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ការធានារ៉ាប់រងអ្នកា្វើដំា�ើរាៅមកពីផ្ទះទៅកា្លែងា្វើការ

អត្រា ត្រាក់ ឈ្ននួល  ន្ ចាបាប ់ឈប ់សារាកពាយារាល  ជំង ឺដែល ទទួល  រា្ 
ត្រាក់ កាត្ម  ្ិង ទពលាេលា សុេត្ិភាព  (PSST)

ថ្នាាាក ់ទ ី1 ថ្នាាាក ់ទ ី2 ថ្នាាាក ់ទ ី3

ទំហំំ្ិទ�ជក 
្ិទ�ជិត ទ�វើការ ែូច អ្នក ទ�វើ ការ ទពញ ទរាោាង  

(FTEs) ទ� ទូទាំំង ពិភព ទលាក 

រហំូតែល់ទៅ 49
FTEs

50 – 249
FTEs

250+
FTEs

ចំ្ួ្ បងគរ ន្  PSST
ក្ន�ង ចំ្ួ្ទរាោាង ដែល រា្ ទ�វើ ការ 

1 ម៉ោង 
ក្ន�ង  40 ទរាោាង 

1 ម៉ោង 
ក្ន�ង  40 ទរាោាង 

1 ម៉ោង 
ក្ន�ង  30 ទរាោាង 

ចំ្ួ្ PSST ទលើក ប្ត ដែល មិ្ 
ទាំ្ ់រា្ ទត្បើ ត្រាស់ 

ក្ន�ង មួយ ឆ្នាំាាំ 
40 ម៉ោង 56 ម៉ោង 72 ម៉ោង **

*ពទល េទលា សុេត្ថិភាព ក ៏អាច ប្រើប្រាស ់បា្ ផង ែដរ សម្រាប ់ សមាជិក គ្រួសារ   

**108 ម៉ោង សម្រាប ់្ ិយោជក ថ្្ាក ់ទ ី 3 ែដល មា្  គោល្យោបាយ   ឈប ់សម្រាកែោយ ទទួលបា្ ប្រាក ់កម្រន  (PTO)

ទពល រា្ជំងឺ៖ លកខខណ្ឌឌ សុខភាព ផលែ�េ  
ចិតត ្ ិង ផលែ� េកាយ រួមរា្ ការ ណាត ់ជួប ត្គូ
ទពទាយ ជា ទែើម 

ទពលទេលាសុេត្ិភាព ៖ មូលទហំតុ ដែល ពាក់ព័្ធ ្ ឹង 
អំទពើ ហំឹងាសា ក្ន�ង ត្គួសារ  ការ រំទលាភ បំពា្ ផលែ�េ ទភទ  ការ 
ឃ្លាំំា ំទមើល ក្ន�ង ទចតនា មិ្ លអ ឬ បញ្ហាាា សខុភាព សាធារណ្ឌៈ 
*

តាមូេឲាយរា្ចាបាប់ឈប់សារាកដែលទទួលរា្ត្រាក់កាត្មសារាប់បញ្ហាាាសុខភាពឬសុេត្ិភាព

្ិទ�ជក  ត្តូេ ផតល ់ចាបាប ់ឈប ់សត្រាក ដែល ទទួល រា្ ត្រាក់ កនត្ម   ទៅ ឲាយ ្ ិទ�ជិត  
ទែើមាបី ីទមើល ដថទាំំ ខលែនួ្ ពួកទគ ផ្ទាាាល់  ឬ សរាជិក ត្គួសារ ។

SMC 14.16

ការសារាកពាយារាលជំងឺដែលទទួលរា្ត្រាក់កាត្ម្ ិង
ទពលាេលាសុេត្ិភាព

និា�ជក  ត្តូេ រា្ ទគ តាមូេ ឲាយ ៖
ព្ាយារ ការ ត្តួត ពិ្ិតាយទមើល សាេរា បទ ឧត្កិែឋ  
រហំូត ែល ់ទត្កាយ ការ ត្តួត ពិ្ិតាយ អ្នក ដាក ់សុំ 
ការងារ សត្រាប់ លកខណ្ឌៈសមាបីតត ិអបាបីបររា  

