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និយោជិត អាច តតរួត ពិនិតយយ ភាសា ខាងយតរោម  ដ�ើមយប ីផ្តល ់ដំណឹង ដល ់ និយោជក អំពីផ្យំង  ផូស្ទ័រ ដដល តតរូវ រោរ ដៅ កយនលែង ដ្វើ រោរ 

 សូមធីកេនទីេនះសរមបភ់សរបស់េលកអនក  Amharic/  Arabic/  Chinese/  Khmer/  Korean/  Oromo/ Oromiffa  Somali/ af Soomaali  Spanish/ Español  Tagalog  Thai/  Tigrinya/  Vietnamese/ Ti ng Vi t និង ភសេផសងេទៀត។

អតរាតរាក់ឈ្នួលននចយបាប់ឈប់សយរាកពយយារាលជំងឺដដល
ទទួលរានតរាក់កយតមនិងដពលយវលាសុវត្ិភាព(PSST)

ថ្យក់ទ ី1 ថ្នាក់ទ ី2 ថ្នាក់ទ ី3

ទំហំនិយោជក
និយោជិតដ្វើរោរដូចអ្កដ្វើរោរ
ដពញដរា៉យង(FTES)ដៅទូទាំង

ពិភពដលាក

រហូតដល់ដៅ 49
FTEs

50 – 249
FTEs

250+
FTEs

ចំនួនបង្គរនន PSST
ក្នុងចំនួនយរា៉យងដដលរានដ្វើរោរ

1 ដរា៉យង
ក្នុង 40 ដរា៉យង

1 ដរា៉យង
ក្នុង 40 ដរា៉យង

1 ដរា៉យង
ក្នុង 30 ដរា៉យង

ចំនួន PSST ដលើកបន្តដដលមិន
ទាន់រានដតរើតរាស់

ក្នុងមួយឆ្យំ
40 ដរា៉យង 56 ដរា៉យង 72 ដរា៉យង**

* ដពលដវលាសុវត្ិភាពក៏អាចដតរើយរាស់រានផងដដរសយរាប់សរាជិកត្រួសារ
**108 ដរា៉យងសយរាប់និយោជកថ្យក់ទី 3ដដលរានដោលនយោរាយឈប់សយរាកយោយទទួលរានតរាក់កយតម  (PTO)

ដពល រានជំងឺ៖ លក្ខខណ្ឌ  សុខភា្ ផ្លូវ ចិត្ត និង ផ្លូ 

វកាយ រមួ៉ន ការ ណាត ់ជួប ព្រូម្ទ្យ  ជា ម�ើម 

ដពលយវលាសុវត្ិភាព ៖ មលូលមេតុ ដ�ល ពាក់្ ន័្ធ 

នរឹង អំម ើ្ េរឹងសា ក្ុង ព្រួសារ  ការ រមំល្ភ បំពាន ផ្លូវ មភទ  ការ 

ឃ្្ ំមមើល ក្ុង មចតនា មនិល្អ  ឬ បញ្ហា  សុខភា្  សាធារណៈ *

តយមរូវឲយយរានចយបាប់ឈប់សយរាកដដលទទួលរានតរាក់កយតមសយរាប់បញ្យសុខភាពឬសុវត្ិភាព

និយោជក  តតរូវ ផ្តល ់ចយបាប ់ឈប ់សយរាក  ដដល ទទួល រាន តរាក់ កយតម    ដៅ ឲយយ និយោជិត   
ដ�ើមយប ីដ�ើល ដថទាំ ខលែនួន ពួកយ្ ផ្យល់  ឬ សរាជិក  ត្រួសារ ។
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រោរសយរាកពយយារាលជំងឺដដលទទួលរានតរាក់កយតម
និងដពលយវលាសុវត្ិភាព

និយោជក  តតរូវ រាន ដ្ តយមរូវ ឲយយ ៖
ពនយយារ  រោរ តតរួត ពិនិតយយយ�ើល  សាវរា បទ  ឧតកិដ្ឋ  
រហូត ដល ់ដតរោយ  រោរ តតរួត  ពិនិតយយ  អ្ក ោក ់សុំ 
រោរងារ  សយរាប់  លក្ខណៈសមយបត្ត ិ អបយបបររា   
រួចរាល ់

