ពេលពេលាសុេត្ថ ិភាេ និងឈឺទទួ លបានប្របាក់កម្ប្រៃ និង COVID-19 -- សំណួរ
និងចពៃល ើយដែលប្រត្ូេបានពេសួរជាញឹកញាប់
បានព្វ ើបចចុបបនន ភាេពៅម្ងៃទី 3-18-2020
និនោជក្ និងនិនោជិតអាច្បនដើរតួ ជាផ្ផ្ែ ក្មួ យក្នុងការផ្ែរក្ាស គមន៍ឱ្យមានសុវតថ ិភាព
និងមានសុខភាពលអ នោយធាន្មថានិនោជិតនម្របើម្របាស់នពលនវលាសុវតថ ិភាព និងឈឺេេួ លបានម្របាក្់ក្ម្ម្រម (PSST)
របស់ពួក្នគ! ឯក្សារននេះផ្ត ល់ច្បនមល ើយច្បំន េះសំណួរផ្ដលអ្ែ ក្អាច្បមានអ្ំពីច្បាប់នពលនវលាសុវតថ ិភាព
និងឈឺេេួ លបានម្របាក្់ក្ម្ម្រមរបស់េីម្រក្ ុវសុីែល (Seattle)។ សូ មច្បូ លនៅកាន់នគ េំព័រ ការ ិោល័យសត ង់ោរការងារ (Office
of Labor Standards) សម្រមាប់ព័ត៌មានលមអ ិតបផ្នថ មនេៀត។
បេបបញ្ញ តត ិសតីពីនពលនវលាសុវតថ ិភាព និងឈឺេេួ លបានម្របាក្់ក្ម្ម្រម (Paid Sick and Safe Time Ordinance)៖
• ការ រសុខភាពសាធារណៈនោយធាន្មថានិនោជិត និងក្ុមារអាច្បសាែក្់នៅផ្ទ េះឆ្ងាយពីអ្ែក្រ ួមការងារ សាលានរៀន
និងអ្តិែិជននៅនពលពួ ក្នគឈឺ
• បនងក ើតក្ផ្នល ងន្វ ើការផ្ដលមានផ្លិតភាពកាន់ផ្តនម្រច្បើននោយក្ំណត់ការរ ីក្រាលោលម្នជំងឺ
• ក្សាងសុវតថ ិភាពនសដឋ ក្ិច្បច
ពីនម្រ េះនិនោជិតអាច្បផ្ែរក្ាសុខភាពរបស់ពួក្នគនោយមិនបាត់បង់ម្របាក្់ឈន ួលរបស់ពួក្នគ
នតើអ្ែក្មានសំណួរផ្ដលមិនម្រតវូ បានម្រគបដណតប់នោយសំណួរ និងច្បនមល ើយននេះឬនេ?
