
ការធានារ៉ាា�ប់់រងអ្ននកធ្វើើ�ដំំណើ�រទៅមកពីីផ្ទះះ�ទៅកន្លែែ�ងធ្វើើ�ការ

អ្នត្រា ត្រាក់ ឈ្ននួល  នៃ ច្�បាប់ ់ឈ្ប់ ់ស�រាកពី�យារាល  ជំង ឺដដំល ទទួល  រាៃ 
ត្រាក់ ក�ត្ម  ៃិង ពពីល�េលា សុេត្្ថិភាពី  (PSST)

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

ទំហំំៃិយោជក 
ៃិយោជិត្ ធ្វើើ�ការ ដំូច្ អ្ននក ធ្វើើ� ការ ពេ�ញ ម៉ោោ�ង  

(FTEs) នៅ ទូទាំំង ពីិភពី លោក 

រហំូត្ដំល់ទៅ 49
FTEs

50 – 249
FTEs

250+
FTEs

ច្ំៃួៃ ប់ងគរ នៃ�  PSST
កន�ង ច្ំៃួៃម៉ោោ�ង ដែ�ល រាៃ ធ្វើើ� ការ 

1 ម៉ោង 
កន�ង  40 ម៉ោោ�ង 

1 ម៉ោង 
កន�ង  40 ម៉ោោ�ង 

1 ម៉ោង 
កន�ង  30 ម៉ោោ�ង 

ច្ំៃួៃ PSST ល�ក ប់ៃត ដែ�ល មិៃ 
ទាំៃ ់រាៃ ប្រើ�� ប្រា��ស់ 

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

*ពីពល េពលា សុេត្្ថិភាពី ក ៏អ្នាច្ ប់្រ�ប់្រាស ់ប់ាៃ ផ្ទះង ដំដរ សម្រាប់ ់ សមាជិក គ្រួសារ   

**108 ម៉ោង សម្រាប់ ់ៃិយោជក ថ្ៃាក ់ទ ី 3 ដំដល មាៃ  គោលៃយោប់ាយ   ឈ្ប់ ់សម្រាកដំោយ ទទួលប់ាៃ ប់្រាក ់កម្រន  (PTO)

ពេ�ល រាៃជំងឺ៖ លកខខណ្ឌឌ សុខភាពី ផ្ទះែ�េ  
ច្ិត្ត ៃិង ផ្ទះែ� េកាយ រួមរាៃ ការ ណាត្ ់ជួប់ គ្រូ��
ពេ�ទ�យ ជា ដើ�ម 

ពេ�លវេ�លាសុេត្្ថិភាពី ៖ មូលហេ�ត្ុ ដែ�ល ពាក់ពី័ៃធ ៃឹង 
អ្នំពេ� ហំឹង�សា កន�ង គ្រូ��សារ  ការ រំលោភ ប់ំពាៃ ផ្ទះែ�េ ភេ�ទ  ការ 
ឃ្លាំំ� ំមើ�ល កន�ង ចេ�ត្នា មៃិលអ ឬ ប់ញ្ហាា� សខុភាពី សាធារណ្ឌៈ 
*

ត�ម�េឲ�យរាៃច្�បាប់់ឈ្ប់់ស�រាកដដំលទទួលរាៃត្រាក់ក�ត្មស�រាប់់ប់ញ្ហាា�សុខភាពីឬសុេត្្ថិភាពី

ៃិយោជក  ត��េ ផ្ទះតល ់ច្�បាប់ ់ឈ្ប់ ់សម្រា��ក ដែ�ល ទទួល រាៃ ប្រា��ក់ កម្រៃ��   ទៅ ឲ�យ ៃិយោជិត្  
ដើ�ម�បី ីមើ�ល ថែ�ទាំំ ខែនួៃ ពីួកគេ� ផ្ទាា�ល់  ឬ សរាជិក គ្រូ��សារ ។

