ការ ិយាល័យស្តង់ដារពលកម្ម នៃទីក្ក ុង Seattle (Seattle Office of Labor Standards)
សស្ចកត ីជូៃដំណឹងជាលាយលកខ ណ៍អកសរ – ព័ត៌មាៃអំពីការទូ ទាត់ក្ាក់ដដលមាៃរាយលម្អ ិត (គំរ ូ)
អងគ ភាពជួ លបុគ្គលិរពាណិជជរម្ម ក្រូវតរផ្ត ល់ឱ្យទៅអន រទ ៉ៅ ការឯររាជយតែលទ្វ ើការស្ក្ាប់ខ្ល ួនឯង
តែលស្ថ ិរទក្កាម្បទបបញ្ញ រត ិស្តីអំពីការការពារអន រទ ៉ៅ ការឯររាជយរបស្់ទីក្រ ុង Seattle (Independent Contractor Protections Ordinance, ICP)
នូ វការជូ នែំណឹងជាលាយលរខ ណ៍អរសរ តែលផ្ត ល់ឱ្យនូ វព័រ៌ានតែលានរាយលម្អ ិរជារ់លារ់
រាល់ទពលទ្វ ើការទូ ទារ់ក្ារ់ទៅឱ្យអន រទ ៉ៅ ការឯររាជយ។ ការជូ នែំណឹងជាលាយលរខ ណ៍អរសរទនេះក្រូវតរទ្វ ើទ ើងជាភាសាអង់ទគ្េ ស្
និងភាសាចម្បងរបស្់អនរទ ៉ៅ ការឯររាជយតែលទទួ លព័រ៌ានទ េះ។
អងគ ភាពជួ លក្រូវានជំរុញទឹរចិរតឱ្យផ្ត ល់ែំណឹងែល់កា រ ិយាល័យស្ត ង់ដារពលរម្ម (Office of Labor Standards)
ក្បស្ិនទបើក្រូវការចាប់ចម្េ ងបរតក្បននឯរសារទនេះ។ ស្ក្មាប់ព័ត៌មាៃបដៃែ ម្ ស្ូម្ទាក់ទងសៅការ ិយាល័យស្តង់ដារពលកម្ម នៃទីក្ក ុង
Seattle តាម្សលខ (206) 256-5297 ឬសម្ើលសៅសគហទំព័រ https://www.seattle.gov/laborstandards។

ព័ត៌មាៃការទូ ទាត់ក្ាក់ដដលមាៃរាយលម្អ ិត
ការទូ ទាត់ក្ាក់ក្តូវដតបំសពញតាម្លកខ ៃតក
ិ ៈ
ដដលាៃក្ពម្សក្ពៀងគ្នាសដាយភាគីទាង
ំ ពីរកនុងការជូៃដំណឹងជាលាយលកខ ណ៍អកសរម្ុៃចាប់ស្តម្
ើ ការងារ
A.

កាលបរ ិទចេ ទទៅនងៃ ទនេះ

B.

ទ្មេះអន រទ ៉ៅ ការឯររាជយ

C.

ទ្មេះអងគ ភាពជួ ល

D.

ការពណ៌ អំពីការងារទក្កាម្ការទូ ទារ់ក្ារ់
(ឧទាហរណ៍ ទា៉ៅង និងកាលបរ ិទចេ ទទ្វ ើការ
ការពណ៌ អំពីគ្ទក្ាង ឬរិចចការតែលានបញ្ច ប់
ចំនួនបង់រំលស្់ស្ក្ាប់ែំណារ់កាលរបស្់រិចចស្នា
ឬរ ួម្បញ្ចល
ូ ការពិពណ៌ ការងារ
ែូ ចតែលានតចងរនុង វ ិរក យបក្រជារ់លារ់)

E.

ទីតំងការងារទក្កាម្ការទូ ទារ់ក្ារ់

F.

ការទូ ទាត់ក្ាក់

ចំៃួៃ

ការទូ ទារ់តម្អក្ត និងម្ូ លដាាន -បញ្ជជរ់ទម្គ្ុណរនម្េ ណាម្ួ យ
ទោលការណ៍រំណរ់រនម្េ អទងរ
ឬក្ារ់ទលើរទឹរចិរតតម្តែលអាចអនុវរត ាន
៖
•
ក្រឹម្ទា៉ៅង
•
ក្រឹម្នងៃ
•
ក្រឹម្ស្ាតហ៍
•
នងេ ទស្វារនុងម្ួ យគ្ទក្ាង
•
អក្តតម្លទធ ផ្លការងារ
•
រនក្ម្ទជើងសារ
•
ក្ារ់ទលើរទឹរចិរតម្ិនតម្ការស្ទក្ម្
ច
•
ក្ារ់ទលើរទឹរចិរតតម្ការស្ទក្ម្ច
•
ទផ្សងទទៀរ (ចូ របញ្ជជរ់)

$

= ___ (#) ទា៉ៅងទៅអក្តនងេ ទស្វាចំនួន $___/ទា៉ៅង

$

= ___ (#) នងៃ រនុងអក្តនងេ ទស្វាចំនួន $___/នងៃ

$

= ___ (#) ស្ាតហ៍រនុងអក្តនងេ ទស្វាចំនួន $___/ស្ាតហ៍

$

= ___ (#) គ្ទក្ាងទៅនងេ ឈ្ន ួលចំនួន $___/គ្ទក្ាង

$

= ___ (#) លទធ ផ្លការងារទៅអក្តនងេ ឈ្ន ួល $___/ែុំ

$

= រនក្ម្ទជើងសារទៅអក្ត ______% ននការលរ់ចំនួន $_____

$

= ទលើស្ក្ារ់ទលើរទឹរចិរតននទោលទៅចំនួន $___

$

= ក្ារ់រងាវន់ននការបញ្ច ប់ការងារានរហ័ស្ $___

$

= ទផ្សងទទៀរ (ចូ របញ្ជជរ់)៖
____________________________________________
____________________________________________

2)

ការបង់ក្ារ់ទឹរតរ (ទបើាន)

$

= ក្ារ់ទឹរតរ

3)

ការទូ ទារ់នងេ ទស្វា (ទបើាន)

$

= ការទូ ទារ់នងេ ទស្វា

4)

នងេ ចំណាយតែលានរាយខ្ទ ង់ចំណាយ
តែលក្រូវស្ងម្រវ ិញ (ទបើាន) –
បញ្ជជរ់នងេ ចំណាយនីម្ួយៗ

$

= ស្ំណងទលើនងេ ចំណាយចំនួន _________

$

= ស្ំណងទលើនងេ ចំណាយចំនួន _________

1)

ការទូ ទារ់ស្រុបែុល
G.

ការពណ៌នា៖ ស្ូម្សម្ើលឧទាហរណ៍ជាអកសរសក្ទត

ការការ់ក្ារ់ នងេ ទស្វា ឬការគ្ិរនងេ ទផ្សងទទៀរ
តែលានរាយខ្ទ ង់ចំណាយ
(ក្បស្ិនទបើអាច) - បញ្ជជរ់ការការ់រងនីម្ួយ
នងេ ឈ្ន ួល និងនងេ ទស្វាទផ្សងទទៀរ
ការទូ ទាត់ស្រុបស្ុទធ

ការ ិយាល័យស្ដ ង់ដារការងារទីក្រ ុង Seattle (8/11/2022)

$
$

= ការការ់រងស្ក្ាប់ ___________

$

= នងេ ទស្វាស្ក្ាប់ ___________

$

= ការគ្ិរនងេ ទផ្សងទទៀរស្ក្ាប់ ___________

$

