ការ ិយាល័យស្តង់ដារពលកម្ម នៃទីក្ក ុង Seattle (Seattle Office of Labor Standards)
ការជូៃដំណឹងជាលាយលកខ ណ៍អកសរម្ុៃចាប់ផ្តើម្ការងារ (គំរ ូ)
អងគ ភាពជួ លបុគ្គលិកពាណិជជកម្ម ក្រូវតរផ្ត ល់ឱ្យទៅអន កទ ៉ៅ ការឯករាជយតែលទ្វ ើការស្ក្ាប់ខ្ល ួនឯង
តែលស្ថ ិរទក្កាម្បទបបញ្ញ រត ិស្តីអំពីការការពារអន កទ ៉ៅ ការឯករាជយរបស្់ទីក្ក ុង Seattle (Independent Contractor Protections Ordinance, ICP)
នូ វការជូ នែំណឹងជាលាយលកខ ណ៍អកសរ តែលស្ាគល់លកខ ខ្ណឌការងារតែលបានទស្ន ើទ ើង
និងលកខ ខ្ណឌននការទូ ទារ់ក្បាក់ម្ុនទពលអន កទ ៉ៅ ការឯករាជយចាប់ទផ្ត ើម្ទ្វ ើការ។
ការជូ នែំណឹងជាលាយលកខ ណ៍អកសរម្ុនចាប់ទផ្ត ើម្ការងារទនេះក្រូវតរផ្ត ល់ជូនជាភាសាអង់ទគ្េ ស្
និងភាសាចម្បងរបស្់អនកទ ៉ៅ ការឯករាជយតែលទទួ លព័រ៌ានទ េះ។
ប ា ប់ពីបានទចញទស្ចកត ីជូនែំណឹងជាលាយលកខ ណ៍អកសរម្ុនចាប់ទផ្ត ើម្ការងារទនេះទ ើយ
អងគ ភាពជួ លអាចផ្ត ល់ការជូ នែំណឹងជាលាយលកខ ណ៍អកសរទដាយម្ិនានការកំណរ់ជាក់លាក់អំពីការផ្លេស្់បតរូ (ឧ.
ការជូ នែំណឹងដាច់ទដាយត កពីទស្ចកត ីជូនែំណឹងជាលាយលកខ ណ៍អកសរម្ុនចាប់ទផ្ត ើម្ការងារទែើម្)។ ទទាេះជាយា៉ៅងទនេះកត ី
ក្បស្ិនទបើការផ្លេស្់បដ ូរក្រូវបានទ្វ ើទ ើងទៅទលើចំណុចទក្ចើនជាងក្បាំម្ួយ
តែលរក្ម្ូវឱ្យានកនុងទស្ចកត ីជូនែំណឹងជាលាយលកខ ណ៍អកសរម្ុនចាប់ទផ្ត ើម្ការងារ
អងគ ភាពជួ លក្រូវតរទចញឯកសារតរម្ួ យតែលបានតកតក្បជាម្ួ យនឹងចំណុចតែលរក្ម្ូវឱ្យាន។
ស្ក្ាប់ព័ត៌ាៃបន្ៃែ ម្ ស្ូម្ទាក់ទងផៅការ ិយាល័យស្តង់ដារពលកម្ម )Office of Labor Standards( នៃទី ក្ក ុង Seattle តាម្ផលខ (206) 2565297 ឬផម្ើលផៅផគហទំពរ័ https://www.seattle.gov/laborstandards។
កាលបរ ិទចេ ទទៅនងៃ ទនេះ៖
អន កផ ៉ៅ ការឯករាជយ
ទ្មេះអន កទ ៉ៅ ការឯករាជយ
ទីតំងននកតនេ ងអាជីវកម្ម ្ម្ម តរបស្់អនកទ ៉ៅ ការឯករាជយ៖
ផ្ល វូ
ទីក្ក ុង
ព័រ៌ានជាជទក្ម្ើស្ (ចំណុចទី 3 និង 4 របស្់អនកទ ៉ៅ ការឯករាជយ)៖
3. ក្ក ុម្ ុន និង ការទ្វ ើអាជីវកម្ម ទក្កាម្ ទ្មេះ (ក្បស្ិនទបើាន)៖
4. ទូ រស្ពា ៖
អុីតម្ល៖
1.
2.

