
 
 

ព័ត៌�ន�នផ�ល់ជូនក� �ងឯក�រេនះមិន�នបំណងស្រ�ប់�រផ�ល់ដំបូ�� នែផ�កច�ប់េទ េហើយមិនគួរ្រត�វ�នេ្របើ��រជំនួសច�ប់ 
និងបទប្ប�� ត� ិ��េឡើយ។ 
�នពិនិត្យេឡើងវ �ញ៖  08/04/2020 

េពលេវ�សវុត��ិព និងឈឺទទួល�ន្រ�ក់កៃ្រម និង COVID- 19 -- សំណួរ និងចេម� ើយែដល្រត�វ�នេគសួរ�ញឹក�ប់  
�នេធ�ើបច� �ប្បន��ពេ�ៃថ�ទី 8-4-2020 

 
និេ�ជក និងនិេ�ជិត�ចេដើរតួ�ែផ�កមួយក� �ង�រែថរក�សហគមន៍ឱ្យ�នសុវត� ិ�ព 
និង�នសុខ�ពល� េ�យ���និេ�ជិតេ្របើ្រ�ស់េពលេវ�សុវត� ិ�ព និងឈឺទទួល�ន្រ�ក់កៃ្រម (PSST) របស់ពួកេគ!  
ឯក�រេនះផ�ល់ចេម� ើយចំេ�ះសំណួរែដលអ�ក�ច�នអំពីច�ប់េពលេវ�សុវត� ិ�ព និងឈឺទទួល�ន្រ�ក់កៃ្រមរបស់ទី្រក �វសីុថល (Seattle)។  
សូមចូលេ��ន់េគហទំព័រ �រ ��ល័យស� ង់�រ�រ�រ (Office of Labor Standards) ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម� ិតបែន�មេទៀត។ 
 
បទប្ប�� ត� ិស� ីពីេពលេវ�សុវត� ិ�ព និងឈឺទទួល�ន្រ�ក់កៃ្រម (Paid Sick and Safe Time Ordinance)៖ 

• �រ�រសុខ�ព��រណៈេ�យ���និេ�ជិត និងកុ�រ�ច�� ក់េ�ផ�ះ�� យពីអ�ករមួ�រ�រ ��េរៀន 
និងអតិថិជនេ�េពលពួកេគឈឺ 

• បេង� ើតកែន�ងេធ� ើ�រែដល�នផលិត�ព�ន់ែតេ្រចើនេ�យកំណត់�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ  
• ក�ងសុវត� ិ�ពេសដ�កិច� ពីេ្រ�ះនិេ�ជិត�ចែថរក�សុខ�ពរបស់ពួកេគេ�យមិន�ត់បង់្រ�ក់ឈ� �លរបស់ពួកេគ  

េតើអ�ក�នសំណួរែដលមិន្រត�វ�ន្រគបដណ� ប់េ�យសំណួរ និងចេម� ើយេនះឬេទ? សូមចូលេមើលេគហទំព័រេពលេវ�សុវត� ិ�ព 
និងឈឺទទួល�ន្រ�ក់កៃ្រមរបស់េយើង សូមេ�ទូរស័ព�មកេលខ 206-256-5297 ឬ�ក់ទងេយើង�មេអឡិច្រត�និច៖ 

• កម�ករែដល�នសំណួរ និង�ក្យបណ� ឹង សូមប�� �នសំណួរ�មអីុនធឺណិត ឬេផ�ើអីុែមលេ��ន់៖ workers.laborstandards@seattle.gov។ 
• និេ�ជិកែដល�នសំេណើសំុជំនួយបេច�កេទស សូម�ក់េស� ើសំណួរ�ម�មអីុនធឺណិត ឬេផ�ើអីុែមលេ��ន់៖ 

