
ការធានារ៉ាា�ប់់រងអ្ននកធ្វើ�ើ�ដំំធ្វើ��រធ្វើ�មកពីីផ្ទះះ�ធ្វើ�កន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�ការ

អ្នត្រា ត្រាក់ ឈននួល  ន� ច�បាប់ ់ឈប់ ់ស�រាកពី�យារាល  ជំង ឺន្លែដំល ទទួល  រា� 
ត្រាក់ ក�ត្ម  �ិង ធ្វើពីល�េលា សុេត្ិភាពី  (PSST)

ថ្នាា�ក ់ទ ី1 ថ្នាា�ក ់ទ ី2 ថ្នាា�ក ់ទ ី3

ទំហំំ�ិធ្វើ�ជក 
�ិធ្វើ�ជិត ធ្វើ�ើ�ការ ដំូច អ្ននក ធ្វើ�ើ� ការ ធ្វើពីញ ធ្វើរាោ�ង  

(FTEs) ធ្វើ� ទូទាំំង ពីិភពី ធ្វើលាក 

រហំូតដំល់ទៅ 49
FTEs

50 – 249
FTEs

250+
FTEs

ចំ�ួ� ប់ងគរ ន�  PSST
កន�ង ចំ�ួ�ធ្វើរាោ�ង ន្លែដំល រា� ធ្វើ�ើ� ការ 

1 ម៉ោង 
កន�ង  40 ធ្វើរាោ�ង 

1 ម៉ោង 
កន�ង  40 ធ្វើរាោ�ង 

1 ម៉ោង 
កន�ង  30 ធ្វើរាោ�ង 

ចំ�ួ� PSST ធ្វើល�ក ប់�ត ន្លែដំល មិ� 
ទាំ� ់រា� ធ្វើត្ប់� ត្រាស់ 

កន�ង មួយ ឆ្នាំា�ំ 
40 ម៉ោង 56 ម៉ោង 72 ម៉ោង **

*ពីធ្វើល េធ្វើលា សុេត្ថិភាពី ក ៏អ្នាច ប់្រ�ប់្រាស ់ប់ា� ផ្ទះង ដំន្លែរ សម្រាប់ ់ សមាជិក គ្រួសារ   

**108 ម៉ោង សម្រាប់ ់�ិយោជក ថ្�ាក ់ទ ី 3 ដំន្លែល មា�  គោល�យោប់ាយ   ឈប់ ់សម្រាកដំោយ ទទួលប់ា� ប់្រាក ់កម្រន  (PTO)

ធ្វើពីល រា�ជំងឺ៖ លកខខ�ឌ សុខភាពី ផ្ទះែ�េ  
ចិតត �ិង ផ្ទះែ� េកាយ រួមរា� ការ ណាត ់ជួប់ ត្គូ
ធ្វើពីទ�យ ជា ធ្វើដំ�ម 

ធ្វើពីលធ្វើេលាសុេត្ិភាពី ៖ មូលធ្វើហំតុ ន្លែដំល ពាក់ពី័�ធ �ឹង 
អ្នំធ្វើពី� ហំឹង�សា កន�ង ត្គួសារ  ការ រំធ្វើលាភ ប់ំពា� ផ្ទះែ�េ ធ្វើភទ  ការ 
ឃ្លាំំ� ំធ្វើម�ល កន�ង ធ្វើចតនា ម�ិលអ ឬ ប់ញ្ហាា� សខុភាពី សាធារ�ៈ 
*

ត�មូេឲ�យរា�ច�បាប់់ឈប់់ស�រាកន្លែដំលទទួលរា�ត្រាក់ក�ត្មស�រាប់់ប់ញ្ហាា�សុខភាពីឬសុេត្ិភាពី

�ិធ្វើ�ជក  ត្តូេ ផ្ទះតល ់ច�បាប់ ់ឈប់ ់សត្រាក ន្លែដំល ទទួល រា� ត្រាក់ កនត្ម   ធ្វើ� ឲ�យ �ិធ្វើ�ជិត  
ធ្វើដំ�ម�បី ីធ្វើម�ល ន្លែថទាំំ ខែនួ� ពីួកធ្វើគ ផ្ទាា�ល់  ឬ សរាជិក ត្គួសារ ។

