បទប្្បញ្ញញត្តិិ�ច្្បាប់់ទាំំងនេះ�ះ គ្រ�បដណ្តតប់លើ�ើ
់ គ្រ�ប់់និិយោ�ជិិតទាំំងអស់ដែ�
់ លបម្រើ��ើការងារនៅ�ក្នុុ�ងដែ�នកំំណត់រ់ បស់់ទីីក្រុ�ុង SEATTLE ដោ�យមិិនគិិតពីស្ថា
ី ា�នភាពអន្តោ�ោ�ប្រ�វេេសន៍៍របស់់និិយោ�ជិិត ឬទីីកន្លែ�ែងនិិយោ�ជករបស់់ពួួកគេ�នោះ�ះទេ�។
និិយោ�ជកត្រូ�ូវអនុុវត្តតា
ត មច្្បាប់់ទាំំងអស់នេះ់ �ះ។ ការសងសឹឹក គឺឺជាអំំពើ�ើខុុសច្្បាប់់។

បទប្្បញ្ញញត្តិិ�ច្្បាប់់ស្តតង់់ដារការងារទីីក្រុ�ុង Seattle ឆ្នាំំ� 2022

ផ្ទាំំ��ងផូូស្ទ័័�រនេះ�ះ ត្រូ�ូវដាក់់តាំំងបង្ហាា�ញនៅ�កន្លែ�ែងដែ�លងាយស្រួ�ួលកត់់សម្គាា�ល់់នៅ�កន្លែ�ែងធ្វើ�កា
ើ� រ

បេ�សកកម្មមនៃ�ការិិយាល័័យស្តតង់់ដារការងារ (Office of Labor Standards) គឺឺធ្វើ�ឲ្្
ើ� យមានភាពប្រ�សើ�ើរ

ជាភាសាអង់់គ្លេ�េស និិងភាសា(ផ្សេ�េ�ងៗ) ដែ�លនិិយោ�ជិិតនិិយាយនៅ�កន្លែ�ែងធ្វើ�កា
ើ� រ។

ឡើ�ើងនៃ�ស្តតង់់ដារការងារតាមរយៈៈការចូូលរួួមផ្នែ�ែកអាជីីវកម្មម និិងសហគមន៍៍ដែ�លមានការគិិតគូូរបានដិិត

ដល់់ ការបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយដែ�លមានការច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិត និិងការពង្រឹ�ឹងការអនុុវត្តច្្
ត បាប់់ជាយុុទ្ធធសាស្រ្ត�ត ជា

ការិិយាល័័យស្តតង់់ដារការងារ ផ្តតល់់ជូូននូូវការបកប្រែ��ឯកសារ ការបកប្រែ��ផ្ទាា�ល់់មាត់់ និិងកន្លែ�ែងស្នាា�ក់នៅ់ �

មួួយនឹឹងការប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តធ្វើត �ឲ្្
ើ� យមានយុុត្តិិ�ធម៌ផ្នែ�ែ
៌ កជាតិិសាសន៍៍ និិងសង្គគម។

សម្រា�ប់់ជនដែ�លមានពិិការភាព។

ប្រា�ក់់ឈ្នួួ�លអប្្បបរមា

ការសម្រា�កព្្យាបាលជំំងឺឺដែ�លទទួួលបានប្រា�ក់់កម្រៃ��និិង
ពេ�លវេេលាសុុវត្ថិិ�ភាព

កំំណត់ប្រា�ក់
់
់ឈ្នួួ�លអប្្បបរមាសម្រា�ប់់និិយោ�ជិិត

តម្រូវឲ្យមាន
 ច្បាប់ឈ
 ប់ស
 ម្រាកដែលទទួលបាន
 ប្ រាក់កម្រៃសម្រាប់បញ្ហាស
 ុខភាពឬស
 ុវត្ថិភាព

