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ការយិាល័យស្ត ង់ដារពលកម្មនៃទីក្កងុ Seattle (Seattle Office of Labor Standards)   

   

ការជូៃដំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរម្ុៃចាប់ផ ត្ើម្ការងារ (គំរ)ូ 
 

អងគភាពជួលបុគ្គលិកពាណិជជកម្មក្រូវតរផ្តល់ឱ្យទៅអនកទ ៉ៅ ការឯករាជយតែលទ វ្ ើការស្ក្ាប់ខ្ល នួឯង 

តែលស្ថ ិរទក្កាម្បទបបញ្ញរត ិស្ត ីអំពីការការពារអនកទ ៉ៅ ការឯករាជយរបស្់ទីក្កងុ Seattle (Independent Contractor Protections Ordinance, ICP) 

នូវការជូនែំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរ តែលស្ាគ ល់លកខខ្ណឌការងារតែលបានទស្ន ើទ ើង 
និងលកខខ្ណឌ ននការទូទារ់ក្បាក់ម្ុនទពលអនកទ ៉ៅ ការឯករាជយចាប់ទផ្តើម្ទ វ្ ើការ។ 
ការជូនែំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរម្ុនចាប់ទផ្តើម្ការងារទនេះក្រវូតរផ្តល់ជូនជាភាសាអង់ទគ្េស្ 
និងភាសាចម្បងរបស់្អនកទ ៉ៅ ការឯករាជយតែលទទួលព័រ៌ានទ េះ។  

ប ា ប់ពីបានទចញទស្ចកត ីជូនែំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរម្ុនចាប់ទផ្តើម្ការងារទនេះទ ើយ 

អងគភាពជួលអាចផ្តល់ការជូនែំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរទដាយម្ិនានការកំណរ់ជាក់លាក់អំពីការផ្លេ ស្់បត រូ (ឧ. 

ការជូនែំណឹងដាច់ទដាយត កពីទស្ចកត ីជូនែំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរម្ុនចាប់ទផ្តើម្ការងារទែើម្)។ ទទាេះជាយា៉ៅ ងទនេះកត ី 

ក្បស្ិនទបើការផ្លេ ស្់បដ រូក្រវូបានទ វ្ ើទ ើងទៅទលើចំណុចទក្ចើនជាងក្បាំមួ្យ 
តែលរក្មូ្វឱ្យានកន ុងទស្ចកត ីជូនែំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរម្ុនចាប់ទផ្តើម្ការងារ 
អងគភាពជួលក្រវូតរទចញឯកសារតរមួ្យតែលបានតកតក្បជាមួ្យនឹងចំណុចតែលរក្មូ្វឱ្យាន។  

ស្ក្ាប់ព័ត៌ាៃបន្ៃែម្ សូ្ម្ទាក់ទងផៅការយិាល័យស្ត ង់ដារពលកម្ម  (Office of Labor Standards ) នៃទី ក្កងុ Seattle តាម្ផលខ (206) 256-

5297 ឬផម្ើលផៅផគហទំពរ័ https://www.seattle.gov/laborstandards។ 

កាលបរទិចេទទៅនងៃទនេះ៖      

អនកផ ៉ៅ ការឯករាជយ 

1. ទ ម្ េះអនកទ ៉ៅ ការឯករាជយ            

2. ទីតំងននកតនេងអាជីវកម្ម្ម្មតរបស់្អនកទ ៉ៅ ការឯករាជយ៖  
ផ្ល វូ        ទីក្កងុ      រែឋ    ទលខ្កូែរំបន់    

ព័រ៌ានជាជទក្ម្ើស្ (ចំណុចទី 3 និង 4 របស់្អនកទ ៉ៅ ការឯករាជយ)៖ 

3. ក្កមុ្  ុន និង ការទ វ្ ើអាជវីកម្មទក្កាម្ ទ ម្ េះ (ក្បស្ិនទបើាន)៖         

4. ទូរស្ពា៖     អុីតម្ល៖           

អងគភាពជួល 

1. ទ ម្ េះអងគភាពជួល              

2. អាស្យដាឋ នជាក់តស្តងរបស្់អងគភាពជួល  
ផ្ល វូ        ទីក្កងុ      រែឋ    ទលខ្កូែរំបន់    

3. អាស្យដាឋ ននក្បស្ណីយ៍របស់្អងគភាពជួល (ក្បស្ិនទបើខុ្ស្គ្នន )៖  ែូចគ្នន ទៅនឹងអាស្យដាឋ នជាក់តស្ត ង  

ផ្ល វូ        ទីក្កងុ      រែឋ    ទលខ្កូែរំបន់    

4. ទូរស្ពា៖     អុីតម្ល៖           

ទីតាងំការងារ 

គូ្ស្្ីកទាងំអស់្តែលាន ទ ើយរាយបញ្ជ ីទីតំងការងារបតនថម្ [រមួ្ទាងំរំបន់ក្គ្បែណត ប់ ក្បស្ិនទបើាន]។ ្ីកក្បអប់ស្ក្ាប់ជទក្ម្ើស្ 

