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អពរា ពរាក់ ឈ្នួល  នន ចោបាប ់ឈប់ សោ�ក្ោយារាល  ជំង ឺដែល 
ទទួល  រាន ពរាក់ កោពរៃ  និង ម្លោេល សុេត្ិភា្  (PSST)

ថ្ោក់ ទី 1 ថ្ោក់ ទី 2 ថ្ោក់ ទី 3

ទំហំនិោោជក 
និោោជិត ម្វើការ  ែូច អ្ក ម្វើ ការ ម្ញ ម�៉ោង  

(FTEs) មៅ ទូទាំង ្ ិភ្ មលក 

រហូតែល់ មៅ  49
FTEs

50 – 249
FTEs

250+
FTEs

ចំនួន បង្គរ នន  PSST
ក្នុង ចំនួនោ�៉ោង ដែល រាន ម្វើ ការ 

1 ម�៉ោង 
ក្នុង  40 ម�៉ោង 

1 ម�៉ោង 
ក្នុង  40 ម�៉ោង 

1 ម�៉ោង 
ក្នុង  30 ម�៉ោង 

ចំនួន PSST មលើក បន្ត ដែល រៃិន 
ទាន់ រាន មពរើ ពរាស់ 

ក្នុង រៃួយ ឆ្ោំ 
40 ម�៉ោង 56 ម�៉ោង 72 ម�៉ោង **

* ម្ល មេល សុេត្ិភា្ ក៏ អាច មពរើោរាស់ រាន ផង ដែរ សោ�ប់  ស�ជិក ព្រួសារ  

**108 ម�៉ោង សោ�ប់ និោោជក ថ្ោក់ ទី  3 ដែល �ន  មោលនោោរាយ   ឈប់ សោ�កោោយ ទទួលរាន ពរាក់ កោពរៃ  (PTO)

ម្ល �នជំងឺ៖ លក្ខខណ្ឌ សុខភា្ ផ្លូេ  
ចិត្ត និង ផ្លូ េកាយ រួរៃ�ន ការ ណាត់ ជួប ព្រូ 
ម្ទោយ  ជា ម�ើរៃ 

ម្លោេលសុេត្ិភា្ ៖ រៃូលោហតុ ដែល 

ពាក់្័ន្ធ នរឹង អំោ�ើ ហរឹងោសា ក្នុង ព្រួសារ  ការ រំមលភ 

បំពាន ផ្លូេ មភទ  ការ ឃ្ោំ ម�ើល ក្នុង មចតនា រៃិនល្អ   
ឬ បញ្ោ សុខភា្  សាធារណៈ *

តោរៃរូេឲោយ�នចោបាប់ឈប់សោ�កដែលទទួលរានពរាក់កោពរៃសោ�ប់ 
បញ្ោសុខភា្ឬសុេត្ិភា្

និោោជក  ពតរូេ ផ្តល់ ចោបាប់ ឈប់ សោ�ក  ដែល ទទួល រាន ពរាក់ កោពរៃ    មៅ ឲោយ 
និោោជិត   ម�ើរៃោបី ម�ើល ដែទាំ ខ្នួន ្ ួកោ្ ផ្ោល់  ឬ ស�ជិក  ព្រួសារ ។
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ការសោ�ក្ោយារាលជំងឺដែលទទួលរានពរាក់កោពរៃ 
និងម្លោេលសុេត្ិភា្

