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មសវាកម្ម រកសាការស ង៉ា ត់ និង ឥត គិតថ្លៃ 
• ការមស៊ើុបអមងកេត ពាក្យ បណ្រឹ ង។

• ការ ចុះ ជួប កម្មករ និមោជិកដល់ មូលដ្ឋា ន។

• ជំនួយ បមចចេកមេស សព៉ប់  អាជីវកម្មនានា។

• ធនធាន និង ការ បញូ្ន បន្ត។

៉ន ផ្្ល់ ជូន ការ បកបពប ផ្្ទ ល់៉ត់ បកបពប ឯកសារ និង កបនលៃង 

សានា ក់មៅ។

ដ្ក់ ពាក្យ បណ្រឹ ង ជាមួយ នរឹង ការោិល័យ សង់្ដ្រ ការងារ  
(Office of Labor Standards)

–ឬ– ដ្ក់ ពាក្យ បណ្រឹ ង មៅ តុល្ការ មៅ ថ្ងា ឬ បនា្ទ ប់ ្ ី ថ្ងា៖*

• 1 មមសា 2016 សព៉ប់ និមោជក បដល ៉ ន និមោជិក 50 ឬ មពចើន ជាងមនះ

• 1 មមសា 2017 សព៉ប់ និមោជក បដល ៉ ន និមោជិក តិចជាង 50  
*ពាក្យបណ្រឹ ងអាចពតរូវបានដ្ក់ចំមពាះបតបេមល្មើសមលើពបាក់ឈនាួលអប្បបរ៉, មោរលួចពបាក់ឈនាួល, 

 
    និងបេមល្មើសមលើម្លឈឺនិងម្លសុវត្ិភា្មដ្យេេួលបានពបាក់ឈនាួលបោុម ណ្ ះ។

រាយការណ៍ 

បេមល្មើស

និមោជក ពតរូវបត មោរ្ តាម ចបាប់ ទំាង មនះ។ ការសងសរឹក គឺ ខុស ចបាប់។

ម្ល ឈឺ៖ ជា ស្ានភា្ សុខភា្ ផ្លៃូវ កាយ ឬ 

ផ្លៃូវចិត្ត បដល រមួ ៉ ន ការ្ត់ជួបម្េ្យ។

ម្ល សុវត្ិភា្៖ មូលមេតុ ពាក់្័ន្ធ នរឹង 

អំម ើ្េិងសា កនាុង ពគរួសារ, ការវាយពបហារ ផ្លៃូវ មេេ, 

ការឈលៃបោប់ ឬ បញ្ហា  សុវត្ិភា្ មៅ េីសាធារណៈ 

មផ្សេងៗមេៀត។*

តពមរូវ ឲ្យ ៉ ន ពបាក់ ឈនាួលសព៉ប់ ម្ល ឈប់ សព៉ក មដ្យ សារ បញ្ហា  សុខភា្ ឬ សុវត្ិភា្

និមោជក ពតរូវ បត ផ្្ល់ ឲ្យ និមោជិកនូវ ការ ឈប់ សព៉ក មដ្យ េេួល បាន 
ពបាក់ ឈនាួល  មដើម្បី មមើល ប្ ខលៃួន្ួកមគ ឬ ស៉ជិក ពគរួសារ របស់ ្ ួកមគ។

SMC 14.16

 ម្ល ឈឺនិង  ម្លសុវត្ិភា្ មដ្យ េេួល  
បាន ពបាក់ ឈនាួល

និមោជក ពតរូវ៖
្នយា ការ  ្ ិនិត្យ ពបវត្តិរបូបេ ឧពកិដឋា 

រេូត បនា្ទ ប់ ្ ី ការ  ពតរួត ្ ិនិត្យ អនាក ដ្ក់ 

ពាក្យ មលើ គុណវឌុ្ិ អប្បបរ៉រចួ សិន។

អនុវត្ត តាម នីតិវធីិ មុន នរឹង ោត់ វធិានការ  

ពបឆំាង ្ មួយ មដ្យ បផ្អែក បត មៅមលើ   

ការ  ្ ិនិត្យ ពបវត្តិរបូបេ ឧពកិដឋាមនាះ៖

 » ផ្្ល់ ឱកាស ឲ្យ ្ ន្យល់ ឬ បកតពមរូវ 
្័ត៌៉ន ស្ី្ីការ  ្ ិនិត្យ ពបវត្តិរបូបេ 
ឧពកិដឋា។