ទំំហំំនិិយោ�ជក

និិយោ�ជកធំំៗ

រាប់់ចំំនួួននិិយោ�ជិិតសរុុបនៃ�និិយោ�
ជកនៅ�ទូូទាំំងពិិភពលោ�ក។ សម្រា�ប់់
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នទិិញសិិទ្ធិិ�ផ្តាា� ច់់មុុខ
(franchises) ត្រូ�ូវរាប់់ចំំនួួន
និិយោ�ជិិតទាំំងអស់នៅ់ �ក្នុុ�ងបណ្តាា�ញ
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នទិិញសិិ ទ្ធិិ�ផ្តាា�ច់់មុុខ

(501 ឬនិិយោ�ជិិកច្រើ��ើនទៀ�ៀត)

$17.27
ក្នុងមួយម�៉ោ
 ង

និិយោ�ជក ត្រូ�ូវផ្តតល់ច្្
់ បាប់់ឈប់់សម្រា�កដែ�លទទួួលបានប្រា�ក់់កម្រៃ��ទៅ�ឲ្្យនិិយោ�ជិិត
ដើ�ើម្្បីីមើ�ើលថែ�ទាំំខ្លួួ�នពួួកគេ�ផ្ទាា�ល់់ ឬសមាជិិកគ្រួ�ួសារ។

(កុុមារ ឪពុុក/ម្តាា�យ ប្តីី�ប្រ�ពន្ធធ ដៃ�គូូរស់់នៅ�ជាមួួយគ្នាា�ដែ�លបានចុះះ�បញ្ជីី� ជីីដូូន/ជីីតា ចៅ� បងប្អូូ�ន)

ពេ�លមានជំំងឺឺ៖ លក្ខខខណ្ឌឌសុុខភាពផ្លូូ�វ

ពេ�លវេេលាសុុវត្ថិិ�ភាព៖ មូូលហេ�តុុដែ�លពាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ឹង

ពេ�ទ្្យជាដើ�ើម

ឃ្លាំំមើ�ើ
� លក្នុុង
� ចេ�
 តនាមិនល្អ
ិ
ឬ
អ ប
 ញ្ហាាសុ
� ខ
ុ ភាពសាធារណៈៈ

ចិិត្តនិ
ត ិងផ្លូូវ� កាយ រួួមមានការណាត់់ជួួបគ្រូ�ូ

*

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ផ្នែ�ែកថែ� ទាំំសុុខ
ភាព - និិយោ�ជកខ្នាា�តតូូច

និិយោ�ជកតូូចៗ

(500 ឬនិិយោ�ជិិកតិិចជាងនេះ�ះ)
តើ�ើនិិយោ�ជកត្រូ�ូវបង់់ប្រា�ក់់យ៉ាា�ងតិិច $1.52 ក្នុុ�ងមួួយម៉ោ�ោ�ងសម្រា�ប់់អត្ថថ
ប្រ�យោ�ជន៍៍វេេជ្ជជសាស្រ្ត�តរបស់់និិយោ�ជិិតម្នាា�ក់ៗ
់ មែ�នទេ� និិង/ឬតើ�ើនិយោិ �ជិិត
ទទួួលបានប្រា�ក់់ទឹឹកតែ�យ៉ាា�ងតិិច $1.52 ក្នុុ�ងមួួយម៉ោ�ោ�ងដែ�រឬទេ�?
ទេ

បាទ/ចាស

$17.27

$15.75

ក្នុងមួយម�៉ោ
 ង

ក្នុងមួយម�៉ោ
 ង

ដើ�ើម្្បីីទូូទាត់់អត្រា�ម៉ោ�ោ�ងទាបជាងនេះ�ះ 
ការបង់ប្រាក់របស់និយោជកខ្នាតតូច
ត្រូវតែធ្វើផែនការសម្រាប់កម្រិតប្រា
ក់ ឬ អត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ផែ្នកថែទាំសុ
ខភាព ដូចដែលបានកំណត់ដោយច្
បាប់ថែទាំដែលមានតម្លៃសមរម្យរប
ស់សហព័ន្ធ។
» និ
 ិយោ�ជកខ្នាា�តតូូចមិិនអាចបង់់អ 
ត្រាទាបបានទេ ប្រសិនប�ើ 
និយោជិកបដិសេធ ឬមិនមានសិទ្ធិ
ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកថែ
ទាំសុខភាព។