ការសត្រាកពី�យារាលជំងឺន្លែដំលទទួលរា�ត្រាក់កនត្ម�ិង
ធ្វើពីលធ្វើេលាសុេត្ិភាពី

និ��ជក  ត្តូេ រា� ធ្វើគ ត�មូេ ឲ�យ ៖
ពី��យារ ការ ត្តួត ពីិ�ិត�យធ្វើម�ល សាេរា ប់ទ ឧត្កិដំឋ  
រហំូត ដំល ់ធ្វើត្កាយ ការ ត្តួត ពីិ�ិត�យ អ្ននក ដាក ់សុំ 
ការងារ សត្រាប់់ លកខ�ៈសម�បីតត ិអ្នប់�បីប់ររា  

រួចរ៉ាល ់

 អ្ន�ុេតត រាម �ីតិេិ� ីនានា មុ� ធ្វើពីល ចាត ់េិធា� 

ការ �ង�់�ងរ  ធ្វើដាយ ន្លែផ្ទះអក ទាំំង ត្សុង ធ្វើ� រាម ការ 
ត្តួតពីិ�ិត�យ សាេរា ប់ទ ឧត្កិដំឋ ៖

រា� ករ� ី ធ្វើល�ក�លង មួយ ចំ�ួ�  ដំូចជា 
ការងារ   នានា ន្លែដំល  មិ�រា�  ការ ត្តូតពីិ�ិត�យ  ធ្វើល� 
ការ ធ្វើត្រ��រាស់ កុរារ ធ្វើត្កាមអាយុ  16 ឆ្នាំា�ំ អ្ននក 
ន្លែដំល រា� ពីិការភាពី ន្លែផ្ទះនកលូតលាស ់ ឬ ម�ុស�ស 
ធ្វើពីញ េ័យ ន្លែដំល ងាយ  រង ធ្វើត្រ� ជាធ្វើ��ម 

រ�រាម    ៖

•  ការ ផ្ទះ�សាពីើផ្ទះ�សាយ ការងារ ន្លែដំល មិ� រួម ប់ញ្ចូូ�ល អ្ននក 
ដាក ់ពាក�យ ធ្វើសន�សុំ ន្លែដំល រា�ត្ប់េតត ិ ជាប់ ់ធ្វើទាំស �ិង
ធាំ�ប់់រា�  ចាប់ ់ខែនួ� 

•  ការ ដាក ់ពាក�យសុំ ការងារ ន្លែដំល រា� សំ�ួរ អ្នំពីី
ត្ប់េតតិន� ការ ជាប់ ់ ធ្វើទាំស �ិង ការ ចាប់ ់ខែនួ�  
ធ្វើល�កន្លែលង ន្លែត �ិធ្វើ�ជក រា� ត្តួត ពីិ�ិត�យ អ្ននក ដាក ់
សុំ ការងារ សត្រាប់់ លកខ�ៈសម�បីតត ិអ្នប់�បីប់ររា 

•  ការ ប់ដិំធ្វើស� ការងារ  (ឬ េិធា�ការ �ង�់�ងរ ដំនទ 
ធ្វើផ្ទះ�សង ធ្វើទៀត ន្លែផ្ទះនក ការងារ ) ន្លែផ្ទះអក ទាំំង ត្សុង ធ្វើល� 
កំ�ត់ត្រា ន� ការចាំ ខែនួ� 

កំ�ត់ការធ្វើត្រ��រាស់កំ�ត់�រា

ការធ្វើត្ជ�សប់ុគគលិកឲ�យចូលប់ធ្វើត្ម�ការងារធ្វើដា
យទទួលរា�ឱកាសធ្វើសើ�រា�

•ប់ង់ត្រាក់ឈននួលអ្នប់�បីប់ររា
•ប់ង់ត្រាក់ន្លែថមធ្វើរាោ�ង
•ប់ង់ត្រាក់សត្រាប់់ធ្វើពីលធ្វើេលាសត្រាកពីីការងារ
•ប់ង់ត្រាក់រាមចំ�ួ�ន្លែដំលរា�ស��យា
•ប់ង់ត្រាក់សត្រាប់់ការងារធ្វើត្�ធ្វើរាោ�ងធ្វើ�ើ�ការ
•ប់ង់ត្រាក់ទឹកន្លែត

ពី័ត៌រា� ជាលាយលកខ�៍ អ្នក�សរ  ត្តូេ រួម ប់ញ្ចូូ�ល �ូេ ៖ 

• ធ្វើ�ះ�� �ិង ពី័ត៌រា� ទំនាក ់ទំ�ង រប់ស់ �ិធ្វើ�ជក 

• អ្នត្រាន�ត្រាក់ឈននួលរប់ស់�ិធ្វើ�ជិកសិទធិទទួលរា�ការរកត្រាក់ចំ�ូលធ្វើរាោ�ងប់ន្លែ�្មមូលដាា��ន�ការ
ធ្វើប់�កត្រាក់(គិតជាធ្វើរាោ�ងរាមធ្វើេ�ត្ប់ចាំនថងត្ប់ចាំសរាា�ហំ៍ឬត្រាក់កនត្មធ្វើជ�ងសារ)�ិងការប់ង់ត្រាក់
ត្ប់ចាំនថងជាត្ប់ចាំ