business.laborstandards@seattle.gov។  
 
�នេធ�ើបច� �ប្បន��ព៖ េ�ៃថ�ទី 8 ែខេម� �� ំ 2020 �រ ��ល័យស� ង់�រ�រ�រ�នេចញ វ ��ន�បេ�� ះ�សន� 
និងប�� ន់មួយែដល�� ស់ប� �រ្របេភទៃន�រេផ��ង�� ត់ែដលនិេ�ជក�ចេស� ើសំុក� �ងអំឡ� ងេពល�នជំងឺ�តត�ត COVID-19។ 
�ប់ពីេពលេនះរហូតដល់ៃថ�ទី 7 ែខមិថុ� �� ំ 2020 តេ� 
និេ�ជកមិន�ចេស� ើសំុឯក�រអ�កផ�ល់េស�ែថ�សុំខ�ពស្រ�ប់�រេផ��ង�� ត់�រេ្របើ្រ�ស់ PSST �នេឡើយ។ ផ� �យេ�វ �ញ 
្របសិនេបើនិេ�ជកេ្រជើសេរ �សេដើម្ីបេស� ើសំុ�រេផ��ង�� ត់ និេ�ជក្រត�វកំណត់ និងផ�ល់នូវវ �ធី��ស� េផ��ង�� ត់ជំនួស វ �ញ។ រ�លឹក៖ 
និេ�ជកមិន�ចេស� ើសំុ�រេផ��ង�� ត់ចំេ�ះអវត��នក� �ងរយៈេពលបីៃថ�ចុះេ្រ�មេទ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�មអំពីេពលេវ� 
�រេផ��ង�� ត់ែដល�ចអនុ�� ត�ន និងវ ��នថ�ីេនះ សូមចូលេ��ន់េគហទំព័ររបស់េយើង ឬេមើលសំណួរ និងចេម� ើយព�ិ� ររបស់េយើង 
 
ថ�ី! ច�ប់េនះ្រត�វ�នេធ� ើវ �េ�ធនកម�េ�ៃថ�ទី 16 ែខមី� �� ំ 2020។ �រ�� ស់ប� �រ�ងំេ�ះ�នចូល�ធរ�នេ�ៃថ�ទី 18 ែខមី� �� ំ 2020។ 
ឯក�រេនះ្រត�វ�នេធ� ើបច� �ប្បន��ពេដើម្ីបឆ� �ះប�� ំងពី�រ�� ស់ប� �រ�ងំេ�ះ។ 
 
េពលេវ�សវុត��ិព និងឈឺទទួល�ន្រ�ក់កៃ្រម )PSST  (គឺ�អ� ី ។ 
េពលេវ�សុវត� ិ�ព និងឈឺទទួល�ន្រ�ក់កៃ្រមគឺ�េពលេវ�ឈប់ស្រ�កទទួល�ន្រ�ក់ែខរបស់និេ�ជិត 
�ចេ្របើេដើម្ីប៖ 

• ែថរក�ខ� �នពួកេគ ឬស�ជិក្រគ��រស្រ�ប់ជម� ឺ �ររងរបួស ឬ�� ន�ពសុខ�ព 
• េ�រក្រគ�េពទ្យេដើម្ីបទទួល�រព��ល និង�រែថ�បំ�� រស្រ�ប់ខ� �នេគ�� ល់ ឬស�ជិក្រគ��រ 
• េ�េពលនិេ�ជិក្រត�វ�នែណ�ំេ�យម�ន� ីសុខ�ព��រណៈឱ្យប�� ងំខ� �នេ�យខ� �នឯង 
• េ�េពល��េរៀនរបស់ស�ជិក្រគ��រ ឬកែន�ងែថ�រំបស់ពួកេគ្រត�វ�នបិទ 
• េ�េពលកែន�ង�ជីវកម�របស់ពួកេគ្រត�វ�នបិទេ�យេ�លបំណងៃនម�ន� ី��រណៈេ�យ�រេហតុផលែដល�ក់ទងនឹងសុខ�ព 
• ស្រ�ប់�ជីវកម�ែដល�នបុគ�លិកេស� ើនឹង 250 �ក់ ឬនិេ�ជិកែដលេធ� ើ�រេពញេ�៉ង�ន់ែតេ្រចើនេ�ទូ�ងំពិភពេ�ក៖ 

េ�េពល�ជីកម�របស់ពួកេគ្រត�វ�នបិទេ�យ�រេហតុផលសុវត� ិ�ពសុខ�ព�មួយ 
 
េតើនិេ�ជិតទទួល�ន PSST អ� ីខ�ះ?  
េ�ទី្រក �វសីុថល (Seattle) ច�ប់ត្រម�វឱ្យនិេ�ជកផ�ល់ឱ្យនិេ�ជិត�ងំអស់នូវេពលេវ�សុវត� ិ�ព និងឈឺទទួល�ន្រ�ក់កៃ្រម។  
េនះរមួប�� �ល�ងំបុគ�លិកេពញេ�៉ង េ្រ�េ�៉ង �បេ�� ះ�សន�  ��រេលើកែលង និងនិេ�ជិតែដលមិន�ន�រេលើកែលង។   
 
