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មសវាកម្ម រកសាការស ង៉ា ត់ និង ឥត គិតថ្លៃ
• ការមស៊ើុបអមងកេត ពាក្យ បណ្រឹ ង។

• ការ ចុះ ជួប កម្មករ និមោជិកដល់ មូលដ្ឋា ន។

• ជំនួយ បមចចេកមេស សព៉ប់  អាជីវកម្មនានា។

• ធនធាន និង ការ បញូ្ន បន្ត។

៉ន ផ្ល់្ ជូន ការ បកបពប ផ្្ទ ល់៉ត់ បកបពប ឯកសារ និង កបនលៃង 

សានា ក់មៅ។

ដ្ក់ ពាក្យ បណ្រឹ ង ជាមួយ នរឹង ការោិល័យ សង់្ដ្រ ការងារ
(Office of Labor Standards)

–ឬ– ដ្ក់ ពាក្យ បណ្រឹ ង មៅ តុល្ការ មៅ ថ ង្ា ឬ បនា្ទ ប់ ្ ី ថ្ងា៖*

• 1 មមសា 2016 សព៉ប់ និមោជក បដល ៉ ន និមោជិក 50 ឬ មពចើន ជាងមនះ

• 1 មមសា 2017 សព៉ប់ និមោជក បដល ៉ ន និមោជិក តិចជាង 50  
*ពាក្យបណ្រឹ ងអាចពតរូវបានដ្ក់ចំមពាះបតបេមល្មើសមលើពបាក់ឈនាួលអប្បបរ៉, មោរលួចពបាក់ឈនាួល, 

និងបេមល្មើសមលើម្លឈឺនិងម្លសុវត្ិភា្មដ្យេេួលបានពបាក់ឈនាួលបោុម ណ្ ះ។

រាយការណ៍

បេមល្មើស

និមោជក ពតរូវបត មោរ្ តាម ចបាប់ ទំាង មនះ។ ការសងសរឹក គឺ ខុស ចបាប់។

ម្ល ឈឺ៖ ជា ស្ានភា្ សុខភា្ ផ្លៃូវ កាយ ឬ

ផ្លៃូវចិត្ត បដល រមួ ៉ ន ការ្ត់ជួបម្េ្យ។

ម្ល សុវត្ិភា្៖ មូលមេតុ ពាក់្័ន្ធ នរឹង

អំម ើ្េិងសា កនាុង ពគរួសារ, ការវាយពបហារ ផ្លៃូវ មេេ, 

ការឈលៃបោប់ ឬ បញ្ហា  សុវត្ិភា្ មៅ េីសាធារណៈ 

មផ្សេងៗមេៀត។*

តពមរូវ ឲ្យ ៉ ន ពបាក់ ឈនាួលសព៉ប់ ម្ល ឈប់ សព៉ក មដ្យ សារ បញ្ហា  សុខភា្ ឬ សុវត្ិភា្

និមោជក ពតរូវ បត ផ្ល់្ ឲ្យ និមោជិកនូវ ការ ឈប់ សព៉ក មដ្យ េេួល បាន 
ពបាក់ ឈនាួល  មដើម្បី មមើល ប្ ខលៃួន្ួកមគ ឬ ស៉ជិក ពគរួសារ របស់ ្ ួកមគ។

SMC 14.16

 ម្ល ឈឺនិង  ម្លសុវត្ិភា្ មដ្យ េេួល  
បាន ពបាក់ ឈនាួល

និមោជក ពតរូវ៖
្នយា ការ  ្ ិនិត្យ ពបវត្តិរបូបេ ឧពកិដឋា 

រេូត បនា្ទ ប់ ្ ី ការ  ពតរួត ្ ិនិត្យ អនាក ដ្ក់

ពាក្យ មលើ គុណវឌុ្ិ អប្បបរ៉រចួ សិន។

អនុវត្ត តាម នីតិវធីិ មុន នរឹង ោត់ វធិានការ  

ពបឆំាង ្ មួយ មដ្យ បផ្អែក បត មៅមលើ   

ការ  ្ ិនិត្យ ពបវត្តិរបូបេ ឧពកិដឋាមនាះ៖

» ផ្្ល់ ឱកាស ឲ្យ ្ ន្យល់ ឬ បកតពមរូវ
្័ត៌៉ន ស្ី្ីការ  ្ ិនិត្យ ពបវត្តិរបូបេ
ឧពកិដឋា។