រួចរល ់

 អ្ុេតត រាម ្ ីតិេិ� ីនានា មុ្ ទពល ចាត ់េិធា្ 

ការ �ង្់�ងរ  ទដាយ ដផអក ទាំំង ត្សុង ទៅ រាម ការ 
ត្តួតពិ្ិតាយ សាេរា បទ ឧត្កិែឋ ៖

រា្ ករណ្ឌ ី ទលើកាលង មួយ ចំ្ួ្  ែូចជា 
ការងារ   នានា ដែល  មិ្រា្  ការ ត្តូតពិ្ិតាយ  ទលើ 
ការ ទត្រើារាស់ កុរារ ទត្កាមអាយុ  16 ឆ្នាំាាំ អ្នក 
ដែល រា្ ពិការភាព ដផ្នកលូតលាស ់ ឬ ម្ុសាស 
ទពញ េ័យ ដែល ងាយ  រង ទត្រទះ ជាទដើម 

រារាម    ៖

•  ការ ផាសាពវផាសាយ ការងារ ដែល មិ្ រួម បញ្ចូូ�ល អ្នក 
ដាក ់ពាកាយ ទស្នើសុំ ដែល រា្ត្បេតត ិ ជាប ់ទទាំស ្ ិង
ធាំាប់រា្  ចាប ់ខលែនួ្ 

•  ការ ដាក ់ពាកាយសុំ ការងារ ដែល រា្ សំណ្ឌួរ អំពី
ត្បេតតិន្ ការ ជាប ់ ទទាំស ្ ិង ការ ចាប ់ខលែនួ្  
ទលើកដលង ដត ្ ិទ�ជក រា្ ត្តួត ពិ្ិតាយ អ្នក ដាក ់
សុំ ការងារ សត្រាប់ លកខណ្ឌៈសមាបីតត ិអបាបីបររា 

•  ការ បែិទស� ការងារ  (ឬ េិធា្ការ �ង្់�ងរ ែនទ 
ទផាសង ទទៀត ដផ្នក ការងារ ) ដផអក ទាំំង ត្សុង ទលើ 
កំណ្ឌត់ត្រា ន្ ការចាំ ខលែនួ្ 

កំណ្ឌត់ការទត្រើារាស់កំណ្ឌត់ារា

SMC 14.17
ការទត្រើសបុគគលិកឲាយចូលបាត្រើការងារាដា

យទទួលរា្ឱកាសទ្មើរាា

•បង់ត្រាក់ឈ្ននួលអបាបីបររា
•បង់ត្រាក់ដថមទរាោាង
•បង់ត្រាក់សត្រាប់ទពលទេលាសត្រាកពីការងារ
•បង់ត្រាក់រាមចំ្ួ្ដែលរា្ស្ាយា
•បង់ត្រាក់សត្រាប់ការងារទត្�ទរាោាងទ�វើការ
•បង់ត្រាក់ទឹកដត

ព័ត៌រា្ ជាលាយលកខណ្ឌ៍ អកាសរ  ត្តូេ រួម បញ្ចូូ�ល ្ ូេ ៖ 
• ទ�ះាទះ ្ ិង ព័ត៌រា្ ទំនាក ់ទំ្ង របស់ ្ ិទ�ជក 

• អត្រាន្ត្រាក់ឈ្ននួលរបស់្ិទ�ជិកសិទធិទទួលរា្ការរកត្រាក់ចំណ្ឌូលទរាោាងបដ្្មមូលដាាា្ន្ការ
ទបើកត្រាក់(គិតជាទរាោាងរាមទេ្ត្បចាំនថងត្បចាំសរាាាហំ៍ឬត្រាក់កនត្មទជើងសារ)្ិងការបង់ត្រាក់
ត្បចាំនថងជាត្បចាំ

