៏មានម្វើសិកាខសាោ្ងណដរ។
មក្ៅពីមនេះ រ៏មានការ្ដលម់ សវារម្មម្េងៗោន មៅតាម្ HelloWork នីម្ួយៗ្ងណដរ។
សដីពីក្បមភេ ឬខលឹម្សារននមសវារម្ម សូម្សួរមៅ HelloWork ណដលមៅជិត្្ាេះមោរអ្នរ។

មនេះគឺជា HelloWork ណដលមៅជិត្្ាេះមោរអ្នរ
https://www.mhlw.go.jp/content/000637894.pdf

មនេះគឺជា HelloWork ណដលមានអ្នរបរណក្ប
https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf
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⑤

មពលណដលបាត្់បង់ការងារ ឬមពលណដលឈប់ពីក្រម្ុ ហនុ មហើយររការងារថ្មម្ី និ បាន
សូម្រុំបារម្ភអ្ពំ ជី ីវភាពរស់មៅ អាចមានររែីណដលអាចេេួលក្បារ់ពី “ការធានារា៉ាប់រងការងារ” បាន។
មត្ើមោរអ្នរដឹងឬមេ?

“ការធានារា៉ាប់រងការងារ” គឺជារបបម្ួយសក្មាប់មពលណដលមោរអ្នរបាត្់បង់ការងារ ឬឈប់ពីក្រុម្ហុន មហើយររការងារថ្មីម្ិន
បាន។ សូម្រុំបារម្ភអ្ំពីជីវភាពរស់មៅ មគនឹងមានក្បារ់ឧបត្ាម្ភពីការធានារា៉ាប់រងមនេះ មដើម្បីឱ្យអាចររការងារថ្មីបាន។

ខាងមក្កាម្មនេះគឺជានីត្វិ ្ិ មី ដើម្បីេេួលក្បារ់ពី “ការធានារា៉ាប់រងការងារ”
1

រនុងររែីណដលមោរអ្នរមាន “ប័ែណអ្នរចូលធានារា៉ាប់រងការងារ” (※１) មហើយក្សបនឹងល័រខខ័ែឌននចំែុច 5
(សូម្មម្ើល p7) មោរអ្នរអាចេេួលក្បារ់ពី “ការធានារា៉ាប់រងការងារ” បាន (※２)។
（※１） មបើសិនជាម្វើការរនុងម្ួយអាេិត្យបានពី 20មមាងម ើងមៅ មហើយម្វើការបាន 31នថ្ងម ើងមៅ
ជាមោលការែ៍មោរអ្នរនឹងអាចេេួលប័ែណមនេះពីក្រុម្ហុនបាន។ មបើសិនជាោម នមេ សូម្សួរក្រុម្ហុន។
មបើសិនជាក្រុម្ហុនម្វសក្បណហសម្ិនបានម្វើនីត្ិវិ្ីមេ មោរអ្នរអាចមៅពិមក្ោេះនឹង HelloWork បាន។
（※２） ចំម េះអ្នរណដលម្វើការរនុងម្ួយអាេិត្យបានត្ិចជាង 20មមាង ឬនិសេិត្បរមេសណដលមរៀនមពលនថ្ង
ម្ិនអាចចូលបានមេ។

2

រនុងររែីណដលមោរអ្នរជាម្ុខសញ្ជានន “ការធានារា៉ាប់រងការងារ”
រនុងររែីណដលមោរអ្នរជាម្ុខសញ្ជានន “ការធានារា៉ាប់រងការងារ” មពលណដលឈប់ពីក្រុម្ហុន មគនឹងក្បាប់មោរអ្នរឱ្យ
“មបាេះក្តា ឬចុេះហត្ាមលខាមលើ 『លិខិត្បញ្ជារ់ការឈប់ពីការងារ』” មហើយមគនឹងចុេះអ្ំពីក្បារ់ឈនួល
និងម្ូលមហត្ុននការឈប់ពីក្រុម្ហុនមៅមលើ “លិខិត្បញ្ជារ់ការឈប់ពីការងារ”（ ? មៅ p10）
ដូមចនេះសូម្ពិនិត្យបញ្ជារ់មម្ើលថា មត្ើម្ូលមហត្ុននការឈប់ពីក្រុម្ហុនមនាេះក្ត្ឹម្ក្ត្ូវឬមេ។
រនងុ ររែីណដលមោរអ្នរជារម្មររនិមយាជិត្ននការប្ាូន (អ្នរបមងកើត្រិចសច នយការងារនឹងក្រុម្ហនុ ប្ាូនរម្មររ
មហើយមៅម្វើការមៅក្រុម្ហុនម្េង)
មពលណដលមោរអ្នរឈប់ពីក្រុម្ហុនប្ាូនរម្មររ ម្ិនណម្នចប់រិចសច នយរវាងក្រុម្ហុនប្ាូនរម្មររ
និងក្រុម្ហុនណដលម្វើការមនាេះមេ “ក្រុម្ហុនប្ានូ រម្មររ” នឹងក្បាប់មោរអ្នរឱ្យ “មបាេះក្តា ឬចុេះហត្ាមលខាមលើ
『លិខិត្បញ្ជារ់ការឈប់ពកា
ី រងារ』” ។ ដូមចនេះសូម្ពិនិត្យបញ្ជារ់មម្ើលថា មត្ើម្ូលមហត្ុននការឈប់ពី “ក្រុម្ហុនប្ាូន”
មនាេះក្ត្ឹម្ក្ត្ូវឬមេ។

3 ក្រុម្ហុននឹងដារ់ “លិខិត្បញ្ជារ់ការឈប់ពីការងារ” មៅ HelloWork មហើយ HelloWork នឹងក្បគល់

“ប័ែណឈប់ពកាី រងាររបស់អ្នរចូលការធានារា៉ាប់រងការងារ” (មៅថា “ប័ែណឈប់ពកាី រងារ-1” និង “ប័ែណឈប់ពីការងារ-2”)
មៅឱ្យក្រុម្ហនុ ។ ក្រម្ុ ហុននឹងក្បគល់“ប័ែណឈប់ពីការងារ-1” និង“ប័ែណឈប់ពីការងារ-2” មនាេះជូនមោរអ្នរ។ មពលមនាេះ
សូម្ពិនិត្យបញ្ជារ់មម្ើលម្ដងមេៀត្ថា មត្ើក្បារ់ឈនួល និងម្ូលមហត្ុននការឈប់ពីក្រុម្ហុនមនាេះក្ត្ឹម្ក្ត្វូ ឬមេ（ ? មៅ p10）។
មបើសិនជាក្រម្ុ ហុនម្ិនក្បគល់បែ
័ ណ ឈប់ពីការងារជូនមេ សូម្មៅសួរ HelloWork។

ប័ែណឈប់ពកាី រងារ-1 និង ប័ែណឈប់ពកាី រងារ-2 គឺជាប័ែណណបបមនេះ
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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4 អ្នរណដលអាចម្វើការងារភាលម្ៗបាន សូម្មៅម្វើនីត្ិវ្ិ ីសមក្ម្ចនូវលរខែៈសម្បត្រិននការេេួល (HelloWork ជាអ្នរសមក្ម្ចថា

នឹងជូនក្បារ់មោរអ្នរឬមេ)។ (អ្នរណដលម្ិនអាចម្វើការងារភាលម្ៗបានមេ សូម្មៅ p9) មពលឈប់ពក្ី រុម្ហនុ សូម្ម្វើនត្ី ិវិ្ីភាលម្ៗ។
រំ ងុ មពលណដលអាចេេួលក្បារ់គឺ បានក្ត្ឹម្ម្ួយឆ្នំ មដាយគិត្ពីនថ្ងបនាាប់នននថ្ងណដលមោរអ្នរឈប់ពីក្រុម្ហនុ ។
មបើសិនជាមោរអ្នរមៅ HelloWork យឺត្មពលមវោ េឹរក្បារ់ណដលនឹងអាចេេួលបានរ៏ចុេះថ្យណដរ។ មបើសិនជាមោរអ្នរមៅ
HelloWork ម្ួយឆ្នំមក្កាយមពលឈប់ពីក្រម្ុ ហុន មោរអ្នរម្ិនអាចេេួលក្បារ់មនេះបានមេ។