» រកសា មុខតំបណងមនាះ ឲ្យមៅ េំមនរ
រយៈម្ល ោោ ង មហាច ្ ីរ ថ្ងា មធវើការ។

» ៉ន មូលមេតុ បផ្នាក អាជីវកម្ម ពតរឹមពតរូវ
បដល ថា ការ ជួល បុគ្គល មនាះ នរឹង បងកេ 
មពោះ ដល់ អាជីវកម្ម ឬ បោះពាល់ ដល់
សមត្ភា្ និមោជិកមនាះ កនាុង ការ
បំម្ញ ការងារ។

ការមលើកបលង មួយ ចំនួន ពតរូវ អនុវត្ត រមួ៉ន

ការងារ ទំាង ឡាយ ្  បដល អាច  ចូល មដ្យ

ោ្ម ន ការ ពតរួត ្ ិនិត្យ មៅ ជួប  មក្មងៗ អាយុ

មពកាម 16 ឆានា ំ, ជន្ិការ ខួរកបាល ឬ មនុសសេ 

ម្ញវយ័ ងាយ រងមពោះ។

ហាម៖

• ការ ផ្សេ្វផ្សាយ ការងារ ទំាង ឡាយ ្   បដល
មិន រាប់ បញចេូ ល អនាក ដ្ក់ ពាក្យ បដល ៉ ន  កំណត់
ពតា ការ កាត់មទាស ឬ  ការ ោប់ ខលៃួន។

•  ពាក្យ  សំុ ការងារ  បដល ៉ ន សំណួរ អំ្ី   កំណត់
ពតា ការ កាត់មទាស ឬ ការ ោប់ ខលៃួន មលើកបលង
និមោជក បាន ពតរួត ្ ិនិត្យ អនាក ដ្ក់ ពាក្យ មលើ
គុណវឌុ្ិ អប្បបរ៉ រចួមេើយ។

• ការបដិមសធ ការងារ (ឬ ចំ្ត់ការបផ្នាក
ការងារ បដល ៉ ន លក្ខណៈពបឆំាង  
មផ្សេងមេៀត) មដ្យ បផ្អែក បត មៅមលើ   កំណត់ ពតា
ការ ោប់ ខលៃួនមនាះ។

ដ្ក់ កពមិត ការ មពបើ ពបាស់ កំណត់ ពតា ការ កាត់មទាស និង ការ ោប់ ខលៃួន
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ឱកាស ការងារ មដ្យ យុត្តិធម៌

• បង់ ពបាក់ ឈនាួល អប្បបរ៉។

• បង់  ពបាក់ បបន្ម ម ោ៉ ង។

• ផ្្ល់ ម្ល សព៉ក ្ ី ការងារ។

• បង់ ពបាក់  តាម ចំនួន បដល បាន សនយា។

• បង់ពបាក់   សព៉ប់ ការ មធវើការ មពកាយ ម ោ៉ ង
ការងារ។

• បង់ពបាក់ េរឹកបតឬធីប បដលរកបាន។

• មបើកពបាក់ ឲ្យ និមោជិកវញិ សព៉ប់ ការ
ចំ្យ។

• បបងបចក  និមោជកមដ្យ ពតរឹម ពតរូវ។ កំុ បបងបចក  
ខុស ថា ជា អនាកម៉ោការ ឯករាជ្យ។

្័ត៌៉ន ជាល្យលក្ខណ៍អកសេរ  ពតរូវ រមួបញចេូ ល៖

• ម ្្ម ះ និង ្ ័ត៌៉ន េំនាក់េំនង របស់ និមោជក។

• អពតា ពបាក់ឈនាួល របស់ និមោជក, ភា្ ៉ ន សិេ្ធិ េេួល បាន  ពបាក់ បបន្ម ម ោ៉ ង, មូលដ្ឋា នគិត  ពបាក់
ឈនាួល (ម ោ៉ ង, មវន, ថ្ងា, សប្ាេ៍, កថពមមជើងសារ) និង ថ្ងា មបើក ពបាក់ ឈនាួល ជា ធម្មតា។

