
သင ့်ဝန့်ထမ့််းရရ်းရာ အခွင ့်အရရ်းက ို သ ရ  ပါ။ 
တ ို  ပပန့်ပခင့််းသည့် တရာ်းမဝင့်ပါ။ ဤဥပဒေမ  ျားသည ်ဝနထ်မ်ျားမ  ျားအ ျား ဤအခွင အ်ဒ ျားမ  ျားက ို 

ခံစ ျားခခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသံိုျားခ ခခငျ်ားအတကွ် လကတ်ံို  ခပနခ်ခငျ်ားမှ က ကွယဒ်ပျားပါသည။် 

တ ိုင့်ကကာ်းချက့်တစ့်ခိုတင့်ပပပ ိုင့်ခငွ ့်- အလိုပ်သမ ျားမ  ျားသည ်OLS ထ ံတ ိုငက်က ျားန ိုငခွ်င  ်သ ို  မဟိုတ် အလိုပ်ရငှက် 

အဆ ိုပါဥပဒေမ  ျားက ို ခ   ျားဒ  က်ပါက တ  ျားစွွဲပ ိုငခွ်င ရ်ှ သည။် 

ဆက့်သယွ့်ရန့်- 
အလိုပ့်ရ င့်မျာ်း 

လ ိုက့်နာမှုက ို ရယပူါ။ ရပ့်တည့်မှု 

OFFICE OF LABOR STANDARDS န ှင  ့်/သ ုို့မ ဟုတ ့် သင ့်တ န ့််း လ က့်ခံခခင ့််း 

ဝန့်ထမ့််းမျာ်း 

OLS ထ  တ ိုင့်ကကာ်းချက့် ရပ်းပ ို  ပါ သ ို  မဟိုတ့် 

တရာ်းရ ို ်းတငွ့် တရာ်းစွွဲပါ။ 
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“ANCILLARY HOTEL BUSINESS (AHB, ဟ ိုတယ့် အရထာက့်အက ူလိုပ့်ငန့််းမျာ်း) ” ဟသူည့် အဘယ့်နည့််း။ 

လိုပ်ငနျ်ားတစ်ခိုသည ်ဟ ိုတယတ်စခ်ိုနငှ  ်ပတသ်ကဆ်ကန် ွှယမ်ှုမ   ျားရှ လျှင ်AHB ခ စသ်ည-် 

 

1. လိုပ်ငနျ်ားသည ်ဧည သ်ညမ်  ျားက ို ဝနဒ်ဆ ငမ်ှုဒပျား နအ်တကွ ်ဟ ိုတယတ်စ်ခိုနငှ  ်ပံိုမှန ်

စ ခ  ပ်ခ  ပ်သည။် 

2. လိုပ်ငနျ်ားသည ်ဧည သ်ညမ်  ျားက ို ဝနဒ်ဆ ငမ်ှုဒပျား နအ်တကွ ်ဟ ိုတယ၏် ဆ ိုကတ်ငွ ်ဒန  လတွမ်  ျားက ို 

င ှျား မ်ျားဒပျားသည။် 

3. လိုပ်ငနျ်ားသည ်ဟ ိုတယအ်တငွျ်ား ဝငဒ်ပါကရ်ှ ပပ ျား ဧည သ်ညမ်  ျားနငှ  ်အမ  ျားခပညသ်တူ ို  အ ျား 

အစ ျားအဒသ ကန်ငှ  ်အဒ   ်ယမက မ  ျား ဒထ ကပံ် ဒပျားသည။် 

 

အက ံ ျားဝငဒ်သ  ဝနဒ်ဆ ငမ်ှုမ  ျားတငွ ်အစ ျားအဒသ က ်သ ို  မဟိုတ ်အဒ   ယ်မက ၊ အပနျ်ားဒခ စ  ၊ 

ကနွ ် င ခ်နျ်ားနငှ  ်စညျ်ားဒဝျားပွွဲမ  ျား၊ အဝတဒ်လျှ ်ခနျ်ားနငှ  ်က ျားပါကငတ် ို  ပါဝငဒ်သ  ဟ ိုတယ၏် 

က လတ ိုတညျ်ားခ ိုခနျ်ားမ  ျား ပံ ပ ိုျားဒပျားမှုနငှ အ်တ ူပံ ပ ိုျားဒပျားထ ျားသည  ်ဝနဒ်ဆ ငမ်ှုမ  ျား ပါဝငသ်ည။် 

