
 

 
ក្រសួងក្រួរពនិិរយសតង់ដារច្បាប់ការងារក្បចាំទីក្រុងស ីឯថល  

ឯរសារននេះផ្តល់ការពនយលអ់ាំពីច្បាប។់ សូមសម្គា ល់ថា៖ ពរ៌ម្គនដែលផ្តល់នដាយក្រសងួក្រួរពិនិរយសតង់ដារច្បាប់ការងារ មិនដមនជាការទូន្មា នដផ្ែរច្បាប់ បនងកើរការសនក្មច្បច្បរិតរបស់ភ្នែ រ់ងារ ឬបនងកើរសិទធិរវាងនមធាវនីិងអរិថជិនជាមួយអែរអាននទ។ 
ននេះមិនគួរយរមរនក្បើជាំនួសច្បាប់នងិបទបញ្ញរតិនទ។ 

ឯរសារបញ្ជា រ់ការពរិពីបទបញ្ញរតកិារពារអែរន ៉ៅ ការឯររាជយ 
 

អរថបទបរដក្បននឯរសារននេះ អាច្បទទួលបានតាមការនសែើស ាំតាមរយៈ៖ (206) 256-5297 ។ 

 
បទបញ្ជា ការពារអែរន ៉ៅ ការឯររាជយរបស់ទីក្រុង នសៀឯថល រក្មូវអងាភ្នពធាន្មរា៉ា ប់រងជួលអែរន វ្ើការ 
ឱ្យផ្តល់អែរន ៉ៅ ការឯររាជយនូវពរ៌ម្គនច្បាស់លាស់ម ននពលច្ប េះរិច្បចសនាន ើយនិងនៅនពលទទួលការបង់ក្បារ់។ 
អែរន ៉ៅ ការឯររាជយក្រូវដរបានទទួលការបង់ក្បារ់នៅឬម នកាលបរិនច្បេទរាំណរ់ទូទារ់ការបង់ក្បារ់ នោលនក្កាមលរខខណឌ ននរិច្បចសនា 
នក្កាមលរខខណឌ ននការបនញ្ចញពរ៌៌ម៌្គនលមអិរម នច្ប េះរិច្បចសនាឬរែុងរយៈនពល 30 នថៃ។ ច្បាប់ននេះនឹងចប់នផ្ដើមអន វរតនៅនថៃទី 1 ដខរញ្ជញ  ឆ្ែ ាំ 2022។ 
 
ការធាន្មរា៉ា ប់រង 

នរើប គាលិរណាខលេះក្រូវបានធាន្មរា៉ា ប់រងនដាយច្បាប់ននេះ? 

អែរន ៉ៅ ការឯររាជយគឺជាអែរម្គនក្រុម   នក្បរបម ខរបរនដាយខលួនឯងដែលក្រូវបានអងាភ្នពជួលមរន វ្ើការនែើមបីផ្ដល់នសវារមាបដូរយររាំនរ។ ច្បាប់ននេះគឺសាំនៅនៅនលើអែរន ៉ៅ ការឯររាជយទាាំងអស់ 
នដាយម្គនររណីនលើរដលង1មួយច្បាំនួនែូច្បបានរាយនៅខាងនក្កាម។  
 

នរើក្រុម   នណាខលេះក្រូវបានធាន្មរា៉ា បរ់ងនដាយច្បាប់ននេះ?  

ច្បាប់ននេះសាំនៅនៅនលើអងាភ្នពជួលអែរន វ្ើការ ដែលចូ្បលរួមជានទៀងទារ់រែុងសរមាភ្នពក្បរបអាជីវរមាឬពាណិជារមា រួមទាាំងអាជីវរមាមិនដសវងររក្បារ់ច្បាំនណញផ្ងដែរ។ 

នរើរ ងក្តាមួយណាក្រូវបានធាន្មរា៉ា ប់រងនដាយច្បាប់ននេះ?  

ច្បាប់ននេះធាន្មរា៉ា ប់រងនលើរ ងក្តានដាយនោលនៅតាមក្បនេទនននសវារមានិងរនមលនននសវារមារបស់ពួរនគ។ 

 
1 អែរន ៉ៅ ការឯររាជយដែលមនិក្រូវបានធាន្មរា៉ា ប់រងនដាយច្បាប់ននេះគឺនមធាវី រែុងសាថ នការណ៍ដែលអែរន ៉ៅ ការឯររាជយម្គនទាំន្មរទ់ាំនងជាមួយអងាភ្នពជួលអែរន្វើការ ម្គនរាំណរ់នលើរចិ្បចក្ពមនក្ពៀងទារ់ទងនិងនថលជួលរដនលងក្បរបម ខរបរ 
(ឧទា រណ៍ែូច្បជា អែរសម្គអ ងសរ់ ជួលរូបមួយរដនលងនៅហាងសមផសស ជានែើម) នងិអែរន ៉ៅ ការឯររាជយនផ្សងនទៀរ ដែលក្រូវបានរាំណរ់នដាយច្បាប់របស់ន្មយរដាធ នែឹរន្មាំសតង់ដាច្បាប់ការងារ។ ែាំនណើរននការបនងកើរច្បាប់ 
ក្រូវបាននគរំពឹងថា នងឹនរើរន ើងនៅនែើម/ពារ់រណាត លឆ្ែ ាំ 2022។ សូមច្ប េះន ា្ េះនែើមបីទទួលអរថបទពរ៌ម្គនពី OLS Newsletter ឬច្បាំនពាេះការន្វើបច្បចុបបនែភ្នព សូមច្បូលនមើលនគ ទាំព័ររបស់ OLS តាមរយៈ៖ 
www.seattle.gov/laborstandards ។   