សូ មច្បូ លនមើលនគ េំព័រនពលនវលាសុវតថ ិភាព និងឈឺេេួ លបានម្របាក្់ក្ម្ម្រមរបស់នយើង សូ មនៅេូ រស័ពទមក្នលខ 206-2565297 ឬទាក្់េងនយើងតាមនអ្ ិច្បម្រតូនិច្ប៖
• ក្មា ក្រផ្ដលមានសំណួរ និង ក្យបណតឹង សូ មបញ្ជន
ូ សំណួរតាមអ្ុីន្ឺណិត ឬនផ្ញើអ្ុីផ្មលនៅកាន់៖
workers.laborstandards@seattle.gov។
• និនោជិក្ផ្ដលមានសំនណើសុំជំនួយបនច្បច ក្នេស សូ មោក្់នសា ើសំណួរតាមតាមអ្ុីន្ឺណិត ឬនផ្ញើអ្ុីផ្មលនៅកាន់៖
business.laborstandards@seattle.gov។
ងមី! ច្បាប់ននេះម្រតវូ បានន្វ ើ វ ិនសា្នក្មា នៅម្ែា េី 16 ផ្ខមីន្ម ឆ្ងែំ 2020។ ការផ្លលស់បតរទា
ូ ំងនន្មេះបានច្បូ លជា្រមាននៅម្ែា េី
18 ផ្ខមីន្ម ឆ្ងែំ 2020។ ឯក្សារននេះម្រតូវបានន្វ ើបច្បចុបបនែ ភាពនដើមបីឆ្ុេះបញ្ចំងពីការផ្លលស់បតរទា
ូ ំងនន្មេះ។
បានព្វ ើបចចុបបនន ភាេ៖ ពេលពេលាសុេត្ថ ិភាេ និងឈឺទទួ លបានប្របាក់កម្ប្រៃ (PSST) េឺជាអ្វ ី។
នពលនវលាសុវតថ ិភាព និងឈឺេេួ លបានម្របាក្់ក្ម្ម្រមគឺជានពលនវលាឈប់សម្រមាក្េេួ លបានម្របាក្់ផ្ខរបស់និនោជិត
អាច្បនម្របើនដើមបី៖
• ផ្ែរក្ាខ្ ួនពួ ក្នគ ឬសមាជិក្ម្រគួសារសម្រមាប់ជមា ឺ ការរងរបួ ស ឬសាថនភាពសុខភាព
• នៅរក្ម្រគូនពេយនដើមបីេេួ លការពាបាល និងការផ្ែទា ំបងាករសម្រមាប់ខ្ ួននគផ្លតល់ ឬសមាជិក្ម្រគួសារ
• នៅនពលនិនោជិក្ម្រតូវបានផ្ណន្មំនោយមន្រនតីសុខភាពសាធារណៈឱ្យបងាខង
ំ ខ្ ួននោយខ្ ួនឯង
• នៅនពលសាលានរៀនរបស់សមាជិក្ម្រគួសារ ឬក្ផ្នល ងផ្ែទា ំរបស់ពួក្នគម្រតូវបានបិេ
• នៅនពលក្ផ្នល ងអាជីវក្មា របស់ពួក្នគម្រតវូ បានបិេនោយនោលបំណងម្នមន្រនតីសាធារណៈនោយសារន តុផ្លផ្ដល
ទាក្់េងនឹងសុខភាព
• សម្រមាប់អាជីវក្មា ផ្ដលមានបុគគលិក្នសា ើនឹង 250 ន្មក្់
ឬនិនោជិក្ផ្ដលន្វ ើការនពញនមា៉ោងកាន់ផ្តនម្រច្បើននៅេូ ទា ំងពិភពនលាក្៖
នៅនពលអាជីក្មា របស់ពួក្នគម្រតវូ បានបិេនោយសារន តុផ្លសុវតថ ិភាពសុខភាពណាមួ យ
ពត្ើនិពោជិត្ទទួ លបាន PSST អ្វ ីខ្លះ?
នៅេីម្រក្ ុវសុីែល (Seattle) ច្បាប់តម្រមូវឱ្យនិនោជក្ផ្ត ល់ឱ្យនិនោជិតទា ំងអ្ស់នូវនពលនវលាសុវតថ ិភាព
និងឈឺេេួ លបានម្របាក្់ក្ម្ម្រម។ ននេះរ ួមបញ្ចល
ូ ទា ំងបុគគលិក្នពញនមា៉ោង នម្រៅនមា៉ោង ជាបនណា
ត េះអាសនែ ជាការនលើក្ផ្លង
និងនិនោជិតផ្ដលមិនមានការនលើក្ផ្លង។
ពត្ើនិពោជិក PSST ទទួ លបានបុន្មមន?
