
 
 

ព័ត៌មានបានផ្តល់ជូនក្ន ុងឯក្សារននេះមិនមានបំណងសម្រមាប់ការផ្តល់ដំបូន្មា នផ្ផ្ែក្ច្បាប់នេ ន ើយមិនគួរម្រតវូបាននម្របើជាការជំនួសច្បាប់ 
និងបេបបញ្ញតត ិន្មន្មន ើយ។ 
បានពិនិតយន ើងវញិ៖  3/18/2020 

ពេលពេលាសេុត្ថ ិភាេ និងឈឺទទួលបានប្របាក់កម្ប្រៃ និង COVID-19 -- សំណួរ 
និងចពៃល ើយដែលប្រត្េូបានពេសួរជាញឹកញាប់  
បានព វ្ើបចច ុបបននភាេពៅម្ងៃទី 3-18-2020 

 
និនោជក្ និងនិនោជិតអាច្បនដើរតួជាផ្ផ្ែក្មួយក្ន ុងការផ្ែរក្ាស គមន៍ឱ្យមានសុវតថ ិភាព 
និងមានសុខភាពលអ នោយធាន្មថានិនោជិតនម្របើម្របាស់នពលនវលាសុវតថ ិភាព និងឈឺេេួលបានម្របាក់្ក្ម្ម្រម (PSST) 
របស់ពួក្នគ!  ឯក្សារននេះផ្តល់ច្បនមល ើយច្បំន េះសំណួរផ្ដលអ្ែក្អាច្បមានអ្ំពីច្បាប់នពលនវលាសុវតថ ិភាព 
និងឈឺេេួលបានម្របាក់្ក្ម្ម្រមរបស់េីម្រក្វុសុីែល (Seattle)។  សូមចូ្បលនៅកាន់នគ េំព័រ ការោិល័យសតង់ោរការងារ (Office 
of Labor Standards) សម្រមាប់ព័ត៌មានលមអ ិតបផ្នថមនេៀត។ 
 
បេបបញ្ញតត ិសត ីពីនពលនវលាសុវតថ ិភាព និងឈឺេេួលបានម្របាក់្ក្ម្ម្រម (Paid Sick and Safe Time Ordinance)៖ 

• ការ រសុខភាពសាធារណៈនោយធាន្មថានិនោជិត និងក្ុមារអាច្បសាែ ក្់នៅផ្ទេះឆ្ងា យពីអ្ែក្រមួការងារ សាលានរៀន 
និងអ្តិែិជននៅនពលពួក្នគឈឺ 

• បនងក ើតក្ផ្នលងន វ្ ើការផ្ដលមានផ្លិតភាពកាន់ផ្តនម្រច្បើននោយកំ្ណត់ការរកី្រាលោលម្នជំងឺ  

• ក្សាងសុវតថ ិភាពនសដឋក្ិច្បច 

ពីនម្រ េះនិនោជិតអាច្បផ្ែរក្ាសុខភាពរបស់ពួក្នគនោយមិនបាត់បង់ម្របាក់្ឈន លួរបស់ពួក្នគ  

នតើអ្ែក្មានសំណួរផ្ដលមិនម្រតវូបានម្រគបដណត ប់នោយសំណួរ និងច្បនមល ើយននេះឬនេ? 

សូមចូ្បលនមើលនគ េំព័រនពលនវលាសុវតថ ិភាព និងឈឺេេួលបានម្របាក្់ក្ម្ម្រមរបស់នយើង សូមនៅេូរស័ពទមក្នលខ 206-256-

5297 ឬទាក្់េងនយើងតាមនអ្ ិច្បម្រតូនិច្ប៖ 

• ក្មាក្រផ្ដលមានសំណួរ និង ក្យបណត ឹង សូមបញ្ជ នូសំណួរតាមអ្ុីន្ឺណិត ឬនផ្ញើអ្ុីផ្មលនៅកាន់៖ 
workers.laborstandards@seattle.gov។ 