ប្រភេទនៃភេវាកម្ម

ការងារដែលភ្វើភៅទីប្កុង ភេៀឯថលល

អងគភាពជួលែឹង/មាៃភេតុប្តូវែឹងអំពីការងារដែប្តូវភ្វើភៅទីប្កុង េឯថលល

តនម្ៃនៃភេវាកម្ម

កិច្ចេៃាភប្ច្ើៃជាង ៦០០  ែុល្លៃ រ

កិច្ចេៃាអាច្រូករួម្ភលើេពីម្ួឆ ន្ ំ

https://www.seattle.gov/laborstandards/resources-and-language-access/resources/newsroom/newsletter
http://www.seattle.gov/laborstandards


 

 
ក្រសួងក្រួរពនិិរយសតង់ដារច្បាប់ការងារក្បចាំទីក្រុងស ីឯថល  

ឯរសារននេះផ្តល់ការពនយលអ់ាំពីច្បាប។់ សូមសម្គា ល់ថា៖ ពរ៌ម្គនដែលផ្តល់នដាយក្រសងួក្រួរពិនិរយសតង់ដារច្បាប់ការងារ មិនដមនជាការទូន្មា នដផ្ែរច្បាប់ បនងកើរការសនក្មច្បច្បរិតរបស់ភ្នែ រ់ងារ ឬបនងកើរសិទធិរវាងនមធាវនីិងអរិថជិនជាមួយអែរអាននទ។ 
ននេះមិនគួរយរមរនក្បើជាំនួសច្បាប់នងិបទបញ្ញរតិនទ។ 

រក្មូវការ 
រក្មូវការបង់ក្បារ់ឱ្យបាននទៀងនពលនវលា 

អងាភ្នពជួលអែរន វ្ើការ ក្រូវដរផ្តល់ "ការបង់ក្បារ់ឱ្យបាននទៀងនពលនវលា" ែល់អែរន ៉ៅ ការឯររាជយ ែូច្បខាងនក្កាម៖ 
1) លរខខណឌ ននរិច្បចសនា 

2) លរខខណឌ ននពរ៌ម្គនលមអិរម នច្ប េះរិច្បចសនា ឬ 

3) រែុងរយៈនពល 30 នថៃ។  

 
រក្មូវការបនញ្ចញពរ៌ម្គនឱ្យបានែងឹឮ  
អងាភ្នពជួលអែរន វ្ើការ ក្រូវដរបនញ្ចញពរ៌ម្គននៅអែរន ៉ៅ ការឯររារយនៅខាងនក្កាមទាាំងអស់ 
ឱ្យបានែឹងឮម នពួរនគច្ប េះន ា្ េះទទួលរិច្បចសនានិងនពលនវលាទូទារ់បង់នថលនសវារមា នលើរដលងដរអែរនបើរបរឱ្យបណាត ញក្រុម   ន 

(ឧទា រណ៍ែូច្បជា អែរនបើរបរ Uber និង Lyft ជានែើម)។ រែុងរយៈប៉ៅ ន្មា នដខខាងម ខននេះ OLS 

នឹងបនញ្ចញគាំរូដែលអងាភ្នពជួលអែរន វ្ើការ អាច្បយរមរនក្បើការនែើមបីផ្តល់ព័រ៌ម្គនននេះ — ច្បាំនពាេះការន វ្ើបច្បចុបបនែភ្នព 
សូមចូ្បលនមើលនគ ទាំព័ររបស់នយើងនៅទីននេះ។ 

 

 

1. រក្មូវការបនញ្ចញពរ៌ម្គនឱ្យបានែងឹឮម នទទួលរិច្បចសនា 

▪ កាលបរិនច្បេទ  ▪ មូលដាា នបង់ក្បារ់ 
▪ ន ា្ េះរបស់អែរន ៉ៅ ការឯររាជយ ▪ ច្បាប់ដច្បរល យទឹរដរនិង/ឬនថលផ្ដល់នសវារមា 
▪ ន ា្ េះអងាភ្នពជួលអែរន វ្ើការ + 