នពលនវលាសុវតថ ិភាព និងឈឺេេួ លបានម្របាក្់ក្ម្ម្រមេេួ លបានតាមនពលនវលា។
ច្បំនួនេឹក្ម្របាក្់គឺអាម្រស័យនលើច្បំនួននមា៉ោងផ្ដលនិនោជិតន្វ ើការ និងេំ ំអាជីវក្មា របស់និនោជក្របស់ពួក្នគ។
សម្រមាប់ព័ត៌មានលមអ ិត សូ មច្បូ លនៅកាន់ នគ េំព័រការ ិោល័យសត ង់ោរការងារ។
ព័ត៌មានបានផ្ត ល់ជូនក្នុងឯក្សារននេះមិនមានបំណងសម្រមាប់ការផ្ត ល់ដំបូន្មានផ្ផ្ែ ក្ច្បាប់នេ ន ើយមិនគួ រម្រតវូ បាននម្របើជាការជំនួសច្បាប់
និងបេបបញ្ញ តត ិន្មន្មន ើយ។
បានពិនិតយន ើង វ ិញ៖ 3/18/2020

ពត្ើ PSST អាចឱ្យនិពោជិត្ម្ននក់បុន្មមនកនុងពេលដត្ៃួ យ?
និនោជិតអាច្បនម្របើម្រគប់នពលនវលា និងម្រគប់នមា៉ោងទា ំងអ្ស់ផ្ដលពួ ក្នគបានបងគ រ
និងបានបនងក ើនក្នុងច្បំនួនតិច្បជាងច្បំនួននពលនវលាតិច្បបំផ្ុតផ្ដលនិនោជក្តាមោននពលនវលាន្វ ើការ
(ប៉ោុផ្នត មិននលើសពីមួយនមា៉ោង)។
ពត្ើនិពោជិត្ម្ននក់អាចដសវងរកត្ុលយភាេ PSST របស់េួកពេោងែូ ចពៃេ ច?
និនោជក្ម្រតវូ ផ្ច្បក្រំ ផ្លក្ព័ត៌មានននេះរាល់នពលផ្ដលបាននបើក្ម្របាក្់ឈន ួល។ និនោជក្ជានម្រច្បើនោក្់
ព័ត៌មានននេះនៅនលើបណា
ត វ ិក្ក យបម្រត ឬោក្់ឱ្យមានតាមរយៈម្របព័នធព័ត៌មានបញ្ជ ីម្របាក្់នបៀវតសរ៍តាមអ្ុីន្ឺណិត។
បានព្វ ើបចចុបបនន ភាេ៖ ពត្ើនិពោជិត្អាចពប្របើ PSST បានដែរឬពទ ប្របសិនពបើកដនល ងព្វ ើការ
ប្រត្ូេបានបិទពោយៃន្រនេ ីសាធារណៈពោយសារការប្រេួ យបារៃភ អ្ំេីសុខ្ភាេែូ ចជា COVID-19?
បាេ/ចា៎ស។ ក្នុងកាលៈនេសៈដូ ច្បខាងនម្រកាម៖
• ម្របសិននបើក្ផ្នល ងន្វ ើការរបស់ពួក្នគម្រតវូ បានបិេតាមនោលបំណងរបស់មន្រនតីសាធារណៈសម្រមាប់ន តុផ្លទាក្់េង
នឹងសុខភាព។
• និនោជិក្ច្បំនួន 250 ន្មក្់
ឬនម្រច្បើនជាងននេះផ្ដលមាននិនោជិក្ន្វ ើការនពញនមា៉ោងនៅេូ ទា ំងពិភពនលាក្ម្រតវូ អ្នុញ្ញតិនអាយនិនោជិក្េេួ ល
បាន PSST ម្របសិននបើក្ផ្នល ងការងាររបស់ពួក្នគកាត់បនថ យម្របតិបតត ិការ
ឬបិេនោយសារន តុផ្លណាមួ យទាក្់េងនឹងសុខភាព ឬសុវតថ ិភាព។ ការបិេននេះមិនចំបាច្ប់បញ្ជ
ឬផ្ណន្មំពីមន្រនតីសាធារណៈនេ។
ពត្ើអ្នកណាជាៃន្រនេ ីសាធារណៈ?