• ការ្ន្យល់ ្ ី មោលការណ៍ របស់ និមោជក ស្ី្ី ពបាក់ េរឹកបតឬ ធីប។

• មសចក្ី ប្លៃង បដល រាយ តាម មុខ អំ្ី ្ ័ត៌៉ន ពបាក់ ឈនាួល មៅ ថ្ងា មបើក ពបាក់ឈនាួល។

ឧទាេរណ៍ ថន លក្ខខណ្ឌ  តពមរូវ មលើ ពបាក់ ឈនាួល៖

និមោជក ពតរូវ បត បង់ ពគប់ សំណង បដល ជំពាក់ មៅ ថ ង្ា មបើក ពបាក់ ជាធម្មតាមួយ 

និង ផ្្ល់ ឲ្យ និមោជិកនូវ ្ ័ត៌៉ន ជាល្យលក្ខណ៍អកសេរ អំ្ី ការងារ និង ពបាក់ 

ឈនាួល របស់ ្ ួកមគ។

ផ្្ល់ ការការពារ ពបឆំាង នរឹង មោរលួច ពបាក់ ឈនាួល

SMC 14.20

មោរលួច ពបាក់ ឈនាួល

េំេំខ្នា ត  និមោជក

រាប់ ចំនួន សរបុ  ថន និមោជិកទំាង អស់

របស់ និមោជក មៅ េូទំាង

្ិេ្មល្ក។ សព៉ប់  អាជីវកម្ម

franchises (សិេ្ធិមពបើយីមហា) រាប់  

ពគប់ និមោជិកកនាុង ប្្ញ អាជីវកម្ម

franchise  មនះ។

អត្ពបមោជន៍ មសវា សុខភា្

 និមោជក ពតរូវបត ចុះ ម ្្ម ះ កនាុង

គមព៉ង កពមិត ពបាក់ ឬ  ខ្ពស់ ជាង មនះ 

ដូច បដល បាន កំណត់ មដ្យ ចបាប់ 

សេ្័ន្ធ ស្ី្ី ការប្ទំា បដល ៉ ន 

តថមលៃ សមរម្យ  (Federal 

Affordable Care Act)។

»  និមោជក មិន អាចេូទាត់  ពបាក់ ឈនាួល

អប្បបរ៉ បដល ពតរូវ បាន កាត់ ពបសិន 

មបើ  និមោជិកបដិមសធ អត្ពបមោជន៍

មសវា សុខភា្ ឬ មិន៉ន សិេ្ធិ េេួល

បាន អត្ពបមោជន៍ មសវា

សុខភា្មេមនាះ។

និមោជក ខ្នា តតូច 
(៉ន និមោជិក 500 ឬ តិច ជាងមនះ)

េេេេមេតើ និេេេមោជក បង់ ពប ក់ ោោ ង ម ច  $2. 00 កុនង មួយ េមោ៉ ង សពប៉់  
អតេ្េពបេមោជន៍ មសវ សុខ  ្របស់ និេេេមោជិកន៉ ក់ៗ  និង/ឬ េេេមេតើ 

និេេេមោជិករក កថពម ប ន ោោ ង មច $2.00 0 កុន ង មួយ េមោ៉ ង ជ ពប ក់ េរ ក  
បត ឬធីប បដ?

ម

$13.00
កុនាង មួយ ម៉ ោ ង

ប ត/ ស

$11.00
កុនាង មួយ ម៉ ោ ង

និមោជក ខ្នា តធំ
 (៉ន និមោជិក 501 ឬ មពចើន ជាងមនះ)

មតើ និមោជក របស់ អនាក បង់ ថ្លៃ អត្ពបមោជន៍ មសវា សុខភា្ របស់

និមោជិក ន៉ា ក់ៗ បដរឬមេ?

