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ការធានារ៉ាប់រងអ្នកា្វើដំា�ើរាៅមកពីផ្ទះទៅកា្លែងា្វើការ

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

ថ្ាក់ ទី 1 ថ្ាក់ ទី 2 ថ្ាក់ ទី 3

ទំហំនិាោជក 
និាោជិត ទ្វើការ  ែូច អ្នក ទ្វើ ការ ទពញ ទរា៉ាង  

(FTEs) ទៅ ទូទាំង ពិភព ទលាក 

រហូតែល់ទៅ 49
FTEs

50 – 249
FTEs

250+
FTEs

ចំ្ួ្ បង្គរ ន្  PSST
ក្ននុង ចំ្ួនារា៉ាង ដែល រា្ ទ្វើ ការ 

1 ម៉ោង 
ក្ននុង  40 ទរា៉ាង 

1 ម៉ោង 
ក្ននុង  40 ទរា៉ាង 

1 ម៉ោង 
ក្ននុង  30 ទរា៉ាង 

ចំ្ួ្ PSST ទលើក ប ្្ត ដែល មិ្ 
ទា្់ រា្ ទត្រើ ត្រាស់ 

ក្ននុង មួយ ឆ្ាំ 
40 ម៉ោង 56 ម៉ោង 72 ម៉ោង **

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

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

ទពល រា្ជំងឺ៖ លក្ខខណ្ឌ សុខភាព ផលែលូេ  
ចិត្ត ្ ិង ផលែលូ េកាយ រួមរា្ ការ ណាត់ ជួប ត្គរូ
ទពទាយ  ជា ទដើម 

ទពលាេលាសុេត្ិភាព ៖ មូលាហតុ ដែល ពាក់ព័្្ធ ្ ឹង 
អំា�ើ ហឹងាសា ក្ននុង ត្គរួសារ  ការ រំទលាភ បំពា្ ផលែលូេ ទភទ  ការ 
ឃ្ាំ ទ�ើល ក្ននុង ទចតនា មិ្ល្អ ឬ បញ្ា សុខភាព  
សាធារណៈ *

តាមរូេឲាយរា្ចាបាប់ឈប់សារាកដែលទទួលរា្ត្រាក់កាត្មសារាប់បញ្ាសុខភាពឬសុេត្ិភាព

និាោជក  ត្តរូេ ផ្តល់ ចាបាប ់ឈប់ សារាក  ដែល ទទួល រា្ ត្រាក់ កាត្ម    ទៅ ឲាយ និាោជិត   
ទដើមាប ីទ�ើល ដថទាំ ខលែនួ្ ពួកាគ ផ្ាល់  ឬ សរាជិក  ត្គរួសារ ។

SMC 14.16

ការសារាកពាយារាលជំងឺដែលទទួលរា្ត្រាក់កាត្ម្ ិង
ទពលាេលាសុេត្ិភាព

និាោជក  ត្តរូេ រា្ ទគ តាមរូេ ឲាយ ៖
ព្ាយារ  ការ ត្តរួត ពិ្ិតាយា�ើល  សាេរា បទ  

ឧត្កិែ្ឋ  រហូត ែល់ ទត្កាយ  ការ ត្តរួត  ពិ្ិតាយ  អ្នក 

ដាក់ សុំ ការងារ  សារាប់  លក្ខណៈសមាបត្តិ  
អបាបបររា   រួចរល់ 

 អ្ុេត្ត  រាម ្ ីតិេិធ ីនានា មុ្ ទពល ចាត់ េិធា្ 

ការ ធ្ង្់ធ្ងរ  ទដាយ ដផ្អក ទាំង ត្សុង ទៅ រាម ការ 
ត្តរួតពិ្ិតាយ សាេរា បទ ឧត្កិែ្ឋ ៖

រា្ ករណី  ទលើកាលង មួយ ចំ្ួ្  ែូចជា 
ការងារ   នានា ដែល  មិ្រា្  ការ ត្តរូតពិ្ិតាយ  ទលើ 
ការ ទត្រើារាស់ កុរារ ទត្កាមអាយុ  16 ឆ្ាំ អ្នក 
ដែល រា្ ពិការភាព ដផ្នកលូតលាស់  ឬ ម្ុសាស 
ទពញ េ័យ ដែល ងាយ  រង ទត្រទះ ជាទដើម 