(ឧ ហរែ៍) ឧ ហរែ៍ មោរអ្នរណដលអាចេេួលក្បារ់បាន “ចំនួន ១៥០នថ្ង” ណត្មបើសិនជាបានម្វើនីត្ិវ្ិ ីយឺត្យាវ
មោរអ្នរអាចេេួលក្បារ់បានពីនថ្ងណដលមានការសមក្ម្ចថា អាចេេួលក្បារ់ រហូត្ដល់នថ្ងណដលរំ ងុ មពលម្ួយឆ្នំបានរនលង
មដាយគិត្ពីនថ្ងណដលមោរអ្នរបានឈប់ពក្ី រម្ុ ហនុ បមុ ណាណេះ។
រំ ងុ មពលអាចេេួល(១ឆ្នំ)

ម្ិនអាចេេួលបានមេ

រំ ងមពលរង់ចាំ (៧នថ្ង) រក្ម្ត្ិ ម្ិនឱ្យេេួល(៣ណខ)
នថ្ងបនាាប់នននថ្ងឈប់ពក្ី រម្ុ ហនុ

នថ្ងសមក្ម្ចថាមានលរខែៈសម្បត្រអាិ ចេេួល

្ដលជ់ នូ ១២០នថ្ង

៣០នថ្ង

នថ្ងចប់រំ ងុ មពលអាចេេួល

5 មដើម្បីេេួលក្បារ់ ជាមោលការែ៍ រនងុ រំ ងុ មពល ២ឆ្នំ ម្ុននថ្ងណដលមោរអ្នរឈប់ពក្ី រម្ុ ហនុ

មោរអ្នរក្ត្វូ ណត្ជាអ្នរមៅមក្កាម្ការធានារា៉ាប់រងការងារ យាងត្ិច ១២ណខ (រំ ងុ មពលចូលការធានារា៉ាប់រងការងារ)។
រ៏បុណនររនុងររែីដូចត្មៅ ឱ្យណត្ជាអ្នរមៅមក្កាម្ការធានារា៉ាប់រងការងារយាងត្ិច ៦ណខ រនងុ រំ ងុ មពល ១ឆ្នំ
ម្ុននថ្ងណដលមោរអ្នរឈប់ពីក្រុម្ហនុ បានមហើយ។
⚫

⚫

ររែីណដលមោរអ្នរបានឈប់ពក្ី រម្ុ ហនុ មដាយសារក្រម្ុ ហនុ រេ័យ្ន ឬមដញមចាល ជាអាេិ៍ (គឺជាអ្នរមានលរខែៈសម្បត្រិេេួលពិមសស
( ? មៅ p10))
រនុងររែីណដលបានឈប់ពក្ី រម្ុ ហុនមដាយសារណត្រិចសច នយការងារមានរំែត្់រំ ងុ មពល មហើយក្រម្ុ ហនុ ម្ិនបនររចិ សច នយ ឬមដាយ
សារម្ូលមហត្ុណដលម្ិនអាចមជៀសវាងបាន (គឺជាអ្នរឈប់ពីការងារមដាយម្ូលមហត្ុពមិ សស ( ? មៅ p10))

7

6 សូម្យរឯរសារខាងមក្កាម្មនេះ មៅ HelloWork ណដលសាិត្មៅជិត្្ាេះមោរអ្នរ មដើម្បីដារ់ រយសុំររការងារថ្មី។

(សដីពីការដារ់ រយសុំររការងារ សូម្មៅ p13) HelloWork នឹងពិនិត្យមម្ើលឯរសារណដលមោរអ្នរដារ់ មហើយបញ្ជារ់
ក្ពម្ ំងសមក្ម្ចអ្ំពីលរខែៈសម្បត្រិននការេេួល។
【
1.
2.
3.

របស់ណដលក្ត្វូ យរមៅ HelloWork 】

ប័ែណឈប់ពីការងារ-1 ណដលបានេេួលពីក្រម្ុ ហនុ (សូម្បំមពញម្ម េះ គែនី្នាោរជាមដើម្ មដាយខលួនឯង)
ប័ែណឈប់ពីការងារ-2 ណដលបានេេួលពីក្រម្ុ ហនុ
ប័ែណមលខរូដបុគាល ឬមៅថា មាយណាំបាកាត្
មបើសិនជាពុំមានមាយណាំបាកាត្មេ
① ប័ែណជូនដំែឹងអ្ំពីមលខរូដបុគាល ឬប័ែណក្បជាពលរដាណដលមានការបញ្ជារ់ចំែុចនានា ណដលមានមលខរូដបុគាល
② ឯរសារបញ្ជារ់អ្ត្រសញ្ជាែណដលមានរូបថ្ត្ ដូចជាប័ែណសានរ់មៅ ឬលិខិត្ឆលងណដន ជាមដើម្
※

4.
5.
6.

ក្តា (មក្បើបានណត្ក្តាឆ្លរ់ មក្ៅពីក្តាមៅសូ)
រូបថ្ត្ ២សនលរឹ (មក្បរើ បូ ថ្ត្ថ្មីៗ, ថ្ត្ រ់រណាដលខលួនខាងមលើចំពីម្ុខ, េំហំ 3.0 ㎝×2.5 ㎝ )
មសៀវមៅ្នាោរ ឬកាត្្នាោរ (ណដលមានម្ម េះមោរអ្នរ)

7 មពលណដលមោរអ្នរអាចេេួលក្បារ់បាន សូម្ចូលរួម្រនុង “រម្មវ្ិ ីពនយល់អ្ំពីការធានារា៉ាប់រងការងារ”។ រនងុ រម្មវិ្ីមនេះ

មោរអ្នរនឹងេេួលលិខិត្បញ្ជារ់ថា អាចេេួលក្បារ់ (“លិខត្ិ បញ្ជារ់អ្នរមានលរខែៈសម្បត្រិេេួលការធានារា៉ាប់រងការងារ” ជាមដើម្។
បនាាប់ម្រ ម្ន្តនរីសាាប័ននឹងពនយល់អ្ពំ ីនីត្ិវិ្ីណដលក្ត្ូវម្វើ មក្កាយពីមនាេះ។

លិខត្ិ បញ្ជារ់អ្រន មានលរខែៈសម្បត្រេិ េួលការធានារា៉ាប់រងការងារ គឺជាឯរសារណបបមនេះ។
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/info_1_e5_02.pdf

8 មោរអ្នរក្ត្ូវររការងារម្វើ (សរម្មភាពររការងារ) តាម្រយៈ HelloWork ឬក្រម្ុ ហុនណែនាំអ្ំពី្នធានម្នុសេឯរជន។

ជាមោលការែ៍ មោរអ្នរក្ត្ូវមៅ HelloWork បួនអាេិត្យម្ដង មហើយសរមសរ
“ឯរសារក្បកាសសុំការេេួលសាា ល់ការបាត្់បង់ការងារ” ក្ពម្ ំងម្វើរបាយការែ៍សដីពីសរម្មភាពររការងារ ជូនម្ន្តនរី
HelloWork។ មបើសនិ ជាមគេេួលសាា ល់ថា មោរអ្នររំពុងបាត្់បង់ការងារ (ោម នការងារ) ក្បណហលជាម្ួយអាេិត្យមក្កាយ
មគនឹងប្ចូលក្បារ់មៅរនងុ គែនី្នាោររបស់មោរអ្នរ។ រើឯេឹរក្បារ់វិញ ខុសៗោន មៅតាម្ម្ូលមហត្ុ ជាអាេិ៍
ននការឈប់ពីក្រុម្ហុន។
（※）មដើម្បីេេួលក្បារ់ ក្ត្ូវម្វើសរម្មភាពណដលមគេេួលសាា ល់ថាជា “សរម្មភាពជារ់ណសដងននការររការងារ” យាងត្ិច ២ដង រនង
ុ
៤អាេិត្យ។ សរម្មភាពណដលអាចឱ្យមគេេួលសាា ល់ថាជា“សរម្មភាពជារ់ណសដងននការររការងារ” មានដូចត្មៅ។
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

ដារ់ រយសុំម្វកាើ រ
មៅពិមក្ោេះនឹង HelloWork ឬក្រុម្ហុនណែនាំអ្ពំ ្ី នធានម្នុសេឯរជន ឱ្យមគជួយររក្រម្ុ ហនុ ររបុគាលរិ ។
ចូលរួម្រនងុ សិកាខសាោរបស់ HelloWork ឬក្រម្ុ ហនុ ណែនាំអ្ពំ ី្នធានម្នុសេឯរជន។
ចូលរួម្រនងុ រម្មវ្ិ ីពនយល់របស់ក្រុម្ហនុ
ិ ា ប័ែណបក្័ ត្ម្េងៗ ជាមដើម្
ក្ប ងយរវញ្ជ
8

ឯរសារក្បកាសសុកាំ រេេួលសាា ល់ការបាត្់បង់ការងារ គឺជាឯរសារណបបមនេះ
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/info_1_e4_01.pdf