ម្ិនបានបញ្ជជ ក់/ម្ិនានការដាក់កក្មិ្រទដាយអងគភាពជួល ក្បស្ិនទបើទីតំងការងារ ម្ិនក្រវូបានបញ្ជជ ក់ ឬកំណរ់ទទទ េះ។ 

ភាជ ប់ទំព័របតនថម្ ក្បស្ិនទបើចាំបាច។់ 

កតនេងទ វ្ ើការ្ម្មតរបស្់អនកទ ៉ៅ ការឯករាជយ    អាស្យដាឋ នជាក់តស្តងរបស្់អងគភាពជួល 

រំបន់ក្គ្បែណត ប់ / ទស្វាកម្ម៖      ម្ិនបានបញ្ជជ ក ់/ ម្ិនានការដាក់កក្ម្ិរទដាយក្កមុ្  ុនជួល  

ផ្ល វូ          ទីក្កងុ     រែឋ    ទលខ្កូែរំបន់    

ផ្ល វូ          ទីក្កងុ     រែឋ    ទលខ្កូែរំបន់    

ផ្ល វូ          ទីក្កងុ     រែឋ    ទលខ្កូែរំបន់    

ការពណ៌នាអំពីការងារ 

ពណ៌ អំពីការងារ និង/ឬទស្វាកម្មតែលអនកទ ៉ៅ ការឯករាជយនឹងផ្តល់ជូន។ 

រមួ្បញ្ច លូព័រ៌ានតែលានសារៈស្ំខាន់ចំទពាេះកិចចស្នារបស្់អនក។ ភាជ ប់ទំព័របតនថម្ក្បស្ិនទបើចាំបាច់។ 
ក្បស្ិនទបើការងារក្រូវបានពណ៌ ទៅកន ុងឯកសារទផ្សងទទៀរ ស្ាគ ល់ឯកសារទ េះ ទ ើយភាជ ប់វាម្កជាមួ្យ។ 
រមួ្បញ្ច លូលកខខ្ណឌទាងំអស់្តែលអងគភាពជួលរក្មូ្វឱ្យបំទពញតម្ ម្ុនទពលទ វ្ ើការទូទារ់។  
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ការទូទាត់ក្ាក ់

1. អក្តមួ្យ ឬទក្ចើនននការបង់ក្បាក់ (រាប់បញ្ច លូទាងំទម្គ្ុណរនម្េណាមួ្យ ទគ្នលការណ៍បតក្ម្បក្មួ្លននរនម្េ  

ឬក្បាក់ទលើកទឹកចិរតតម្តែលអាចអនុវរតបាន)៖ 

               

2. មូ្លដាឋ នននការបង់ក្បាក់ (្ីកទាងំអស់្តែលាន)៖ 

តម្ទា៉ៅ ង នងេឈ្ន លួកន ុងមួ្យគ្ទក្ាង  ក្បាក់ទលើកទឹកចិរតតែលម្ិនតម្នតម្ការស្ទក្ម្ច 

តម្នងៃ  អក្តតម្លទធផ្លការងារ  ក្បាក់ទលើកទឹកចិរតតម្ការស្ទក្ម្ច  

តម្ស្បាត  ៍  កនក្ម្ទជើងសារ  ទផ្សងៗ (ពនយល់ខាងទក្កាម្) 

               

               

3. កាលវភិាគ្ទូទារ់ (្ីកក្បអប់មួ្យ ទ ើយបំទពញតផ្នកតែលពាក់ព័នធ )៖ 

 ការទូទារ់ក្បាក់នឹងទ វ្ ើទ ើងកន ុងការបង់ក្បាក់ស្រុបមួ្យទលើកែូចខាងទក្កាម្៖ 

  ការទូទារ់ក្បាក់ទពញនឹងែល់ទពលកំណរ់ក្រឹម្កាលបរទិចេទទនេះ៖        

  (ឬ) 

ទនេះជារទបៀបតែលកាលបរទិចេទទូទារ់ទពញទលញនឹងក្រវូបានកំណរ់៖ 

             

(ឧទា រណ៍៖ 10 នងៃប ា ប់ពីការងារតែលបានពណ៌ ខាងទលើក្រូវបានបញ្ចប់) 

 ការទូទារ់ក្បាក់នឹងក្រូវទ វ្ ើទ ើងជាែំណាក់កាល ប ា ប់ពី្នែល់ែំណាក់កាលតែលបានបញ្ជជ ក់ែូចខាងទក្កាម្៖ 

• $  (ឬ)  % តែលក្រវូបង់កន ុងរយៈទពល    នងៃនន     

           

• $  (ឬ)  % តែលក្រវូបង់កន ុងរយៈទពល    នងៃនន     

           