អំំពើ�ើហឹឹង្្សាក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារ ការរំំលោ�ភបំំពានផ្លូូ�វភេ�ទ ការ

អត្រាប្រាក់ឈ្នួលនៃច្បាប់ឈប់សម្រាកព្យាបាលជំងដែ
ឺ លទទួលបាន
ប្រាក់កម្រៃ និងពេលវេលាសុវត្ថិភាព (PSST)

ទំំហំំនិិយោ�ជក

និិយោ�ជិិតធ្វើ�ើ�ការដូូចអ្ននកធ្វើ�កា
ើ� រពេ�ញម៉ោ�ោ�ង
(FTEs) នៅ�ទូូទាំំងពិិភពលោ�ក

ថ្នាា�ក់ទី
់ ី1

ថ្នាា�ក់ទី
់ ី2

ថ្នាា�ក់ទី
់ ី3

រហូតដល់ទៅ 49

50 – 249

250+

FTEs

FTEs

FTEs

1 ម៉ោង

ចំំនួួនបង្គគរនៃ� PSST

ក្នុុ�ងចំំនួួនម៉ោ�ោ�ងដែ�លបានធ្វើ�កា
ើ� រ

ចំំនួួន PSST លើ�ើកបន្តដែ�
ត លមិិន
ទាន់់បានប្រើ��ើប្រា�ស់់
ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ�

1 ម៉ោង

ក្នុុ�ង 40 ម៉ោ�ោ�ង

ក្នុុ�ង 30 ម៉ោ�ោ�ង

40 ម៉ោង

56 ម៉ោង

72 ម៉ោង**

*ពេលវេលាសុវត្ថិភាពកអ៏ ាចប្រើប្រាស់បានផងដែរសម្រាប់សមាជិកគ្រួសារ
**108 ម៉ោងសម្រាប់និយោជកថ្នាក់ទី 3 ដែលមានគោលនយោបាយឈប់សម្រាកដោយទទួលបានប្រាក់កម្រៃ (PTO)

ការជ្រើ��ើសបុុគ្គគលិិកឲ្្យចូូលបម្រើ��ើការងារដោ� 
យទទួួលបានឱកាសស្មើ�ើ�គ្នាា�

ការលួួចប្រា�ក់់ឈ្នួួ�ល

កំណត់កា
 រប្រើប្រាស់កំណត់ត្រា

ផ្តល់នូវកា
 រការពារប្រឆាំងនឹងប្ រាក់ឈ្នួលបាត់បង់

បម្រាម៖

និយោជក ត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យ៖

• ការផ្្សាព្វវផ្្សាយការងារដែ�លមិិនរួួមបញ្ចូូ�លអ្ននក

ដាក់់ពាក្្យស្នើ�ើ�សុំំ�ដែ�លមានប្រ�វត្តិិ�ជាប់់ទោ�សនិិង
ធ្លាា�ប់់បានចាប់់ខ្លួួ�ន

• ការដាក់់ពាក្្យសុំំ�ការងារដែ�លមានសំំណួួរអំំពីី
ប្រ�វត្តិិ�នៃ�ការជាប់់ ទោ�សនិិងការចាប់់ខ្លួួ�ន

លើ�ើកលែ�ងតែ�និិយោ�ជកបានត្រួ�ួតពិិនិិត្្យអ្ននកដាក់់
សុំំ�ការងារសម្រា�ប់់លក្ខខណៈៈសម្្បត្តិិ�អប្្បបរមា
• ការបដិិសេ�ធការងារ (ឬវិិធានការធ្ងងន់់ធ្ងងរដទៃ�
ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតផ្នែ�ែកការងារ) ផ្អែ�ែកទាំំងស្រុ�ុងលើ�ើ
កំំណត់់ត្រា�នៃ�ការចាំំខ្លួួ�ន