• ការ ពី��យល់ធ្វើរល�ធ្វើ�រាយត្រាក់ ទឹកន្លែត  រប់ស់ �ិធ្វើ�ជក 

• ធ្វើ�ើ� ររាយការ�៍លមអិត សតីពី ីពី័ត៌រា� ធ្វើប់�កត្រាក់ ធ្វើ� នថង ធ្វើប់�កត្រាក ់

ឧទាំហំរ�៍ ន� លកខខ�ឌ តត្មូេ ការ ធ្វើប់�ក ត្រាក់ ៖

និ��ជក�ដំលរា�និ��ជិកចាប់់ពី ី20 នាក់ឬធ្វើត្រ��ជាង���ន្លែដំល�្ើ�ការជាម��យម10 
ធ្វើរាោ�ងឬធ្វើត្រ��ជាង���កន�ងមួយសរាា�ហំ៍ត្តូវ�តផ្ទះតល់ជូ�ដំល់និ��ជិក�ូេលទធភាពីកន�ងការកាត់ថ្
នលចំណាយ�ល�ការ�្ើ��ំ���រសាធារ�ៈឬការជិ�រថយ�តរួមរា�ធ្វើចញពី�រាក់ឈននួល�ដំលអា
ចជាប់់ពី�ធរប់ស់និ��ជិករហំូតដំល់ក�មិតអ្នតិប់ររាន្លែដំលត្តូេរា�អ្ន�ុញ្ហា្�ត�ដាយច�បាប់់ពី�ធស
ហំពី័�ធ។ធ្វើ��ម�បីីបំ�ពីញរាមត�មូេការ���និ��ជកអាចផ្ទះតល់ប់័�្ណជិ�រថយ�តជំ�ួស�ដំលត្តូេរា
�ឧប់ត្ម្ភ���ោ�ង�ពីញ�លញឬធ្វើដាយ�ផ្ទះនក។និ��ជក�តូេផ្ទះតល់អ្នត្�ប��ជន៍���កន�ងរយៈ

ធ្វើពីល 60 ន្ង�ៃ�ថងត្ប់តិទិន�ដំលគិតចាប់់ពី�ថងនិ��ជិកចាប់�្ត�មការងារ។

�ិធ្វើ�ជក ត្តូេ  ប់ង់នថែ សំ�ង ការខូច ខាត ទាំំង អ្នស ់ន្លែដំល ជំពាក់កន�ងនថងទូទាំ
ត ់ត្រាក់ ជា ធ្វើទៀតទាំត ់�ិង ត្ប់គល ់ជូ� �ូេ ពី័ត៌រា� ជាលាយលកខ�៍ អ្ន

ក�សរ ដំល ់�ិធ្វើ�ជិត អ្នំពី ីការងារ �ិង ត្រាក់  ឈននួល រប់ស់ ពីួកធ្វើគ ។

ផ្ទះតល់�ូេការការពារត្ប់ឆ្នាំំង�ឹងត្រាក់ឈននួលរាត់ប់ង់

ការលួចត្រាក់ឈននួល

ទំហំំ�ិធ្វើ�ជក 
រ៉ាប់ ់ចំ�ួ��ិធ្វើ�ជិត សរុប់ ន� �ិធ្វើ�
ជក ធ្វើ� ទូទាំំង ពីិភពី ធ្វើលាក ។ សត្រាប់់ 
ត្កុមហំុុ� ទិញ សិទធិផ្ទាា�ច់មុខ  
(franchises) ត្តូេ រ៉ាប់់ ចំ�ួ� 
�ិធ្វើ�ជិត ទាំំង អ្នស ់ធ្វើ� កន�ងប់ណាា�ញ 
ត្កុមហំុុ�ទិញ សិទធិផ្ទាា�ច់មុខ 