 » រកសា មុខតំបណងមនាះ ឲ្យមៅ េំមនរ 
រយៈម្ល ោោ ង មហាច ្ ីរ ថ្ងា មធវើការ។

 » ៉ន មូលមេតុ បផ្នាក អាជីវកម្ម ពតរឹមពតរូវ 
បដល ថា ការ ជួល បុគ្គល មនាះ នរឹង បងកេ 
មពោះ ដល់ អាជីវកម្ម ឬ បោះពាល់ ដល់ 
សមត្ភា្ និមោជិកមនាះ កនាុង ការ 
បំម្ញ ការងារ។

ការមលើកបលង មួយ ចំនួន ពតរូវ អនុវត្ត រមួ៉ន 

ការងារ ទំាង ឡាយ ្  បដល អាច  ចូល មដ្យ 

ោ្ម ន ការ ពតរួត ្ ិនិត្យ មៅ ជួប  មក្មងៗ អាយុ 

មពកាម 16 ឆានា ំ, ជន្ិការ ខួរកបាល ឬ មនុសសេ 

ម្ញវយ័ ងាយ រងមពោះ។

ហាម៖

• ការ ផ្សេ្វផ្សាយ ការងារ ទំាង ឡាយ ្   បដល 
មិន រាប់ បញចេូ ល អនាក ដ្ក់ ពាក្យ បដល ៉ ន  កំណត់ 
ពតា ការ កាត់មទាស ឬ  ការ ោប់ ខលៃួន។

•  ពាក្យ  សំុ ការងារ  បដល ៉ ន សំណួរ អំ្ី   កំណត់ 
ពតា ការ កាត់មទាស ឬ ការ ោប់ ខលៃួន មលើកបលង 
និមោជក បាន ពតរួត ្ ិនិត្យ អនាក ដ្ក់ ពាក្យ មលើ 
គុណវឌុ្ិ អប្បបរ៉ រចួមេើយ។

• ការបដិមសធ ការងារ (ឬ ចំ្ត់ការបផ្នាក 
ការងារ បដល ៉ ន លក្ខណៈពបឆំាង  
មផ្សេងមេៀត) មដ្យ បផ្អែក បត មៅមលើ   កំណត់ ពតា  
ការ ោប់ ខលៃួនមនាះ។

ដ្ក់ កពមិត ការ មពបើ ពបាស់ កំណត់ ពតា ការ កាត់មទាស និង ការ ោប់ ខលៃួន
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ឱកាស ការងារ មដ្យ យុត្តិធម៌

• បង់ ពបាក់ ឈនាួល អប្បបរ៉។

• បង់  ពបាក់ បបន្ម ម ោ៉ ង។

• ផ្្ល់ ម្ល សព៉ក ្ ី ការងារ។

• បង់ ពបាក់  តាម ចំនួន បដល បាន សនយា។

• បង់ពបាក់   សព៉ប់ ការ មធវើការ មពកាយ ម ោ៉ ង 
ការងារ។

• បង់ពបាក់ េរឹកបតឬធីប បដលរកបាន។ 

• មបើកពបាក់ ឲ្យ និមោជិកវញិ សព៉ប់ ការ 
ចំ្យ។

• បបងបចក  និមោជកមដ្យ ពតរឹម ពតរូវ។ កំុ បបងបចក  
ខុស ថា ជា អនាកម៉ោការ ឯករាជ្យ។

្័ត៌៉ន ជាល្យលក្ខណ៍អកសេរ  ពតរូវ រមួបញចេូ ល៖

• ម ្្ម ះ និង ្ ័ត៌៉ន េំនាក់េំនង របស់ និមោជក។

• អពតា ពបាក់ឈនាួល របស់ និមោជក, ភា្ ៉ ន សិេ្ធិ េេួល បាន  ពបាក់ បបន្ម ម ោ៉ ង, មូលដ្ឋា នគិត  ពបាក់ 
ឈនាួល (ម ោ៉ ង, មវន, ថ្ងា, សប្ាេ៍, កថពមមជើងសារ) និង ថ្ងា មបើក ពបាក់ ឈនាួល ជា ធម្មតា។