មានករណីល�ើកលែងមួយចំនួន ដ
 ូចជា
ការងារនានាដែលមិនមានការត្រូតពិនិត្យល�ើ
ការប្រើប្រាស់កុមារក្រោមអាយុ 16 ឆ្នាំអ្នក
ដែលមានពិការភាពផ្នែកលូតលាស់ ឬមនុស្ស
ពេញវ័យដែលងាយរងគ្រោះជាដ�ើម

ពន្្យារការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យមើ�ើលសាវតាបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋ
រហូូតដល់ក្រោ��
់
យការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យអ្ននកដាក់់សុំំ�
ការងារសម្រា�ប់់លក្ខខណៈៈសម្្បត្តិិ�អប្្បបរមា
រួួចរាល់់

អនុុវត្តតា
ត មនីីតិិវិិធីនា
ី នាមុុនពេ�លចាត់់វិិធាន

ការធ្ងងន់់ធ្ងងរ ដោ�យផ្អែ�ែកទាំំងស្រុ�ុងទៅ�តាមការ
ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យសាវតាបទឧក្រិ�ិដ្ឋ៖ឋ

» ផ្ត
 តល់នូ
់ ូវឱកាសក្នុុ�ងការពន្្យល់់ ឬធ្វើ�កា
ើ� រកែ�
តម្រូ�ូវព័័ត៌៌មានត្រួ�ួតពិិនិិត្្យសាវតាបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋ
» រ ក្្សាទុុកមុុខតំំណែ�ងឲ្្យនៅ�ទំំនេ�រយ៉ាា�ងតិិច
ពីីរថ្ងៃ�ៃធ្វើ�កា
ើ� រ
» មានមូ

ូលហេ�តុុអាជីីវកម្មមស្រ�បច្្បាប់់ដែ�ល
បង្ហាា�ញថាការជ្រើ��ើសរើើ�សបុុគ្គគលនោះ�ះឲ្្យ
ចូូលបម្រើ��ើការនឹឹងធ្វើ�ឲ្្
ើ� យប៉ះះ�ពាល់់ដល់់
អាជីីវកម្មម ឬប៉ះះ�ពាល់់ដល់ស
់ មត្ថថភាពរបស់់
និិយោ�ជិិតក្នុុ�ងបំំពេ�ញការងារ

និិយោ�ជកត្រូ�ូវ បង់់ថ្លៃ�ៃសំំណងការខូូចខាតទាំំងអស់ដែ�
់ លជំំពាក់់ក្នុុ�ងថ្ងៃ�ៃទូូទា
ត់់ប្រា�ក់់ជាទៀ�ៀតទាត់់ និិងប្រ�គល់់ជូូននូូវព័័ត៌៌មានជាលាយលក្ខខណ៍៍អ
ក្្សរដល់និ
់ ិយោ�ជិិតអំំពីកា
ី រងារនិិងប្រា�ក់់ឈ្នួួ�លរបស់់ពួួកគេ�។
ព័ត៌មានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ត្រូវរួមបញ្ចូលនូវ៖

• ឈ្មោះ�ះ��និិងព័័ត៌៌មានទំំនាក់់ទំំនងរបស់់និិយោ�ជក

• អត្រា�នៃ�ប្រា�ក់់ឈ្នួួ�លរបស់់និិយោ�ជិិក សិិទ្ធិិ�ទទួួលបានការរកប្រា�ក់់ចំំណូូលម៉ោ�ោ�ងបន្ថែ�ែម មូូលដ្ឋាា� ននៃ�ការ
បើ�ើកប្រា�ក់់ (គិិតជាម៉ោ�ោ�ង តាមវេេន ប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ ប្រ�ចាំំសប្តាា�ហ៍៍ ឬប្រា�ក់់កម្រៃ��ជើ�ើងសារ) និិងការបង់់ប្រា�ក់់
ប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃជាប្រ�ចាំំ
• ការពន្្យល់់គោ�លនយោ�បាយប្រា�ក់់ទឹឹកតែ�របស់់និិយោ�ជក