មន្រនតីសាធារណៈគឺជាបុគគលិក្រោឋភិបាលផ្ដលម្រតវូ បានផ្ត ល់សិេធិអ្ំណាច្បឱ្យបិេក្ផ្នល ងអាជីវក្មា ឬសាលានរៀន។
ននេះអាច្បរាប់បញ្ចល
ូ ទា ំងអាជាញ្រមូ លោឋនរដឋ ឬស ព័នធ និងមន្រនតីសុខភាពសាធារណៈ (ឧទា រណ៍ េីម្រក្ ុវសុីែល (Seattle) សុខភាពសាធារណៈឃីងនខាន្ី (Seattle - King County Public Health) មជឈមណឌលម្រគប់ម្រគងជំងឺ (Center for Disease
Control) ឬម្រក្សួ ងសុខាភិបាលរដឋ (State Department of Health)) ឬអ្គគ ន្មយក្ ឬន្មយក្សាលានរៀនសាធារណៈ។
បានព្វ ើបចចុបបនន ភាេ៖ ពត្ើនិពោជិកអាចពប្របើ PSST ឬពទ ប្របសិនពបើសាលាពរៀនសម្នជិកប្រេួ សារ
ឬកដនល ងដងទំរបស់េួកពេប្រត្ូេបានបិទ?
បាេ/ចស និនោជិក្អាច្បនម្របើ PSST ម្របសិននបើសាលានរៀនសមាជិក្ម្រគួសារ ឬក្ផ្នល ងផ្ែទា ំរបស់ពួក្នគម្រតវូ បានបិេ។
មុននពលន្វ ើ វ ិនសា្នក្មា នៅផ្ខមីន្ម ឆ្ងែំ 2020 និនោជិក្អាច្បនម្របើម្របាស់ PSST។ នៅនពលផ្ដលសាលានរៀនសមាជិក្ម្រគួសារ
ឬក្ផ្នល ងផ្ែទា ំរបស់ពួក្នគម្រតវូ បានបិេនោយសារតាមនោលបំណងរបស់មន្រនតីសុខភាពសាធារណៈសម្រមាប់ន តុផ្លទាក្់េ
ងនឹងសុខភាព។ ឥ ូ វននេះ និនោជិក្អាច្បនម្របើម្របាស់ PSST ម្របសិននបើសាលានរៀនសមាជិក្ម្រគួសារ
ឬក្ផ្នល ងផ្ែទា ំរបស់ពួក្នគម្រតវូ បានបិេ។
ច្បាប់ក្៏មិនតម្រមូវឲ្យមានការបិេននេះផ្ដរនោយសារន តុផ្លទាក្់េងនឹងសុខភាព ឬផ្ដលមន្រនតីសាធារណៈបញ្ជឱ្យបិេ។
បានព្វ ើបចចុបបនន ភាេ៖ អ្ន កណាម្ននលកខ ណៈសៃបត្េ ិប្រេប់ប្រាន់ជាសម្នជិកប្រេួសារ?
សមាជិក្ម្រគួសារគឺជាក្ូ ន ឪពុក្មាតយ បត ីម្របពនធ ម្ដគូ ច្បុេះបញ្ជ ីនៅក្នុងម្រស ុក្ ជីដូនជីតា ឬបងបអ ូនបនងក ើត។
បានព្វ ើបចចុបបនន ភាេ៖ ពត្ើនិពោជិកអាចពសនើសុំេ័ត្៌ម្ននលៃអ ិត្អ្ំេីៃូលផល ឬពេត្ុផលអ្វ ីដែលនិពោជិកបានពសនើសុំឱ្យពប្របើ
PSST?