និោោជក  ពតរូេ រាន ម្ តោរៃរូេ ឲោយ ៖
្នោយារ  ការ ពតរួត ្ ិនិតោយោ�ើល  សាេរា បទ  

ឧពកិែ្ឋ  រហូត ែល់ មពកាយ  ការ ពតរួត  ្ ិនិតោយ  អ្ក 

ោក់ សុំ ការងារ  សោ�ប់  លក្ខណៈសរៃោបត្តិ  
អបោបបរ�   រួចរាល់ 

 អនុេត្ត  រារៃ នីតិេិធ ីនានា រៃុន ម្ល ចាត់ េិធាន 

ការ ធ្ងន់ធ្ងរ  មោយ ដផ្អក ទាំង ពសុង មៅ រារៃ ការ 
ពតរួត្ិនិតោយ សាេរា បទ ឧពកិែ្ឋ ៖

�ន ករណី  មលើកោលង រៃួយ ចំនួន  ែូចជា ការងារ   
នានា ដែល  រៃិន�ន  ការ ពតរូត្ិនិតោយ  មលើ ការ 
មពរើោរាស់ កុ�រ មពការៃអាយុ  16 ឆ្ោំ អ្ក ដែល �ន 
្ិការភា្ ដផ្កលូតលស់  ឬ រៃនុសោស ម្ញ េ័យ 
ដែល ងាយ  រង មពោោះ ជាម�ើរៃ 

រោ�រៃ    ៖
•  ការ  ផោសា្វផោសាយ ការងារ ដែល រៃិន រួរៃ បញ្លូល 
អ្ក ោក់ ពាកោយ ម្្ើសុំ  ដែល �នោបេត្ត ិ  ជាប់  
មទាស និងធា្ោប់រាន   ចាប់ ខ្នួន 

•  ការ  ោក់ ពាកោយសុំ ការងារ ដែល �ន សំណួរ 
អំពីោបេត្តិនន  ការ ជាប់   មទាស និង  ការ ចាប់ 
ខ្នួន  មលើកោលង ដត និោោជក រាន  ពតរួត 
្ិនិតោយ អ្ក  ោក់ សុំ ការងារ  សោ�ប់ 
លក្ខណៈសរៃោបត្តិ  អបោបបរ� 

•  ការ ប�ិោសធ ការងារ  (ឬ េិធានការ ធ្ងន់ធ្ងរ  
ដោទ មផោសង ម�ៀត ដផ្ក ការងារ ) ដផ្អក ទាំង 
ពសុង មលើ កំណត់ោរា នន ការចាំ ខ្នួន 

កំណត់ការមពរើោរាស់កំណត់ោរា

•បង់ោរាក់ឈ្នួលអបោបបរ�
•បង់ពរាក់ដែរៃម�៉ោង
•បង់ោរាក់សោ�ប់ម្លមេលសោ�ក្ ីការងារ
•បង់ោរាក់រារៃចំនួនដែលរានសនោយា
•បង់ោរាក់សោ�ប់ការងារមពរៅម�៉ោងម្វើការ
•បង់ោរាក់ទរឹកដត

្័ត៌�ន ជាលយលក្ខណ៍ អកោសរ  ពតរូេ រួរៃ បញ្លូល នូេ ៖ 
• ម្មោោះ និង ្ ័ត៌�ន ទំនាក់ ទំនង របស់ និោោជក 

• អពរាននោរាក់ឈ្នួលរបស់និោោជិកសិទ្ធិទទួលរានការរកោរាក់ចំណូលោ�៉ោងបោន្រៃរៃូលោ្ោ
នោនការោរើកោរាក់(្ិតជាម�៉ោងរា�ោេនពបចាំនែ្ងពបចាំសរា្ោហ៍ឬពរាក់កោព�ោ�ើងសារ)និង
ការបង់ោរាក់ោបចាំនែ្ងជាពបចាំ

• ការ ្ នោយល់ោោលនោោរាយពរាក់ ទរឹកោត   របស់ និោោជក 

• ម្វើ  ររាយការណ៍លរៃ្អិត ស្តី្ី ្ ័ត៌�ន  មរើកោរាក ់ មៅ  នែ្ង មរើកោរាក ់

ឧទាហរណ៍ នន លក្ខខណ្ឌ តោរៃរូេ  ការ មរើក ពរាក់ ៖

និោោជក ពតរូេ  បង់ោែ្ សំណង ការខូច ខាត ទាំង អស់ ដែល ជំពាក់ក្នុងោែ្ងទូទា 
ត់ ពរាក់ ជា ម�ៀតទាត់ និង ពប្ល់ ជូន  នូេ ្ ័ត៌�ន ជាលយលក្ខណ៍ អ 