 អនុវត្ត  រាម នីតិវិធ ីនានា មុន ដពល ចាត ់វិធាន រោរ 
ធ្ងន់ធ្ងរ  ដោយ ដផអែក ទាំង តសុង ដៅ រាម រោរ 
តតរួតពិនិតយយ សាវរា បទ ឧតកិដ្ឋ ៖

 » ផ្តល ់នូវ ឱរោស ក្នុង រោរ ពនយយល ់ ឬ ដ្វើ រោរ ដក 

តយមរូវ ពទ័ត៌រាន តតរួត ពិនិតយយ   សាវរា បទ ឧតកិដ្ឋ 

 » រកយសាទុក មុខ តំយណង   ឲយយ ដៅ ទំយនរ ោ៉យង តិច ពីរ នថ្ង 
ដ្វើ រោរ 

 » រានមូល ដហតុ អាជីវកម្ម តសប ចយបាប ់ដដល  

បងា្យញ ថ រោរ ដតរើស ដរើស បុ្្គល ដនាះ ឲយយ ចូល 

រយត�ើរោរ នឹង ដ្វើ ឲយយ ប៉ះ ពាល់ ដល ់អាជីវកម្ម ឬ 

ប៉ះ ពាល់ ដល ់សមត្ភាព របស់ និយោជិត ក្នុង 

រំយពញ រោរងារ 

រាន ករណ ី ដលើកយលង មួយ ចំនួន  ដូចជា រោរងារ   នានា 

ដដល  មិនរាន  រោរ តតរូតពិនិតយយ  ដលើ រោរ ដតរើយរាស់ កុរារ 
ដតរោមអាយុ  16 ឆ្យំ អ្ក ដដល រាន ពិរោរភាព 

ដផ្កលូតលាស ់ ឬ មនុសយស ដពញ វទ័យ ដដល ងាយ  រង ដតោះ 
ជាដ�ើម 

រយរាម    ៖

• ការ  ផសា្្វផសាយ ការងារ ដ�ល មនិ រមួ បញ្លូល អ្ក 

ដាក ់ពាក្យ មស្ើសំុ  ដ�ល ៉ នពបវត្ត ិ  ជាប ់ មោស 

និងធ្ាបប់ាន   ចាប ់ខ្ួន 

• ការ  ដាក ់ពាក្យសំុ ការងារ ដ�ល ៉ ន សំណួរ 
អំ្ីពបវត្តិនន  ការ ជាប ់  មោស និង  ការ ចាប ់ខ្ួន  

មលើកដលង ដត និមោជក បាន  ពតរួត ្ ិនិត្យ អ្ក  

ដាក ់សំុ ការងារ  សព៉ប ់លក្ខណៈសម្បត្តិ  
អប្បបរ៉ 

• ការ ប�ិមសធ ការងារ  (ឬ វធិានការ ធងានធ់ងារ  �នទ 

មផសេង មទៀត ដផ្ក ការងារ ) ដផ្អក ោងំ ពសរុង មលើ 
កំណតព់រា នន ការចា ំខ្ួន 

កំណត ់រោរ ដតរើយរាស់  កំណត់យរា 
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រោរដតរើសបុ្្គលិកឲយយចូលរយត�ើរោរងារយោ
យទទួលរានឱរោសដ្្មើោ្យ

• បងព់បាក ់ឈ្ួល អប្បបរ៉ 

• បង ់ពបាក ់ដែម ម ោ៉ ង 

• បងព់បាក ់សព៉ប ់ម្ល មវល្សព៉ក  ្ ីការងារ 

• បងព់បាក ់រាមចំនួន ដ�ល បាន សនយា 

• បងព់បាក ់សព៉ប ់ការងារ មពរៅម ោ៉ ង មធ្វើ ការ 

• បងព់បាក ់ទរឹក ដត 

• បងព់បាក ់នែ ្មសវា (មលើកដលង ដត ៉ ន ដចង មៅ មលើ វកិ្កយ 
បពត ទទួល ពបាក ់ ឬ បញី្ ដ�ល មនិ ពតរូវ បង ់មៅ និមោជិត  

ដ�ល បមពមើការ ជលូន  អតិែិជន)  