⑥

※

ម េះជាម្ិនអាចម្វកាើ របានភាលម្ៗរ៏មដាយ ណត្បនាាប់ពអាី ចម្វកាើ រមហើយ រ៏មានររែីណដលអាចេេួលក្បារ់ពី
“ការធានារា៉ាប់រងការងារ” បានណដរ។

អ្នរណដលអាចម្វើការបានភាលម្ៗ សូម្មៅ p6។ សូម្ម្វើនត្ី ិវិ្ីភាលម្ៗ។

ើ របានភាលម្ៗ រ៏អាចេេួលក្បារ់ពី “ការធានារា៉ាប់រងការងារ” បានណដរ។ ឧ ហរែ៍
1 អ្នរណដលបានឈប់ពីក្រម្ុ ហុន មហើយម្ិនអាចម្វកា
អ្នរខាងមក្កាម្មនេះ មពលឈប់ពីក្រុម្ហុន មហើយ ៣១នថ្ងបានរនលង្ុត្មៅ សូម្មៅ HelloWork ដារ់ រយសុំ
“ រយសុំពនយររំ ុងមពលអាចេេួល”។
①
②

③
④

2

ម្ិនអាចម្វកាើ របានមដាយសារមានជម្ងឺ ឬរបួស
ម្ិនអាចម្វកាើ របានមដាយសារមានន្ាម េះ សក្មាលរូន ឬចិ្ម្ចឹ រូន (សក្មាប់ណត្ររែីណដលរូនមានអាយុមក្កាម្ ៣ឆ្នំ)
(រួម្ ំងអ្នរណដលរំពង
ុ ពយបាលមដើម្បីឱ្យមានរូន)
ម្ិនអាចម្វកាើ របានមដាយសារណត្ក្ត្វូ មម្ើលោំ រសាច់ញាត្ិ
ឈប់ពកាី រងារ មដាយសារណត្ចូលនិវត្រនមា៍ នអាយុ ៦០ឆ្នមំ ងើ មៅ មហើយចង់ឈប់សក្មារម្ួយរយៈមពល

មបើសិនជាបានដារ់ រយសុំមនេះមហើយ មៅមពលណដលអាចម្វើការបានវិញ មពលមៅររការងារម្វើ អាចេេួលក្បារ់បាន។

9

អ្វមី ៅអ្នរមានលរខែៈសម្បត្រិេេួលពិមសស, អ្វមី ៅអ្នរឈប់ពកាី រងារមដាយម្ូលមហត្ុពមិ សស ?
សូម្បញ្ជារ់មម្ើលអ្ំពីម្លូ មហត្ុននការឈប់ពក្ី រម្ុ ហនុ ។
មសចរដពី នយល់អ្ពំ ីម្មូ ហត្ុសខាំ ន់ៗននការឈប់ពក្ី រម្ុ ហនុ របស់មោរអ្នរ

?

①

ការមដញមចាល

មពលក្រុម្ហុនបងាាប់ឱ្យមោរអ្នរ “ឈប់” មដាយសារម្ូលមហត្ុខាងក្រុម្ហុន

②

ការរេ័យ្ន

មពលឈប់មដាយសារក្រុម្ហុនរេ័យ្ន

③

ការដារ់ រយសុឈ
ំ ប់តាម្រយៈការររអ្នរឈប់ពក្ី រម្ុ ហនុ មដាយសមរ័ ចិត្ពរ នី មិ យាជរ
ឬការមលើរេឹរចិត្ឱ្រ យឈប់

មពលណដលក្រុម្ហុនក្បាប់មោរអ្នរថា “មម្ច ចង់ឈប់ឬមេ?”
មហើយមោរអ្នរមឆលើយថា “ចង់”

④

ការឈប់ជលួ បុគាលរិ មដាយសារម្ូលមហត្ុខាងក្រម្ុ ហនុ (៣ឆ្នំម ងើ មៅ) រនុងររែីណដលមោរអ្នរម្វើការមដាយមានរិចចសនយការងារមានរំែត្់រំ ុងមពល

⑤

ការឈប់ជលួ បុគាលរិ មដាយសារម្ូលមហត្ុខាងក្រម្ុ ហនុ (មក្កាម្៣ឆ្នំ)

⑥

ការឈប់ពក្ី រម្ុ ហុនមដាយមានម្ូលមហត្ុក្ត្ឹម្ក្ត្វូ

⑦

ការចប់រចិ ចសនយ មក្ៅពីមនេះ

⑧

ការចូលនិវត្រន៍

⑨

ការប្ឈប់ពីការងារមដាយសាររំហសុ សាម្ីខនលួ

⑩

ការឈប់ពកាី រងារមដាយោម នម្ូលមហត្ុក្ត្ម្ឹ ក្ត្វូ

មហើយរិចចសនយការងារមនាេះក្ត្ូវបានពនយរបុនាមនដងមហើយ
ណត្មដាយសារម្ូលមហត្ុខាងក្រុម្ហុន មគឈប់ពនយរមដាយការបនាាន់
មហើយប្ចប់រិចចសនយ
រនុងររែីណដលមោរអ្នរម្វើការមៅរនុងក្រុម្ហុនដណដលបានត្ិចជាង៣ឆ្នំ
មហើយរិចចសនយការងារមនាេះមានរំែត្់រំ ុងមពល មៅមពលចប់រិចចសនយ
មោរអ្នរចង់បនរ ណត្ក្រុម្ហនុ ម្ិនបនរជូន
មពលណដលមោរអ្នរឈប់មដាយចិត្រខលួនឯង
មដាយមានម្ូលមហត្ុណដលម្ិនអាចមជៀសវាងបាន ដូចជាមានជម្ងឺ ឬរបួស
ឬមានន្ាម េះ ឬក្ត្ូវចិ្ចឹម្រូន ឬោំ រក្គួសារ ជាមដើម្
មពលណដលជារិចចសនយការងារមានរំែត្់រំ ងុ មពល មហើយមោរអ្នរបានដឹងថា
ោម នការបនររិចចសនយ មហើយមគម្ិនបនររិចចសនយ
មពលណដលមោរអ្នរមានអាយុមសមើនឹងអាយុណដលមគបានរំែត្់ថា
“ក្ត្ូវឈប់ពីក្រុម្ហុនមៅមពលមានអាយុ ០០”។
មពលណដលមោរអ្នរក្ត្ូវក្រុម្ហុនដារ់េែឌ រម្ម
មដាយសារការក្បក្ពឹត្រអាក្ររ់របស់មោរអ្នរ មហើយក្រុម្ហុនបានបងាាប់
“ឱ្យឈប់”
មពលឈប់ពីក្រុម្ហុនមដាយឆនាៈខលួនឯង

“អ្នរមានលរខែៈសម្បត្រិេេួលពិមសស” “អ្នរឈប់ពីការងារមដាយម្ូលមហត្ុពិមសស” គឺជា
អ្នរមានលរខែៈសម្បត្រេិ េួលពិមសស・・・អ្នរណដលបានឈប់ពីការងារមដាយោម នមពលមវោក្គប់ក្ោន់មដើម្បីមក្ត្ៀម្ររការងារថ្មី
មដាយសារណត្ក្រុម្ហុនរេ័យ្ន ឬក្រុម្ហុនមដញមចាល (ឧ ហរែ៍ខាងមលើមនេះ គឺអ្នររនុងចំែុច ①～④)
■អ្នរឈប់ពកា
ី រងារមដាយម្ូលមហត្ុពមិ សស គឺជាអ្នរមក្ៅពីអ្នរមានលរខែៈសម្បត្រិេេួលពិមសស មហើយមានរិចចសនយការងារមាន
រំែត្់រំ ុងមពល ណត្មគម្ិនបនរឱ្យ ឬមានម្ូលមហត្ុណដលម្ិនអាចមជៀសវាងបាន (ឧ ហរែ៍ខាងមលើមនេះ គឺអ្នររនុងចំែុច ⑤ និង⑥)
■

ការវិនិចឆ័យមដើម្បីឱ្យដឹងថា ក្ត្ូវជា “អ្នរមានលរខែៈសម្បត្រិេេួលពិមសស”
“អ្នរឈប់ពីការងារមដាយម្ូលមហត្ុពិមសស”