កោសរ  ែល់ និោោជិត អំ្ី ការងារ និង ពរាក់   ឈ្នួល របស់ ្ ួកោ្ ។

ផ្តល់នូេការការពារពបឆំងនរឹងពរាក់ឈ្នួលរាត់បង់
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ការលួចោរាក់ឈ្នួល

ទំហំនិោោជក 
រាប ់ចំនួននិោោជិត សរុប នន និោោ
ជក មៅ ទូទាំង ្ ិភ្ មលក ។ 
សោ�ប់ ពកុរៃហ៊ុន ទិញ សិទ្ធិផ្ោច់រៃុខ  
(franchises) ពតរូេ រាប់ ចំនួន 
និោោជិត  ទាំង អស់ មៅ ក្នុងបណា្ោញ 
ពកុរៃហ៊ុនទិញ សិទ្ធិផ្ោច់រៃុខ 

អត្ោរោោជន ៍មេជ្ជសាសស្ត 
និោោជិកោននិោោជកតូចៗពតរូេ
ចុោះម្មោោះក្នុងគោព�ងោរាក់ក 
ពរៃិតោរាក់ឬគោព�ងខ្ពស់ជាងោនោះ
ែូចោែលរានកំណត់ោោយ
Affordable Care Act 
(ចោបាប់រកោសាតោរៃ្សរៃររ្ៃ)
យរបស់សហ្័ន្ធ។

និោោជកតូចៗ
(500 ឬនិោោជិកតិចជាងោនោះ)

មតើ និោោជក ពតរូេ បង់ោរាក់ោ៉ោង តិច  $3.00 ក្នុងរៃួយោ�៉ោង  សោ�ប់  
អត្ោរោោជន ៍មេជ្ជសាសស្ត របស់ និោោជិត �្ោក់ ៗ ដរៃនោទ និង/ឬ មតើ និ 

មោជិត ទទួល រាន ពរាក់ទរឹក ដត ោ៉ោង តិច  $3.00 ក្នុងរៃួយ ម�៉ោង ដែរ ឬមទ?

ទម បាទ/ចាស

$15.00
ក្នុងរៃួយ ម�៉ោង 

$12.00
ក្នុងរៃួយ ម�៉ោង 

កំណត ់ពរាក់ ឈ្នួល អបោបបរ� សោ�ប់ និោោជិត 
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ពរាក់ឈ្នួលអបោបបរ�

(កុ�រ ឪ្ុក/�្ោយ ប្តីពប្ន្ធ  នែ្ូរស់ មៅ ជា រៃួយ ោ្ោ  ដែល រាន ចុោះ បញ្ជី  ជីែូន/ជីរា មៅ បងប្អលូន)

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

និោោជក
  ទទួលបានជំនួយលលើការអនុវត្តច្បាបអ់នុលោម  

និង/ឬទទលួបានការបណុ្ុះបណ្្ល

និោោជិត 
ដាកប់ណ្តតឹ ងជាមយួ OLS ឬដាកប់ណ្តតឹ ង 

លៅក្ុងតុោការ

និោោជកធំៗ
(501 ឬនិោោជិកោពរើនោ�ៀត)

$16.00
ក្នុងរៃួយម�៉ោង

•បង់ោរាក់នែ្មសវា(មលើកោលងដត�នដចងមៅ
មលើេិក្កយរោតទទួលពរាក់ឬបញ្ជីដែលរៃិនពតរូេ
បង់មៅនិោោជិតដែលរោព�ើការជូនអតិែិជន)

•ការទូទាត់សងមលើចំណាយរបស់និោោជក
•្ំុ�នកំហុសក្នុងការម្វើចំណាត់ថ្ោក់និោោជិត

 »  និោោជករៃិនអាចបង់ោរាក់ឈ្នួ
លអបោបបរ�ដែលបញ្នុោះតោរៃ្រាន
មេោបសិនោរើនិោោជិតរៃិន
យល់ព្រៃ ឬោត់រៃិន�នសិទ្ធិទទួ
លរានអត្ោរោោជ
ន៍ោផ្កោេជ្ជសាសស្ត។