េតើនិេ�ជិក PSST ទទួល�នបុ៉�� ន?  
េពលេវ�សុវត� ិ�ព និងឈឺទទួល�ន្រ�ក់កៃ្រមទទួល�ន�មេពលេវ�។   ចំនួនទឹក្រ�ក់គឺ�្រស័យេលើចំនួនេ�៉ងែដលនិេ�ជិតេធ� ើ�រ 
និងទំហំ�ជីវកម�របស់និេ�ជករបស់ពួកេគ។  ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម� ិត សូមចូលេ��ន់ េគហទំព័រ�រ ��ល័យស� ង់�រ�រ�រ។ 
 
េតើ PSST �ចឱ្យនិេ�ជិត�� ក់បុ៉�� នក� �ងេពលែតមួយ?  
និេ�ជិត�ចេ្របើ្រគប់េពលេវ� និង្រគប់េ�៉ង�ងំអស់ែដលពួកេគ�នបង�រ 
និង�នបេង� ើនក� �ងចំនួនតិច�ងចំនួនេពលេវ�តិចបំផុតែដលនិេ�ជក�ម�នេពលេវ�េធ� ើ�រ (បុ៉ែន� មិនេលើសពីមួយេ�៉ង)។ 
 
េតើនិេ�ជិត�� ក់�ចែស� ងរកតុល្យ�ព PSST របស់ពួកេគ�៉ងដូចេម�ច ?  
និេ�ជក្រត�វែចករ�ែលកព័ត៌�នេនះ�ល់េពលែដល�នេបើក្រ�ក់ឈ� �ល។  និេ�ជក�េ្រចើន�ក់ 
ព័ត៌�នេនះេ�េលើប�� វ �ក�យប្រត ឬ�ក់ឱ្យ�ន�មរយៈ្របព័ន�ព័ត៌�នប�� ី្រ�ក់េបៀវត្សរ��មអីុនធឺណតិ។ 
 
េតើនិេ�ជិត�ចេ្របើ �នែដរឬេទ ្របសិនេបើ PSSTកែន�ងេធ� ើ�រ ្រត�វ�នបិទេ�យម�ន� ី��រណៈេ�យ�រ�រ្រព�យ�រម�អំពីសុខ�ពដូច� 
COVID-19? 
�ទ/�៎ស។ ក� �ង�លៈេទសៈដូច�ងេ្រ�ម៖  

• ្របសិនេបើកែន�ងេធ� ើ�ររបស់ពួកេគ្រត�វ�នបិទ�មេ�លបំណងរបស់ម�ន� ី��រណៈស្រ�ប់េហតុផល�ក់ទងនឹងសុខ�ព។ 

http://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/paid-sick-and-safe-time
http://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/paid-sick-and-safe-time
http://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/paid-sick-and-safe-time
https://olsconnect.microsoftcrmportals.com/employee-inquiry/
mailto:workers.laborstandards@seattle.gov
https://olsconnect.microsoftcrmportals.com/employer-inquiry/
mailto:business.laborstandards@seattle.gov
http://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/paid-sick-and-safe-time


 
 

ព័ត៌�ន�នផ�ល់ជូនក� �ងឯក�រេនះមិន�នបំណងស្រ�ប់�រផ�ល់ដំបូ�� នែផ�កច�ប់េទ េហើយមិនគួរ្រត�វ�នេ្របើ��រជំនួសច�ប់ 
និងបទប្ប�� ត� ិ��េឡើយ។ 
�នពិនិត្យេឡើងវ �ញ៖  08/04/2020 

• និេ�ជិកចំនួន  250 �ក់ 
ឬេ្រចើន�ងេនះែដល�ននិេ�ជិកេធ� ើ�រេពញេ�៉ងេ�ទូ�ងំពិភពេ�ក្រត�វអនុ�� តិេ�យនិេ�ជិកទទួល�ន PSST 
្របសិនេបើកែន�ង�រ�ររបស់ពួកេគ�ត់បន�យ្របតិបត� ិ�រ ឬបិទេ�យ�រេហតុផល�មួយ�ក់ទងនឹងសុខ�ព ឬសុវត� ិ�ព។ 
�របិទេនះមិន��ំច់ប��  ឬែណ�ំពីម�ន� ី��រណៈេទ។ 

