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ພຶດສະພາ 2022

ກ່ຽວກັບເງິິ ນນີ ້ກ່ຽວກັບເງິິ ນນີ ້
ເພ່່ອຂອບໃຈ່ຊາວມິິນນີ ໂຊຕາຜູ້້້ທີ່ີ່ ເຮັັດວຽກແຖວໜ້້າໃນຊ່ວງິ
ເວລັາສຸກເສີ ນຂອງິພະຍາດ COVID-19 ຜູ້້້ວ່າການລັັດ Tim Walz 
ໄດ້ລົັງິນາມິໃນກົດໝາຍໃນວັນທີ່ີ  29 ເມິສາ 2022, ໃຫ້້ພະນັກງິານ
ທີ່ີ່ ເຮັັດວຽກແຖວໜ້້າເຫ່ົ່້ານ້ັນສາມິາດສະໝັກຂໍ ເງິິ ນຄ່່າພະນັກງິານ
ແຖວໜ້້າ. ລັາຍລັະອຽດໂຄ່ງິການ, ລັວມິທັີ່ງິຂ້ັນຕອນການສະໝັກ 
ແລັະກໍານົດເວລັາ, ແມ່ິນຢູ່້່ອອນໄລັນ໌ທີ່ີ່  frontlinepay.mn.gov. 
ເຂົ ້ າເບິ່ ງິເວັບໄຊທ໌ີ່ເພ່່ອລົັງິທີ່ະບຽນເພ່່ອຮັັບອັບເດດທີ່າງິອີ ເມິລັກ່ຽວ
ກັບການຈ່່າຍຄ່່າຈ້່າງິພະນັກງິານແຖວໜ້້າຂອງິລັັດມິິນນີ ໂຊຕາ.

ໃຜູ້ມິີ ສິ ດໄດ້ຮັັບໃຜູ້ມິີ ສິ ດໄດ້ຮັັບ
ໃນເບ່ ້ ອງິຕ້ົນ ຜູ້້້ສະຫ້ມັິກທີ່ີ່ ມິີ ສິ ດໄດ້ຮັັບຕ້ອງິມິີ ສອງິພາກສ່ວນ: ຂໍ ້ ກໍານົດການເຮັັດວຽກແລັະພາກສ່ວນວຽກ.

ຂໍ ້ ກໍານົດການເຮັັດວຽກຂໍ ້ ກໍານົດການເຮັັດວຽກ
ເພ່່ອໃຫ້້ມິີ ສິ ດໄດ້ເງິິ ນໃຫ້້ພະນັກງິານແຖວໜ້້າ, ຜູ້້້ສະໝັກ:
• ຕ້ອງິໄດ້ເຮັັດວຽກຢູ່່າງິໜ້້ອຍ 120 ຊ່ົວໂມິງິໃນລັັດມິິນນີ ໂຊຕາໃນບ່ອນວຽກຂະແໜ້ງິແຖວໜ້້າໜ່ຶ້ງິຫ່້່

ຫ່້າຍບ່ອນ. ລັະຫ້ວ່າງິວັນທີ່ີ  15 ມິີ ນາ 2020 ແລັະ ວັນທີ່ີ  30 ມິິຖຸນາ 2021;
• ສໍ າລັັບຊ່ົວໂມິງິເຮັັດວຽກໃນໄລັຍະເວລັານີ ້  ຜູ້້້ສະຫ້ມັິກຕ້ອງິ –

• ເຮັັດວຽກທີ່າງິໄກທີ່າງິໂທີ່ລັະຄົ່ມິບໍ່ ໄດ້ເນ່່ ອງິຈ່າກລັັກສະນະຂອງິວຽກຂອງິບຸກຄົ່ນນ້ັນ ແລັະ
• ເຮັັດວຽກຢູ່່າງິໃກ້ຊິ ດກັບຄົ່ນທີ່ີ່ ບໍ່ ໄດ້ຍ່້ເຮັ່ ອນດຽວກັບເຂົ າເຈ່ົ ້ າ;

• ຕ້ອງິມິີ ຄຸ່ນສົມິບັດເລັ່່ ອງິລັາຍໄດ້ຢູ່່າງິໜ້້ອຍໜ່ຶ້ງິປີີ ພາສີ ໃນປີີ  2020 ຫ່້່  2021 –
• ພະນັກງິານທີ່ີ່ ມິີ ຄ່ວາມິຮັັບຜິູ້ດຊອບດ້ແລັຄົ່ນເຈັ່ບ COVID-19 ໂດຍກົງິ ຈ່ະຕ້ອງິມິີ ລັາຍໄດ້ລັວມິທີ່ີ່ ປັີບ