• និនោជិក្ផ្ដលមានសំនណើសុំជំនួយបនច្បចក្នេស សូមោក្់នសា ើសំណួរតាមតាមអ្ុីន្ឺណិត ឬនផ្ញើអ្ុីផ្មលនៅកាន់៖ 
business.laborstandards@seattle.gov។  

 

 
ងមី! ច្បាប់ននេះម្រតវូបានន វ្ ើវនិសា្នក្មានៅម្ែាេី 16 ផ្ខមីន្ម ឆ្ងែ ំ 2020។ ការផ្លល ស់បត រូទាងំនន្មេះបានចូ្បលជា្រមាននៅម្ែាេី 
18 ផ្ខមីន្ម ឆ្ងែ ំ 2020។ ឯក្សារននេះម្រតូវបានន វ្ ើបច្បច ុបបនែភាពនដើមបីឆុ្េះបញ្ច ំងពីការផ្លល ស់បត រូទាងំនន្មេះ។ 
 
បានព វ្ ើបចច ុបបននភាេ៖ ពេលពេលាសុេត្ថ ិភាេ និងឈឺទទួលបានប្របាក់កម្ប្រៃ (PSST) េឺជាអ្វ ី។ 

នពលនវលាសុវតថ ិភាព និងឈឺេេួលបានម្របាក្់ក្ម្ម្រមគឺជានពលនវលាឈប់សម្រមាក្េេួលបានម្របាក់្ផ្ខរបស់និនោជិត 

អាច្បនម្របើនដើមបី៖ 

• ផ្ែរក្ាខ្នួពួក្នគ ឬសមាជិក្ម្រគួសារសម្រមាប់ជមា ឺ ការរងរបួស ឬសាថ នភាពសុខភាព 

• នៅរក្ម្រគូនពេយនដើមបីេេួលការពាបាល និងការផ្ែទាបំងាក រសម្រមាប់ខ្នួនគផ្លត ល់ ឬសមាជិក្ម្រគួសារ 

• នៅនពលនិនោជិក្ម្រតូវបានផ្ណន្មំនោយមន្រនត ីសុខភាពសាធារណៈឱ្យបងាខ ងំខ្នួនោយខ្នួឯង 

• នៅនពលសាលានរៀនរបស់សមាជិក្ម្រគួសារ ឬក្ផ្នលងផ្ែទារំបស់ពួក្នគម្រតូវបានបិេ 

• នៅនពលក្ផ្នលងអាជីវក្មារបស់ពួក្នគម្រតវូបានបិេនោយនោលបំណងម្នមន្រនត ីសាធារណៈនោយសារន តុផ្លផ្ដល
ទាក្់េងនឹងសុខភាព 

• សម្រមាប់អាជីវក្មាផ្ដលមានបុគគលិក្នសា ើនឹង 250 ន្មក្់ 
ឬនិនោជិក្ផ្ដលន វ្ ើការនពញនមា៉ោ ងកាន់ផ្តនម្រច្បើននៅេូទាងំពិភពនលាក្៖ 
នៅនពលអាជីក្មារបស់ពួក្នគម្រតវូបានបិេនោយសារន តុផ្លសុវតថ ិភាពសុខភាពណាមួយ 

 
ពត្ើនិពោជិត្ទទួលបាន PSST អ្វ ីខ្លះ? 

នៅេីម្រក្វុសុីែល (Seattle) ច្បាប់តម្រមូវឱ្យនិនោជក្ផ្តល់ឱ្យនិនោជិតទាងំអ្ស់នូវនពលនវលាសុវតថ ិភាព 

និងឈឺេេួលបានម្របាក់្ក្ម្ម្រម។  ននេះរមួបញ្ច លូទាងំបុគគលិក្នពញនមា៉ោ ង នម្រៅនមា៉ោ ង ជាបនណាត េះអាសនែ  ជាការនលើក្ផ្លង 

និងនិនោជិតផ្ដលមិនមានការនលើក្ផ្លង។   

 
ពត្ើនិពោជិក PSST ទទួលបានប ុន្មម ន? 