 
េតើអ�ក��ម�ន� ី��រណៈ? 
ម�ន� ី��រណៈគឺ�បុគ�លិករ�� ភិ�លែដល្រត�វ�នផ�ល់សិទ�ិអំ�ចឱ្យបិទកែន�ង�ជីវកម� ឬ��េរៀន។  
េនះ�ច�ប់ប�� �ល�ងំ��� ធរមូល�� នរដ� ឬសហព័ន�  និងម�ន� ីសុខ�ព��រណៈ (ឧ�ហរណ៍ ទី្រក �វសីុថល (Seattle) - 
សុខ�ព��រណៈឃីងេ�នធី ( Seattle - King County Public Health) មជ្ឈមណ� ល្រគប់្រគងជំងឺ (Center for Disease Control) 
ឬ្រកសួងសុ�ភិ�លរដ� (State Department of Health)) ឬអគ��យក ឬ�យក��េរៀន��រណៈ។ 
 
េតើនិេ�ជិក�ចេ្របើ PSST ឬេទ ្របសិនេបើ��េរៀនស�ជិក្រគ��រ ឬកែន�ងែថ�រំបស់ពួកេគ្រត�វ�នបិទ? 
�ទ/�ស និេ�ជិក�ចេ្របើ PSST ្របសិនេបើ��េរៀនស�ជិក្រគ��រ ឬកែន�ងែថ�រំបស់ពួកេគ្រត�វ�នបិទ។ 
មុនេពលេធ� ើវ �េ�ធនកម�េ�ែខមី� �� ំ 2020 និេ�ជិក�ចេ្របើ្រ�ស់ PSST។ េ�េពលែដល��េរៀនស�ជិក្រគ��រ 
ឬកែន�ងែថ�រំបស់ពួកេគ្រត�វ�នបិទេ�យ�រ�មេ�លបំណងរបស់ម�ន� ីសុខ�ព��រណៈស្រ�ប់េហតុផល�ក់ទងនឹងសុខ�ព។ ឥឡ� វេនះ 
និេ�ជិក�ចេ្របើ្រ�ស់ PSST ្របសិនេបើ��េរៀនស�ជិក្រគ��រ ឬកែន�ងែថ�រំបស់ពួកេគ្រត�វ�នបិទ។ 
ច�ប់ក៏មិនត្រម�វឲ្យ�ន�របិទេនះែដរេ�យ�រេហតុផល�ក់ទងនឹងសុខ�ព ឬែដលម�ន� ី��រណៈប�� ឱ្យបិទ។ 
 
អ�ក��នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់�ស�ជិក្រគ��រ? 
ស�ជិក្រគ��រគឺ�កូន ឪពុក�� យ ប� ី្របពន�  ៃដគូចុះប�� ីេ�ក� �ង្រស �ក ជីដូនជី� ឬបងប� �នបេង� ើត។ 
 
េតើនិេ�ជិក�ចេស� ើសុំព័ត៌�នលម� ិតអំពីមូលផល ឬេហតុផលអ�ែីដលនិេ�ជិក�នេស� ើសុំឱ្យេ្របើ PSST? 
េទ។ និេ�ជិកមិន�ំ�ច់្រ�ប់ពីេហតុផលៃន�រេ្របើ្រ�ស់ PSST េឡើយ។ និេ�ជក�ចេស� ើសំុ�រេផ��ង�� ត់��រេ្របើ្រ�ស់ PSST 
គឺស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់ែដល�ន�រអនុ�� តប�� ប់ពី�រេធ� ើ�រេលើសពីបីៃថ��ប់�� ៃន PSST។ 
និេ�ជក្របែហល�មិនសួរអំពីលក�ណៈៃន�រេ្របើ្រ�ស់េទ។ សូមេមើលសំណួរ និងចេម� ើយទូលំទូ�យរបស់េយើងស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម។ 
 