• ការទលូោត ់សង មលើ ចំណាយ របស់ និមោជក 

• ្ំុ ៉ ន កំេុសក្ុង ការ  មធ្វើចំណាត ់ថ្្ក ់និមោជិត 

ពទ័ត៌រាន ជាលាយលក្ខណ៍ អកយសរ  តតរូវ រួម បញ្ចូល នូវ ៖ 
• ម ម្ ោះ និង ្ ត័៌៉ ន ទំនាក ់ទំនង របស់ និមោជក 

• អពរានន ពបាក ់ឈ្ួលក របស់ និមោជិត សិទ្ធ ិទទួល បាន ការ រកពបាក ់ចំណលូ ល ម ោ៉ ង បដនថែម មលូលដាឋា ន នន ការមបើកពបាក ់

(្ិត ជាម ោ៉ ង រាមមវន ពបចានំែងា ពបចាសំបា្ត េ៍ ឬពបាកក់នពម មជើង សារ )  និង   ការ បងព់បាក ់ពបចា ំនែងា ជា ពបចា ំ

• ការ ្ ន្យល់មោលនមោបាយពបាក ់ទរឹកដត   របស់ និមោជក 

• មធ្វើ  របាយការណ៍លម្អតិ ស្តី្ ី្ ត័៌៉ ន  មបើកពបាក ់ មៅ  នែងា មបើកពបាក ់

ឧទាហរណ៍ នន លក្ខខណ្ឌ តយមរូវ  រោរ ដរើក តរាក់ ៖

និយោជក តតរូវ  បង់យថលែ សំណង រោរខូច ខាត ទាំង អស ់ដដល ជំពាក់ក្នុងយថ្ងទូ
ទាត ់តរាក់ ជា ដទៀតទាត ់និង តប្ល ់ជូន  នូវ ពទ័ត៌រាន ជាលាយលក្ខណ៍ អកយសរ  ដល ់

និយោជិត អំព ីរោរងារ និង តរាក់   ឈ្នួល របស់ ពួកយ្ ។

ផ្តល ់នូវ រោររោរពារ តបឆំង នឹង តរាក់ឈ្នួល រាត ់បង ់
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តរាក់ឈ្នួល រាត ់បង ់

ទំហំនិយោជក
រាប ់ចំនួននិយោជិត សរុប នន និយោជក 

ដៅ ទូទាំង ពិភព ដលាក ។ សយរាប់ 
តកុមហ៊ុន ទិញ សិទ្ិផ្យច់មុខ  

(franchises) តតរូវ រាប ់ចំនួន 

និយោជិត  ទាំង អស ់ដៅ ក្នុងបណ្យញ 

តកុមហ៊ុនទិញ សិទ្ិផ្យច់មុខ 

អត្យរយោជន៍ដវជ្ជសាសស្ត
និយោជិត  តតរូវ ទទួល រាន រោរ ចុះ 
ដ្មយះ  ដៅ ក្នុង គយតរាង កយមិត 

ដ្ៀលយវើ (silver-level) ឬ 

គយតរាង ខ្ពស ់ជាង ដនះ  ដូច រានកំណត ់

ដោយ ចយបាប់របស ់សហពទ័ន ្ ស្តី ព ីរោរ 
ដថទាំ ដដល អាចរាន លទ្ភាព 

បង់យរាក់រាន  

 » និយោជក រា្យក ់មិនអាច   បង់យរាក ់

ឈ្នួល អបយបបររា ដដល រាន រោរ រោត ់

តរាក់ ដនាះ ដទ  តបសិនយរើ និយោជិត 

ប�ិយសធ អត្យរយោជន ៍ដវជ្ជសាសស្ត  
ឬ មិន រាន សិទ្ ិទទួល រាន 

អត្យរយោជន ៍ដវជ្ជសាសស្ត 

តកុមហ៊ុនតូច
(និយោជិត500នាក់ឬតិចជាងដនះ)

មតើ និមោជក ពតរូវ បងព់បាកោ់ោ ង តិច  $2.50 ក្ុងមយួម ោ៉ ង  សព៉ប ់ អតថែពបមោជន ៍
មវជ្សាសស្ត របស់ និមោជិត ៉ ្ ក ់ៗ ដមនមទ និង/ឬ មតើ ន ិមោជិត ទទួល បាន ពបាកទ់រឹ 

ក ដត ោោ ង តិច  $2.50 ក្ុងមយួ ម ោ៉ ង ដ�រ ឬមទ?