នពលនវលាសុវតថ ិភាព និងឈឺេេួលបានម្របាក្់ក្ម្ម្រមេេួលបានតាមនពលនវលា។   

ចំ្បនួនេឹក្ម្របាក់្គឺអាម្រស័យនលើចំ្បនួននមា៉ោ ងផ្ដលនិនោជិតន វ្ ើការ និងេំ ំអាជីវក្មារបស់និនោជក្របស់ពួក្នគ។  

សម្រមាប់ព័ត៌មានលមអ ិត សូមចូ្បលនៅកាន់ នគ េំព័រការោិល័យសតង់ោរការងារ។ 

http://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/paid-sick-and-safe-time
http://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/paid-sick-and-safe-time
https://olsconnect.microsoftcrmportals.com/employee-inquiry/
mailto:workers.laborstandards@seattle.gov
https://olsconnect.microsoftcrmportals.com/employer-inquiry/
mailto:business.laborstandards@seattle.gov
http://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/paid-sick-and-safe-time


 
 

ព័ត៌មានបានផ្តល់ជូនក្ន ុងឯក្សារននេះមិនមានបំណងសម្រមាប់ការផ្តល់ដំបូន្មា នផ្ផ្ែក្ច្បាប់នេ ន ើយមិនគួរម្រតវូបាននម្របើជាការជំនួសច្បាប់ 
និងបេបបញ្ញតត ិន្មន្មន ើយ។ 
បានពិនិតយន ើងវញិ៖  3/18/2020 

 
ពត្ើ PSST អាចឱ្យនិពោជិត្ម្នន ក់ប ុន្មម នកន ុងពេលដត្ៃួយ? 

និនោជិតអាច្បនម្របើម្រគប់នពលនវលា និងម្រគប់នមា៉ោ ងទាងំអ្ស់ផ្ដលពួក្នគបានបងគរ 

និងបានបនងក ើនក្ន ុងច្បំនួនតិច្បជាងច្បំនួននពលនវលាតិច្បបំផ្ុតផ្ដលនិនោជក្តាមោននពលនវលាន វ្ ើការ 

(ប៉ោុផ្នតមិននលើសពីមួយនមា៉ោ ង)។ 

 
ពត្ើនិពោជិត្ម្នន ក់អាចដសវ ងរកត្ុលយភាេ PSST របស់េួកពេោ ងែូចពៃេច?  

និនោជក្ម្រតវូផ្ច្បក្រំផ្លក្ព័ត៌មានននេះរាល់នពលផ្ដលបាននបើក្ម្របាក្់ឈន លួ។  និនោជក្ជានម្រច្បើនោក្់ 

ព័ត៌មានននេះនៅនលើបណាត វកិ្កយបម្រត ឬោក់្ឱ្យមានតាមរយៈម្របព័នធព័ត៌មានបញ្ជ ីម្របាក់្នបៀវតសរ៍តាមអីុ្ន្ឺណិត។ 

 
បានព វ្ ើបចច ុបបននភាេ៖ ពត្ើនិពោជិត្អាចពប្របើ PSST បានដែរឬពទ ប្របសិនពបើកដនលងព វ្ ើការ 

ប្រត្េូបានបិទពោយៃន្រនេ ីសាធារណៈពោយសារការប្រេួយបារៃភអំ្េីសុខ្ភាេែូចជា COVID-19? 

បាេ/ចា៎ ស។ ក្ន ុងកាលៈនេសៈដូច្បខាងនម្រកាម៖  

• ម្របសិននបើក្ផ្នលងន វ្ ើការរបស់ពួក្នគម្រតវូបានបិេតាមនោលបំណងរបស់មន្រនត ីសាធារណៈសម្រមាប់ន តុផ្លទាក្់េង
នឹងសុខភាព។ 

• និនោជិក្ច្បំនួន  250 ន្មក្់ 
ឬនម្រច្បើនជាងននេះផ្ដលមាននិនោជិក្ន វ្ ើការនពញនមា៉ោ ងនៅេូទាងំពិភពនលាក្ម្រតវូអ្នុញ្ញ តិនអាយនិនោជិក្េេួល
បាន PSST ម្របសិននបើក្ផ្នលងការងាររបស់ពួក្នគកាត់បនថយម្របតិបតត ិការ 
ឬបិេនោយសារន តុផ្លណាមួយទាក្់េងនឹងសុខភាព ឬសុវតថ ិភាព។ ការបិេននេះមិនចំបាច្ប់បញ្ជ  
ឬផ្ណន្មំពីមន្រនត ីសាធារណៈនេ។ 