នឹងម្វើការសមក្ម្ចថា មោរអ្នរក្ត្ូវជា អ្នរមានលរខែៈសម្បត្រិេេួលពិមសស ឬ
អ្នរឈប់ពីការងារមដាយម្ូលមហត្ុពិមសស។ មោរអ្នរក្ត្វូ ដារ់ឯរសារបញ្ជារ់ឱ្យបានក្ត្ឹម្ក្ត្ូវអ្ំពីម្ូលមហត្ុននការឈប់ពីក្រម្ុ ហុន។
រនុងររែីណដល “ម្ូលមហត្ុឈប់ពីក្រុម្ហុន” គិត្មដាយក្រុម្ហុន ខុសោន នឹងម្ូលមហត្ុណដលមោរអ្នរបានក្បាប់ HelloWork
នឹងពិនិត្យមម្ើលឯរសារណដលបានេេួលពីមោរអ្នរ និងឯរសារណដលបានេេួលពីក្រម្ុ ហុន
មហើយម្វើការរំែត្់អ្ំពម្ី ូលមហត្ុននការឈប់ពីក្រម្ុ ហុន។
HelloWork
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លំហូរនននីត្ិវិ្ីមដើម្បីេេួល
ឈប់ពកាី រងារ
ដារ់ រយសុរំ រការងារ និង
សមក្ម្ចអ្ំពលី រខែៈសម្បត្រិេេួល
រម្មវ្ិ ពី នយល់អ្ពំ កាី រធានារា៉ាប់រងការងារ
ចប់រំ ងុ មពលរង់ចាំ
រក្ម្ត្ិ ការ្ដល់
េេួលសាា ល់ការបាត្់បង់ការងារ
បង់ក្បារ់ឧបត្ាម្ម្ភ លូ ដាានជូន
ជាមោលការែ៍
មគរំែត្់នថ្ងេេួលសាា ល់របស់មោរអ្នរ
៤អាេិត្យម្ដង
ចូលម្វកាើ រ
ប្ចបកា់ រ្ដល់

សូម្សាម្ីខនលួ ណដលម្វនើ ីត្វិ ្ិ ីេេួល យរឯរសារចាំបាច់ម្រ HelloWork។ មៅ
HelloWork មគនឹងបញ្ជារ់មម្ើល និងសមក្ម្ចអ្ំពលី រខែៈសម្បត្រនិ នការេេួលតាម្
រយៈឯរសារណដលក្ត្វូ បានដារ់ ជាមដើម្។
មគនឹងជូនឯរសារចាំបាច់ ដូចជាលិខិត្អ្នរមានលរខែៈសម្បត្រេិ េួល ជាមដើម្។
ម្យងមេៀត្ មគនឹងពនយល់អ្ំពរី មបៀបម្វនើ ត្ី ិវ្ិ េី េួលការធានារា៉ាប់រងការងារ
ឬអ្ំពសី រម្មភាពររការងារ។
ិ ពី នយល់អ្ពំ កាី រធានារា៉ាប់រងការងារ
※រម្មវ្
អាចម្វើម ងើ មក្កាយមពលរំ ងុ មពលរង់ចាំរនលង្ុត្រ៏មានណដរ។
“រំ ងុ មពលរង់ចាំ” គឺជារំ ងុ មពលណដលមានសាា នភាពោម នការងារ 7នថ្ង
មដាយគិត្ពីនថ្ងណដលបានេេួលនូវការសមក្ម្ចថា មានលរខែៈសម្បត្រិេេួល។
រំ ុងមពលមនេះ ម្ិនណម្នជារម្មវត្ាុននការ្ដលកា់ រធានារា៉ាប់រងការងារមេ។
ចំម េះអ្នរឌណដលឈប់ពកាី រងារមដាយខលនួ ឯងម្ូលមហត្ុផ្ទាល់ខលួន ជាអាេិ៍
មគម្ិន្ដលក្់ បារ់ឧបត្ាម្ភម្លូ ដាានចំននួ ៣ណខណថ្ម្មេៀត្
មដាយគិត្ពីនថ្ងបនាាប់ពីនថ្ងបចប់រំ ុងមពលរង់ចាំ។ មនេះមគមៅថា
“ការរក្ម្ត្ិ ការ្ដលតា់ វកាលិរ”។
សូម្ដារ់ឯរសារក្បកាសសុំការេេួលសាា ល់ការបាត្់បង់ការងារមៅរាល់នថ្ងេេួលសាា ល់កា
របាត្់បង់ការងារ (ជាមោលការែ៍ ៤អាេិត្យម្ដង)។
មគម្វើការេេួលសាា ល់អ្ំពកាី របាត្់បង់ការងារមដាយបញ្ជារ់អ្ពំ ភាី ពមានការងារឬមេ
សរម្មភាពររការងារ ជាមដើម្។
មគនឹងប្ចលូ ក្បារ់ឧបត្ាម្ម្ភ លូ ដាានតាម្ចំននួ នថ្ងណដលមានការេេួលសាា ល់ថាបានបាត្់បង់ការងារមៅរនុ
ងគែនី្នាោររបស់មោរអ្នរ។ (រំ ងុ មពលម្ារចូល ខុសៗោន មៅតាម្្នាោរនីម្យួ ៗ) ជាេូមៅ
ក្ត្ូវការក្បណហល១អាេិត្យ ដូមចនេះសូម្អា្យក្សយ័ )។

សូម្មៅពិមក្ោេះអ្ំពកាី រងារ
មោរអ្នរអាចមម្ើលព័ត្៌មានសដពី ីការររបុគាលរិ ឬពិមក្ោេះអ្ំពីការងារ
ម េះជានថ្ងម្េងពីនថ្ងម្វកាើ រេេួលសាា ល់របា៏ នណដរ។
សូម្ម្វើសរម្មភាពឱ្យសរម្ម មដើម្បីអាចររការងារបានមលឿន ន់មពលមវោ។
មានររែីណដលអាចេេួលក្បារ់ឧបត្ាម្កាភ រចូលម្វើការម្ដងមេៀត្
ក្បារ់ឧបត្ាម្ភជក្ម្ុញការម្វកាើ រជាប់ោប់ ក្បារ់ឧបត្ាម្ភការចូលម្វើការ
ក្បារ់ឧបត្ាម្ភមរៀបចំចូលម្វើការជាក្បចាំ ក្បារ់តាវកាលិរសក្មាប់ម្នុសេចាស់ចលូ ម្វើការ
ជាមដើម្ ណដលជាក្បារ់តាវកាលិរចំម េះការចូលម្វើការម្ដងមេៀត្។
ម េះជាមក្កាយមពលប្ចប់ការ្ដលរ់ ម៏ ដាយ រ៏អាចមក្បមើ សវារម្មពមិ ក្ោេះការងារបានណដរ។
សូម្អ្ម្ាញើ ម្រ HelloWork មដាយរុឱ្ំ យមានការរអាលចិត្។រ
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សូម្មៅររការងារថ្ម។ី

⑦

ការងារណដលអាចម្វបាើ ន គឺខសុ ោន មៅតាម្លរខែៈសម្បត្រនិ នការសាន រ់មៅ។ មត្ើមោរអ្នរដឹងឬមេ?

1

មៅជបុន ការងារណដលអាចម្វើបានខុសោន មៅតាម្លរខែៈសម្បត្រិននការសាន រ់មៅ។
សូម្មម្ើលរនុងប័ែណសានរ់មៅរបស់មោរអ្នរ មហើយបញ្ជារ់មម្ើលអ្ំំពីលរខែៈសម្បត្រិននការសាន រ់មៅ។
❶

មបើសិនជា មោរអ្នរជាអ្នរសាន រ់មៅអ្ចិនន្តនយរ ,៍ ជាសហព័េជាធ អាេិ៍របស់ជនជាត្ិជបនុ ,
ជាសហព័េជាធ អាេិ៍របស់អ្នរសាន រ់មៅអ្ចិនន្តនយរ ,៍ ជាអ្នរសាន រ់មៅមានរំ ុងមពលរំែត្់
អាចម្វកាើ រងារអ្វរី បា៏ នណដរ។