រែឋ

ទលខ្កូ ែរំបន់

អងគ ភាពជួល
1.
2.
3.
4.

ទ្មេះអងគ ភាពជួ ល
អាស្យដាឋនជាក់តស្ត ងរបស្់អងគ ភាពជួ ល
ផ្ល វូ
ទីក្ក ុង
អាស្យដាឋននក្បស្ណីយ៍របស្់អងគ ភាពជួ ល (ក្បស្ិនទបើខ្ុស្គ្នន)៖
ផ្ល វូ
ទីក្ក ុង
ទូ រស្ពា ៖
អុីតម្ល៖

រែឋ
ទលខ្កូ ែរំបន់
ែូ ចគ្ននទៅនឹងអាស្យដាឋនជាក់តស្ត ង
រែឋ
ទលខ្កូ ែរំបន់

ទីតាង
ំ ការងារ

គ្ូ ស្្ីកទាំងអស្់តែលាន ទ ើយរាយបញ្ជ ីទីតំងការងារបតនថ ម្ [រ ួម្ទាំងរំបន់ក្គ្បែណតប់ ក្បស្ិនទបើាន]។ ្ីកក្បអប់ស្ក្ាប់ជទក្ម្ើស្
ម្ិនបានបញ្ជជក់/ម្ិនានការដាក់កក្ម្ិរទដាយអងគ ភាពជួ ល ក្បស្ិនទបើទីតំងការងារ ម្ិនក្រូវបានបញ្ជជក់ ឬកំណរ់ទទទ េះ។
ភាជប់ទំព័របតនថ ម្ ក្បស្ិនទបើចាំបាច់។
កតនេ ងទ្វ ើការ្ម្ម តរបស្់អនកទ ៉ៅ ការឯករាជយ
រំបន់ក្គ្បែណតប់ / ទស្វាកម្ម ៖
ផ្ល វូ
ផ្ល វូ
ផ្ល វូ

ទីក្ក ុង
ទីក្ក ុង
ទីក្ក ុង

អាស្យដាឋនជាក់តស្ត ងរបស្់អងគ ភាពជួ ល
ម្ិនបានបញ្ជជក់ / ម្ិនានការដាក់កក្ម្ិរទដាយក្ក ុម្ ុនជួ ល
រែឋ
ទលខ្កូ ែរំបន់
រែឋ
ទលខ្កូ ែរំបន់
រែឋ
ទលខ្កូ ែរំបន់

ការពណ៌នាអំពីការងារ

ពណ៌ អំពីការងារ និង/ឬទស្វាកម្ម តែលអន កទ ៉ៅ ការឯករាជយនឹងផ្ត ល់ជូន។
រ ួម្បញ្ចល
ូ ព័រ៌ានតែលានសារៈស្ំខាន់ចំទពាេះកិចចស្នារបស្់អនក។ ភាជប់ទំព័របតនថ ម្ក្បស្ិនទបើចាំបាច់។
ក្បស្ិនទបើការងារក្រូវបានពណ៌ ទៅកនុងឯកសារទផ្សងទទៀរ ស្ាគល់ឯកសារទ េះ ទ ើយភាជប់វាម្កជាម្ួ យ។
រ ួម្បញ្ចល
ូ លកខ ខ្ណឌទាំងអស្់តែលអងគ ភាពជួ លរក្ម្ូវឱ្យបំទពញតម្ ម្ុនទពលទ្វ ើការទូ ទារ់។

ការ ិយាល័យស្ដ ង់ដារពលកម្ម ទីក្ក ុង Seattle (8/11/22)

1

ការទូ ទាត់ក្ាក់
1.