ແລ້ັວ* ໜ້້ອຍກວ່າ $350,000 ສໍ າລັັບຜູ້້້ຍ່່ ນເສຍພາສີ ທີ່ີ່ ແຕ່ງິງິານທີ່ີ່ ຍ່່ ນຮ່ັວມິກັນ, ຫ່້່ ໜ້້ອຍກວ່າ 
$175,000 ສໍ າລັັບຜູ້້້ຍ່່ ນເສຍພາສີ ອ່່ ນໆ ແລັະ

• ສໍ າລັັບພະນັກງິານໃນອາຊີ ບທີ່ີ່ ບໍ່ ມິີ ຄ່ວາມິຮັັບຜິູ້ດຊອບໃນການດ້ແລັຄົ່ນເຈັ່ບ COVID-19 ໂດຍກົງິ, 
ລັາຍໄດ້ລັວມິທີ່ີ່ ປັີບແລ້ັວ* ຈ່ໍ າກັດທີ່ີ່  $185,000 ສໍ າລັັບຜູ້້້ຍ່່ ນເສຍພາສີ ທີ່ີ່ ແຕ່ງິງິານທີ່ີ່ ຍ່່ ນຮ່ັວມິກັນ, ຫ່້່  
$85,000 ສໍ າລັັບຜູ້້້ຍ່່ ນເສຍພາສີ ອ່່ ນໆ ; ແລັະ

• ຕ້ອງິບໍ່ ໄດ້ຮັັບເງິິ ນອຸດໜ້້ນປີະກັນໄພການຫ້ວ່າງິງິານເປັີນເວລັາຫ່້າຍກວ່າ 20 ອາທິີ່ດ ບົນພ້່ນຖານການ
ໄລ່ັເວລັາສະສົມິໃນອາທິີ່ດລັະຫ້ວ່າງິວັນທີ່ີ  15 ມິີ ນາ 2020 ແລັະ ວັນທີ່ີ  26 ມິິຖຸນາ 2021.

*ອ່ານເພ່ີມິກ່ຽວກັບລັາຍໄດ້ລັວມິທີ່ີ່ ປັີບແລ້ັວ: irs.gov/e-file-providers/definition-of-adjusted-gross-
income.



ພາກສ່ວນວຽກພາກສ່ວນວຽກ
1. ການບໍ ລັິ ການອາຄ່ານ ລັວມິທັີ່ງິການບໍ າລຸັງິຮັັກສາ, ເຮັັດສະອາດ ແລັະ ຄ່ວາມິປີອດໄພ;
2. ການດ້ແລັເດັກ;
3. ສານ ແລັະ ບ່ອນຂັງິ;
4. ຜູ້້້ຕອບໃຫ້້ບໍ ລັິ ການພະຍາບານສຸກເສີ ນ;
5. ການບໍ ລັິ ການອາຫ້ານ, ລັວມິທັີ່ງິການຜູ້ະລັິ ດ, ການປຸີງິແຕ່ງິ, ການກະກຽມິ, ຂາຍແລັະການຈັ່ດສ່ົງິ;
6. ບໍ ລັິ ການຂົນສ່ົງິທີ່າງິບົກ ແລັະ ທີ່າງິອາກາດ;
7. ການດ້ແລັສຸຂະພາບ;
8. ການດ້ແລັໄລັຍະຍາວແລັະການດ້ແລັຍ່້ບ້ານ;
9. ການຜູ້ະລັິ ດ;
10. ສາທີ່າລັະນະສຸກ, ການບໍ ລັິ ການສັງິຄົ່ມິ ແລັະ ການບໍ ລັິ ການດ້ານລັະບຽບການ;
11. ການຂົນສ່ົງິສາທີ່າລັະນະ;
12. ການຂາຍເຄ່່່ ອງິ, ລັວມິທັີ່ງິການຂາຍອ່່ ນ, ການສ່ົງິເຄ່່່ ອງິຂອງິຕາມິສັນຍາ, ການແຈ່ກຢູ່າຍແລັະການຈັ່ດສ່ົງິ;
13. ໂຮັງິຮັຽນ, ລັວມິທັີ່ງິໂຮັງິຮັຽນ charter, ໂຮັງິຮັຽນຂອງິລັັດແລັະການສຶ ກສາຊ້ັນສ້ງິ;
14. ທີ່ີ່ ພັກເຊົ າຊ່ົວຄ່າວ ແລັະໂຮັງິແຮັມິ; ແລັະ
15. ບ່ອນຟື້່ ້ ນຟ້ື້ເພ່່ອວິ ຊາຊີ ບ.