သငလ်ိုပ်က ိုငဒ်နဒသ လိုပ်ငနျ်ားသည ်AHB ခ စ်ဒက ငျ်ားခ စ်န ိုငသ်ညန်ငှ  ်ပတသ်က၍် 

ဒန ကထ်ပ်အဒသျားစ တအ်ခ ကအ်လကမ်  ျားအတကွ် Office of Labor Standards ဝဘဆ် ိုေသ် ို   ဝငဒ်  ကက်ကည ရ်ှုပါ။ 

၎င့််းသည့် သင ့်အတကွ့် သက့်ဆ ိုင့်ပါသလာ်း။ 

SMC 14.28 

ရဆ်းကိုသခွင ့် 
ကျန့််းမာရရ်းရစာင ့်ရရ ာက့်မှုအသ ို်းစရ တ့်မျာ်းပပြုလိုပ့်ရန့် အလိုပ့်ရ င့်မျာ်း လ ိုအပ့်သည့် 

 

ဤအရာသည့် မည့်သနူ င ့်သက့်ဆ ိုင့်သနည့််း။ 

(1) ဟ ိုတယတ်စ်ခိုတငွ ်ဧည ခ်နျ်ားဒပါငျ်ား 100 သ ို  မဟိုတ ်ထ ို  ထကပ် ိုဒသ  ဆကဆ်ဒံ ျားရှ ဒသ  AHB ဝနထ်မ်ျား 50 

သ ို  မဟိုတ ်ထ ို  ထကပ် ိုဒသ  AHB တငွ ်န   ပ ိုငျ်ား တ ဝနထ်မျ်ားဒဆ ငဒ်သ ဝနထ်မ်ျားမ  ျား (2) တစ်လလျှင ်ပ မ်ျားမျှ န    

80 သ ို  မဟိုတ ်ထ ို  ထကပ် ို၍ တ ဝနထ်မ်ျားဒဆ ငဒ်သ  ဝနထ်မ်ျားမ  ျား။ အလိုပ်သမ ျားဆကဆ်ဒံ ျားဆ ိုင ်  

စ မခံန  ခ်ွွဲမှုမဝူါေမ  ျားက ို ဆံိုျားခ တ ် တငွ ်ကညူ ဒပျားဒသ  ကက ျားကကပ်ဒ ျားမ ျားမ  ျား၊ မနဒ်နဂ  မ  ျား သ ို  မဟိုတ ်ဝနထ်မ်ျားမ  ျားနငှ  ်

သကဆ် ိုငခ်ခငျ်ားမရှ ပါ။ 

 

ဝန့်ထမ့််းမျာ်းတငွ့် လိုပ့်ပ ိုင့်ခွင ့်ရ  သည့်- 

• အလိုပ်ရှငမ်ှ လ ိုအပ်ဒသ  က နျ်ားမ ဒ ျားဒစ င ဒ်ရှ ကမ်ှုအသံိုျားစ  တမ်  ျားမှတစဆ်င  ်ဒဆျားဘကဆ် ိုင ်  

ဒစ င ဒ်ရှ ကမ်ှုက ို ခမြှင တ်ငဒ်ပျားပါသည။် 

• အလိုပ်ရှငမ်  ျားသည ်ဒအ ကဒ်  ်ခပပါ တစခ်ို သ ို  မဟိုတ ်တစ်ခိုထကပ် ိုဒသ  အသံိုျားစ  တက် ို ခပ လိုပ်န ိုငသ်ည-် 

(1) သ မနဝ်ငဒ်င ွဒပျားဒခ မှုမ  ျား 

(2) အလိုပ်ရှငမ်ှပံ ပ ိုျားဒပျားဒသ  က နျ်ားမ ဒ ျားအ မခအံစ အစဉ်အတကွ ်ဒပျားဒခ မှုမ  ျား၊ နငှ /်သ ို  မဟိုတ ်

(3) အခွနဒ်က ကခ်ံဒသ  က နျ်ားမ ဒ ျားအစ အစဉ်မ  ျားတငွ ်ဒငဒွပျားဒခ မှုမ  ျား (ဥပမ - က နျ်ားမ ဒ ျား 

ဒငစွိုအဒက င မ်  ျား) 