អ្នត្ត្ប់ធ្វើ�ជ�៍ន្លែផ្ទះនកន្លែថទាំំសុខ
ភាពី-�ិធ្វើ�ជកខាា�តតូច 
ធ្វើដំ�ម�បីីទូទាំត់អ្នត្រាធ្វើរាោ�ងទាំប់ជាងធ្វើ��
ការប់ង់�រាក់រប់ស់និ��ជកខាា�តតូច
ត្តូវ�ត�្ើ�ន្លែផ្ទះ�ការស�រាប់់ក�មិត�រា
ក់ឬអ្នត្�ប��ជ�៍ខ្ពស់�ផ្ទះនក�ថទាំំសុ
ខភាពីដំូច�ដំលរា�កំ�ត់�ដាយច្
រាប់�ថទាំំន្លែដំលរា�ត�មែសមរម�យរប់
ស់សហំពី័�ធ។

�ិធ្វើ�ជកតូចៗ
(500 ឬ�ិធ្វើ�ជិកតិចជាងធ្វើ��)

ធ្វើត� �ិធ្វើ�ជក ត្តូេ ប់ង់ត្រាក់�ោ�ង តិច  $1.52 កន�ងមួយធ្វើរាោ�ង សត្រាប់់ អ្នត្
ត្ប់ធ្វើ�ជ� ៍ធ្វើេជជសាស្រ្តសត រប់ស់ �ិធ្វើ�ជិត រាា�ក ់ៗ ន្លែម�ធ្វើទ �ិង/ឬ ធ្វើត� � ិធ្វើ�ជិត 

ទទួល រា� ត្រាក់ទឹក ន្លែត �ោ�ង តិច  $1.52 កន�ងមួយ ធ្វើរាោ�ង ន្លែដំរ ឬធ្វើទ?

ទធ្វើ ប់ាទ/ចាស

$17.27
កន�ងមួយធ្វើរាោ�ង

$15.75
កន�ងមួយធ្វើរាោ�ង

កំ�ត ់ត្រាក់ ឈននួល អ្នប់�បីប់ររា សត្រាប់់ �ិធ្វើ�ជិត 

ត្រាក់ឈននួលអ្នប់�បីប់ររា

(កុរារ ឪពីុក/រាា�យ ប់តីត្ប់ពី�ធ  នដំគូរស ់ធ្វើ� ជា មួយ រា� ន្លែដំល រា� ចុ� ប់ញ្ចូជី  ជីដំូ�/ជីរា ធ្វើ� ប់ងប់អ��)�ិធ្វើ�ជក�ំៗ
(501 ឬ�ិធ្វើ�ជិកធ្វើត្ច��ធ្វើទៀត)

$17.27
កន�ងមួយធ្វើរាោ�ង

•ប់ង់ត្រាក់នថែធ្វើសវា(ធ្វើល�កន្លែលងន្លែតរា�ន្លែចងធ្វើ�ធ្វើល�
េិកកយប់ត្តទទួលត្រាក់ឬប់ញ្ចូជីន្លែដំលមិ�ត្តូេប់ង់ធ្វើ�
�ិធ្វើ�ជិតន្លែដំលប់ធ្វើត្ម�ការជូ�អ្នតិថិជ�)

•ការទូទាំត់សងធ្វើល�ចំណាយរប់ស់�ិធ្វើ�ជក
•ពីុំរា�កំហំុសកន�ងការធ្វើ�ើ�ចំណាត់ថ្នាា�ក់�ិធ្វើ�ជិត

 »  �ិធ្វើ�ជកខាា�តតូចមិ�អាចប់ង់អ្ន
ត្រាទាំប់រាន�ទត្ប់សិន�ប�
និ��ជិកប់�ិ�ស�ឬមិ�រា�សិទធិ
ទទួលរា�អ្នត្�ប��ជន៍�ផ្ទះនក�ថ
ទាំំសុខភាពី។

 »  ផ្ទះតល ់�ូេ ឱកាស កន�ង ការ ពី��យល ់ ឬ ធ្វើ�ើ� ការ ន្លែក 
តត្មូេ ពី័ត៌រា� ត្តួត ពីិ�ិត�យ  សាេរា ប់ទ ឧត្កិដំឋ 

 »  រក�សាទុក មុខ តំន្លែ�ង  ឲ�យ ធ្វើ� ទំធ្វើ�រ �ោ�ង តិច 
ពីីរ នថង ធ្វើ�ើ� ការ 

 »  រា�មូល ធ្វើហំតុ អាជីេកមើ ត្សប់ ច�បាប់ ់ន្លែដំល 
ប់ងាា�ញ ថ្នា ការ ធ្វើត្ជ�ស ធ្វើរ�ស ប់ុគគល ធ្វើនា� ឲ�យ 
ចូល ប់ធ្វើត្ម�ការ �ឹង ធ្វើ�ើ� ឲ�យ ប់៉� ពាល់ ដំល ់
អាជីេកមើ ឬ ប់៉� ពាល់ ដំល ់សមត្ភាពី រប់ស់ 
�ិធ្វើ�ជិត កន�ង ប់ំធ្វើពីញ ការងារ 