• ការ្ន្យល់ ្ ី មោលការណ៍ របស់ និមោជក ស្ី្ី ពបាក់ េរឹកបតឬ ធីប។

• មសចក្ី ប្លៃង បដល រាយ តាម មុខ អំ្ី ្ ័ត៌៉ន ពបាក់ ឈនាួល មៅ ថ្ងា មបើក ពបាក់ឈនាួល។

ឧទាេរណ៍ ថន លក្ខខណ្ឌ  តពមរូវ មលើ ពបាក់ ឈនាួល៖

និមោជក ពតរូវ បត បង់ ពគប់ សំណង បដល ជំពាក់ មៅ ថ្ងា មបើក ពបាក់ ជាធម្មតាមួយ 

និង ផ្្ល់ ឲ្យ និមោជិកនូវ ្ ័ត៌៉ន ជាល្យលក្ខណ៍អកសេរ អំ្ី ការងារ និង ពបាក់ 

ឈនាួល របស់ ្ ួកមគ។

ផ្្ល់ ការការពារ ពបឆំាង នរឹង មោរលួច ពបាក់ ឈនាួល

SMC 14.20

មោរលួច ពបាក់ ឈនាួល

េំេំខ្នា ត  និមោជក

រាប់ ចំនួន សរបុ  ថន និមោជិកទំាង អស់ 

របស់ និមោជក មៅ េូទំាង 

្ិេ្មល្ក។ សព៉ប់  អាជីវកម្ម 

franchises (សិេ្ធិមពបើយីមហា) រាប់  

ពគប់ និមោជិកកនាុង ប្្ញ អាជីវកម្ម 

franchise  មនះ។

អត្ពបមោជន៍ មសវា សុខភា្

 និមោជក ពតរូវបត ចុះ ម ្្ម ះ កនាុង 

គមព៉ង កពមិត ពបាក់ ឬ  ខ្ពស់ ជាង មនះ 

ដូច បដល បាន កំណត់ មដ្យ ចបាប់ 

សេ្័ន្ធ ស្ី្ី ការប្ទំា បដល ៉ ន 

តថមលៃ សមរម្យ  (Federal 

Affordable Care Act)។

 »  និមោជក មិន អាចេូទាត់  ពបាក់ ឈនាួល 

អប្បបរ៉ បដល ពតរូវ បាន កាត់ ពបសិន 

មបើ  និមោជិកបដិមសធ អត្ពបមោជន៍ 

មសវា សុខភា្ ឬ មិន៉ន សិេ្ធិ េេួល 

បាន អត្ពបមោជន៍ មសវា 

សុខភា្មេមនាះ។

និមោជក ខ្នា តតូច 
(៉ន និមោជិក 500 ឬ តិច ជាងមនះ)

មតើ និមោជក បង់ ពបាក់ ោោ ង មហាច  $1.50 កនាុង មួយ ម ោ៉ ង សព៉ប់  
អត្ពបមោជន៍ មសវា សុខភា្ របស់ និមោជិក ន៉ា ក់ៗ  និង/ឬ មតើ និមោជិករក 
កថពម បាន ោោ ង មហាច  $1.50 កនាុង មួយ ម ោ៉ ង ជា ពបាក់ េរឹក  បត ឬធីប បដរឬមេ?

មេ បាត/ោស

$12.00
កនាុង មួយ ម ោ៉ ង

$10.50
កនាុង មួយ ម ោ៉ ង

និមោជក ខ្នា តធំ
 (៉ន និមោជិក 501 ឬ មពចើន ជាងមនះ)

មតើ និមោជក របស់ អនាក បង់ ថ្លៃ អត្ពបមោជន៍ មសវា សុខភា្ របស់ 

និមោជិក ន៉ា ក់ៗ បដរឬមេ?