េតើេ�េពល�ែដលនិេ�ជក�ចេស� ើសុំ�រេផ��ង�� ត់អំពី�រេ្របើ្រ�ស់របស់ PSST របស់និេ�ជិក? 
ប�� ប់ពីអវត��នបីៃថ� និេ�ជក�ចត្រម�វឱ្យ�នឯក�រែដល�ំ�ច់្រត�វបន�េ្របើ្រ�ស់ PSST គឺ�ំ�ច់។ 
និេ�ជិកមិន�ច្រត�វ�នេគត្រម�វឱ្យពន្យល់ពីលក�ណៈៃន�រេ្របើ្រ�ស់េទ �នែត�រេ្របើ្រ�ស់ែដល្រត�វ�នអនុ�� តែតបុ៉េ�� ះ។ 
និេ�ជិកមិន�ំ�ច់េស� ើសំុ�រេផ��ង�� ត់េឡើយ 
េហើយេយើងេលើកទកឹចិត�និេ�ជិកឱ្យ�ន�ពបត់ែបន�មែដល�ចេធ� ើេ��នក� �ងអំឡ� ងេពលេនះ។ 
 
េដើម្ីបែស� ងយល់បែន�មអំពី�រេផ��ង�� ត់ និងវ ��ន�ក់ទងនឹង�រទូ�ត់្រ�ក់ស្រ�ប់�រេផ��ង�� ត់ សូមេមើលសំណួរ និងចេម� ើយទូលំទូ�យ 
របស់េយើងស្រ�ប់។ 
 
េតើអ�ក�ចត្រម�វឱ្យនិេ�ជិតេ្របើ PSST �នេទ?  
េទ។ និេ�ជកមិន�ចត្រម�វឱ្យនិេ�ជិតេ្របើ PSST ស្រ�ប់អវត��នែដល្រត�វ�ន�� ប់រងេ�យបទប្ប�� ត� ិេផ្សងេទៀតេឡើយ។  
 
េតើនិេ�ជក�ចត្រម�វឱ្យនិេ�ជិតេ�ផ�ះេ�េពលែដលឈឺ ឬេទ? 
ច�ប់ PSST មិន�ម�ត់និេ�ជកឱ្យប�� �ននិេ�ជិតេ�ផ�ះ េ�យ�រែត�នជំងឺេទ។  ច�ប់រដ� 
និងមូល�� នេផ្សងេទៀត�ចកំណត់�េតើ��នច�ប់ ឬត្រម�វ�រក� �ង�រប�� �ននរ��� ក់េ�ផ�ះ។  ឧ�ហរណ៍ 
បទប្ប�� ត� ិមន� ីរសុ�ភិ�លត្រម�វឱ្យនិេ�ជកប�� �នអ�កេធ� ើ�រែផ�កេស���រ�មផ�ះ ្របសិនេបើពួកេគ�នេ�គស�� ដូច�ក� �ត 
ឬឈឺបំពង់កេ�យេ�� ខ� �ន។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម សូមេមើល ្រកមរដ��លរដ��� សីុនេ�ន ( (Washington Administrative Code246-215 
ឬទំ�ក់ទំនង�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់ទី្រក �វសីុថល (Seattle-ឃីង - (King County Public Health។ 
 
េតើនិេ�ជក�ច��ងំនិេ�ជតិពី�រ�រ�នេទ េ្រ�ះពួកេគ�នេធ�ើដំេណើរេ�្របេទសែដលជំងឺ�នផ� �ះេឡើង? 
�រេធ� ើដំេណើរេ��ន់្របេទស ឬតំបន់�ក់�ក់មួយមិនែមន��រចង� �លប�� ញែដល�ចទុកចិត��នេទ�េតើនរ� 
�� ក់្រត�វ�នប៉ះ�ល់នឹង COVID- ។  មិន�ន្រក �ម�មួយទទួលខុស្រត�វ និងមិនគួរ្រត�វ�នេគកំណត់�បុព�េហតុៃន�រផ� �ះេឡើងៃន19 COVID - 19 
េទ។ ព័ត៌�នស� ីពីវ �ធីប�� រ និងេឆ� ើយតបចំេ�ះ�� ក�� ម និង�រផ្សព�ផ�យព័ត៌�នមិនពិត�ច្រត�វ�នរកេឃើញេ�យចុច្រតង់េនះ។ 
�រ�ត់វ ��នសកម��ព�រ�រមិនល� េ�យែផ�កេលើ�តិ�សន៍ ឬស�� តិេដើមរបស់និេ�ជិក�ចបង�ឱ្យ�ន�រ�ម�រ�រេរ �សេអើង។ 
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម សូម�ក់ទង �រ ��ល័យសិទ�ិសីុវ �ល (Office of Civil Rights) �មរយៈេលខ 206-684-4500។ 
 
