PAID SICK & SAFE TIME

្រ�ក់ឈ� �លអប្បបរ�

េ�រកម� ្រ�ក់ឈ� �ល

�រ�រែដលទទួ ល�នឱ�ស�៉ងសម្រសប

Paid Sick and Safe Time Ordinance

បទប្ប�� ត� ិស�ព
ី ីេពលេវ�សុវត� ិ�ព និងឈឺទទួ ល�ន្រ�ក់ែខ (Paid Sick and Safe Time Ordinance, PSST) របស់ Seattle
ត្រម�វឱ្យនិេ�ជកផ� ល់េពលេវ�សុវត� ិ�ព និងឈឺទទួ ល�ន្រ�ក់ែខស្រ�ប់និេ�ជិត។ PSST
�ច្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់អវត� �ន�រ�ររបស់និេ�ជិត េ�យ�រែតជំងឺ �រ�ត់ជួប្រគ�េពទ្យ
ឬប��សុវត� �
ិ ព�ចម្បង�េដើម។

និេ�ជក្រត�វែតផ�ល់ជូន PAID SICK AND SAFE TIME ដល់និេ�ជិត
និេ�ជិត�ចេ្របើ PSST បង� រែដល�នបែន� មេដើម្បី៖
ែថរក�ខ� �នឯង ឬស�ជិក្រគ� �រស្រ�ប់��ន�ពសុខ�ពផ� វ� �យ ឬផ� វ� ចិត� រ ួម� ំង�រ�ត់ជួបេវជ� បណ�ិតផងែដរ។
ែថ� ំខ� �នឯង ឬស�ជិក្រគ� �រ ឬមិត�រ ួមបន� ប់េ�យេហតុផល�ក់ទងនឹងអំេពើហង
ិ �ក��ង្រគ� �រ �ររ�េ�ភផ� វ� េភទ ឬ�រឈ� ប
�ម�ន�េដើម។
េ�េពល��េរៀន ឬកែន� ងែថ� ំកូ នៗរបស់ពួកេគ្រត�វ�នបិទេ�យម�ន� ី��រណៈេ�យ�រមូ លេហតុសុខ�ព។
េ�េពលកែន� ង�ជីវកម� របស់ពួកេគ្រត�វ�នបិទេ�យម�ន� ី��រណៈេ�យ�រេហតុផលសុខ�ព។
ស្រ�ប់និេ�ជិតៃន�ជីវកម� ែដល�នសមមូ លេពញេ�៉ង (FTEs) ចំនួន 250+ េ�េពលកែន� ង�ជីវកម� របស់ពួកេគ្រត�វ�ន
បិទេ�យ�រេហតុផលសុខ�ពឬសុវត� �
ិ ព�មួ យ។
ក្រមិត 1

FTE ទូ �ំងពិភពេ�ក

និេ�ជិត 1 �ក់
និងរហូ តដល់ 49
FTE

FTE 50-249

FTE 250
េឡើងេ�

បែន� ម PSST ក��ងមួ យ
េ�៉ងែដល�នេធ� �
ើ រ

1 េ�៉ងក��ង
40 េ�៉ង

1 េ�៉ងក��ង
40 េ�៉ង

1 េ�៉ងក��ង
30 េ�៉ង

40 េ�៉ង

56 េ�៉ង

72 េ�៉ង
*108 េ�៉ង
ស្រ�ប់និេ�ជក
ែដល�ន PTO

PSST អ្រ�

បែន� ម PSST
ក��ងមួ យេ�៉ងែដល�នេធ� ើ
�រអនុវត� PSST
ែដលមិន�នេ្របើ
(ក��ងមួ យ��ំ)។

ក្រមិត 3

ក្រមិត 2

បូ កបន� PSST
ែដលមិន�នេ្របើក��ងមួ យ��ំ

េតើអ�ក�្រត�វ�ន��ប់រង?

�រសងសឹក

េស�របស់េយើងខ��ំ

បទប្ប�� ត� ិរបស់េយើងខ��ំ��ប់រងេលើនិេ�ជិតែដលេធ� ើ�រេ�
ក��ងែដនកំណត់ទី្រក �ង Seattle
េ�យមិនគិតពី��ន�ពអេ��្របេវសន៍របស់ពួកេគ
ឬទី�ំងរបស់និេ�ជកេឡើយ។

និេ�ជកមិន�ចសងសឹកនិេ�ជិត�នេទ
ចំេ�ះ៖

•
•
•
•

្របសិនេបើ��ន�ពរបស់េ�កអ� កមិន�នលក� ណៈ
្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រេសុប
ើ អេង� តេ�យេយើងខ��ំេទ
េយើងខ��ំនឹងប��ន
� េ�កអ� កេ�ទី��ក់�រេផ្សងេទៀត
េដើម្បីសុំជំនួយ។

•

�រ��សិទ�រិ បស់ពួកេគេ្រ�មច�ប់� ំងេនះ។

•

�រ�ក់�ក្យបណ�ឹង�មួ យ OLS។

•

�រ្រ�ប់អ�កដៃទអំពីសិទ�ិរបស់ពួកេគ។

�រេសុើបអេង� តេលើ�ក្យបណ�ឹង។
ផ្សព� ផ�យដល់កម� ករ។
ជំនួយ�របេច� កេទសស្រ�ប់�ជីវកម� ។
ធន�ន និង�រប��ន
� ។

�ន�របកែ្រប����ល់�ត់ �របកែ្របឯក�រ
និង�រ��ក់េ�។ េស�កម� � ំងអស់មិនគិតៃថ� េទ។

OFFICE OF LABOR STANDARDS
(�រ ��ល័យស�ង់�រ�រ�រ)

ព័ត៌�នបែន� ម

េបសកកម� របស់ OLS គឺេដើម្បីេលើកកម� ស់ស�ង់�រ�រ�រ�មរយៈ
�រចូ លរ ួមរបស់សហគមន៍ និង�ជីវកម� ្របកបេ�យ�រគិតគូ រ
�រអនុវត� យុទ���ស� និង�រអភិវឌ្ឍេ�លនេ��យ្របកប
េ�យ�ពៃច� ្របឌិត េ�យ�ន�រេប� ��ចិត�េដើម្បី្របកួ ត្របែជង
និងយុត�ិធម៌សង� ម។

laborstandards@seattle.gov
seattle.gov/laborstandards
េ�៉ង៖ 8 ្រពឹក–5 ��ច (ច័ន�–សុ្រក)
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(206) 256-5297
810 Third Ave, Suite 375, Seattle, WA 98104