នេ។ និនោជិក្មិនចំបាច្ប់ម្របាប់ពីន តុផ្លម្នការនម្របើម្របាស់ PSST ន ើយ។
និនោជក្អាច្បនសែ ើសុំការនផ្ទ ៀងផ្លទត់ថាការនម្របើម្របាស់ PSST
គឺសម្រមាប់ការនម្របើម្របាស់ផ្ដលមានការអ្នុញ្ញតបន្មទប់ពីការន្វ ើការនលើសពីបីម្ែា ជាប់ោែម្ន PSST។
និនោជក្ម្របផ្ លជាមិនសួ រអ្ំពីលក្ខ ណៈម្នការនម្របើម្របាស់នេ។ សូ មនមើលសំណួរ
និងច្បនមល ើយេូ លំេូលាយរបស់នយើងសម្រមាប់ព័ត៌មានបផ្នថ ម។
បានព្វ ើបចចុបបនន ភាេ៖ ពត្ើពៅពេលណាដែលនិពោជកអាចពសនើសុំការពផទៀងផ្ទទត្់អ្ំេីការពប្របើប្របាស់របស់ PSST
របស់និពោជិក?
បន្មទប់ពីអ្វតត មានបីម្ែា និនោជក្អាច្បតម្រមូវឱ្យមានឯក្សារផ្ដលចំបាច្ប់ម្រតូវបនត នម្របើម្របាស់ PSST គឺចំបាច្ប់។
និនោជិក្មិនអាច្បម្រតវូ បាននគតម្រមូវឱ្យពនយល់ពីលក្ខ ណៈម្នការនម្របើម្របាស់នេ
ព័ត៌មានបានផ្ត ល់ជូនក្នុងឯក្សារននេះមិនមានបំណងសម្រមាប់ការផ្ត ល់ដំបូន្មានផ្ផ្ែ ក្ច្បាប់នេ ន ើយមិនគួ រម្រតវូ បាននម្របើជាការជំនួសច្បាប់
និងបេបបញ្ញ តត ិន្មន្មន ើយ។
បានពិនិតយន ើង វ ិញ៖ 3/18/2020

មានផ្តការនម្របើម្របាស់ផ្ដលម្រតវូ បានអ្នុញ្ញតផ្តប៉ោុនណា
ណ េះ។ និនោជិក្មិនចំបាច្ប់នសែ ើសុំការនផ្ទ ៀងផ្លទត់ន ើយ
ន ើយនយើងនលើក្េឹក្ច្បិតតនិនោជិក្ឱ្យមានភាពបត់ផ្បនតាមផ្ដលអាច្បន្វ ើនៅបានក្នុងអ្ំ ុ ងនពលននេះ។
នដើមបីផ្សវ ងយល់បផ្នថ មអ្ំពីការនផ្ទ ៀងផ្លទត់ និង វ ិធានទាក្់េងនឹងការេូ ទាត់ម្របាក្់សម្រមាប់ការនផ្ទ ៀងផ្លទត់ សូ មនមើលសំណួរ
និងច្បនមល ើយេូ លំេូលាយ របស់នយើងសម្រមាប់។
ពត្ើអ្នកអាចត្ប្រៃូេឱ្យនិពោជិត្ពប្របើ PSST បានពទ?
នេ។ និនោជក្មិនអាច្បតម្រមូវឱ្យនិនោជិតនម្របើ PSST
សម្រមាប់អ្វតត មានផ្ដលម្រតវូ បានរា៉ាប់រងនោយបេបបញ្ញ តត ិនផ្សងនេៀតន ើយ។
ពត្ើនិពោជកអាចត្ប្រៃូេឱ្យនិពោជិត្ពៅផទះពៅពេលដែលឈឺ ឬពទ?