• ធ្វើ�រើ� បាយការណ៍៍លម្អិិ�តស្តីី�ពីីព័័ត៌៌មានបើ�ើកប្រា�ក់់ នៅ�ថ្ងៃ�ៃបើ�ើកប្រា�ក់់

ឧទាហរណ៍៍នៃ�លក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវការបើ�ើកប្រា�ក់់៖
• បង់់ប្រា�ក់់ឈ្នួួ�លអប្្បបរមា
• បង់់ប្រា�ក់់ថែ�មម៉ោ�ោ�ង

• បង់់ប្រា�ក់់សម្រា�ប់់ពេ�លវេេលាសម្រា�កពីីការងារ
• បង់់ប្រា�ក់់តាមចំំនួួនដែ�លបានសន្្យា

• បង់់ប្រា�ក់់សម្រា�ប់់ការងារក្រៅ��ម៉ោ�ោ�ងធ្វើ�កា
ើ� រ

និយោជកដែលមាននិយោជិកចាប់ពី 20 នាក់ ឬច្រើនជាងនេះដែលធ្វើការជាមធ្យម 10

លៃចំណាយល�ើការធ្វើដំណ�ើរសាធារណៈ ឬការជិះរថយន្តរួមគ្នាចេញពីប្រាក់ឈ្នួលដែលអា
ចជាប់ពន្ធរបស់និយោជិករហូតដល់កម្រិតអតិបរមាដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ពន្ធស

ហព័ន្ធ។ ដ�ើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការនេះ និយោជកអាចផ្តល់ប័ណ្ណជិះរថយន្តជំនួសដែលត្រូវបា
នឧបត្ថម្ភធនយ៉ាងពេញលេញ ឬដោយផ្នែក។ និយោជកត្រូវផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍នេះក្នុងរយៈ
ពេល 60 ថ្ងៃនៃថ្ងៃប្រតិទិនដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃនិយោជិកចាប់ផ្តើមការងារ។

• បង់់ប្រា�ក់់ថ្លៃ�ៃសេ�វា (លើ�ើកលែ�ងតែ�មានចែ�ងនៅ�លើ�ើ
វិិក្កកយបត្រ�ទទួួលប្រា�ក់់ ឬបញ្ជីី�ដែ�លមិិនត្រូ�ូវបង់់ទៅ�
និិយោ�ជិិតដែ�លបម្រើ��ើការជូូនអតិិថិិជន)
• ការទូូទាត់់សងលើ�ើចំំណាយរបស់់និិយោ�ជក

• ពុំំ�មានកំំហុុសក្នុុ�ងកា
 រធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នា
 ា�ក់់និិយោ�ជិិត

• បង់់ប្រា�ក់់ទឹឹកតែ� 

ការធានារ៉ាា�ប់់រងអ្ននកធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរទៅ�មកពីីផ្ទះះ�ទៅ�កន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�ការ

ម�៉ោង ឬច្រើនជាងនេះក្នុងមួយសប្តាហ៍ ត្រូវតែផ្តល់ជូនដល់និយោជិក នូវលទ្ធភាពក្នុងការកាត់ថ្

1 ម៉ោង

ក្នុុ�ង 40 ម៉ោ�ោ�ង

ទំំនាក់់ទំំនងមកកាន់់យើ�ើងខ្ញុំំ�
និយោជិត

ដាក់់បណ្តឹ�ឹ ងជាមួួយ OLS ឬដាក់់បណ្តឹឹ�ង
នៅក្នុ ងតុលាការ

និយោជក

ទទួលបានជំនួយល�ើការអនុវត្តច្បាប់អនុលោម
និង/ឬទទួលបានការបណដ ្ ុះ បណ្
ដា ល

810 THIRD AVE, SUITE 375
SEATTLE, WA 98104
ម៉ោ�ោ�ង៖ ម៉ោ�ោ�ង 8 ព្រឹ�ឹក–5 ល្ងាា�ច (ចន្ទទ–សុុក្រ�)
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