❷

មបើសនិ ជាការងារបមចចរមេស ចំមែេះដឹងអ្ំពម្ី នុសេសាន្តសដ ការងារអ្នររជាត្ិ, ជំនាញរក្ម្ត្ិ ខពស,់
ការងារោំ រ,ជំនាញ, ជំនាញពិមសស ជាមដើម្
លរខែៈសម្បត្រនិ នការសាន រ់មៅ ក្ត្វូ បានរំែត្់មៅតាម្ខលម្ឹ សារការងារ។
(ឧ ហរែ៍េ១ី ) អ្នរម្វកាើ រងារ “បមចចរមេស ចំមែេះដឹងអ្ំពម្ី នុសេសាន្តសរ ការងារអ្នររជាត្ិ”)
⚫ ក្ត្ូវប្ចប់ការសិរាមៅម្ហាវិេយល័យ ឬការសិរាជំនាញពិមសសមៅសាោឯរមេស
⚫ ចាំបាច់ម្វកា
ើ រងារ រ់ពន័ នធ ងឹ ម្ុខវជាិ ា ជំនាញណដលបានសិរាមៅម្ហាវេិ យល័យ ឬសាោឯរមេស （※１）។
មគនឹងម្វើការវិនចិ ឆ័យម្ិនជាត្ឹងរុ៉ឹង សដីពីេំនារ់េំនងការងារនឹងម្ុខវជាិ ា ជំនាញមៅម្ហាវិេយល័យ（ ※ ２ ）។
មគម្ិនណម្នមម្ើលណត្សញ្ជាប័ក្ត្មោរអ្នរបុមណាណេះមេ គឺមម្ើល ំងតារាងពិនាុ (មក្រដិត្ ំងអ្ស់ណដលយរបាន
មហើយមានសរមសររនុងមនាេះ) មដើម្បីពិនិត្យមម្ើលអ្ំពីេំនារ់េនំ ង្ងណដរ។
※１ ឧ ហរែ៍ននការេេួលសាា ល់ថាមានេំនារ់េំនង
⚫ អ្នរណដលមចញពីម្ហាវិេយល័យវិសរ
វ ម្ម មៅម្វកាើ រងារបមចចរមេស ឬក្សាវក្ជាវមៅក្រុម្ហុន្លិត្មក្គឿងអ្គាិសនី
⚫ អ្នរណដលបានប្ចប់ការសិរាម្ុខវិជាាមសាភែភាពមៅសាោឯរមេសជបុន
មហើយចូលម្វកាើ រអ្ភិវឌឍមក្គឿងសំអាងកាយ ឬការងារមាមឃេិញ មៅក្រម្ុ ហុនលរ់មក្គឿងសំអាងកាយ
※２ ម េះជាររែីណដលម្ិនអាចេេួលសាា ល់អ្ំពីេនា
ំ រ់េំនងការងារនិងជំនាញមដាយផ្ទាល់ ពី “ឯរមេស”
រ៏មដាយ រ៏មគម្វើការវិនចិ ឆ័យមដាយពិនិត្យមម្ើល “ម្ុខវិជាា” ណដលបានសិរា ំងអ្ស់ មហើយវនិ ិចឆ័យថា
មត្ើមានចំមែេះដឹងចាំបាច់សក្មាប់ការងារណដលចង់ម្វើមនាេះណដរឬមេ។ ម្យងមេៀត្ ចំម េះអ្នរណដល
បចចុបបននចង់ម្វកាើ រងារណាម្ួយណដលធាលប់បានម្វើក្បណហល៣ឆ្នំមហើយ ម េះជាោម ន រ់ពន័ ធនឹង “ឯរមេស”
ណដលបានសិរាមៅម្ហាវិេយល័យ ជាអាេិ៍ រ៏មដាយ រ៏មគនឹងម្វកាើ រវិនិចយឆ័ មដាយេន់ភនល ់ណដរ។
(ឧ ហរែ៍េ២ី ) អ្នរមាន “ជំនាញពិមសស”
⚫ អ្នរណដលបានប្ចប់ការហវឹរហវឺនជំនាញមលខ២⇒ការងារដូចការងារណដលបានហវឹរហវឺនជំនាញ
⚫ អ្នរណដលបានក្ប ងជាប់⇒អាចម្វកា
ើ រងារណត្អ្ំពីវសិ ័យណដលបានក្ប ងជាប់បុមណាណេះ។
ម្ិនអាចម្វើការងារណដលម្ិនបានហវរឹ ហវឺនជំនាញ
មហើយម្ិនបានក្ប ងជាប់បានមេ។
ជំនាញ ំងមនេះមានណត្វិស័យពិមសស ១៤ បុមណាណេះ ដូចជា ការងារសំែង់ រសិរម្ម ជាអាេិ៍។
12

ម្យងមេៀត្

❸

ររែីននការម្រសិរាមៅជបុន ឬ ម្រសាន រ់មៅជាម្ួយក្គសា
ួ រ
សូម្មៅម្នារី អ្មនារក្បមវសន៍ដារ់ រយសុំ “ការអ្នុញ្ជាត្ម្វសើ រម្មភាពមក្ៅលរខែៈសម្បត្រិ” មដើម្បីេេួលការអ្នុញ្ជាត្ ។
មោរអ្នរនឹងអាចម្វកាើ របានក្ត្ម្ឹ ២៨មមាងរនងុ ម្ួយអាេិត្យ។ អ្នរណដលម្រសិរាមៅក្បមេសជបនុ អាចម្វកាើ របាន
៨មមាងរនងុ ម្ួយនថ្ង រនងុ រំ ងុ មពលវសិ ម្កាលរយៈមពលណវង ដូចជាវសិ ម្កាលរដូវផ្ទករើរជាមដើម្។ ម្យងមេៀត្
ចំម េះនិសេិត្ណដលនឹងប្ចបកា់ រសិរា មហើយមានគមក្មាងនឹងបដរូ លរខែៈសម្បត្រនិ នចំែុច ❷
អាចររក្រម្ុ ហនុ ម្វកាើ រងារណដលមានខលម្ឹ សារណដលជារម្មវត្ានុ នចំែុច ❷ បាន។

❹

ររែីននការហវរឹ ហវនឺ ជំនាញ
ជាមោលការែ៍ មពលម្រជបនុ ក្ត្វូ ម្វកាើ រមៅក្រម្ុ ហនុ ដណដលរហូត្។ មបើសនិ ជាចង់ឈប់ សូម្មៅពិមក្ោេះនឹង
“អ្ងាភាពក្គប់ក្គង” ឬ “អ្ងាការហវរឹ ហវនឺ ជំនាញសក្មាប់ជនបរមេស” មដើម្បីររក្រម្ុ ហនុ ថ្ម។ី
រ៏បណុ នររងនុ ររែីណដលអាចេេួលក្បារ់នន “ការធានារា៉ាប់រងការងារ” សូម្មៅម្វនើ ត្ី វិ ្ិ មី ៅ HelloWork។

❺

ររែីននលរខែៈសម្បត្រនិក នការសាន រ់មៅមក្ៅពីមនេះ
ជាមោលការែ៍ ម្ិនអាចម្វកាើ របានម យើ ។ រ៏បណុ នរ មបើសនិ ជាមានគមក្មាងនឹងបដរូ មៅលរខែៈសម្បត្រនិ នការសាន រ់
មៅននចំែុច ❶ ឬ ❷ អាចមៅររក្រម្ុ ហនុ ម្វកាើ របាន។

2

អ្នរណដលមានលរខែៈសម្បត្រិននការសាន រ់មៅននចំែុច ❶ ❷ ❸ មពលណដលចង់ម្វើការបញ្ជារ់ថា មត្ើខនលួ អាចម្វើការអ្វីខលេះបាន
អាចមៅម្នាីរអ្មនារក្បមវសន៍ សុំឱ្យមគមចញ “លិខត្ិ បញ្ជារ់លរខែៈសម្បត្រិននការម្វើការ” បាន។ លិខិត្បញ្ជារ់មនេះ
អាចយរមៅដារ់ជូនក្រម្ុ ហុនថ្មបាី ន។

⑧

សូម្មៅររក្រម្ុ ហុនណដលចង់ម្វកាើ រ មៅ HelloWork។

1

សូម្មៅដារ់ រយសុំមៅ HelloWork មដើម្បីររការងារ។ សូម្អ្ម្ាើញមៅ HelloWork ណដលសាត្ិ មៅជិត្្ាេះមោរអ្នរ។
អាចមានការេេួលក្បារ់នន “ការធានារា៉ាប់រងការងារ” ពី HelloWork រ៏មានណដរ (p6)។ សូម្យរប័ែណសានរ់មៅ និង
លិខត្ិ ឆលងណដនម្រជាម្ួយ។

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

មនេះគឺជា HelloWork ណដលមានអ្នរបរណក្ប
https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf
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2 សូម្បំមពញ “ រយសុរំ រការងារ” ណដលមានមៅ HelloWork ឬរ៏ប្ចូលព័ត្៌មានរបស់មោរអ្នរមៅរនងុ រុំពយូេ័ររបស់