ច្បាប់ PSST មិនហាមឃាត់និនោជក្ឱ្យបញ្ជន
ូ និនោជិតនៅផ្ទ េះ នោយសារផ្តមានជំងឺនេ។ ច្បាប់រដឋ
និងមូ លោឋននផ្សងនេៀតអាច្បក្ំណត់ថានតើវាមានច្បាប់ ឬតម្រមូវការក្នុងការបញ្ជន
ូ នរណាមាែក្់នៅផ្ទ េះ។ ឧទា រណ៍
បេបបញ្ញ តត ិមនទ ីរសុខាភិបាលតម្រមូវឱ្យនិនោជក្បញ្ជន
ូ អ្ែ ក្ន្វ ើការផ្ផ្ែ ក្នសវាអាហារតាមផ្ទ េះ
ម្របសិននបើពួក្នគមាននរាគសញ្ញដូ ច្បជាក្អ ួត ឬឈឺបំពង់ក្នោយនៅតខ្ ួន។ សម្រមាប់ព័ត៌មានបផ្នថ ម សូ មនមើល
ម្រក្មរដឋ បាលរដឋ វា៉ាសុីននតាន (Washington Administrative Code) 246-215
ឬេំន្មក្់េំនងន្មយក្ោឋនសុខភាពសាធារណៈរបស់េីម្រក្ ុវសុីែល (Seattle-King County Public Health) - ឃីង។
ពត្ើនិពោជកអាចរារាំងនិពោជិត្េីការងារបានពទ ពប្ររះេួ កពេបានព្វ ើែំពណើរពៅប្របពទសដែលជំងឺបានផ្ ះុ ព ើង?
ការន្វ ើដំនណើរនៅកាន់ម្របនេស ឬតំបន់ជាក្់លាក្់មួយមិនផ្មនជាការច្បងអុលបងាាញផ្ដលអាច្បេុក្ច្បិតតបាននេថានតើនរណា
មាែក្់ម្រតវូ បានប៉ោេះ ល់នឹង COVID-19។ មិនមានម្រក្ ុមណាមួ យេេួ លខុសម្រតវូ
និងមិនគួ រម្រតវូ បាននគក្ំណត់ជាបុពវន តុម្នការផ្្ុេះន ើងម្ន COVID-19 នេ។ ព័ត៌មានសត ីពី វ ិ្ីបងាករ
និងនឆល ើយតបច្បំន េះសាលក្សាែម និងការផ្សពវ ផ្ាយព័ត៌មានមិនពិតអាច្បម្រតវូ បានរក្នឃើញនោយច្បុច្បម្រតង់ននេះ។
ការចត់ វ ិធានសក្មា ភាពការងារមិនលអ នោយផ្ផ្អ ក្នលើជាតិសាសន៍
ឬសញ្ជតិនដើមរបស់និនោជិក្អាច្បបងក ឱ្យមានការទាមទារការនរ ីសនអ្ើង។ សម្រមាប់ព័ត៌មានបផ្នថ ម សូ មទាក្់េង
ការ ិោល័យសិេធិសុី វ ិល (Office of Civil Rights) តាមរយៈនលខ 206-684-4500។
បានព្វ ើបចចុបបនន ភាេ៖ ពត្ើម្ននអ្វ ីពកើត្ព ើង ប្របសិនពបើនិពោជិត្ម្ននក់បានពប្របើ PSST បងគ រ
ឬជានិពោជិត្ងមីម្ននក់ពោយាមនការ ឈប់សប្រម្នកបងគ រ?