អក្តម្ួ យ ឬទក្ចើនននការបង់ក្បាក់ (រាប់បញ្ចល
ូ ទា ំងទម្គ្ុណរនម្េ ណាម្ួ យ ទគ្នលការណ៍បតក្ម្បក្ម្ួ លននរនម្េ
ឬក្បាក់ទលើកទឹកចិរតតម្តែលអាចអនុវរត បាន)៖

2.

ម្ូ លដាឋនននការបង់ក្បាក់ (្ីកទា ំងអស្់តែលាន)៖
តម្ទា៉ៅង
នងេ ឈ្ន ួលកនុងម្ួ យគ្ទក្ាង
តម្នងៃ
អក្តតម្លទធ ផ្លការងារ
តម្ស្បាត ៍
កនក្ម្ទជើងសារ

3.

ក្បាក់ទលើកទឹកចិរតតែលម្ិនតម្នតម្ការស្ទក្ម្ច
ក្បាក់ទលើកទឹកចិរតតម្ការស្ទក្ម្ច
ទផ្សងៗ (ពនយល់ខាងទក្កាម្)

កាលវ ិភាគ្ទូ ទារ់ (្ីកក្បអប់ម្ួយ ទ ើយបំទពញតផ្ន កតែលពាក់ព័នធ)៖
ការទូ ទារ់ក្បាក់នឹងទ្វ ើទ ើងកនុងការបង់ក្បាក់ស្រុបម្ួ យទលើកែូ ចខាងទក្កាម្៖
ការទូ ទារ់ក្បាក់ទពញនឹងែល់ទពលកំណរ់ក្រឹម្កាលបរ ិទចេ ទទនេះ៖
( ឬ)
ទនេះជារទបៀបតែលកាលបរ ិទចេ ទទូ ទារ់ទពញទលញនឹងក្រូវបានកំណរ់៖
(ឧទា រណ៍៖ 10 នងៃ ប ា ប់ពីការងារតែលបានពណ៌ ខាងទលើក្រូវបានបញ្ច ប់)
ការទូ ទារ់ក្បាក់នឹងក្រូវទ្វ ើទ ើងជាែំណាក់កាល ប ា ប់ពី្នែល់ែំណាក់កាលតែលបានបញ្ជជក់ែូចខាងទក្កាម្៖
•
$
(ឬ)
% តែលក្រូវបង់កនុងរយៈទពល
នងៃ នន
•

$

(ឬ)

% តែលក្រូវបង់កនុងរយៈទពល

នងៃ នន

•

4.

ស្ម្រុលយតែលទៅស្ល់នឹងែល់ទពលកំណរ់កនុងរយៈទពល
នងៃ ពីទពលបញ្ច ប់ននចំណុចតែលទៅស្ល់ទាង
ំ អស្់
តែលក្រូវបានរ ួម្បញ្ចល
ូ ទៅកនុងការពណ៌ ការងារតែលបានផ្ត ល់ឱ្យខាងទលើ។
ទគ្នលការណ៍ក្បាក់ទឹកតរ និងនងេ ទស្វា៖
•
អងគ ភាពជួ លានទគ្នលការណ៍ ឬការអនុវរត តែលក្គ្ប់ក្គ្ងការផ្ត ល់ក្បាក់ទឹកតរ៖
បាទ/ចាស្
ទទ
ក្បស្ិនទបើបាទ/ចាស្ ស្ូ ម្ពណ៌ អំពីទគ្នលការណ៍ទនេះ។ ក្បស្ិនទបើអាច រ ួម្បញ្ចល
ូ ការតចករំ តលក