េតើ�នអ� ីេកើតេឡើង ្របសិនេបើនិេ�ជិត�� ក�់នេ្របើ PSST បង�រ ឬ�និេ�ជិតថ�ី�� ក់េ�យ�� ន�រ ឈប់ស្រ�កបង�រ? 
និេ�ជក្រត�វ�នត្រម�វឱ្យអនុ�� តឱ្យនិេ�ជិតេ្របើេ�៉ង PSST បង�រ។  �មឆ�� នុសិទ�ិរបស់ពួកេគ 

 វ �ស្សម�ល ឬ�រឈប់ស្រ�កបង�រេផ្សងេទៀត។ និេ�ជក�ចផ�ល់�រឈប់ស្រ�កែដល�ន្រ�ក់ឈ� �លេ្រចើន ឬអនុ�� តឱ្យេ្របើ
ច�ប់ផ្សេ◌ងេទៀត�ចត្រម�វឱ្យនិេ�ជកផ�ល់�រឈប់ស្រ�កដល់និេ�ជិត �ប់ប�� �ល�ងំ៖ ច�ប់ស� ីពី�រឈប់ស្រ�កស្រ�ប់្រគ��រ 
និង�រឈប់ស្រ�កែផ�កេវជ���ស�  (Family and Medical Leave Act) �រឈប់ស្រ�កែផ�កេវជ���ស� ស្រ�ប់្រ�ក់ែខរបស់រដ��� សីុនេ�ន 
(Washington) (Washington State Paid Family Medical Leave) និងច�ប់សហព័ន� រដ� និងពិ�រ�ពមូល�� ន។ 
 
េ�ៃថ�ទី 18 ែខមី��� ំ 2020 
រ�� ភិ�លសហរដ��េមរ �ក�នអនុម័តច�ប់ប�� ន់ែដល�ចផ�ល់ឱ្យនិេ�ជិកនូវសិទ�ិទទួល�ន�រឈប់ស្រ�កឈឺេ�យ�រមូលេហតុែដល�ក់
ទងនឹង COVID-19 េ�ះបី�និេ�ជិកមិន�ន PSST បង�រក៏េ�យ។ ច�ប់េនះនឹងចូល�ធរ�ន ឬេ�ៃថ�ទី 2 ែខេម��� ំ 2020។ OLS 
នឹងេធ� ើបច� �ប្បន��ពសំណួរ និងចេម� ើយេនះេ�េពល�នព័ត៌�នថ�ីៗ ។ 
 

http://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/paid-sick-and-safe-time
http://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/paid-sick-and-safe-time
https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=246-215
https://www.kingcounty.gov/depts/health.aspx
https://www.kingcounty.gov/depts/health.aspx
https://www.kingcounty.gov/depts/health.aspx
https://kingcounty.gov/depts/health/communicable-diseases/disease-control/novel-coronavirus/anti-stigma.aspx
https://www.seattle.gov/civilrights


 
 

ព័ត៌�ន�នផ�ល់ជូនក� �ងឯក�រេនះមិន�នបំណងស្រ�ប់�រផ�ល់ដំបូ�� នែផ�កច�ប់េទ េហើយមិនគួរ្រត�វ�នេ្របើ��រជំនួសច�ប់ 
និងបទប្ប�� ត� ិ��េឡើយ។ 
�នពិនិត្យេឡើងវ �ញ៖  08/04/2020 

េតើនិេ�ជិត�ចបរ ��� គ PSST ែដលមិន�នេ្របើេ�ែផន�រផ�ល់្រ�ក់ឈ� �លឈប់ស្រ�កែដល�ន្រ�ក់ឈ� �លេដើម្ីប  
ជួយមិត�រមួ�រ�រែដល្រត�វ�រ PSST ែដរឬេទ?  
�ទ/�៎ស ្របសិនេបើនិេ�ជក�នកម� វ �ធីអនុ�� ត។  (ច�ប់មិន ត្រម�វឲ្យ �នេទ)   
 