† ပပကခဒ န့်န စ့်တစ့်ခိုစီအတကွ့် နှုန့််းထာ်းမျာ်းက ို ယခင့်န စ့်၏ ဇွန့်လ 30 ရက့်ထက့် ရနာက့်မကျရစဘွဲ ရကကညာပါသည့်။ 

ဤဥပရဒမျာ်းသည့် ဝန့်ထမ့််းမျာ်း၏ လဝူင့်မှုကက်ီးကကပ့်ရရ်းအရပခအရနန င ့် မသက့်ဆ ိုင့်ဘွဲ ဝန့်ထမ့််းမျာ်းက ို ကာကယွ့်ရပ်းပါသည့်။ အကျ ြု်းဝင့်ရသာ အလိုပ့်ရ င့်မျာ်းသည့် ဤဥပရဒမျာ်းက ို လ ိုက့်နာရမည့်။ တ ို  ပပန့်ပခင့််းသည့် တရာ်းမဝင့်ပါ။ 

2020 ခိုန စ့် ဇူလ ိုင့်လ 1 ရက့်ရန  မ  စတင့်၍ အကျ ြု်းသက့်ရရာက့်မည ့်ရက့်စွွဲမျာ်း ကွွဲပပာ်းပါသည့်။ 

 

Office of Labor Standards (OLS, အလိုပ်သမ ျားစနံှုနျ်ားမ  ျားရံိုျား) ၏  ညမ်ှနျ်ားခ ကမ်ှ  လမူ   ျားဒ ျားနငှ  ်လမူှုဒ ျားတ  ျားမျှတမှုဆ ိုင ်  

ကတ ကဝတမ်  ျားခ င  ်ဒတျွားဒခေါ်ဒခမ ်ခမငဒ်သ  အသ ိုကအ်ဝနျ်ားနငှ  ်လိုပ်ငနျ်ားဆ ိုင ်  ထ ဒတွွေ့ဆကဆ်မံှု၊ ဗ ျူဟ ဒခမ က ်က င သ်ံိုျားမှုနငှ  ်

ဆနျ်ားသစ်တ ထငွဒ်သ  မဝူါေ ွံွေ့ ပ   ျားတ ိုျားတကမ်ှုမှတစ်ဆင  ်အလိုပ်သမ ျားစံနှုနျ်ားမ  ျားက ို ခမြှင တ်င ်နခ် စသ်ည။် 

ဤပ ိုစတ က ို လိုပ်ငနျ်ားခွငရ်ှ  သ သ ထငရ်ှ ျားဒသ ဒန  တငွ၊် အဂဂလ ပ်ဘ သ နငှ  ်ဝနထ်မ်ျားမ  ျားဒခပ ဒသ  ဘ သ စက ျား(မ  ျား) 

ခ င  ်ခပသ ပါမည။် Office of Labor Standards သည ်မသနစ်မွ်ျားသမူ  ျားအတကွ ်ဘ သ စက ျား အနက ်ွင ဆ် ိုခခငျ်ားနငှ  ်

ဘ သ ခပနခ်ခငျ်ားနငှ  ်ဒန  ထ ိုငခ်ငျ်ားမ  ျား ဒဆ င ွ်ကဒ်ပျားပါသည။် 

 

2022 Notice of Rights for Employees of Ancillary Hotel Businesses 
(2022 ဟ ိုတယ့် အရထာက့်အက ူလိုပ့်ငန့််းမျာ်း၏ ဝန့်ထမ့််းမျာ်းအတကွ့် အခွင ့်အရရ်းမျာ်းဆ ိုင့်ရာ အသ ရပ်းရကကညာချက့်) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

ဥပဒေတစခ်ိုစ အတကွ ်အက   ျားသကဒ်  ကမ်ည  ်ကစ်ွွဲအဒသျားစ တမ်  ျားက ို ဝဘဆ် ိုကတ်ငွက်ကည ရ်ှုပါ။ 

 

SMC 14.29 

အလိုပ့်ပပန့်လည့်ခန  ့်အပ့်ပခင့််း 

 
ဤအရာသည့် မည့်သနူ င ့်သက့်ဆ ိုင့်သနည့််း။ 

(1) တညျ်ားခ ိုအခနျ်ား 60 သ ို  မဟိုတ ်ထ ို  ထကပ် ိုဒသ  ဟ ိုတယတ်စ်ခိုတငွ ်တ ဝနထ်မျ်ားဒဆ ငဒ်နဒသ  ဝနထ်မ်ျား 50 