 
ពត្ើអ្នកណាជាៃន្រនេ ីសាធារណៈ? 
មន្រនត ីសាធារណៈគឺជាបុគគលិក្រោឋ ភិបាលផ្ដលម្រតវូបានផ្តល់សិេធិអំ្ណាច្បឱ្យបិេក្ផ្នលងអាជីវក្មា ឬសាលានរៀន។  
ននេះអាច្បរាប់បញ្ច លូទាងំអាជាញ ្រមូលោឋ នរដឋ ឬស ព័នធ  និងមន្រនត ីសុខភាពសាធារណៈ (ឧទា រណ៍ េីម្រក្វុសុីែល (Seattle) - 
សុខភាពសាធារណៈឃីងនខាន្ី (Seattle - King County Public Health) មជឈមណឌ លម្រគប់ម្រគងជំងឺ (Center for Disease 
Control) ឬម្រក្សួងសុខាភិបាលរដឋ (State Department of Health)) ឬអ្គគន្មយក្ ឬន្មយក្សាលានរៀនសាធារណៈ។ 
 
បានព វ្ ើបចច ុបបននភាេ៖ ពត្ើនិពោជិកអាចពប្របើ PSST ឬពទ ប្របសិនពបើសាលាពរៀនសម្នជិកប្រេួសារ 
ឬកដនលងដងទរំបស់េួកពេប្រត្េូបានបិទ? 
បាេ/ចស និនោជិក្អាច្បនម្របើ PSST ម្របសិននបើសាលានរៀនសមាជិក្ម្រគួសារ ឬក្ផ្នលងផ្ែទារំបស់ពួក្នគម្រតវូបានបិេ។ 
មុននពលន វ្ ើវនិសា្នក្មានៅផ្ខមីន្ម ឆ្ងែ ំ 2020 និនោជិក្អាច្បនម្របើម្របាស់ PSST។ នៅនពលផ្ដលសាលានរៀនសមាជិក្ម្រគួសារ 
ឬក្ផ្នលងផ្ែទារំបស់ពួក្នគម្រតវូបានបិេនោយសារតាមនោលបំណងរបស់មន្រនត ីសុខភាពសាធារណៈសម្រមាប់ន តុផ្លទាក្់េ
ងនឹងសុខភាព។ ឥ ូវននេះ និនោជិក្អាច្បនម្របើម្របាស់ PSST ម្របសិននបើសាលានរៀនសមាជិក្ម្រគួសារ 
ឬក្ផ្នលងផ្ែទារំបស់ពួក្នគម្រតវូបានបិេ។ 
ច្បាប់ក្៏មិនតម្រមូវឲ្យមានការបិេននេះផ្ដរនោយសារន តុផ្លទាក្់េងនឹងសុខភាព ឬផ្ដលមន្រនត ីសាធារណៈបញ្ជ ឱ្យបិេ។ 
 
បានព វ្ ើបចច ុបបននភាេ៖ អ្នកណាម្ននលកខណៈសៃបត្េ ិប្រេប់ប្រាន់ជាសម្នជិកប្រេួសារ? 
សមាជិក្ម្រគួសារគឺជាកូ្ន ឪពុក្មាត យ បត ីម្របពនធ  ម្ដគូចុ្បេះបញ្ជ ីនៅក្ន ុងម្រសកុ្ ជីដូនជីតា ឬបងបអ នូបនងក ើត។ 
 