រារាម    ៖

•  ការ  ផាសាពវផាសាយ ការងារ ដែល មិ្ រួម បញ្លូល អ្នក 
ដាក់ ពាកាយ ទ្្នើសុំ  ដែល រានាបេត្ត ិ  ជាប់  ទទាស 
្ិងធា្ាប់រា្   ចាប់ ខលែនួ្ 

•  ការ  ដាក់ ពាកាយសុំ ការងារ ដែល រា្ សំណួរ 
អំពីាបេត្តិន្  ការ ជាប់   ទទាស ្ ិង  ការ ចាប់ ខលែនួ្  
ទលើកាលង ដត និាោជក រា្  ត្តរួត ពិ្ិតាយ អ្នក  
ដាក់ សុំ ការងារ  សារាប់ លក្ខណៈសមាបត្តិ  
អបាបបររា 

•  ការ បដិាសធ ការងារ  (ឬ េិធា្ការ ធ្ង្់ធ្ងរ  ដាទ 
ទផាសង ទ�ៀត ដផ្នក ការងារ ) ដផ្អក ទាំង ត្សុង ទលើ 
កំណត់ារា ន្ ការចាំ ខលែនួ្ 

កំណត់ការទត្រើារាស់កំណត់ារា

SMC 14.17
ការទត្រើសបុគ្គលិកឲាយចូលរាត្�ើការងារាដា

យទទួលរា្ឱកាសទ្មើរ្ា

•បង់ារាក់ឈ្ននួលអបាបបររា
•បង់ត្រាក់ដថមទរា៉ាង
•បង់ារាក់សារាប់ទពលទេលាសារាកពីការងារ
•បង់ារាក់រាមចំ្ួ្ដែលរា្ស្ាយា
•បង់ារាក់សារាប់ការងារទត្រៅទរា៉ាងទ្វើការ
•បង់ារាក់ទឹកដត

ព័ត៌រា្ ជាលាយលក្ខណ៍ អកាសរ  ត្តរូេ រួម បញ្លូល ្ ូេ ៖ 
• ទ្មាទះ ្ ិង ព័ត៌រា្ ទំនាក់ ទំ្ង របស់ និាោជក 

• អត្រាននារាក់ឈ្ននួលរបស់និាោជិកសិទ្ធិទទួលរា្ការរការាក់ចំណូលារា៉ាងបា្្មមូលដា្ា
នា្ការារើការាក់(គិតជាទរា៉ាងរា�ាេ្ត្បចាំនថ្ងត្បចាំសរា្ាហ៍ឬត្រាក់កាត្�ារើងសារ)្ិងការប
ង់ារាក់ាបចាំនថ្ងជាត្បចាំ

• ការ ព្ាយល់ារលនាោរាយត្រាក់ ទឹកាត   របស់ និាោជក 

• ទ្វើ  ររាយការណ៍លម្អិត ស្តីពី ព័ត៌រា្  ទរើការាក ់ ទៅ  នថ្ង ទរើការាក ់

ឧទាហរណ៍ ន្ លក្ខខណ្ឌ តាមរូេ  ការ ទរើក ត្រាក់ ៖

និាោជកាែលរា្និាោជិកចាប់ព ី20 នាក់ឬទត្រើ្ជាងា្ទះដែលា្វើការជាមធាយម10 
ទរា៉ាងឬទត្រើ្ជាងា្ទះក្ននុងមួយសរា្ាហ៍ត្តរូវាតផ្តល់ជូ្ែល់និាោជិក្ ូេលទ្ធភាពក្ននុងការកាត់ថ្
នលចំណាយាលើការា្វើដំា�ើរសាធារណៈឬការជិទះរថយ្្តរួមរ្ាទចញពីារាក់ឈ្ននួលាែលអា
ចជាប់ព្្ធរបស់និាោជិករហូតែល់កាមិតអតិបររាដែលត្តរូេរា្អ្ុញ្ាតាដាយចាបាប់ព្្ធស
ហព័្្ធ។ទដើមាបីរំាពញរាមតាមរូេការា្ទះនិាោជកអាចផ្តល់ប័ណ្ណជិទះរថយ្្តជំ្ួសាែលត្តរូេរា
្ឧបត្ម្ភធ្ោ៉ាងាពញាលញឬទដាយាផ្នក។និាោជកាតរូេផ្តល់អត្ារាោជន៍ា្ទះក្ននុងរយៈ