និនោជក្ម្រតវូ បានតម្រមូវឱ្យអ្នុញ្ញតឱ្យនិនោជិតនម្របើនមា៉ោង PSST បងគ រ។ តាមឆន្មទនុសិេធិរបស់ពួក្នគ
និនោជក្អាច្បផ្ត ល់ការឈប់សម្រមាក្ផ្ដលមានម្របាក្់ឈន ួលនម្រច្បើន ឬអ្នុញ្ញតឱ្យនម្របើ វ ិសសមកាល
ឬការឈប់សម្រមាក្បងគ រនផ្សងនេៀត។ ច្បាប់នផ្សងនេៀតអាច្បតម្រមូវឱ្យនិនោជក្ផ្ត ល់ការឈប់សម្រមាក្ដល់និនោជិត
រាប់បញ្ចល
ូ ទា ំង៖ ច្បាប់សតីពីការឈប់សម្រមាក្សម្រមាប់ម្រគួសារ និងការឈប់សម្រមាក្ផ្ផ្ែ ក្នវជជ សាន្រសត (Family and Medical
Leave Act) ការឈប់សម្រមាក្ផ្ផ្ែ ក្នវជជ សាន្រសតសម្រមាប់ម្របាក្់ផ្ខរបស់រដឋ វា៉ាសុីននតាន (Washington) (Washington State Paid
Family Medical Leave) និងច្បាប់ស ព័នធរដឋ និងពិការភាពមូ លោឋន។
នៅម្ែា េី 18 ផ្ខមីន្មឆ្ងែំ 2020
រោឋភិបាលស រដឋ អានមរ ិក្បានអ្នុម័តច្បាប់បន្មទន់ផ្ដលអាច្បផ្ត ល់ឱ្យនិនោជិក្នូ វសិេធិេេួ លបានការឈប់សម្រមាក្ឈឺ
នោយសារមូ លន តុផ្ដលទាក្់េងនឹង COVID-19 នទាេះបីជានិនោជិក្មិនមាន PSST បងគ រក្៏នោយ។
ច្បាប់ននេះនឹងច្បូ លជា្រមាន ឬនៅម្ែា េី 2 ផ្ខនមសាឆ្ងែំ 2020។ OLS នឹងន្វ ើបច្បចុបបនែ ភាពសំណួរ
និងច្បនមល ើយននេះនៅនពលមានព័ត៌មានែា ីៗ។
ពត្ើនិពោជិត្អាចបរ ិច្ចាេ PSST ដែលៃិនបានពប្របើពៅដផនការផេល់ប្របាក់ឈន ួលឈប់សប្រម្នកដែលម្ននប្របាក់ឈន ួលពែើៃបី
ជួយៃិត្េរ ួៃការងារដែលប្រត្ូេការ PSST ដែរឬពទ?
បាេ/ចា៎ស ម្របសិននបើនិនោជក្មានក្មា វ ិ្ីអ្នុញ្ញត។ (ច្បាប់មិន តម្រមូវឲ្យ មាននេ)
ពត្ើនិពោជិត្ប្រត្ូេដត្ដសវងរកនរណាម្ននក់ពែើៃបីរា៉ាប់រងពម្នងដែលេួ កពេប្រត្ូេការពែើៃបីពប្របើ PSST ឬពទ?
នេ។ និនោជក្មិនអាច្បតម្រមូវឱ្យនិនោជិតផ្សវ ងរក្នរណាមាែក្់នដើមបីរា៉ាប់រងនមា៉ោង PSST របស់ពួក្នគបាននេ។
ពត្ើនិពោជិត្អាចបតរពេនជំ
ូ
នួសការពប្របើពេលពេលាសុេត្ថ ិភាេ និងឈឺទទួ លបានប្របាក់កម្ប្រៃពទ?
បាេ/ចា៎ស។ ម្របសិននបើទា ំងនិនោជក្ និងនិនោជិតយល់ម្រពម និនោជិតអាច្បបតរនវនោ
ូ
ែ ជំនួសការនម្របើ PSST។
ព័ត៌មានបានផ្ត ល់ជូនក្នុងឯក្សារននេះមិនមានបំណងសម្រមាប់ការផ្ត ល់ដំបូន្មានផ្ផ្ែ ក្ច្បាប់នេ ន ើយមិនគួ រម្រតវូ បាននម្របើជាការជំនួសច្បាប់
និងបេបបញ្ញ តត ិន្មន្មន ើយ។
បានពិនិតយន ើង វ ិញ៖ 3/18/2020

ពត្ើនិពោជិត្ពៅសាលាពរៀនសាធារណៈទីប្រក ុេសុីងល (Seattle) (SPS, Seattle Public Schools)
បានរា៉ាប់រងពោយពេលពេលាសុេត្ថ ិភាេ និងឈឺទទួ លបានប្របាក់កម្ប្រៃដែរឬពទ?