បានព វ្ ើបចច ុបបននភាេ៖ ពត្ើនិពោជិកអាចពសន ើសុំេ័ត្៌ម្ននលៃអ ិត្អ្ំេីៃូលផល ឬពេត្ុផលអ្វ ីដែលនិពោជិកបានពសន ើសុំឱ្យពប្របើ 
PSST? 
នេ។ និនោជិក្មិនចំបាច្ប់ម្របាប់ពីន តុផ្លម្នការនម្របើម្របាស់ PSST ន ើយ។ 
និនោជក្អាច្បនសែ ើសុំការនផ្ទៀងផ្លទ ត់ថាការនម្របើម្របាស់ PSST 
គឺសម្រមាប់ការនម្របើម្របាស់ផ្ដលមានការអ្នុញ្ញ តបន្មទ ប់ពីការន វ្ ើការនលើសពីបីម្ែាជាប់ោែ ម្ន PSST។ 
និនោជក្ម្របផ្ លជាមិនសួរអ្ំពីលក្ខណៈម្នការនម្របើម្របាស់នេ។ សូមនមើលសំណួរ 
និងច្បនមល ើយេូលំេូលាយរបស់នយើងសម្រមាប់ព័ត៌មានបផ្នថម។ 
 
បានព វ្ ើបចច ុបបននភាេ៖  ពត្ើពៅពេលណាដែលនិពោជកអាចពសន ើសុំការពផទៀងផ្ទទ ត្់អ្ំេីការពប្របើប្របាស់របស់ PSST 
របស់និពោជិក? 
បន្មទ ប់ពីអ្វតតមានបីម្ែា និនោជក្អាច្បតម្រមូវឱ្យមានឯក្សារផ្ដលចំបាច់្បម្រតូវបនតនម្របើម្របាស់ PSST គឺចំបាច្ប់។ 
និនោជិក្មិនអាច្បម្រតវូបាននគតម្រមូវឱ្យពនយល់ពីលក្ខណៈម្នការនម្របើម្របាស់នេ 

http://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/paid-sick-and-safe-time
http://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/paid-sick-and-safe-time


 
 

ព័ត៌មានបានផ្តល់ជូនក្ន ុងឯក្សារននេះមិនមានបំណងសម្រមាប់ការផ្តល់ដំបូន្មា នផ្ផ្ែក្ច្បាប់នេ ន ើយមិនគួរម្រតវូបាននម្របើជាការជំនួសច្បាប់ 
និងបេបបញ្ញតត ិន្មន្មន ើយ។ 
បានពិនិតយន ើងវញិ៖  3/18/2020 

មានផ្តការនម្របើម្របាស់ផ្ដលម្រតវូបានអ្នុញ្ញ តផ្តប៉ោុនណាណ េះ។ និនោជិក្មិនចំបាច្ប់នសែ ើសុំការនផ្ទៀងផ្លទ ត់ន ើយ 
ន ើយនយើងនលើក្េឹក្ច្បិតតនិនោជិក្ឱ្យមានភាពបត់ផ្បនតាមផ្ដលអាច្បន វ្ ើនៅបានក្ន ុងអ្ំ ុងនពលននេះ។ 
 
នដើមបីផ្សវ ងយល់បផ្នថមអំ្ពីការនផ្ទៀងផ្លទ ត់ និងវធិានទាក់្េងនឹងការេូទាត់ម្របាក់្សម្រមាប់ការនផ្ទៀងផ្លទ ត់ សូមនមើលសំណួរ 
និងច្បនមល ើយេូលំេូលាយ របស់នយើងសម្រមាប់។ 
 
ពត្ើអ្នកអាចត្ប្រៃូេឱ្យនិពោជិត្ពប្របើ PSST បានពទ? 
នេ។ និនោជក្មិនអាច្បតម្រមូវឱ្យនិនោជិតនម្របើ PSST 
សម្រមាប់អ្វតតមានផ្ដលម្រតវូបានរា៉ា ប់រងនោយបេបបញ្ញតត ិនផ្សងនេៀតន ើយ។  
 