• ស្ម្រុលយតែលទៅស្ល់នឹងែល់ទពលកំណរ់កន ុងរយៈទពល           នងៃពីទពលបញ្ចប់ននចំណុចតែលទៅស្ល់ទាងំអស្់ 
តែលក្រូវបានរមួ្បញ្ច លូទៅកន ុងការពណ៌ ការងារតែលបានផ្តល់ឱ្យខាងទលើ។ 

4. ទគ្នលការណ៍ក្បាក់ទឹកតរ និងនងេទស្វា៖  

• អងគភាពជួលានទគ្នលការណ៍ ឬការអនុវរតតែលក្គ្ប់ក្គ្ងការផ្តល់ក្បាក់ទឹកតរ៖     បាទ/ចាស្  ទទ  

ក្បស្ិនទបើបាទ/ចាស្ សូ្ម្ពណ៌ អំពីទគ្នលការណ៍ទនេះ។ ក្បស្ិនទបើអាច រមួ្បញ្ច លូការតចករំតលក 

ឬការដាក់បញ្ច លូគ្នន ននក្បាក់ទឹកតរ។ បញ្ជជ ក់យា៉ៅ ងទោចណាស់្ថាទរើក្បាក់ទឹកតរទនេះនឹងក្រូវបានរកាទុកទដាយអងគភាពជួល 
រកាទុកទដាយអនកទ ៉ៅ ការឯករាជយ ឬបំតបករវាងភាគ្ី ក្ពម្ទាងំភាគ្រយននការតបងតចក។ 
ក្បស្ិនទបើទគ្នលការណ៍តែលានព័រ៌ានទនេះក្រូវបានរកទ ើញទៅកន ុងឯកសារទផ្សងទទៀរ សូ្ម្ទ វ្ ើការស្ាគ ល់ ទ ើយភាជ ប់វា។  

              

• អងគភាពជួលនឹងក្បមូ្ល ចំនួនក្បាក់តែលបានកំណរ់ពីអរិងិជន ឬទ្ញៀវ ដាច់ទដាយត ក 
តផ្ែកទលើទស្វាកម្មតែលអនកទ ៉ៅ ការឯករាជយផ្តល់ជូនតែលអាចរមួ្បញ្ច លូជាអាទិ៍ែូចជាការគិ្រនងេតែលបានពិពណ៌ ទៅទលើប

ងាា ន់នែរបស់្អរិងិជនថាជា "នងេទស្វា" "ក្បាក់ទឹកតរ" ឬ "នងេែឹកជញ្ជ នូ"៖    បាទ/ចាស្  ទទ  

ទបើបាទ/ចាស្ បញ្ជជ ក់ភាគ្រយ 

ននការគ្ិរនងេតបបទនេះែល់អរិងិជនតែលនឹងក្រវូបង់ទៅឱ្យអនកទ ៉ៅ ការឯករាជយតែលបទក្ម្ើអរិងិជន ឬទ្ញៀវ៖   
        

5. នងេទែើម្្ម្មត (ឧទា រណ៍៖ ស្ាា រៈ ការផ្គរ់ផ្គង់)៖  

នងេចំណាយទែើម្្ម្មតតែលទកើរទ ើងកន ុងែំទណើរការននការងារតែលបាន 
ពណ៌ ក្រវូបានរាយខាងទក្កាម្។ 
ការចំណាយនីមួ្យៗនឹងក្រូវបង់ស្ក្ាប់ 
ឬស្ងវញិទដាយអងគភាពជួលតម្កក្មិ្រតែលបានបងាា ញ។ ភាជ ប់ទំព័រ 
បតនថម្ ក្បស្ិនទបើចាំបាច់។ 

បង់ទដាយ 

អងគភាពជួល? 

ស្ងទដាយ 

អងគភាពជួល? 

នងេចំណាយតែល 
ានែល់អនកទ ៉ៅ ការ 

ឯករាជយ? 

ក.           
   

ខ្.         
   

គ្.         
   

ប្រសិនបរើការទូទាត់សប្ារ់ថ្លៃចណំាយធម្មតាខុសពីកាលវភិាគទូទាត់ដែលបានពិពណ៌នាបៅក្នងុដននក្ទី 3 ខាងបលើ សូម្ពនយល់ថាបក្ើតានរបរៀរណា៖  

   

6. ការកាត់ក្ង ថ្លៃឈ្នួល ឬការគិតថ្លៃបសវាបនេងបទៀត (ឧទាហរណ៍ ថ្លៃជលួ)៖ 

សាគ ល់ក្គ្ប់ការការ់កងក្បាក់ នងេឈ្ន លួ ឬការគិ្រនងេទស្វាទផ្សងទទៀរ តែលអងគភាពជួលអាចែកទចញពីក្បាក់ទូទារ់ 

និងផ្តល់ទគ្នលការណ៍ភាជ ប់ម្កជាមួ្យស្ក្ាប់ក្បទ្ទននការគិ្រនងេទស្វានីមួ្យៗ ក្បស្ិនទបើាន៖     
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7. ភាជ ប់លកខខ្ណឌ បតនថម្ណាមួ្យ ក្បស្ិនទបើាន។ 