HelloWork ឬតាម្រយៈ smart phone របស់មោរអ្នរ មហើយមៅពិមក្ោេះនឹងម្ន្តនរី HelloWork
តាម្រណនលងពិមក្ោេះរបស់មគ។ ម្ន្តនរី HelloWork នឹងពិនិត្យមម្ើលប័ែណសានរ់មៅ និងលិខិត្ឆលងណដនរបស់មោរអ្នរ។
មបើសិនជាលរខែៈសម្បត្រិននការសាន រ់មៅរបស់មោរអ្នរ អាចម្វើការបាន មគនឹងជូន “ប័ែណេេួលនន HelloWork”។
មៅរនុងប័ែណេេួលមនាេះ មានមលខសុំររការងាររបស់មោរអ្នរ។ មពលអ្ម្ាើញមៅ HelloWork
សូម្រុំមភលចយរប័ែណេេួលមនេះមៅជាម្ួយ។ មបើសិនជាមានប័ែណេេួលមនេះ ម េះជាមោរអ្នរអ្ម្ាើញមៅ HelloWork
មក្ៅពីរណនលងណដលបានដារ់ រយសុំរម៏ ដាយ រ៏អាចររព័ត្មា៌ នសដីពកាី រររបុគាលិរបានណដរ។

សដីពរី មបៀបសរមសរ “ រយសុរំ រការងារ” សូម្មម្ើលខាងមក្កាម្មនេះ
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/
gaikokujinnkyuusyokumousikomisyonokakikata.pdf

(សក្មាប់អ្រន ណដលមចេះភាសាជបនុ ) មោរអ្នរអាចចុេះប្ាជាី បមណាដេះអាសននជាម្ុនសិន តាម្រយៈរុពំ យូេរ័ របស់
HelloWork ឬរុពំ យូេរ័ ខលនួ ឯង ឬsmart phone មហើយមៅរណនលងពិមក្ោេះរបស់ HelloWork មដើម្បីម្វនើ ត្ី វិ ្ិ ។ី
https://kyushoku.hellowork.mhlw.go.jp/kyushoku/
GEAA020020.do?action=initDisp&screenId=GEAA020020

៌ នសដីពកាី រររបុគលា ិរជូន។ សូម្មម្ើល “ប័ែណររការងារ”
3 រណនលងពិមក្ោេះរបស់ HelloWork នឹងររព័ត្មា

ណដលបានេេួលមនាេះមដើម្បីររការងារណដលចង់ម្វើ។ មបើសិនជាមោរអ្នរមានការពិបារនឹងមម្ើល “ប័ែណររការងារ”
សូម្មោរអ្នរពិមក្ោេះនឹងម្ន្តនរី HelloWork មហើយក្បារ់មគអ្ំពីចែ
ំ ង់របស់មោរអ្នរ។

សដីពរី មបៀបមម្ើលប័ែណររការងារ សូម្មម្ើលខាងមក្កាម្មនេះ
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/
gaikokujinnkyuujinnhyounomikata.pdf

(សក្មាប់អ្រន ណដលមចេះភាសាជបនុ ) មោរអ្នរអាចណសវងររព័ត្មា៌ នសដពី កាី រររបុគលា រិ តាម្រយៈរុពំ យូេរ័
HelloWork ឬរុពំ យូេរ័ ខលនួ ឯង ឬsmart phone ឬរុពំ យូេរ័ បនាេះបាន។
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/
GECA110010.do?action=initDisp&screenId=GECA110010
（※）

ជាពិមសស ចំម េះអ្នរណាណដលចង់ម្វើការមៅក្រុម្ហុនណដលចង់ររបុគលា រិ ជាជនបរមេស មពលណសវងររ សូម្ប្ចូល រយ “外国人
(ជនបរមេស)” ឬ “日本語(ភាសាជបុន)” មៅរនុងក្បអ្ប់ “フリーワード( រយមសរើ)” នឹងងាយក្សួលណសវងររ។
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⑨

សូម្មៅដារ់ រយសុមំ ្វកាើ រមៅក្រុម្ហនុ ណដលចង់ម្វកាើ រ មហើយមៅេេួលការសមាភសន៍។

1

មពលណដលររមឃើញការររបុគាលិរម្វើការណាម្ួយណដលក្សបនឹងចំែង់របស់មោរអ្នរ
សូម្មៅពិមក្ោេះមៅរណនលងពិមក្ោេះរបស់ HelloWork។HelloWork នឹង រ់េងមៅក្រុម្ហុនមនាេះ
មហើយរំែត្់នថ្ងណខសមាភសន៍មោរអ្នរ ក្ពម្ ំងក្បគល់ “លិខិត្ឧមេាសនាម្” ជូនមោរអ្នរ។

2

សូម្សរមសរ “ក្បវត្រិរូប”(C/V) (※1) និង “ក្បវត្រិការងារ” (※2) ឱ្យបានម្ុននថ្ងមៅេេួលការសមាភសន៍។
បុគាលិរក្រុម្ហុននឹងមម្ើលក្បវត្រិរូប និងក្បវត្រិការងារណដលមោរអ្នរបានសរមសរ ជាអាេិ៍
មហើយសមក្ម្ចមក្ជើសមរើសមោរអ្នរម្វើជាបុគាលិរ ឬមេ។ សូម្សរមសរឱ្យបានលអ ងាយក្សួលយល់
មហើយមលើរម ើងនូវចំែុចលអៗរបស់មោរអ្នរបងាាញមគ។ មៅ HelloWork
រ៏មានវគាសិកាខសាោបមក្ងៀនមោរអ្នរអ្ំពីវិ្ីសរមសរក្បវត្រិរូប និងក្បវត្រិការងារណដរ។ មៅរណនលងពិមក្ោេះ
រ៏មានម្ន្តនរីជួយ្ដល់មយាបល់មោរអ្នរមដើម្បីណរលំអ្ឯរសារណដលមោរអ្នរសរមសរណដរ។ ដូមចនេះ សូម្អ្ម្ាើញមៅពិមក្ោេះ។
（※１）

（※２）

គឺជាឯរសារណដលសរមសរអ្ំពីក្បវត្រិននការសិរា ធាលប់ម្វកាើ រមៅរណនលងណា
មហត្ុអ្វីបានជាចង់ចូលម្វើការមៅក្រុម្ហុនមនាេះ ចំែុចលអរបស់មោរអ្នរ
ភាពវិមសសរបស់មោរអ្នរ ជាមដើម្។ មៅជបុន មគមក្ចនើ ណត្បិេរូបថ្ត្មលើក្បវត្រិរូបមនាេះ។
មនេះគឺមដើម្បីបញ្ជារ់មម្ើលថា “មត្ើអ្នរណដលម្រេេួលការសមាភសន៍គឺពត្ិ ជាមោរអ្នរណម្នឬមេ”។
មគម្ិនម្វើការមក្ជើសមរើសមោរអ្នរតាម្រយៈរូបថ្ត្មនេះមេ សូម្រុំបារម្ភ។
គឺជាឯរសារណដលមោរអ្នរក្ត្ូវសរមសរអ្ំពីការងារណដលបានម្វើពីម្ុនៗ
មហើយបានេេួលសម្ត្ាភាពអ្វីខលេះពីការងារមនាេះ។

3 សូម្មោរអ្នរក្បម្ូលព័ត្៌មានសដពី ីក្រម្ុ ហុនមនាេះ មហើយហាត្់សក្មាប់មពលមៅេេួលការសមាភសន៍ ម្ុននឹងមៅេេួលការសមាភសន៍។

សំែួរណដលមានមក្ចើនគឺ “មហត្ុអ្បាវី នជាអ្នរចង់ចូលម្វកាើ រមៅក្រុម្ហនុ មនេះ?” “មត្ើអ្នរចង់ម្វើអ្វីណដរ មៅរនងុ ក្រុម្ហុនមនេះ?”
“មត្ើអ្វីមៅណដលជាគុែសម្បត្រិ អ្វមី ៅណដលជាគុែវិបត្រិរបស់អ្នរ” ជាមដើម្។ មៅ HelloWork
មគមានសិកាខសាោសក្មាប់ពនយល់អ្ពំ ីវិធានការមដើម្បីេេួលការសមាភសន៍្ងណដរ។ ម្យងមេៀត្
រ៏មាន្ដល់មយាបល់អ្ំពឥី រុយាបថ្មពលេេួលការសមាភសន៍ ឬម្វើការសមាភសន៍សារលបងណដលម្វើម ើងជារ់ណសដង ជាមដើម្្ងណដរ។

4 មៅកាលបរិមចឆេននការសមាភសន៍ សូម្មៅរុំឱ្យយឺត្យាវ ឱ្យបានម្ុនមមាងក្បណហល ១៥នាេី។ សូម្រុំមភលចយរ “លិខិត្ឧមេាសនាម្”