ពត្ើនិពោជកអាចត្ប្រៃូេឱ្យនិពោជិត្ពៅផទះពៅពេលដែលឈឺ ឬពទ? 
ច្បាប់ PSST មិនហាមឃាត់និនោជក្ឱ្យបញ្ជ នូនិនោជិតនៅផ្ទេះ នោយសារផ្តមានជំងឺនេ។  ច្បាប់រដឋ 
និងមូលោឋ ននផ្សងនេៀតអាច្បក្ំណត់ថានតើវាមានច្បាប់ ឬតម្រមូវការក្ន ុងការបញ្ជ នូនរណាមាែ ក្់នៅផ្ទេះ។  ឧទា រណ៍ 
បេបបញ្ញតត ិមនទ ីរសុខាភិបាលតម្រមូវឱ្យនិនោជក្បញ្ជ នូអ្ែក្ន វ្ ើការផ្ផ្ែក្នសវាអាហារតាមផ្ទេះ 
ម្របសិននបើពួក្នគមាននរាគសញ្ញ ដូច្បជាក្អ តួ ឬឈឺបំពង់ក្នោយនៅត ខ្នួ។ សម្រមាប់ព័ត៌មានបផ្នថម សូមនមើល 
ម្រក្មរដឋបាលរដឋវា៉ា សុីននតាន (Washington Administrative Code) 246-215 
ឬេំន្មក្់េំនងន្មយក្ោឋ នសុខភាពសាធារណៈរបស់េីម្រក្វុសុីែល (Seattle-King County Public Health) - ឃីង។ 
 
ពត្ើនិពោជកអាចរារាងំនិពោជិត្េីការងារបានពទ ពប្ររះេួកពេបានព វ្ ើែំពណើរពៅប្របពទសដែលជំងឺបានផ្ះុព ើង? 
ការន វ្ ើដំនណើរនៅកាន់ម្របនេស ឬតំបន់ជាក្់លាក្់មួយមិនផ្មនជាការច្បងអ ុលបងាា ញផ្ដលអាច្បេុក្ច្បិតតបាននេថានតើនរណា 

មាែ ក្់ម្រតវូបានប៉ោេះ ល់នឹង COVID-19។  មិនមានម្រក្មុណាមួយេេួលខុសម្រតវូ 

និងមិនគួរម្រតវូបាននគក្ំណត់ជាបុពវន តុម្នការផុ្្េះន ើងម្ន COVID-19 នេ។ ព័ត៌មានសត ីពីវ ិ្ ីបងាក រ 

និងនឆល ើយតបច្បំន េះសាល ក្សាែ ម និងការផ្សពវផ្ាយព័ត៌មានមិនពិតអាច្បម្រតវូបានរក្នឃើញនោយច្បុច្បម្រតង់ននេះ។ 

ការចត់វធិានសក្មាភាពការងារមិនលអ នោយផ្ផ្អក្នលើជាតិសាសន៍ 

ឬសញ្ជ តិនដើមរបស់និនោជិក្អាច្បបងកឱ្យមានការទាមទារការនរសីនអ្ើង។ សម្រមាប់ព័ត៌មានបផ្នថម សូមទាក្់េង 

ការោិល័យសិេធិសុី វលិ (Office of Civil Rights) តាមរយៈនលខ 206-684-4500។ 

 
បានព វ្ ើបចច ុបបននភាេ៖ ពត្ើម្ននអ្វ ីពកើត្ព ើង ប្របសិនពបើនិពោជិត្ម្នន ក់បានពប្របើ PSST បងគរ 
ឬជានិពោជិត្ងមីម្នន ក់ពោយាម នការ ឈប់សប្រម្នកបងគរ? 
និនោជក្ម្រតវូបានតម្រមូវឱ្យអ្នុញ្ញ តឱ្យនិនោជិតនម្របើនមា៉ោ ង PSST បងគរ។  តាមឆន្មទ នុសិេធិរបស់ពួក្នគ 
និនោជក្អាច្បផ្តល់ការឈប់សម្រមាក្ផ្ដលមានម្របាក់្ឈន លួនម្រច្បើន ឬអ្នុញ្ញ តឱ្យនម្របើវសិសមកាល 
ឬការឈប់សម្រមាក្បងគរនផ្សងនេៀត។ ច្បាប់នផ្សងនេៀតអាច្បតម្រមូវឱ្យនិនោជក្ផ្តល់ការឈប់សម្រមាក្ដល់និនោជិត 
រាបប់ញ្ច លូទាងំ៖ ច្បាប់សត ីពីការឈប់សម្រមាក្សម្រមាប់ម្រគួសារ និងការឈប់សម្រមាក្ផ្ផ្ែក្នវជជសាន្រសត  (Family and Medical 
Leave Act) ការឈប់សម្រមាក្ផ្ផ្ែក្នវជជសាន្រសតសម្រមាប់ម្របាក់្ផ្ខរបស់រដឋវា៉ា សុីននតាន (Washington) (Washington State Paid 
Family Medical Leave) និងច្បាប់ស ព័នធ រដឋ និងពិការភាពមូលោឋ ន។ 
 