ព័រ៌ម្គនទាំន្មរ់ទាំនង 
▪ ការច្បាំណាយក្បារ់នលើការងារនិងការច្បាំណាយណាមួយដែលអងាភ្នពជួលអែរន វ្ើការក្រូវសងក្បារ់ច្បាំណាយនន្មេះមរវញិ 

 

▪ ការពិពណ៌ន្មអាំពីការងារ ▪ ការការ់រង នថលនសវា ឬនថលច្បាំណាយ 

▪ ទីតាាំងការងារ ▪ កាលវភិ្នគននការទូទារ់បង់ក្បារ់ 
▪ អក្តាននការបង់ក្បារ់ដខ  

2. រយៈនពលរក្មូវការបនញ្ចញពរ៌ម្គនទូទារ់បង់ក្បារ ់

▪ កាលបរិនច្បេទ  ▪ រនបៀបដច្បរ ល យទឹរដរ ក្បារ់ទូទារ់ និង/ឬ នថលនសវារមា 
▪ ន ា្ េះរបស់អែរន ៉ៅ ការឯររាជយ ▪ មូលដាា នបង់ក្បារ់ 
▪ ន ា្ េះអងាភ្នពជួលអែរន វ្ើការ  ▪ ការទូទារ់សងនថលច្បាំណាយវញិនដាយអងាភ្នពជួលន វ្ើការ 

 
ក្រសួងក្រួរពិនិរយសតង់ដារច្បាប់ការងារក្បចាំទីក្រុងស ីឯថល 

 
នបសររមារបស់នយើងគឺនលើររមពស់សតង់ដារការងារតាមរយៈការផ្ដល់មរិនោប

ល់ោ៉ៅ ងលមអិរពីស គមន៍នងិអាជីវរមា ការអន វរតយ ទធសាស្តសត 
និងការអេិវឌ្ឍន៍នោលននោបាយក្បរបនដាយភ្នពនច្បែក្បឌ្ិរ 
នដាយសនាផ្ដល់នូវយ រតិ្ម៌ជារិសាសនន៍ិងសងាម។ 

 
នសវារមារបស់នយើង 

ការនស ើបអនងករនលើពារយបណត ឹង 
ការផ្សពវផ្ាយែល់អាជីវររ 

ជាំនួយបនច្បចរនទសសក្ម្គប់អាជីវរមា 
្នធាននិងការដណន្មាំ 

 
ម្គននសវារមាបរដក្បភ្នសា។  ម្គនការសក្មបសក្មួលផ្ដល់ជនូជនពិការ។  

ម្គនផ្ដល់នសវារមានដាយគឥឺរគរិនថល។ 
 

ព័រ៌ម្គនបដនថម 
ទូរស័ពទមរនលខ៖  

(206) 256-5297 
អ ីដមល៖ laborstandards@seattle.gov 

ច្បូលនមើល៖ seattle.gov/laborstandards 

 
 

http://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/independent-contractor-protections-
mailto:laborstandards@seattle.gov
http://www.seattle.gov/laborstandards


 

 
ក្រសួងក្រួរពនិិរយសតង់ដារច្បាប់ការងារក្បចាំទីក្រុងស ីឯថល  

ឯរសារននេះផ្តល់ការពនយលអ់ាំពីច្បាប។់ សូមសម្គា ល់ថា៖ ពរ៌ម្គនដែលផ្តល់នដាយក្រសងួក្រួរពិនិរយសតង់ដារច្បាប់ការងារ មិនដមនជាការទូន្មា នដផ្ែរច្បាប់ បនងកើរការសនក្មច្បច្បរិតរបស់ភ្នែ រ់ងារ ឬបនងកើរសិទធិរវាងនមធាវនីិងអរិថជិនជាមួយអែរអាននទ។ 
ននេះមិនគួរយរមរនក្បើជាំនួសច្បាប់នងិបទបញ្ញរតិនទ។ 

 

 

 
 

្នធានន្មៗ  

ច្បាំនពាេះពរ៌ម្គនតាមនក្កាយនទៀរ សូមចូ្បលនមើលនគ ទាំព័ររបស់នយើង ឬច្ប េះន ា្ េះនែើមបីទទួលអរថបទពរ៌ម្គនរបស់នយើងតាមរយៈ៖ www.seattle.gov/laborstandards។   
សូមអានបដនថមអាំពីបទបញ្ញរតិសតីពីការការពារអែរន ៉ៅ ការឯររាជយនៅទីននេះ៖ 

http://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/independent-contractor-protections- 

▪ ការពិពណ៌ន្មអាំពីនសវារមាដែលសថិរនក្កាមការបង់នថលច្បាំណាយ ▪ ការទូទារ់បង់ក្បារ់សរ ប 
▪ ទីតាាំងនននសវារមាដែលក្រូវបង់នថលច្បាំណាយ ▪ ការការ់រង 
▪ អក្តាននការបង់ក្បារ់ដខ ▪ ក្បារ់ដខនក្កាយពីបានការ់រងរួច្ប 

http://www.seattle.gov/laborstandards
http://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/independent-contractor-protections-
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