ណដលបានេេួលពី HelloWork និង “ក្បវត្រិរូប” ណដលបានសរមសរមនាេះ មៅជាម្ួយ្ង។
មបើសិនជាក្រម្ុ ហុនមនាេះបានក្បាប់ឱ្យមោរអ្នរថា “សូម្ម្ញឯើ រសារ ងំ មនេះ ឱ្យដល់ម្ុននថ្ងមៅេេួលការសមាភសន៍”
សូម្ម្ញើមៅឱ្យមគរុំឱ្យមានការយឺត្យាវ។
មៅនថ្ងមៅេេួលការសមាភសន៍ មបើសនិ ជាមោរអ្នរអាចមៅយឺត្ ឬម្ិនមៅ ក្ត្ូវណត្េូរស័ពាមៅក្រុម្ហុនមនាេះជាដាច់ខាត្។
មៅនថ្ងេេួលការសមាភសន៍មនាេះ ក្ត្ូវម្វើោរវរិចចចំម េះបុគាលិរក្រម្ុ ហុនមនាេះក្ត្ឹម្ក្ត្ូវ មហើយក្ត្ូវមសលៀរ រ់ និងសិត្សរ់ឱ្យបានសម្រម្យ។
សូម្ពិនិត្យមម្ើលក្សួលបួល។
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⑩

មបើសិនជាររការងារម្វបាើ នឆ្ប់ មានររែីណដលអាចេេួលក្បារ់ពី “ការធានារា៉ាប់រងការងារ” ណដរ។

1 មក្កាយពីមោរអ្នរក្ត្ូវបានេេួលសាា ល់ថា មានលរខែៈសម្បត្រិេេួលនន “ការធានារា៉ាប់រងការងារ” មហើយមពលណដលររបានការងារថ្មី

នឹងមានររែីណដលអាចេេួល “ក្បារ់ឧបត្ាម្កាភ រចូលម្វកាើ រម្ដងមេៀត្” បាន។ បនាាប់ពបាី នម្វើរបាយការែ៍មៅ HelloWork ថា
ររការងារបានមហើយ (p19) សូម្ដារ់ រយសុំមៅ HelloWork រនុងរំ ុងមពល១ណខ គិត្ពីនថ្ងបនាាប់នននថ្ងណដលបានចូលម្វើការ។

2 រនុងររែីណដលក្សបនឹងល័រខខែ
័ ឌ ម្ួយចំនួន មោរអ្នរអាចេេួលក្បារ់ខាងមក្កាម្មនេះ។

មបើសិនជាចំននួ នថ្ងណដលមៅសល់ (ចំនួននថ្ងម្ិន ន់បាន្ដល)់
ពីចំនួននថ្ងណដលអាចេេួលក្បារ់ឧបត្ាម្ភការបាត្់បង់ការងារ (ចំននួ នថ្ងណដលអាចេេួលបាន)
 មានមលើសឬមសមើនឹងម្ួយភាគបី ⇒ 60%ននេឹរក្បារ់ណដលនឹងអាចេេួលបាន
 មានមលើសឬមសមើនឹងពីរភាគបី ⇒ 70%ននេឹរក្បារ់ណដលនឹងអាចេេួលបាន
⚫ ក្បារ់ឧបត្ាម្ម្ភ ូលដាានម្ួយនថ្ង 4,000¥, អ្នរណដលមានចំននួ នថ្ងណដលអាចេេួលបាន 90នថ្ង ណត្បានចូលម្វើការមៅមពលណដលចំននួ នថ្ងមនាេះមៅសល់ 60នថ្ង
ចំនួននថ្ងណដលអាចេេួលបាន (៩០នថ្ង)
រំ ងុ មពលរង់ចាំ (៧នថ្ង)

បាន្ដលក្់ បារ់ឧបត្ាម្ម្ភ លូ ដាាន (៣០នថ្ង)

ឈប់ពកាី រងារ
នថ្ងចប់រំ ងុ មពលរង់ចាំ
ម្ួយនថ្ងម្នុ នថ្ងចលូ ម្វកាើ រ
នថ្ងសមក្ម្ចអ្ំពលី រខែៈសម្បត្រិ នថ្ងបនាាប់ពនី ថ្ងចប់រំ ងុ មពលរង់ចាំ
នថ្ងចលូ ម្វកាើ រ
⚫
⚫

នថ្ងចប់រំ ងុ មពលអាចេេួលបាន

ចំនួននថ្ងណដលអាចេេួលបានគឺ ៩០នថ្ង រើឯចំនួននថ្ងណដលមៅសល់ននក្បារ់ឧបត្ាម្ភម្ូលដាានគឺ ៦០នថ្ង (មលើសឬមសមើនឹងពីរភាគបី)
ដូមចនេះអាក្តាននការ្ដល់ក្បារ់ឧបត្ាម្កាភ រចូលម្វើការម្ដងមេៀត្គឺ 70%។
ក្បារ់ឧបត្ាម្កាភ រចូលម្វកាើ រម្ដងមេៀត្គឺ 4,000\ × 60នថ្ង × 70％ ＝ 168,000\
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មពលមគមក្ជើសមរើសមោរអ្នរម្វើការមហើយ សូម្មៅម្វើនីត្ិវិ្ី។

⑪

សូម្មោរអ្នរបញ្ជារ់មម្ើលអ្ំពលី ័រខខ ែ
័ ឌ ការងារននក្រម្ុ ហុនថ្មី។

1

មពលណដលបានេេួលដំែឹងថា ក្រុម្ហុនចង់យរមោរអ្នរម្វើការ ម្ុននឹងសមក្ម្ចថា
ម្វើការមៅក្រុម្ហុនមនាេះ ក្ត្ូវណត្បញ្ជារ់មម្ើលសាជាថ្មអ្ី ំពលី រ័ ខខែ
័ ឌ ការងារ។
មពលណដលមគក្បាប់ថា “សូម្ចុេះហត្ាមលខាមលើរិចចសនយការងារ”
ណត្មបើសិនជាម្ិនយល់អ្ំពីខលឹម្សារណដលមគបានសរមសររនុងមនាេះមេ សូម្រុំចុេះហត្ាមលខា។
ក្រុម្ហុនក្ត្ូវណត្ក្បគល់រិចចសនយការងារ ឬលិខិត្បញ្ជារ់អ្ំពីល័រខខ័ែឌការងារ ជាមដើម្ ជូនមោរអ្នរ
មដើម្បីជូនដំែឹងអ្ំពីល័រខខ័ែឌការងារ។ មានក្រុម្ហុនខលេះជូនឯរសារសដីពីវិន័យមពលម្វើការមៅក្រម្ុ ហុនណដរ
(“លរខនរិរៈក្រុម្ហុន”)។
មបើសិនជាម្ិនយល់អ្ំពីល័រខខ័ែឌការងារ ឬខលឹម្សារណដលមានសរមសររនុងឯរសារ សូម្សួរក្រុម្ហុន។
មពលណាមានការបារម្ភ អាចមៅពិមក្ោេះមៅ HelloWork ឬម្នាីរសដង់ដារការងារបាន។

2
3

4

មពលចង់ពមិ ក្ោេះអ្ំពលី រ័ ខខែ
័ ឌ ការងារ
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner_eng.html

⑫

សូម្មោរអ្នរម្វនើ ីត្វិ ្ិ សី ពដី លី រខែៈសម្បត្រនិ នការសាន រ់មៅ។

1

មបើសិនជាលរខែៈសម្បត្រនិ នការសាន រ់មៅរបស់មោរអ្នរ គឺ ❶ នន p12
ម្ិនចាំបាច់ម្វើនីត្ិវិ្សី ដីពីលរខែៈសម្បត្រិននការសាន រ់មៅ ឬម្វើរបាយការែ៍មៅម្នាីរអ្មនារក្បមវសន៍មេ។

2

មបើសិនជាលរខែៈសម្បត្រនិ នការសាន រ់មៅរបស់មោរអ្នរ គឺ ❷ នន p12
រនុងររែីណដលខលម្ឹ សារការងារណដលម្វមើ ៅក្រម្ុ ហុនថ្មី ខុសពីខលឹម្សារការងារណដលម្វមើ ៅក្រម្ុ ហុនចាស់
❶
❷

មពលឈប់ពីក្រុម្ហុន ក្ត្ូវក្បកាសជូនម្នាីរអ្មនារក្បមវសន៍អ្ំពកាី រប្ចបរ់ ចិ ចសនយការងារនឹងក្រុម្ហុនម្ុន តាម្រយៈ
“ក្បកាស រ់ព័នធនឹងសាា ប័នចំែុេះ” (យាងយឺត្ ១៤នថ្ង គិត្ពីនថ្ងឈប់ពីក្រុម្ហុន)។
មពលណដលបានរំែត្់ក្រុម្ហុនថ្មីមហើយ ក្ត្ូវមៅដារ់ “ រយសុំការអ្នុញ្ជាត្បដូរលរខែៈសម្បត្រិននការសាន រ់មៅ”
មៅម្នាីរអ្មនារក្បមវសន៍។ មបើសិនជាោម នការអ្នុញ្ជាត្មេ ម្ិនអាចម្វកាើ របានម ើយ។
មពលណដលមគមក្ជើសមរើសម្វជាើ បុគាលរិ មហើយ សូម្មៅដារ់ រយសុំមៅម្នាីរអ្មនារក្បមវសន៍ភាលម្។
17