នៅម្ែាេី 18 ផ្ខមីន្មឆ្ងែ ំ 2020 
រោឋ ភិបាលស រដឋអានមរកិ្បានអ្នុម័តច្បាប់បន្មទ ន់ផ្ដលអាច្បផ្តល់ឱ្យនិនោជិក្នូវសិេធិេេួលបានការឈប់សម្រមាក្ឈឺ
នោយសារមូលន តុផ្ដលទាក្់េងនឹង COVID-19 នទាេះបីជានិនោជិក្មិនមាន PSST បងគរក្៏នោយ។ 
ច្បាប់ននេះនឹងចូ្បលជា្រមាន ឬនៅម្ែាេី 2 ផ្ខនមសាឆ្ងែ ំ 2020។ OLS នឹងន វ្ ើបច្បច ុបបនែភាពសំណួរ 
និងច្បនមល ើយននេះនៅនពលមានព័ត៌មានែាីៗ។ 
 
ពត្ើនិពោជិត្អាចបរចិ្ចា េ PSST ដែលៃិនបានពប្របើពៅដផនការផេល់ប្របាក់ឈន លួឈប់សប្រម្នកដែលម្ននប្របាក់ឈន លួពែើៃបី 
ជួយៃិត្េរៃួការងារដែលប្រត្េូការ PSST ដែរឬពទ? 
បាេ/ចា៎ ស ម្របសិននបើនិនោជក្មានក្មា វ ិ្ ីអ្នុញ្ញ ត។  (ច្បាប់មិន តម្រមូវឲ្យ មាននេ)   
 
ពត្ើនិពោជិត្ប្រត្េូដត្ដសវ ងរកនរណាម្នន ក់ពែើៃបីរា៉ា ប់រងពម្ន ងដែលេួកពេប្រត្េូការពែើៃបីពប្របើ PSST ឬពទ? 
នេ។ និនោជក្មិនអាច្បតម្រមូវឱ្យនិនោជិតផ្សវងរក្នរណាមាែ ក្់នដើមបីរា៉ា ប់រងនមា៉ោ ង PSST របស់ពួក្នគបាននេ។ 
 
 
ពត្ើនិពោជិត្អាចបត រូពេនជំនួសការពប្របើពេលពេលាសុេត្ថ ិភាេ និងឈឺទទួលបានប្របាក់កម្ប្រៃពទ? 
បាេ/ចា៎ ស។  ម្របសិននបើទាងំនិនោជក្ និងនិនោជិតយល់ម្រពម និនោជិតអាច្បបត រូនវនោែ ជំនួសការនម្របើ PSST។ 

http://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/paid-sick-and-safe-time
http://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/paid-sick-and-safe-time
https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=246-215
https://www.kingcounty.gov/depts/health.aspx
https://kingcounty.gov/depts/health/communicable-diseases/disease-control/novel-coronavirus/anti-stigma.aspx
https://www.seattle.gov/civilrights
https://www.seattle.gov/civilrights


 
 

ព័ត៌មានបានផ្តល់ជូនក្ន ុងឯក្សារននេះមិនមានបំណងសម្រមាប់ការផ្តល់ដំបូន្មា នផ្ផ្ែក្ច្បាប់នេ ន ើយមិនគួរម្រតវូបាននម្របើជាការជំនួសច្បាប់ 
និងបេបបញ្ញតត ិន្មន្មន ើយ។ 
បានពិនិតយន ើងវញិ៖  3/18/2020 