သ ို  မဟိုတ ်ထ ို  ထကပ် ိုဒသ  AHB တငွ ်အလိုပ်လိုပ်ဒသ  အခ  နပ် ိုငျ်ား ဝနထ်မ်ျားမ  ျားနငှ  ်(2) AHB က ို ဒ  ငျ်ားခ ခခငျ်ားမခပ မ  

အနညျ်ားဆံိုျား  က ်30 မတ ိုငမ်  AHB တငွ ်အလိုပ်လိုပ်ခွဲ ဒသ  ဝနထ်မ်ျားမ  ျား။ အလိုပ်သမ ျားဆကဆ်ဒံ ျားဆ ိုင ်  

စ မခံန  ခ်ွွဲမှုမဝူါေမ  ျားက ို ဆံိုျားခ တ ် တငွ ်ကညူ ဒပျားဒသ  ကက ျားကကပ်ဒ ျားမ ျားမ  ျား၊ မနဒ်နဂ  မ  ျား သ ို  မဟိုတ ်ဝနထ်မ်ျားမ  ျားနငှ  ်

သကဆ် ိုငခ်ခငျ်ားမရှ ပါ။ 

 

ဝန့်ထမ့််းမျာ်းတငွ့် လိုပ့်ပ ိုင့်ခွင ့်ရ  သည့်- 

• လိုပ်ငနျ်ားသည ်ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုဒခပ ငျ်ားလွဲဒနဒကက ငျ်ား သတ ခပ ခငွ  ်

• ဝငလ် သည အ်လိုပ်ရှငန်ငှ  ်စ ဒ ျားထ ျားဒသ  အလိုပ်ကမ်ျားလမှျ်ားခ က ်(လိုပ်သကဒ်ပေါ်မတူည၍် ကမျ်ားလမှျ်ားမှုမ  ျား) 

• ဝနထ်မ်ျားက ို အလိုပ်ထိုတခ်ခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အလိုပ်မထှိုတခ်ခငျ်ား (သကက်က ျား ွယအ် ိုအလ ိုက ်  ထျူားမှ  ပ်စွဲခခငျ်ား) မရှ လျှင ်

အလိုပ်ရှငအ်သစ်နငှ  ် ကဒ်ပါငျ်ားက ိုျားဆယ ်အလိုပ်ခန  ထ် ျားခခငျ်ား၊ 

•  က ်90 တငွ ်စမွ်ျားဒဆ င ်ည ်အကွဲခ တခ်ခငျ်ား။ 

ပ ိုင့်ဆ ိုင့်မှုရပပာင့််းလွဲပပီ်းရနာက့် ဝန့်ထမ့််းမျာ်းအာ်း ထ န့််းသ မ့််းထာ်းရန့် လ ိုအပ့်သည့် 

SMC 14.26 

အကကမ့််းဖက့်မှုမ ကာကယွ့်ပခင့််း 

 
 

ဤအရာသည့် မည့်သနူ င ့်သက့်ဆ ိုင့်သနည့််း။ 

ဟ ိုတယ်အခနျ်ားဒပါငျ်ား သ ို  မဟိုတ် ထ ို  ထက်ပ ိုဒသ  ဧည ်ခနျ်ားဒပါငျ်ား 60 နငှ  ်ဆက်ဆံဒ ျားရှ ဒသ  AHB ၏ အခ  နပ် ိုငျ်ား 

တ ဝနထ်မ်ျားဒဆ ငဒ်သ  ဝနထ်မ်ျားမ  ျားအ ျားလံိုျား 

 

ဝန့်ထမ့််းမျာ်းတငွ့် လိုပ့်ပ ိုင့်ခွင ့်ရ  သည့်- 

• ဟ ိုတယ်တွငအ်လိုပ်လိုပ်ဒနစဉ် သ ို  မဟိုတ် ဧည ်ခနျ်ားသ ို   ပ ို  ဒဆ ငမ်ှုခပ လိုပ်သည ်အခါ အခ က်ခပ ခလိုတ်မ  ျားက ို အသံိုျားခပ ပါ။ 

• ကကမ်ျားတမ်ျားဒသ  သ ို  မဟိုတ် အဒန ှင အ်ယှက်ခ စ်ဒစဒသ  ဧည ်သည်အခပ အမူက ို သင အ်လိုပ်ရှငထ် ံတ ိုငက်က ျားပါ။ 