ទពល 60 ន្្ងានាថ្ងត្បតិទិនាែលគិតចាប់ពីាថ្ងនិាោជិកចារ់ា្្តើមការងារ។

និាោជក ត្តរូេ  បង់ាថលែ សំណង ការខូច ខាត ទាំង អស់ ដែល ជំពាក់ក្ននុងាថ្ងទូទា
ត់ ត្រាក់ ជា ទ�ៀតទាត ់្ិង ត្បគល់ ជូ្  ្ ូេ ព័ត៌រា្ ជាលាយលក្ខណ៍ អ

កាសរ  ែល់ និាោជិត អំព ីការងារ ្ ិង ត្រាក់   ឈ្ននួល របស់ ពួកាគ ។

ផ្តល់្ ូេការការពារត្បឆំង្ ឹងត្រាក់ឈ្ននួលរាត់បង់
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ការលួចារាក់ឈ្ននួល

ទំហំនិាោជក 
រប ់ចំ្ួ្និាោជិត សរុប ន្ និាោ
ជក ទៅ ទូទាំង ពិភព ទលាក ។ សារាប់ 
ត្កុមហ៊ុ្ ទិញ សិទ្ធិផ្ាច់មុខ  
(franchises) ត្តរូេ រប់ ចំ្ួ្ 
និាោជិត  ទាំង អស់ ទៅ ក្ននុងបណា្ាញ 
ត្កុមហ៊ុ្ទិញ សិទ្ធិផ្ាច់មុខ 

អត្ារាោជន៍ាផ្នកាថទាំសុខ
ភាព-និាោជកខា្ាតតូច 
ទដើមាបីទូទាត់អត្រាទរា៉ាងទាបជាងា្ទះ
ការបង់ារាក់របស់និាោជកខា្ាតតូច
ត្តរូវាតា្វើដផ្ការសារាប់កាមិតារា
ក់ឬអត្ារាោជ្៍ខ្ពស់ាផ្នកាថទាំសុ
ខភាពែូចាែលរា្កំណត់ាដាយច្
រាប់ាថទាំដែលរា្តាមលែសមរមាយរប
ស់សហព័្្ធ។

និាោជកតូចៗ
(500 ឬនិាោជិកតិចជាងា្ទះ)

ទតើ និាោជក ត្តរូេ បង់ារាក់ោ៉ាង តិច  $2.25 ក្ននុងមួយារា៉ាង  សារាប់  
អត្ារាោជ្ ៍ទេជ្ជសាសស្ត របស់ និាោជិត រា្ាក់ ៗ ដមនាទ ្ិង/ឬ ទតើ ្ ិ 

ទោជិត ទទួល រា្ ត្រាក់ទឹក ដត ោ៉ាង តិច  $2.25 ក្ននុងមួយ ទរា៉ាង ដែរ ឬទទ?

ទទ បាទ/ចាស

$15.75
ក្ននុងមួយទរា៉ាង

$13.50
ក្ននុងមួយទរា៉ាង

កំណត ់ត្រាក់ ឈ្ននួល អបាបបររា សារាប់ និាោជិត 

SMC 14.19

ត្រាក់ឈ្ននួលអបាបបររា

(កុរារ ឪពុក/រា្ាយ ប្តីត្បព្្ធ  នែគូរស់ ទៅ ជា មួយ រ្ា  ដែល រា្ ចុទះ បញ្ជី  ជីែូ្/ជីរា ទៅ បងប្អលូ្)និាោជកធំៗ
(501 ឬនិាោជិកាត្រើនា�ៀត)

$16.39
ក្ននុងមួយទរា៉ាង

•បង់ារាក់នថលែទសវា(ទលើកាលងដតរា្ដចងទៅទលើ
េិក្កយរាតទទួលត្រាក់ឬបញ្ជីដែលមិ្ត្តរូេបង់ទៅ
និាោជិតដែលរាត្�ើការជូ្អតិថិជ្)

•ការទូទាត់សងទលើចំណាយរបស់និាោជក
•ពុំរា្កំហុសក្ននុងការទ្វើចំណាត់ថ្ាក់និាោជិត

 »  និាោជកខា្ាតតូចមិ្អាចបង់អ
ត្រាទាបរានាទត្បសិនារើ
និាោជិកបដិាសធឬមិ្រា្សិទ្ធិ
ទទួលរា្អត្ារាោជន៍ាផ្នកាថ
ទាំសុខភាព។