និ��ជិត
ដាក់ប់ណឹ្តឹ� ងជាមួយួ ដាក់ប់ណឹ្តឹ� ងជាមួយួ OLSOLS ឬដាក់ប់ណឹ្តឹ� ង  ឬដាក់ប់ណឹ្តឹ� ង 
នៅក់្នុងតនុលាការនៅក់្នុងតនុលាការ

និ��ជក
ទទួលបានជំនួយនលើការអននុវតឹច្បាបអ់ននុនលាមួទទួលបានជំនួយនលើការអននុវតឹច្បាបអ់ននុនលាមួ
និងនិង//ឬទទួលបានការបណ្្តឹនុ ុះ បណ្្លឬទទួលបានការបណ្្តឹនុ ុះ បណ្្ល
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ទំនាក់ទំ�ងមកកា�់ធ្វើយ�ងខំ�ំ

ផ្ទាា�ំងផ្ទះូសះ័រ ធ្វើ��  ត្តូេ ដាក ់រាំង ប់ងាា�ញ ធ្វើ� កន្លែ�ែង ន្លែដំល ងាយត្សួល កត់សរាា�ល់ ធ្វើ� កន្លែ�ែង ធ្វើ�ើ� ការ  
ជា ភាសាអ្នង់ធ្វើគែស  �ិង ភាសា(ធ្វើផ្ទះ�សង ៗ )  ន្លែដំល �ិធ្វើ�ជិត �ិ�យ ធ្វើ� កន្លែ�ែង ធ្វើ�ើ� ការ ។

ការិ�ល័យ សតង់ដារ ការងារ  ផ្ទះតល់ជូ��ូេ ការ ប់កន្លែត្ប់ឯកសារ ការប់កន្លែត្ប់ផ្ទាា�ល់រាត់ �ិង កន្លែ�ែង សាា�ក ់ធ្វើ� 
សត្រាប់់ ជ�ន្លែដំល រា� ពីិការភាពី។

ធ្វើប់សកកមើ ន� ការិ�ល័យ សតង់ដារ ការងារ  (Office of Labor Standards) គ ឺធ្វើ�ើ� ឲ�យ រា� ភាពី ត្ប់ធ្វើស�រ 
ធ្វើ��ង ន� សតង់ដារ ការងារ រាមរយៈ ការ ចូល រួម ន្លែផ្ទះនកអាជីេកមើ �ិង សហំគម� ៍ន្លែដំល រា� ការ គិត គូរ រា� ដំិត 
ដំល ់  ការ ប់ធ្វើងក�ត ធ្វើរល�ធ្វើ�រាយ ន្លែដំល រា� ការ នចន ត្ប់ឌិិត  �ិង ការ ពីត្ងឹង ការ អ្ន�ុេតត ច�បាប់ ់ជាយុទធសាស្រ្តសត  ជា 
មួយ �ឹង ការ ធ្វើប់តជាា�ចិតត ធ្វើ�ើ� ឲ�យ រា� យុតតិ�ម ៌ន្លែផ្ទះនក ជាត ិសាស�៍ �ិង សងគម ។

ប់ទប់�បីញ្ចូញតត ិច�បាប់ ់សតង់ដារ ការងារ ទីត្កុង Seattle ឆ្នាំា�ំ 2022 

ប់ទប់�បីញ្ចូញតតិច�បាប់ ់ទាំំង ធ្វើ�� ត្គប់ដំ�តប់ ់ធ្វើល� ត្គប់ ់�ិធ្វើ�ជិត ទាំំង អ្នស ់ន្លែដំល ប់ធ្វើត្ម�ការងារ ធ្វើ� កន�ង ន្លែដំ�កំ�ត ់រប់ស់ ទីត្កុង SEATTLE ធ្វើដាយមិ�គិត ពី ីសាា��ភាពី អ្នធ្វើនាា�ត្ប់ធ្វើេស� ៍រប់ស់ �ិធ្វើ�ជិត ឬ ទីកន្លែ�ែង �ិធ្វើ�ជក រប់ស់ ពីួកធ្វើគ ធ្វើនា� ធ្វើទ។

    �ិធ្វើ�ជកត្តូេ អ្ន�ុេតត រាម ច�បាប់ ់ទាំំង អ្នស ់ធ្វើ��។ ការសងសឹក គឺជា អ្នំធ្វើពី� ខុសច�បាប់់។ 