❸
❹

មានក្រម្ុ ហុនខលេះ មគម្វើនីត្វិ ិ្ីជំនួសជូនណដរ។ មពលណដលមគ ម្ រឱ្យដារ់ឯរសារ សូម្ដារ់ជូនមគភាលម្ៗ។
មបើសិនជាមានការអ្វីម្ិនយល់ សូម្សួរក្រុម្ហុន ឬម្នាីរអ្មនារក្បមវសន៍។
មពលណដលបានេេួលការអ្នុញ្ជាត្ពីម្នាីរអ្មនារក្បមវសន៍មហើយ អាចចាប់ម្ដើម្ម្វើការបាន។

រនុងររែីណដលខលម្ឹ សារការងារណដលម្វមើ ៅក្រម្ុ ហុនថ្មី ដូចោន នឹងខលឹម្សារការងារណដលម្វមើ ៅក្រម្ុ ហុនចាស់
មពលណដលចប់រិចចសនយការងារនឹងក្រុម្ហុនម្ុន ក្ត្ូវដារ់ រយក្បកាស (យាងយឺត្ ១៤នថ្ង គិត្ពីនថ្ងឈប់ពីក្រុម្ហុន)។
ម្ិនចាំបាច់ដារ់ “ រយសុំការអ្នុញ្ជាត្បដូរលរខែៈសម្បត្រិននការសាន រ់មៅ” មៅម្នាីរអ្មនារក្បមវសន៍មេ។
មពលណដលបានរំែត្់ក្រុម្ហុនថ្មីមហើយ សូម្ក្បកាសអ្ំពកាី របមងកើត្រិចចសនយការងារនឹងក្រុម្ហុនថ្មី (រនងុ រំ ុងមពល ១៤នថ្ង
បនាាប់ពីនថ្ងចាប់ម្ដើម្ម្វើការ)។ រ៏បុណនរ អ្នរណដលមានលរខែៈសម្បត្រិននការសាន រ់មៅម្ួយចំនួន ដូចជា “ជំនាញរក្ម្ិត្ខពស់” ឬ
“ជំនាញពិមសស” ជាអាេិ៍ ក្ត្វូ ដារ់ “ រយសុកាំ រអ្នុញ្ជាត្បដូរលរខែៈសម្បត្រិននការសាន រ់មៅ” មៅម្នាីរអ្មនារក្បមវសន៍។
មបើសិនជាមានការអ្វីម្ិនយល់ សូម្សួរម្នាីរអ្មនារក្បមវសន៍។
3

មបើសិនជាលរខែៈសម្បត្រនិ នការសាន រ់មៅរបស់មោរអ្នរ គឺ ❸ នន p13
មបើសិនជាមោរអ្នរជានិសេិត្ម្រសិរាមៅជបុន មហើយចាប់ម្ដម្ើ ម្វកាើ រមក្កាយមពលប្ចបកា់ រសិរា
❶

❷
❸

មោរអ្នរក្ត្ូវដារ់ “ រយសុំការអ្នុញ្ជាត្បដូរលរខែៈសម្បត្រិននការសាន រ់មៅ” មៅម្នាីរអ្មនារក្បមវសន៍។
មបើសិនជាោម នការអ្នុញ្ជាត្មេ ម្ិនអាចចាប់ម្ដើម្ម្វើការបានម ើយ។ មពលណដលមគបានមក្ជើសមរើសឱ្យម្វើការមហើយ
សូម្ដារ់ រយមៅម្នាីរអ្មនារ
ក្បមវសន៍ជាបនាាន់។
មានក្រុម្ហុនខលេះ មគម្វើនីត្វិ ិ្ីជំនួសជូនណដរ។ មពលណដលមគ ម្ រឱ្យដារ់ឯរសារ សូម្ដារ់ជូនមគភាលម្ៗ។
មបើសិនជាមានការអ្វីម្ិនយល់ សូម្សួរក្រុម្ហុន ឬម្នាីរអ្មនារក្បមវសន៍។
មពលណដលបានេេួលការអ្នុញ្ជាត្ពីម្នាីរអ្មនារក្បមវសន៍មហើយ អាចចាប់ម្ដើម្ម្វើការបាន។

មបើសិនជាមោរអ្នរជានិសេិត្ម្រសិរាមៅជបុន ឬជាក្គសា
ួ រសាន រ់មៅជាម្ួយ មហើយររការងារគិត្មមាងបាន
ម្ិនចាំបាច់ម្វនើ ីត្ិវិ្ីសពដី ីលរខែៈសម្បត្រិននការសាន រ់មៅ ឬរបាយការែ៍មៅម្នាីរអ្មនារក្បមវសន៍មេ។
សូម្ក្បយ័ត្នរឱ្ុំ យចំនួនមមាងម្វើការមលើស ២៨មមាងរនុង១អាេិត្យ។ មបើសិនជាមោរអ្នរម្វើការគិត្មមាងមក្ចើនរណនលង
ម្ិនក្ត្ូវម្វើសរុបឱ្យមលើស ២៨មមាងរនុងអាេិត្យជាដាច់ខាត្។

សដីពី “ការដារ់ រយសុកាំ រអ្នុញ្ជាត្បដរូ លរខែៈសម្បត្រនិ នការសាន រ់មៅ” មៅម្នារី អ្មនារក្បមវសន៍ សូម្មម្ើលខាងមក្កាម្មនេះ
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html

សដីពកាី រក្បកាសមៅម្នារី អ្មនារក្បមវសន៍ សូម្មម្ើលខាងមក្កាម្មនេះ
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/
nyuukokukanri10_00014.html
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/
nyuukokukanri10_00015.html
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⑬

មពលចាប់ម្ដើម្ម្វកាើ រ ក្ត្វូ ម្វនើ ត្ី វិ ្ិ មី ្េងមេៀត្។ មត្ើមោរអ្នរដឹងឬមេ?

1 រនុងររែីណដលមោរអ្នររំពុងេេួលក្បារ់នន “ការធានារា៉ាប់រងការងារ” មហើយម្ុននថ្ងចាប់ម្ដើម្ម្វកា
ើ រ សូម្មៅ HelloWork

ជូនដំែឹងមគថា បានការងារម្វមើ ហើយ។ សូម្យរឯរសារខាងមក្កាម្មនេះមៅជាម្ួយ។
⚫
⚫

លិខត្ិ បញ្ជារ់អ្រន មានលរខែៈសម្បត្រេិ េួលការធានារា៉ាប់រងការងារ (េេួលមៅមពលចូលរួម្រនងុ រម្មវ្ិ ពី នយល់អ្ពំ ីការធានារា៉ាប់រងការងារ)
ឯរសារក្បកាសសុំការេេួលសាា ល់ការបាត្់បង់ការងារ (ក្ត្វូ បំមពញអ្ំពីនថ្ងចាប់ម្ដើម្ម្វកាើ រ និងរណនលងរបស់ក្រុម្ហុនថ្មី ជាអាេិ៍ មដាយខលនួ ឯង)។

2 ក្រុម្ហុនមានកាត្ពវរិចមច ្វើរបាយការែ៍ជូន HelloWork អ្ំពីនថ្ងណដលមោរអ្នរចាប់ម្ដើម្ម្វកា
ើ រ លរខែៈសម្បត្រិននការសាន រ់មៅ

ជាអាេិ៍ របស់មោរអ្នរ។ សូម្ម្វើរបាយការែ៍សដីពីខលឹម្សារណដលមានសរមសរមៅរនុងប័ែណសានរ់មៅរបស់មោរអ្នរមៅក្រុម្ហុន។

តារាងរណនលងសក្មាប់ រ់េងសួរ
អាចររ HelloWork ណដលមៅជិត្្ាេះមោរអ្នរបានតាម្ខាងមក្កាម្មនេះ
https://www.mhlw.go.jp/content/000637894.pdf

មនេះគឺជា HelloWork ណដលមានអ្នរបរណក្ប
https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf

មពលចង់ពមិ ក្ោេះអ្ំពលី រ័ ខខែ
័ ឌ ការងារ
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner_eng.html
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