• ការ ព្ាយល់ទរល្ទ�រាយត្រាក់ ទឹកដត  របស់ ្ ិទ�ជក 

• ទ�វើ ររាយការណ្ឌ៍លមអិត សតីព ីព័ត៌រា្ ទបើកត្រាក់ ទ� នថង ទបើកត្រាក ់

ឧទាំហំរណ្ឌ៍ ន្ លកខខណ្ឌឌ តត្មូេ ការ ទបើក ត្រាក់ ៖

និា�ជកាែលរា្និា�ជិកចាប់ព ី20 នាក់ឬទត្រើ្ជាងា្ទះដែលា្វើការជាម�ាយម10 
ទរាោាងឬទត្រើ្ជាងា្ទះក្ន�ងមួយសរាាាហំ៍ត្តូវាតផតល់ជូ្ែល់និា�ជិក្ ូេលទធភាពក្ន�ងការកាត់ថ្
នលចំណាយាលើការា្វើដំា�ើរសាធារណ្ឌៈឬការជិទះរថយ្តរួមរាាទចញពីារាក់ឈ្ននួលាែលអា
ចជាប់ព្ធរបស់និា�ជិករហំូតែល់កាមិតអតិបររាដែលត្តូេរា្អ្ុញ្ហា្ាតាដាយចាបាប់ព្ធស
ហំព័្ធ។ទដើមាបីីបំាពញរាមតាមូេការា្ទះនិា�ជកអាចផតល់ប័ណ្ឌ្ណជិទះរថយ្តជំ្ួសាែលត្តូេរា
្ឧបត្ម្ភ�្�ោាងាពញាលញឬទដាយាផ្នក។និា�ជកាតូេផតល់អត្ាបា�ជន៍ា្ទះក្ន�ងរយៈ

ទពល 60 ន្ងាៃាថងត្បតិទិនាែលគិតចាប់ពីាថងនិា�ជិកចាប់ា្តើមការងារ។

្ិទ�ជក ត្តូេ  បង់នថលែ សំណ្ឌង ការខូច ខាត ទាំំង អស ់ដែល ជំពាក់ក្ន�ងនថងទូទាំ
ត ់ត្រាក់ ជា ទទៀតទាំត ់្ិង ត្បគល ់ជូ្ ្ ូេ ព័ត៌រា្ ជាលាយលកខណ្ឌ៍ អ

កាសរ ែល ់្ ិទ�ជិត អំព ីការងារ ្ ិង ត្រាក់  ឈ្ននួល របស់ ពួកទគ ។

ផតល់្ ូេការការពារត្បឆ្នាំំង្ ឹងត្រាក់ឈ្ននួលរាត់បង់
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ការលួចារាក់ឈ្ននួល

ទំហំំ្ិទ�ជក 
រប ់ចំ្ួ្្ិទ�ជិត សរុប ន្ ្ ិទ�
ជក ទ� ទូទាំំង ពិភព ទលាក ។ សត្រាប់ 
ត្កុមហំុុ្ ទិញ សិទធិផ្ទាាាច់មុខ  
(franchises) ត្តូេ រប់ ចំ្ួ្ 
្ិទ�ជិត ទាំំង អស ់ទ� ក្ន�ងបណាាាញ 
ត្កុមហំុុ្ទិញ សិទធិផ្ទាាាច់មុខ 

អត្ត្បទ�ជ្៍ដផ្នកដថទាំំសុខ
ភាព-្ិទ�ជកខាាាតតូច 
ទែើមាបីីទូទាំត់អត្រាទរាោាងទាំបជាងទ្ទះ
ការបង់ារាក់របស់និា�ជកខាាាតតូច
ត្តូវាតា្វើដផ្ការសារាប់កាមិតារា
ក់ឬអត្ាបា�ជ្៍ខ្ពស់ាផ្នកាថទាំំសុ
ខភាពែូចាែលរា្កំណ្ឌត់ាដាយច្
រាប់ាថទាំំដែលរា្តាមលែសមរមាយរប
ស់សហំព័្ធ។