 »  ផ្តល់ ្ ូេ ឱកាស ក្ននុង ការ ព្ាយល់  ឬ ទ្វើ ការ ដក 
តាមរូេ ព័ត៌រា្ ត្តរួត ពិ្ិតាយ   សាេរា បទ ឧត្កិែ្ឋ 

 »  រកាសាទុក មុខ តំាណង   ឲាយ ទៅ �ំា្រ ោ៉ាង តិច 
ពីរ នថ្ង ទ្វើ ការ 

 »  រា្មូល ទហតុ អាជីេកមម ត្សប ចាបាប ់ដែល  
បងា្ាញ ថ ការ ទត្រើស ទរើស បុគ្គល ទនាទះ ឲាយ 
ចូល រាត្�ើការ ្ ឹង ទ្វើ ឲាយ ប៉ទះ ពាល់ ែល់ 
អាជីេកមម ឬ ប៉ទះ ពាល់ ែល់ សមត្ភាព របស់ 
និាោជិត ក្ននុង រំាពញ ការងារ 

និាោជិត
ដាកប់ណ្តឹ ងជាមយួ OLS ឬដាកប់ណ្តឹ ង 
នៅក្នុងតនុលាការ  
និាោជក
ទទួលបានជំនួយនលើការអននុវត្ច្បាបអ់ននុនលាម
និង/ឬទទួលបានការបណ្នុ ុះ បណ្្ល

810 THIRD AVE, SUITE 375
SEATTLE, WA 98104

 ទរា៉ាង៖ ទរា៉ាង 8 ត្ពឹក–5 លា្ាច  (ច្ ្–សុត្ក )
LABORSTANDARDS@SEATTLE.GOV

OFFICE OF LABOR STANDARDS

ទំនាក់ទំ្ងមកកាន់ាយើងខ្នុំ

ផ្ាំងផូស្័រ ទ្ទះ  ត្តរូេ ដាក់ រាំង បងា្ាញ ទៅ កា្លែង ដែល ងាយត្សួល កត់សរា្ាល់ ទៅ កា្លែង ទ្វើ ការ  
ជា ភាសាអង់ាគលែស  ្ិង ភាសា(ទផាសង ៗ )  ដែល និាោជិត ្ ិោយ ទៅ កា្លែង ទ្វើ ការ ។

ការិោល័យ ស្តង់ដារ ការងារ  ផ្តល់ជូ្្ូេ ការ បកាត្បឯកសារ ការបកាត្បផ្ាល់រាត់ ្ិង កា្លែង សា្ាក់ ទៅ 
សារាប់ ជនាែល រា្ ពិការភាព។

ទបសកកមម  ន្ ការិោល័យ ស្តង់ដារ ការងារ  (Office of Labor Standards) គឺ ទ្វើ ឲាយ រា្ ភាព 
ត្រា្ើរ ទ�ើង  ន្ ស្តង់ដារ ការងារ រាមរយៈ ការ ចូល រួម ដផ្នកអាជីេកមម  ្ ិង សហគម្៍ ដែល រា្ ការ គិត គូរ 
រា្ ែិត ែល់    ការ រាង្កើត ទរលនាោរាយ ដែល រា្ ការ នច្ន ត្បឌិត  ្ិង ការ ពាងឹង ការ អ្ុេត្ត ចាបាប ់
ជាយុទ្ធសាសស្ត  ជា មួយ ្ ឹង ការ ទប្តជា្ាចិត្ត  ទ្វើ ឲាយ រា្ យុត្តិធម ៌ ដផ្នក ជាតិ សាស្៍ ្ិង សង្គម ។

បទបាបញ្ញត្ត ិចាបាប ់ស្តង់ដារ ការងារ ទីាកុង Seattle ឆ្ាំ 2020 

បទបាបញ្ញត្តិចាបាប ់ទាំង ទ្ទះ ត្គបែណ្តប ់ទលើ ត្គប ់និាោជិត ទាំង អស់ ដែល រាត្�ើការងារ ទៅ ក្ននុង ដែ្កំណត ់របស់ ទីាកុង SEATTLE ទដាយមិ្គិត ពី សា្ា្ភាព អានា្ាត្រាេស្៍ របស់ និាោជិត ឬ ទីកា្លែង និាោជក របស់ ពួកាគ ទនាទះ ទទ។

    និាោជកាតរូេ អ្ុេត្ត រាម ចាបាប ់ទាំង អស់ ទ្ទះ។ ការសងសឹក គឺជា អំា�ើ ខុសចាបាប់។ 