នេ។ ប៉ោុផ្នត និនោជិតរបស់ SPS មួ យច្បំនួនអាច្បម្រតវូ បានរា៉ាប់រងនោយច្បាប់ឈប់សម្រមាក្នពលនវលាសុវតថ ិភាព
និងឈឺេេួ លបានម្របាក្់ក្ម្ម្រមរបស់រដឋ វា៉ាសុីននតាន (Washington) (Washington State Paid Sick Leave law)។
សម្រមាប់ព័ត៌មានបផ្នថ មអ្ំពីការការ ររបស់រដឋ សូ មច្បូ លនមើល៖ https://lni.wa.gov/workers-rights/leave/paid-sickleave/។
ពត្ើនិពោជិកអាចពប្របើ PSST សប្រម្នប់ពេត្ុផលពប្រៅេីអ្វីដែលបានការររពោយចាប់ដែរឬពទ?
បាេ/ចា៎ស។ និនោជក្អាច្បអ្នុញ្ញតឱ្យនម្របើ PSST សម្រមាប់ន តុផ្លផ្ដលមិនមានផ្ច្បងក្នុងច្បាប់
ពត្ើខ្្ុំអាចពៅទូ រស័េទពៅអ្ន កណា ប្របសិនពបើខ្្ុំម្ននសំណួរបដនថ ៃពទៀត្អ្ំេីសិទធិ
ឬការទទួ លខ្ុសប្រត្ូេរបស់ខ្្ុំពប្រកាៃចាប់ពនះ?
សូ មនៅេូ រស័ពទនៅកាន់ ការ ិោល័យសត ង់ោរការងារម្នេីម្រក្ ុងសុីែល (Seattle) (OLS) តាមនលខ 206-256-5297
ឬច្បូ លនមើលនគ េំព័ររបស់នយើងនៅ http://www.seattle.gov/laborstandards។ នយើងអាច្បនឆល ើយសំណួរ
និងផ្ត ល់្នធាន!
ពត្ើខ្្ុំអាចដសវងរកេ័ត្៌ម្ននបដនថ ៃអ្ំេី COVID-19 (េីៃុនពៅថាពៃពរាេកូ រ៉ា ូណាងមី)
និងជំហានអ្វ ីខ្លះដែលខ្្ុំអាចព្វ ើពែើៃបីពរៀបចំ?
ច្បូ លនៅកាន់នគ េំព័រសុខភាពសាធារណៈ - នគ េំព័ររបស់េីម្រក្ ុងសុីែល (Seattle) និងឃីងនខាន្ី
សម្រមាប់ព៌តមានសត ីអ្ំពី COVID-19 ផ្ដលរ ួមមានសំណួរផ្ដលសួ រញឹក្ញាប់
និងអ្នុសាសន៍សម្រមាប់ការនម្រតៀមខ្ ួនសម្រមាប់សាធារណជនេូ នៅ សាលានរៀន ក្ផ្នល ងន្វ ើការ អ្ែ ក្ន្វ ើការផ្ែទា ំសុខភាព
និងជានម្រច្បើននេៀត។
ងមី! ច្បូ លនមើលនគ េំព័រននេះនដើមបីរក្នមើលម្របភព្នធានសម្រមាប់សេេៃន៍ដែលរងផលបះរល់ពោយ Covid-19។

ព័ត៌មានបានផ្ត ល់ជូនក្នុងឯក្សារននេះមិនមានបំណងសម្រមាប់ការផ្ត ល់ដំបូន្មានផ្ផ្ែ ក្ច្បាប់នេ ន ើយមិនគួ រម្រតវូ បាននម្របើជាការជំនួសច្បាប់
និងបេបបញ្ញ តត ិន្មន្មន ើយ។
បានពិនិតយន ើង វ ិញ៖ 3/18/2020