ឬការដាក់បញ្ចល
ូ គ្ននននក្បាក់ទឹកតរ។ បញ្ជជក់យា៉ៅងទោចណាស្់ថាទរើក្បាក់ទឹកតរទនេះនឹងក្រូវបានរកាទុកទដាយអងគ ភាពជួ ល
រកាទុកទដាយអន កទ ៉ៅ ការឯករាជយ ឬបំតបករវាងភាគ្ី ក្ពម្ទាំងភាគ្រយននការតបងតចក។
ក្បស្ិនទបើទគ្នលការណ៍តែលានព័រ៌ានទនេះក្រូវបានរកទ ើញទៅកនុងឯកសារទផ្សងទទៀរ ស្ូ ម្ទ្វ ើការស្ាគល់ ទ ើយភាជប់វា។
•

អងគ ភាពជួ លនឹងក្បម្ូ ល ចំនួនក្បាក់តែលបានកំណរ់ពីអរិងិជន ឬទ្ញៀវ ដាច់ទដាយត ក
តផ្ែ កទលើទស្វាកម្ម តែលអន កទ ៉ៅ ការឯករាជយផ្ត ល់ជូនតែលអាចរ ួម្បញ្ចល
ូ ជាអាទិ៍ែូចជាការគ្ិរនងេ តែលបានពិពណ៌
ងាាន់នែរបស្់អរិងិជនថាជា "នងេ ទស្វា" "ក្បាក់ទឹកតរ" ឬ "នងេ ែឹកជញ្ជន
ូ "៖
បាទ/ចាស្
ទទ
ទបើបាទ/ចាស្ បញ្ជជក់ភាគ្រយ

ទៅទលើប

ននការគ្ិរនងេ តបបទនេះែល់អរិងិជនតែលនឹងក្រូវបង់ទៅឱ្យអន កទ ៉ៅ ការឯករាជយតែលបទក្ម្ើអរិងិជន ឬទ្ញៀវ៖
5.

នងេ ទែើម្្ម្ម ត (ឧទា រណ៍៖ ស្ាារៈ ការផ្គ រ់ផ្គង់)៖

នងេ ចំណាយទែើម្្ម្ម តតែលទកើរទ ើងកនុងែំទណើរការននការងារតែលបាន
ពណ៌ ក្រូវបានរាយខាងទក្កាម្។
ការចំណាយនីម្ួយៗនឹងក្រូវបង់ស្ក្ាប់
ឬស្ងវ ិញទដាយអងគ ភាពជួ លតម្កក្ម្ិរតែលបានបងាាញ។ ភាជប់ទំព័រ
បតនថ ម្ ក្បស្ិនទបើចាំបាច់។

បង់ទដាយ
អងគ ភាពជួ ល?

ស្ងទដាយ
អងគ ភាពជួ ល?

នងេ ចំណាយតែល
ានែល់អនកទ ៉ៅ ការ
ឯករាជយ?

ក.
ខ្.
គ្.

ប្រសិនបរើការទូទាត់សប្ារ់ថ្លៃចណា
ំ យធម្មតាខុសពីកាលវិភាគទូទាត់ដែលបានពិពណ៌នាបៅក្នងុ ដននក្ទី 3 ខាងបលើ សូម្ពនយល់ថាបក្ើតានរបរៀរណា៖
6.

ការកាត់ក្ង ថ្លៃឈ្នួល ឬការគិតថ្លៃបសវាបនេងបទៀត (ឧទាហរណ៍ ថ្លៃជលួ )៖

សាគល់ក្គ្ប់ការការ់កងក្បាក់ នងេ ឈ្ន ួល ឬការគ្ិរនងេ ទស្វាទផ្សងទទៀរ តែលអងគ ភាពជួ លអាចែកទចញពីក្បាក់ទូទារ់
និងផ្ត ល់ទគ្នលការណ៍ភាជប់ម្កជាម្ួ យស្ក្ាប់ក្បទ្ទននការគ្ិរនងេ ទស្វានីម្ួយៗ ក្បស្ិនទបើាន៖
ការ ិយាល័យស្ដ ង់ដារពលកម្ម ទីក្ក ុង Seattle (8/11/22)
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7.

ភាជប់លកខ ខ្ណឌបតនថ ម្ណាម្ួ យ ក្បស្ិនទបើាន។
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