ສະໝັກຢູ່້່ໃສສະໝັກຢູ່້່ໃສ
ຫັ່້ງິຈ່າກໃບສະໝັກພ້ອມິແລ້ັວ, ພະນັກງິານທີ່ີ່ ມິີ ຄຸ່ນສົມິບັດຈ່ະມິີ ເວລັາ 45 ວັນເພ່່ອສະໝັກຂໍ ເງິີ ນໃຫ້້
ພະນັກງິານທີ່ີ່ ເຮັັດວຽກແຖວໜ້້າ ສະຫ້ມັິກໄດ້ທີ່ີ່  frontlinepay.mn.gov. ໄປີຢູ້່ຽມິຢູ່າມິຫ້ນ້າເວັບສໍ າລັັບຂໍ ້ ມ້ິນ
ທີ່ີ່ ເປັີນປີະໂຫ້ຍດ, ເຊັ່ ນ ຄ່ໍ າຕອບຄ່ໍ າຖາມິທີ່ີ່ ຖາມິເລັ່ ້ ອຍໆ, ໃບລັາຍງິານຂໍ ້ ມ້ິນຂ່າວສານໃນຫ່້າຍພາສາ, ວິ ດີ ໂອ
ສ້ັນໆແລັະອ່່ ນໆອີ ກ.

ການຊ່ວຍເຫ່້່ ອການອງິສະຫ້ມັິກການຊ່ວຍເຫ່້່ ອການອງິສະຫ້ມັິກ
ຫັ່້ງິຈ່າກທີ່ີ່ ຄ່ໍ າຮ້ັອງິສະຫ້ມັິກກຽມິພ້ອມິແລ້ັວ, ຈ່ະມິີ ສ້ນກາງິໂທີ່ແລັະຊ່ວຍເຫ່້່ ອໃຫ້້ຄ່ວາມິຊ່ວຍເຫ່້່ ອຜູ້້້ສະຫ້ມັິກ
ໃນຫ່້າຍພາສາ.

ການຈ່່າຍເງິິ ນການຈ່່າຍເງິິ ນ
ຫັ່້ງິຈ່າກການທົີ່ບທີ່ວນແລັະກວດສອບຄ່ໍ າຮ້ັອງິສະຫ້ມັິກ, ແລັະໄລັຍະເວລັາ 15 ມິ່ ້ ສໍ າລັັບກວດສອບຂໍ ້ ໂຕ້ແຍ້ງິ
ໃບສະຫ້ມັິກທີ່ີ່ ຖ່ ກປີະຕິເສດແລ້ັວ, ຈ່ະໄດ້ຕັດສິ ນອອກບັນຊີ ລັາຍຊ່່ ສຸດທ້ີ່າຍຂອງິຜູ້້້ສະຫ້ມັິກທີ່ີ່ ມິີ ສິ ດໄດ້ຮັັບເງິິ ນ. 
ຜູ້້້ສະໝັກແຕ່ລັະຄົ່ນທີ່ີ່ ມິີ ສິ ດໄດ້ຮັັບເງິິ ນ ຈ່ະໄດ້ຮັັບເງິີ ນເທ່ົີ່າກັນ. ໃບສະຫ້ມັິກທຸີ່ກອັນຈ່ະໄດ້ຮັັບການກວດສອບ
ແລັະໃນເວລັາດຽວກັນ ແລັະການຈ່່າຍເງິິ ນຈ່ະຖ່ ກສ່ົງິຕ່ໍໄປີໃຫ້້ຈ່່າຍພ້ອມິກັນ.

ແຈ້່ງິການ: ໃບປີິ ວນີ ້ ແມ່ິນບົດສະຫຸ່້ບສ້ັນໆຂອງິກົດໝາຍມິິນນີ ໂຊຕາ. ມັິນມິີ ຈຸ່ດປີະສົງິເປັີນຄ່້່ມິ່  ແລັະບໍ່ ໄດ້ໃຊ້
ເປັີນກົດຫ້ມິາຍແທີ່ນກົດຫ້ມິາຍລັັດຖະບັນຍັດຂອງິລັັດ ມິິນນີ ໂຊຕາກ່ຽວກັບເງິິ ນໃຫ້້ພະນັກງິານແຖວຫ້ນ້າ.
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