្ិទ�ជកតូចៗ
(500 ឬ្ិទ�ជិកតិចជាងទ្ទះ)

ទតើ ្ ិទ�ជក ត្តូេ បង់ត្រាក់�ោាង តិច  $1.69 ក្ន�ងមួយទរាោាង សត្រាប់ អត្
ត្បទ�ជ្ ៍ទេជជសាស្រ្តសត របស់ ្ ិទ�ជិត រាាាក ់ៗ ដម្ទទ ្ិង/ឬ ទតើ ្  ិទ�ជិត 

ទទួល រា្ ត្រាក់ទឹក ដត �ោាង តិច  $1.69 ក្ន�ងមួយ ទរាោាង ដែរ ឬទទ?

ទទ បាទ/ចាស

$16.69
ក្ន�ងមួយទរាោាង

$15.00
ក្ន�ងមួយទរាោាង

កំណ្ឌត ់ត្រាក់ ឈ្ននួល អបាបីបររា សត្រាប់ ្ ិទ�ជិត 

SMC 14.19

ត្រាក់ឈ្ននួលអបាបីបររា

(កុរារ ឪពុក/រាាាយ បតីត្បព្ធ  នែគូរស ់ទ� ជា មួយ រាា ដែល រា្ ចុទះ បញ្ចូជី  ជីែូ្/ជីរា ទ� បងបអ�្)្ិទ�ជក�ំៗ
(501 ឬ្ិទ�ជិកទត្ចើ្ទទៀត)

$16.69
ក្ន�ងមួយទរាោាង

•បង់ត្រាក់នថលែទសវា(ទលើកដលងដតរា្ដចងទ�ទលើ
េិកកយបត្តទទួលត្រាក់ឬបញ្ចូជីដែលមិ្ត្តូេបង់ទៅ
្ិទ�ជិតដែលបទត្មើការជូ្អតិថិជ្)

•ការទូទាំត់សងទលើចំណាយរបស់្ ិទ�ជក
•ពុំរា្កំហំុសក្ន�ងការទ�វើចំណាត់ថ្នាាាក់្ ិទ�ជិត

 »  ្ ិទ�ជកខាាាតតូចមិ្អាចបង់អ
ត្រាទាំបរានាទត្បសិនាបើ
និា�ជិកបដិាស�ឬមិ្រា្សិទធិ
ទទួលរា្អត្ាបា�ជន៍ាផ្នកាថ
ទាំំសុខភាព។

 »  ផតល ់្ ូេ ឱកាស ក្ន�ង ការ ព្ាយល ់ ឬ ទ�វើ ការ ដក 
តត្មូេ ព័ត៌រា្ ត្តួត ពិ្ិតាយ  សាេរា បទ ឧត្កិែឋ 

 »  រកាសាទុក មុខ តំដណ្ឌង  ឲាយ ទ� ទំទ្រ �ោាង តិច 
ពីរ នថង ទ�វើ ការ 

 »  រា្មូល ទហំតុ អាជីេកមម ត្សប ចាបាប ់ដែល 
បងាាាញ ថ្នា ការ ទត្ជើស ទរ�ស បុគគល ទនាទះ ឲាយ 
ចូល បទត្មើការ ្ ឹង ទ�វើ ឲាយ ប៉ទះ ពាល់ ែល ់
អាជីេកមម ឬ ប៉ទះ ពាល់ ែល ់សមត្ភាព របស់ 
្ិទ�ជិត ក្ន�ង បំទពញ ការងារ 