• ဟ ိုတယ်ဧည ်သည်မ  ျားထမံှ ကကမ်ျားတမ်ျားဒသ  သ ို  မဟိုတ် ဒန ှင ယ်ှက်ခခင်ျားမ ှက ကွယ်ပါ။ 

• အဆ ိုပါဧည ်သည်သည် ကကမ်ျားတမ်ျားဒသ  သ ို  မဟိုတ ်ဒန ှင ယ်ှက်သည ်အခပ အမ ူရှ သည်ဟို အစ  ငခ်ံ ခံ ပါက ဟ ိုတယ်တွင ်

ထ ျားရှ  န ်သ ို  မဟိုတ် ဧည ်ခနျ်ားသ ို   ပ ို  ဒဆ င်ခခငျ်ားမခပ  ။ 

 

ဝန့်ထမ့််းတစ့်ဦ်းသည့် ဆပူူအကကမ့််းဖက့်မှု သ ို  မဟိုတ့် ဧည ့်ခ ရန ာက့်ယ က့်ပခင့််းဆ ိုင့်ရာ စွွဲချက့်တင့်ခ ရမှုမ  

ရ င့်ကျန့်ရစ့်သပူဖစ့်ပါက ၎င့််းတ ို  တငွ့် ရအာက့်ပါ လိုပ့်ပ ိုင့်ခွင ့်မျာ်း ရ  သည့်- 

• ၎ငျ်ားတ ို  ဒ ွျားခ ယ်မှုအ  မတူည ဒသ  အလိုပ်နယ်ပယ်တစ်ခိုသ ို   ခပနလ်ည်ခန  အ်ပ်ခခငျ်ားခံန ိုငသ်ည်။  

• ဥပဒေစ ိုျားမ ိုျားဒ ျားနငှ  ်ဝနထ်မ်ျားဒ ွျားခ ယ်မှုဆ ိုင ်  ပံ ပ ိုျားကူည သူနငှ  ်လိုပ်အ ျားခ  ရှ သည ်အခ  နတ်ွငျ်ား ဒဆွျားဒနျွားန ိုငသ်ည်။ 

• ပံ ပ ိုျားမှုဝနဒ်ဆ ငမ်ှုမ  ျား၊ အ ငျ်ားအခမစ်မ  ျားနငှ /်သ ို  မဟိုတ် လွှွဲဒခပ င်ျားဒပျားခခင်ျားမ  ျားအတွက် King County Sexual Assault 

Resource Center (King ဒက ငတ်  လ ငပ် ိုငျ်ားဆ ိုင ်  ဒစ ်က ျားမှု  ငျ်ားခမစ်စငတ် ) သ ို   ဝငဒ်  က်ကကည ်ရှုန ိုငသ်ည်။ 

 ိုနျ်ားဒခေါ်ဆ ိုမှု (24 န   လ ိုင်ျား)- 1-888-998-6423 

• Revised Code of Washington (Washington ၏ ခပငဆ်ငထ် ျားဒသ  စည်ျားမ ဉ်ျားအစို) 7.69.030 တွင ်

ဒ ေါ် ခပထ ျားသည ်အတ ိုငျ်ား   ဇဝတ်မှုက ျူျားလွန်ခံ သူတစ်ဦျားထ ံဆက်သွယ်ခွင  ်

ဧည ့်သည့်မျာ်း၏ ကကမ့််းတမ့််းရသာ သ ို  မဟိုတ့် ရန ာင ့်ယ က့်မှုမျာ်းမ  ဝန့်ထမ့််းမျာ်းအာ်း  

ကာကယွ့်ရပ်းသည့် 

2022 နှုန့််းမျာ်း† 

လစဉ်အသ ို်းစရ တ့် မ သာ်းစိုဖွွဲ ွဲ့စည့််းမှု 

$459 ဝနထ်မ်ျားတစ်ဦျား 

$779 မှ ခ ိုသနူငှ  ်ဝနထ်မ်ျားတစ်ဦျား 

$916 အ မဒ်ထ င ်က/်အဒ  ်နငှ အ်တ ူဝနထ်မ်ျား၊ မှ ခ ိုသမူရှ ။ 

$1,375 အ မဒ်ထ င ်က/်လိုပ်ဒ  ်က ိုင ်ကန်ငှ  ်မှ ခ ိုသရူှ ဝနထ်မ်ျား 
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