េម

$15.00
កុនាង មួយ ម៉ ោ ង

ប

$13.50
កុន មួយ ម៉ោ ង

កំណត់ ពបាក់ ឈនាួល អប្បបរ៉ សព៉ប់ និមោជិក

SMC 14.19

ពបាក់ ឈនាួល អប្បបរ៉

អពតាពបាក់ ឈនាួល ម្ល ឈឺ និង   

ម្លសុវត្ិភា្ (PSST)
កពមិត 1 កពមិត 2 កពមិត 3

េំេំខ្នា ត  និមោជក
និមោជិក  បដល សមមូល នរឹង បុគ្គលិក  

ម្ញ ម ោ៉ ង (FTEs) េូទំាង ្ ិេ្មល្ក

មពចើនជាង 4 និង រេូត 
ដល់ 49

FTEs

50 – 249
FTEs

250+
FTEs

ការបូក បបនម្ថន PSST
កនាុង ចំនួន ម ោ៉ ង បាន មធវើការ

1 ម ោ៉ ង
កនាុង 40 ម ោ៉ ង

1 ម ោ៉ ង
កនាុង 40 ម ោ៉ ង

1 ម ោ៉ ង
កនាុង 30 ម ោ៉ ង

ការ មពបើ និង ការ បន្ត  ថន PSST 

បដល មិន បាន មពបើ
កនាុង មួយ ឆានា ំ អត្ពបមោជន៍

40 ម ោ៉ ង 56 ម ោ៉ ង 72 ម ោ៉ ង**

*ម្ល សុវត្ិភា្ ក៏ អាច ពតរូវ បាន មពបើ មដើម្បី ប្ទំា មិត្ត រមួ ផ្្ទះ
**108 ម ោ៉ ង សព៉ប់និមោជិកកនាុង  កពមិត 3 បដល ៉ ន មោលការណ៍ ស្ី្ី ម្ល   ឈប់ សព៉ក មដ្យ េេួល បាន ពបាក់ ឈនាួល (PTO)

ផ្្ទ ំង ផ្សេ្វផ្សាយ មនះ ពតរូវបត ដ្ក់ មៅ កបនលៃង ្  បដល អាច ឲ្យចូល  មមើល បាន និង  ម�ើញ ចបាស់ មៅ កបនលៃង  

ការងារ ជាភាសា អង់មគលៃស និង ភាសា(នានា)  បដល និមោជិកទំាង ឡាយ  មពបើ កនាុង ការ និោយ។

មបសកកម្ម របស់ ការោិល័យ សង់្ដ្រ ការ ងារ (Office of Labor Standards) គឺ មលើក កម្ពស់ 
សង់្ដ្រ ការងារ តាមរយៈ ការ ភ្ាប់ េំនាក់ េំនង  មដ្យ ៉ ន ការ គិតគូពតរឹម ពតរូវ   រវាង សេគមន៍  និង 
អាជីវកម្ម ការ ្ ពងរឹង ការ អនុវត្ត ពបកប មដ្យ យុេ្ធសាសស្ត និង ការ បមងកេើត មោលនមោបាយ ពបកប 

មដ្យ គំនិត ថចនាពបឌិត ជាមួយ នរឹង ការ មប្ជាញា ចិត្ត បមពមើ ពគប់ ជាតិសាសន៍ និង យុត្តិធម៌ សង្គម។

បេ បញ្ញត្តិ ស្ី្ី សង់្ដ្រ ការងារ ពករុង សីុអា្លឆានា ំ 2016

បេបញ្ញត្តិ មនះ  ពគប ដណ្ប់ ពគប់ និមោជិកបដល មធវើ ការ កនាុង បដនកំណត់ ថន  ពករុង សីុអា្ល មដ្យ មិន គិត ្ ី ស្ានភា្ អមនា្ត ពបមវសន៍ របស់ និមោជិក ឬ េីតំាង របស់ និមោជក របស់ ្ ួកមគ ម�ើយ។