មេ បាត/ោស

$13.00
កនាុង មួយ ម ោ៉ ង

$12.50
កនាុង មួយ ម ោ៉ ង

កំណត់ ពបាក់ ឈនាួល អប្បបរ៉ សព៉ប់ និមោជិក

SMC 14.19

ពបាក់ ឈនាួល អប្បបរ៉

អពតា ពបាក់ ឈនាួល ម្ល ឈឺ និង   

ម្លសុវត្ិភា្ (PSST)
កពមិត 1 កពមិត 2 កពមិត 3

េំេំខ្នា ត  និមោជក
និមោជិក  បដល សមមូល នរឹង បុគ្គលិក  

ម្ញ ម ោ៉ ង (FTEs) េូទំាង ្ ិេ្មល្ក

មពចើនជាង 4 និង រេូត 
ដល់ 49

FTEs

50 – 249
FTEs

250+
FTEs

ការបូក បបន្មថន PSST
កនាុង ចំនួន ម ោ៉ ង បាន មធវើការ

1 ម ោ៉ ង
កនាុង 40 ម ោ៉ ង

1 ម ោ៉ ង
កនាុង 40 ម ោ៉ ង

1 ម ោ៉ ង
កនាុង 30 ម ោ៉ ង

ការ មពបើ និង ការ បន្ត  ថន PSST  

បដល មិន បាន មពបើ
កនាុង មួយ ឆានា ំ អត្ពបមោជន៍

40 ម ោ៉ ង 56 ម ោ៉ ង 72 ម ោ៉ ង**

*ម្ល សុវត្ិភា្ ក៏ អាច ពតរូវ បាន មពបើ មដើម្បី ប្ទំា មិត្ត រមួ ផ្្ទះ
**108 ម ោ៉ ង សព៉ប់និមោជិកកនាុង  កពមិត 3 បដល ៉ ន មោលការណ៍ ស្ី្ី ម្ល   ឈប់ សព៉ក មដ្យ េេួល បាន ពបាក់ ឈនាួល (PTO)

ផ្្ទ ំង ផ្សេ្វផ្សាយ មនះ ពតរូវបត ដ្ក់ មៅ កបនលៃង ្  បដល អាច ឲ្យចូល  មមើល បាន និង  ម�ើញ ចបាស់ មៅ កបនលៃង  
ការងារ ជាភាសា អង់មគលៃស និង ភាសា(នានា)  បដល និមោជិកទំាង ឡាយ  មពបើ កនាុង ការ និោយ។

មបសកកម្ម របស់ ការោិល័យ សង់្ដ្រ ការ ងារ (Office of Labor Standards) គឺ មលើក កម្ពស់ 
សង់្ដ្រ ការងារ តាមរយៈ ការ ភ្ាប់ េំនាក់ េំនង  មដ្យ ៉ ន ការ គិតគូពតរឹម ពតរូវ   រវាង សេគមន៍  និង 
អាជីវកម្ម ការ ្ ពងរឹង ការ អនុវត្ត ពបកប មដ្យ យុេ្ធសាសស្ត និង ការ បមងកេើត មោលនមោបាយ ពបកប 

មដ្យ គំនិត ថចនាពបឌិត ជាមួយ នរឹង ការ មប្ជាញា ចិត្ត បមពមើ ពគប់ ជាតិសាសន៍ និង យុត្តិធម៌ សង្គម។

បេ បញ្ញត្តិ ស្ី្ី សង់្ដ្រ ការងារ ពករុង សីុអា្លឆានា ំ 2016       

បេបញ្ញត្តិ មនះ  ពគប ដណ្ប់ ពគប់ និមោជិកបដល មធវើ ការ កនាុង បដនកំណត់ ថន  ពករុង សីុអា្ល មដ្យ មិន គិត ្ ី ស្ានភា្ អមនា្ត ពបមវសន៍ របស់ និមោជិក ឬ េីតំាង របស់ និមោជក របស់ ្ ួកមគ ម�ើយ។
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Confidential & Free Services
• Investigations of complaints.
• Outreach to workers.
• Technical assistance for businesses.
• Resources and referrals.

Language interpretation, translations 
and accommodations are available.

File a complaint with the Office of Labor Standards
–or– File a lawsuit* in court on or after:
• April 1, 2016 for employers with 50 or more employees
• April 1, 2017 for employers with fewer than 50 employees
* LAWSUITS CAN BE FILED FOR MINIMUM WAGE, WAGE THEFT, AND PAID 

SICK & SAFE TIME VIOLATIONS.

REPORT 
VIOLATIONS

Employers must comply with these laws. Retaliation is illegal.