 »  ផ្តល់ នូេ ឱកាស ក្នុង ការ ្ នោយល់  ឬ ម្វើ ការ ដក 
តោរៃរូេ ្ ័ត៌�ន ពតរួត ្ ិនិតោយ   សាេរា បទ ឧពកិែ្ឋ 

 »  រកោសាទុក រៃុខ តំោណង   ឲោយ មៅ �ំោនរ ោ៉ោង តិច 
្ីរ នែ្ង ម្វើ ការ 

 »  �នរៃូល មហតុ អាជីេករៃ្ម ពសប ចោបាប ់ដែល  
បងា្ោញ ថ ការ មព�ើស មរើស បុ្្គល មនាោះ ឲោយ 
ចូល រោព�ើការ នរឹង ម្វើ ឲោយ ប៉ោះ ពាល់ ែល់ 
អាជីេករៃ្ម ឬ ប៉ោះ ពាល់ ែល់ សរៃត្ភា្ របស់ 
និោោជិត ក្នុង រំោ្ញ ការងារ 

SMC 14.17

ការមព�ើសបុ្្គលិកឲោយចូលរោព�ើការងារោោ 
យទទួលរានឱកាសម្្មើោ្ោ

ផ្ោំងផូស្ទ័រ មនោះ  ពតរូេ ោក់ រាំង បងា្ោញ មៅ កោន្ង ដែល ងាយពសួល កត់ស�្ោល់ មៅ កោន្ង ម្វើ ការ  
ជា ភាសាអង់ោ្្ស  និង ភាសា(មផោសង ៗ )  ដែល និោោជិត និោយ មៅ កោន្ង ម្វើ ការ ។

ការិោល័យ ស្តង់ោរ ការងារ  ផ្តល់ជូននូេ ការ បកោពបឯកសារ ការបកោពបផ្ោល់�ត់ និង កោន្ង សា្ោក់ 
មៅ សោ�ប់ ជនោែល �ន ្ ិការភា្។

មបសកករៃ្ម  នន ការិោល័យ ស្តង់ោរ ការងារ  (Office of Labor Standards) ្ឺ ម្វើ ឲោយ �ន ភា្ 
ពរោ្ើរ ម�ើង  នន ស្តង់ោរ ការងារ រារៃរយៈ ការ ចូល រួរៃ ដផ្កអាជីេករៃ្ម  និង សហ្រៃន៍ ដែល �ន ការ 
្ិត ្ ូរ រាន ែិត ែល់    ការ រោង្កើត មោលនោោរាយ ដែល �ន ការ នច្ ពបឌិត  និង ការ ពោងរឹង ការ អនុេត្ត 
ចោបាប ់ជាយុទ្ធសាសស្ត  ជា រៃួយ នរឹង ការ មប្តជា្ោចិត្ត  ម្វើ ឲោយ �ន យុត្តិធរៃ ៌ ដផ្ក ជាតិ សាសន៍ និង សង្គរៃ ។

បទបោបញ្ញត្ត ិចោបាប ់ស្តង់ោរ ការងារ េីោកុង Seattle ឆ្ោំ 2019 

បទបោបញ្ញត្តិចោបាប ់ទាំង មនោះ ព្បែណ្តប ់មលើ ព្ប ់និោោជិត ទាំង អស់ ដែល រោព�ើការងារ មៅ ក្នុង ដែនកំណត ់របស់ េីោកុង SEATTLE មោយរៃិន្ិត ្ ី សា្ោនភា្ អោនា្ោពរោេសន៍ របស់ និោោជិត ឬ ទីកោន្ង និោោជក របស់ ្ ួកោ្ មនាោះ មទ។
    និោោជកោតរូេ អនុេត្ត រារៃ ចោបាប ់ទាំង អស់ មនោះ។ ការសងសរឹក ្ឺជា អំោ�ើ ខុសចោបាប់។ 