 
ពត្ើនិពោជិត្ពៅសាលាពរៀនសាធារណៈទីប្រកេុសុីងល (Seattle) (SPS, Seattle Public Schools) 
បានរា៉ា ប់រងពោយពេលពេលាសុេត្ថ ិភាេ និងឈឺទទួលបានប្របាក់កម្ប្រៃដែរឬពទ? 
នេ។ ប៉ោុផ្នតនិនោជិតរបស់ SPS មួយច្បំនួនអាច្បម្រតវូបានរា៉ា ប់រងនោយច្បាប់ឈប់សម្រមាក្នពលនវលាសុវតថ ិភាព 
និងឈឺេេួលបានម្របាក់្ក្ម្ម្រមរបស់រដឋវា៉ា សុីននតាន (Washington) (Washington State Paid Sick Leave law)។  
សម្រមាប់ព័ត៌មានបផ្នថមអ្ំពីការការ ររបស់រដឋ សូមចូ្បលនមើល៖ https://lni.wa.gov/workers-rights/leave/paid-sick-
leave/។ 
 
ពត្ើនិពោជិកអាចពប្របើ PSST សប្រម្នប់ពេត្ុផលពប្រៅេីអ្វ ីដែលបានការររពោយចាប់ដែរឬពទ? 
បាេ/ចា៎ ស។  និនោជក្អាច្បអ្នុញ្ញ តឱ្យនម្របើ PSST សម្រមាប់ន តុផ្លផ្ដលមិនមានផ្ច្បងក្ន ុងច្បាប់ 
 
ពត្ើខំុ្្អាចពៅទូរស័េទ ពៅអ្នកណា ប្របសិនពបើខំុ្្ម្ននសំណួរបដនថៃពទៀត្អ្ំេីសិទធ ិ 
ឬការទទួលខ្ុសប្រត្េូរបស់ខំុ្្ពប្រកាៃចាប់ពនះ? 
សូមនៅេូរស័ពទនៅកាន់ ការោិល័យសតង់ោរការងារម្នេីម្រក្ងុសុីែល (Seattle) (OLS) តាមនលខ 206-256-5297 
ឬចូ្បលនមើលនគ េំព័ររបស់នយើងនៅ http://www.seattle.gov/laborstandards។ នយើងអាច្បនឆល ើយសំណួរ 
និងផ្តល់្នធាន! 
 
ពត្ើខំុ្្អាចដសវ ងរកេ័ត្៌ម្ននបដនថៃអ្ំេី COVID-19 (េីៃុនពៅថាពៃពរាេកូរ៉ាណូាងមី) 
និងជំហានអ្វ ីខ្លះដែលខំុ្្អាចព វ្ ើពែើៃបីពរៀបចំ? 
ចូ្បលនៅកាន់នគ េំព័រសុខភាពសាធារណៈ - នគ េំព័ររបស់េីម្រក្ងុសុីែល (Seattle) និងឃីងនខាន្ី 
សម្រមាប់ព៌តមានសត ីអ្ំពី COVID-19 ផ្ដលរមួមានសំណួរផ្ដលសួរញឹក្ញាប់ 
និងអ្នុសាសន៍សម្រមាប់ការនម្រតៀមខ្នួសម្រមាប់សាធារណជនេូនៅ សាលានរៀន ក្ផ្នលងន វ្ ើការ អ្ែក្ន វ្ ើការផ្ែទាសំុខភាព 
និងជានម្រច្បើននេៀត។ 
 
ងមី! ចូ្បលនមើលនគ េំព័រននេះនដើមបីរក្នមើលម្របភព្នធានសម្រមាប់សេេៃន៍ដែលរងផលប ះរល់ពោយ Covid-19។ 
 

https://lni.wa.gov/workers-rights/leave/paid-sick-leave/
https://lni.wa.gov/workers-rights/leave/paid-sick-leave/
https://www.seattle.gov/mayor/covid-19