ដទ រាទ/ចាស

$14.00
ក្នុងមួយដរា៉យង

$11.50
ក្នុងមួយដរា៉យង

តកុមហ៊ុនធំ
(និយោជិត501នាក់ឬដតរើន)

មតើនិមោជកពតរូវការបងព់បាក់សព៉ប់អតថែពបមោជន៍មវជ្សាសស្តរបស់ 
និមោជិត៉ ្ ក់ៗ ដមនមទ?

ដទ រាទ/ចាស

$15.45
ក្នុងមួយដរា៉យង

$15.00
ក្នុងមួយដរា៉យង

កំណត ់តរាក់ ឈ្នួល អបយបបររា សយរាប់ និយោជិត 

SMC 14.19

តរាក់ឈ្នួល អបយបបររា 

(កុរារ ឪពុក/រា្យយ ប្តីតបពន ្ នដ្ូរស ់ដៅ ជា មួយ ោ្យ  ដដល រាន ចុះ បញ្ជ ី ជីដូន/ជីរា ដៅ បងបអែចូន)

206-256-5297 
www.seattle.gov/laborstandards

និយោជក
មសវាឯកជននិងមសវាឥត្ិតនែ្។

ជំនួយនិងការបណ្តុ ោះបណា្ត លដផ្កផ្លូវចបាប។់

ដសវា
ឯកជននិងមសវាឥត្ិតនែ្សព៉ប់និមោជិត។

ការបណ្តុ ោះបណា្ត លចំនួនអ្កចលូលរមួក្ុងការបណ្តុ ោះបណា្ត ល
និងការមស៊ើបអមង្កត–ឬ–ដាក់ពាក្យបណ្តរឹ ងមៅតុល្ការ។

ផ្យំងផូស្ទ័រ ដនះ  តតរូវ ោក ់រាំង បងា្យញ ដៅ កយនលែង ដដល ងាយតសួល កត់សរា្យល់ ដៅ កយនលែង ដ្វើ រោរ  
ជា ភាសាអង់យ្លែស  និង ភាសា(ដផយសង ៗ )  ដដល និយោជិត និោយ ដៅ កយនលែង ដ្វើ រោរ ។

រោរិោលទ័យ ស្តង់ោរ រោរងារ  ផ្តល់ជូននូវ រោរ បកយតបឯកសារ រោរបកយតបផ្យល់រាត់ និង កយនលែង សា្យក ់ 
ដៅ សយរាប់ ជនយដល រាន ពិរោរភាព។

មបសកកមម  នន ការោិល័យ ស្តងដ់ារ ការងារ  (Office of Labor Standards) ្ ឺមធ្វើ ឲ្យ ៉ ន ភា្ ពបមសើរ ម�ើង  នន  

ស្តងដ់ារ ការងារ រាមរយៈ ការ ចលូល រមួ ដផ្កអាជីវកមម  និង សេ្មន ៍ដ�ល ៉ ន ការ ្ ិត ្ លូរ បាន �ិត �ល់    ការ បមង្កើត 

មោលនមោបាយ ដ�ល ៉ ន ការ នច ្ពបឌិត  និង ការ ្ ពងរឹង ការ អនុវត្ត ចបាប ់ជាយុទ្ធសាសស្ត  ជា មយួ នរឹង ការ  
មប្តជាញា ចិត្ត  មធ្វើ ឲ្យ ៉ ន យុត្តិធម ៌ ដផ្ក ជាត ិសាសន ៍និង សង្គម ។

បទបយបញ្ញត្ត ិចយបាប ់ស្តង់ោរ រោរងារ ទីយកុង Seattle ឆ្យំ 2018       

បទបយបញ្ញត្តិចយបាប ់ទាំង ដនះ ត្បដណ្តប ់ដលើ ត្ប ់និយោជិត ទាំង អស ់ដដល រយត�ើរោរងារ ដៅ ក្នុង ដដនកំណត ់របស់ ទីយកុង SEATTLE ដោយមិន្ិត ព ីសា្យនភាព អយនា្យតរយវសន ៍របស់ និយោជិត ឬ ទីកយនលែង និយោជក របស់ ពួកយ្ ដនាះ ដទ។

និមោជកពតរូវ អនុវត្ត រាម ចបាប ់ោងំ អស់ មនោះ។ ការសងសរឹក ្ឺជា អំម ើ្ ខុសចបាប។់

mailto:laborstandards%40seattle.gov?subject=