េតើនិេ�ជិត្រត�វែតែស� ងរកនរ��� ក់េដើម្ីប�� ប់រងេ�៉ងែដលពួកេគ្រត�វ�រេដើម្ីបេ្របើ PSST ឬេទ?  
េទ។ និេ�ជកមិន�ចត្រម�វឱ្យនិេ�ជិតែស� ងរកនរ��� ក់េដើម្ីប�� ប់រងេ�៉ង PSST របស់ពួកេគ�នេទ។  
 
 
េតើនិេ�ជិត�ចប� �រេវនជំនួស�រេ្របើេពលេវ�សុវត� ិ�ព និងឈឺទទួល�ន្រ�ក់កៃ្រមេទ? 
�ទ/�៎ស។  ្របសិនេបើ�ងំនិេ�ជក និងនិេ�ជិតយល់្រពម និេ�ជិត�ចប� �រេវន�� ជំនួស�រេ្របើ ។PSST  
 
េតើនិេ�ជិតេ���េរៀន��រណៈទី្រក �វសុីថល )Seattle ((SPS, Seattle Public Schools) �ន�� ប់រងេ�យេពលេវ�សុវត��ិព 
និងឈឺទទួល�ន្រ�ក់កៃ្រមែដរឬេទ? 
េទ។ បុ៉ែន�និេ�ជិតរបស់ SPS មួយចំនួន�ច្រត�វ�ន�� ប់រងេ�យច�ប់ឈប់ស្រ�កេពលេវ�សុវត� ិ�ព 
និងឈឺទទួល�ន្រ�ក់កៃ្រមរបស់រដ��� សីុនេ�ន (Washington) (Washington State Paid Sick Leave law)។  
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�មអំពី�រ�រ�ររបស់រដ� សូមចូលេមើល៖ https://lni.wa.gov/workers-rights/leave/paid-sick-leave/។ 
 
េតើនិេ�ជិក�ចេ្របើ PSST ស្រ�ប់េហតុផលេ្រ�ពីអ� ីែដល�ន�រ�រេ�យច�ប់ែដរឬេទ? 
�ទ/�៎ស។  និេ�ជក�ចអនុ�� តឱ្យេ្របើ PSST ស្រ�ប់េហតុផលែដលមិន�នែចងក� �ងច�ប់  
 
េតើខ� � ំ�ចេ�ទូរស័ព� េ�អ�ក� ្របសិនេបើខ� � ំ�នសំណួរបែន�មេទៀតអំពីសិទ� ិ ឬ�រទទួលខុស្រត�វរបស់ខ� � ំេ្រ�មច�ប់េនះ? 
សូមេ�ទូរស័ព�េ��ន់ �រ ��ល័យស� ង់�រ�រ�រៃនទី្រក �ងសីុថល (Seattle) (OLS) �មេលខ206 -256- 5297ឬចូលេមើលេគហទំព័ររបស់េយើងេ� 
http://www.seattle.gov/laborstandards។ េយើង�ចេឆ� ើយសំណួរ និងផ�ល់ធន�ន! 
 
េតើខ� � ំ�ចែស� ងរកព័ត៌�នបែន�មអំពី COVID- 19 )ពីមុនេ��េមេ�គកូរ��ូថ�ី (និងជំ�នអ� ីខ�ះែដលខ� � ំ�ចេធ� ើេដើម្ីបេរៀបចំ?  
ចូលេ��ន់េគហទពំ័រសុខ�ព��រណៈ - េគហទំព័ររបស់ទី្រក �ងសីុថល (Seattle) និងឃីងេ�នធី ស្រ�ប់ព៌ត�នស� ីអំពី  COVID - 19 
ែដលរមួ�នសំណួរែដលសួរញឹក�ប់ និងអនុ�សន៍ស្រ�ប់�រេ្រត�មខ� �នស្រ�ប់��រណជនទូេ� ��េរៀន កែន�ងេធ� ើ�រ 
អ�កេធ� ើ�រែថ�សុំខ�ព និង�េ្រចើនេទៀត។ 
 
ថ�ី! ចូលេមើលេគហទំពរ័េនះេដើម្ីបរកេមើល្របភពធន�នស្រ�ប់សហគមន៍ែដលរងផលប៉ះ�ល់េ�យ Covid-19។ 
 

https://lni.wa.gov/workers-rights/leave/paid-sick-leave/
https://www.seattle.gov/mayor/covid-19
https://www.seattle.gov/mayor/covid-19
https://www.seattle.gov/mayor/covid-19