Paid Sick & Safe Time (PSST) Rates
TIER 1 TIER 2 TIER 3

Employer Size
FULL-TIME EQUIVALENT 

EMPLOYEES (FTES) 
WORLDWIDE

More than 4 
and up to 49

FTEs

50 – 249
FTEs

250+
FTEs

Accrual of PSST
PER HOURS WORKED

1 hour
PER 40 HOURS

1 hour
PER 40 HOURS

1 hour
PER 30 HOURS

Use and carry over 
of unused PSST
PER BENEFIT YEAR

40 hours 56 hours 72 hours**

*SAFE TIME CAN ALSO BE USED TO CARE  FOR A HOUSEMATE 
**108 HOURS FOR TIER 3 EMPLOYERS WITH A PAID TIME OFF (PTO) POLICY

Sick Time: A physical 
or mental health condition, 
including a medical 
appointment.

Safe Time: Reasons related 
to domestic violence, sexual 
assault, stalking or other 
public safety issues.*

REQUIRES PAID LEAVE FOR MEDICAL OR SAFETY ISSUES

Employers must provide employees with paid 
leave to care for themselves or a family member.

SMC 14.16

Paid Sick & Safe Time

Employers are required to:
Delay criminal background 
checks until after screening 
applicants for minimum 
qualifications.

Follow procedures before 
taking an adverse action 
based solely on a criminal 
background check:

 » Provide an opportunity 
to explain or correct 
criminal background check 
information.

 » Hold the position open for at 
least two business days.

 » Have a legitimate business 
reason that employing the 
person will harm the business 
or impact the employee’s 
ability to perform the job.

Some exceptions apply, including 
jobs with unsupervised access to 
children under 16, people with 
developmental disabilities, or 
vulnerable adults.

Prohibited:

• Job ads that exclude 
applicants with conviction 
or arrest records.

• Job applications with 
questions about conviction 
or arrest records, unless 
the employer has already 
screened the applicant for 
minimum qualifications.

• Job denial (or other adverse 
employment actions) based 
solely on an arrest record.

LIMITS USE OF CONVICTION AND ARREST RECORDS

SMC 14.17

Fair Chance Employment

• Pay minimum wage.

• Pay overtime.

• Provide work breaks.

• Pay amount promised.

• Pay for work off the clock.

• Pay tips earned. 

• Reimburse employer expenses.

• Classify employees correctly; 
do not misclassify as 
independent contractors.

Written information must include:
• Employer’s name and contact information.

• Employer’s rate of pay, eligibility to earn overtime, pay basis 
(hour, shift, day, week, commission), and regular pay day.

• Explanation of employer’s tip policy.

• Itemized statement of pay information on pay days.

Examples of pay requirements:

Employers must pay all compensation owed on 
a regular pay day and give employees written 

information about their job and pay.

PROVIDES PROTECTIONS AGAINST WAGE THEFT

SMC 14.20

Wage Theft

Employer Size
Count the employer’s 
total number of 
all employees 
worldwide. For 
franchises, count all 
employees in the 
franchise network.

Medical Benefits
Employee must be 
enrolled in a silver-
level or higher plan 
as defined by the 
Federal Affordable 
Care Act.

 » An employer cannot 
pay a reduced 
minimum wage if the 
employee declines 
medical benefits or 
is not eligible for 
medical benefits.

Small Employers 
(500 OR FEWER EMPLOYEES)

Does the employer pay at least $1.50 per hour towards 
the individual employee’s medical benefits and/or does 

the employee earn at least $1.50 per hour in tips?

NO YES

$12.00
PER HOUR

$10.50
PER HOUR

Large Employers 
(501 OR MORE EMPLOYEES)

Does the employer pay towards the individual 
employee’s medical benefits?

NO YES

$13.00
PER HOUR

$12.50
PER HOUR

SETS MINIMUM WAGES FOR EMPLOYEES

SMC 14.19

Minimum Wage

This poster must be displayed in a conspicuous and accessible place 
at job sites, in English and the language(s) spoken by employees.

The mission of the Office of Labor Standards is to advance 
labor standards through thoughtful community and business 

engagement, strategic enforcement and innovative policy 
development, with a commitment to race and social justice.

2016 Seattle Labor Standards Ordinances       

THESE ORDINANCES COVER ALL EMPLOYEES WORKING INSIDE SEATTLE CITY LIMITS, REGARDLESS OF EMPLOYEES’ IMMIGRATION STATUS OR LOCATION OF THEIR EMPLOYER.

http://seattle.gov/laborstandards
mailto:laborstandards%40seattle.gov?subject=
http://seattle.gov/laborstandards
http://seattle.gov/psst
http://seattle.gov/fairemployment
http://seattle.gov/wagetheft
http://seattle.gov/minimumwage