និា�ជិត
ដាក់ប់ណឹ្តឹ� ងជាមួយួ ដាក់ប់ណឹ្តឹ� ងជាមួយួ OLSOLS ឬដាក់ប់ណឹ្តឹ� ង  ឬដាក់ប់ណឹ្តឹ� ង 
នៅក់្នុងតនុលាការនៅក់្នុងតនុលាការ

និា�ជក
ទទួលបានជំនួយនលើការអននុវតឹច្បាបអ់ននុនលាមួទទួលបានជំនួយនលើការអននុវតឹច្បាបអ់ននុនលាមួ
និងនិង//ឬទទួលបានការបណ្្តឹនុ ុះ បណ្្លឬទទួលបានការបណ្្តឹនុ ុះ បណ្្ល

810 THIRD AVE, SUITE 375
SEATTLE, WA 98104

 ទរាោាង៖ ទរាោាង 8 ត្ពឹក–5 លាាាច  (ច្ ្–សុត្ក )
LABORSTANDARDS@SEATTLE.GOV

OFFICE OF LABOR STANDARDS

ទំនាក់ទំ្ងមកកាន់ាយើងខ្�ំ

ផ្ទាាាំងផូស្័រ ទ្ទះ  ត្តូេ ដាក ់រាំង បងាាាញ ទ� កដ្លែង ដែល ងាយត្សួល កត់សរាាាល់ ទ� កដ្លែង ទ�វើ ការ  
ជា ភាសាអង់ទគលែស  ្ិង ភាសា(ទផាសង ៗ )  ដែល ្ ិទ�ជិត ្ ិ�យ ទ� កដ្លែង ទ�វើ ការ ។

ការិ�ល័យ សតង់ដារ ការងារ  ផតល់ជូ្្ូេ ការ បកដត្បឯកសារ ការបកដត្បផ្ទាាាល់រាត់ ្ិង កដ្លែង សាាាក ់ទ� 
សត្រាប់ ជ្ដែល រា្ ពិការភាព។

ទបសកកមម ន្ ការិ�ល័យ សតង់ដារ ការងារ  (Office of Labor Standards) គ ឺទ�វើ ឲាយ រា្ ភាព ត្បទសើរ 
ទ�ើង ន្ សតង់ដារ ការងារ រាមរយៈ ការ ចូល រួម ដផ្នកអាជីេកមម ្ិង សហំគម្ ៍ដែល រា្ ការ គិត គូរ រា្ ែិត 
ែល ់  ការ បទងកើត ទរល្ទ�រាយ ដែល រា្ ការ នច្ន ត្បឌិិត  ្ិង ការ ពត្ងឹង ការ អ្ុេតត ចាបាប ់ជាយុទធសាស្រ្តសត  ជា 
មួយ ្ ឹង ការ ទបតជាាាចិតត ទ�វើ ឲាយ រា្ យុតតិ�ម ៌ដផ្នក ជាត ិសាស្៍ ្ិង សងគម ។

បទបាបីញ្ចូញតត ិចាបាប ់សតង់ដារ ការងារ ទីត្កុង Seattle ឆ្នាំាាំ 2021 

បទបាបីញ្ចូញតតិចាបាប ់ទាំំង ទ្ទះ ត្គបែណ្ឌតប ់ទលើ ត្គប ់្ ិទ�ជិត ទាំំង អស ់ដែល បទត្មើការងារ ទ� ក្ន�ង ដែ្កំណ្ឌត ់របស់ ទីត្កុង SEATTLE ទដាយមិ្គិត ព ីសាាា្ភាព អទនាាាត្បទេស្ ៍របស់ ្ ិទ�ជិត ឬ ទីកដ្លែង ្ ិទ�ជក របស់ ពួកទគ ទនាទះ ទទ។

    ្ិទ�ជកត្តូេ អ្ុេតត រាម ចាបាប ់ទាំំង អស ់ទ្ទះ។ ការសងសឹក គឺជា អំទពើ ខុសចាបាប់។ 