ការសម្រា��កពី�យារាលជំងឺដែ�លទទួលរាៃប្រា��ក់កម្រៃ��ៃិង
ពេ�លវេ�លាសុេត្្ថិភាពី

និ�ោជក  ត្ត្�េ រាៃ ពគ ត�ម�េ ឲ�យ ៖
ពីៃ�យារ ការ ត��ត្ ពីិៃិត្�យមើ�ល សាេរា ប់ទ ឧក្រិ�ិដំឋ  
រហំូត្ ដំល ់ក្រោ��យ ការ ត��ត្ ពីិៃិត្�យ អ្ននក ដាក ់សុំ 
ការងារ សម្រា��ប់់ លកខណ្ឌៈសម�បីត្ត ិអ្នប់�បីប់ររា  

រួច្រ៉ាល ់

 អ្នៃុេត្ត រាម ៃីត្ិេិធី ីនានា មុៃ ពេ�ល ចាត្ ់េិធាៃ 

ការ ធីងៃ់ធីងរ  ដោយ ផ្អែអ�ក ទាំំង ស�ុង ទៅ រាម ការ 
ត��ត្ពីិៃិត្�យ សាេរា ប់ទ ឧក្រិ�ិដំឋ ៖

រាៃ ករណ្ឌ ី ពល�ក�លង មួយ ច្ំៃួៃ  ដំូច្ជា 
ការងារ   នានា ដដំល  មិៃរាៃ  ការ ត្ត្�ត្ពីិៃិត្�យ  ពល� 
ការ ពត្រ��រាស់ កុរារ ពត្កាមអាយុ  16 ឆ្នាំា�ំ អ្ននក 
ដដំល រាៃ ពីិការភាពី ដផ្ទះនកលូត្លាស ់ ឬ មៃុស�ស 
ពពីញ េ័យ ដដំល ងាយ  រង ពត្រោ� ជាពដើ�ម 

រ�រាម    ៖

•  ការ ផ្ទះ�សាពីើផ្ទះ�សាយ ការងារ ដែ�ល មិៃ រួម ប់ញ្ចូូ�ល អ្ននក 
ដាក ់ពាក�យ ស្នើន�សុំ ដែ�ល រាៃរ�េត្ត ិ ជាប់ ់ទោស ៃិង
ធាំ�ប់់រាៃ  ចាប់ ់ខែនួៃ 

•  ការ ដាក ់ពាក�យសុំ ការងារ ដែ�ល រាៃ សំណ្ឌួរ អ្នំពីី
រ�េត្តិនៃ� ការ ជាប់ ់ ទោស ៃិង ការ ចាប់ ់ខែនួៃ  
ល�កលែ�ង តែ� ៃយិោជក រាៃ ត��ត្ ពីៃិតិ្�យ អ្ននក ដាក ់
សុំ ការងារ សម្រា��ប់់ លកខណ្ឌៈសម�បីត្ត ិអ្នប់�បីប់ររា 

•  ការ ប់ដំិស្នើ�ធី ការងារ  (ឬ េិធាៃការ ធីងៃ់ធីងរ ដំទៃ� 
ផ្�ស�ង ទៀៀត្ ផ្អែន�ក ការងារ ) ផ្អែអ�ក ទាំំង ស�ុង ល� 
កំណ្ឌត្់ត្រា�� នៃ� ការចាំ ខែនួៃ 

កំណ្ឌត្់ការពត្រ��រាស់កំណ្ឌត់�រា

ការជ្រើ��សប់ុគគលិកឲ�យច្ូលប់ម្រើ��ការងារដោ
យទទួលរាៃឱកាសស្នើើ�រោា�

•ប់ង់ប្រា��ក់ឈ្ននួលអ្នប់�បីប់ររា
•ប់ង់ប្រា��ក់ថែ�មម៉ោោ�ង
•ប់ង់ប្រា��ក់សម្រា��ប់់ពេ�លវេ�លាសម្រា��កពីីការងារ
•ប់ង់ប្រា��ក់រាមច្ំៃួៃដែ�លរាៃសៃ�យា
•ប់ង់ប្រា��ក់សម្រា��ប់់ការងារក្រៅ��ម៉ោោ�ងធ្វើើ�ការ
•ប់ង់ប្រា��ក់ទឹកតែ�

ពី័ត្៌រាៃ ជាលាយលកខណ្ឌ៍ អ្នក�សរ  ត្ត្�េ រួម ប់ញ្ចូូ�ល ៃូេ ៖ 

• ឈ្មោះះ�� ៃិង ពី័ត្៌រាៃ ទំនាក ់ទំៃង រប់ស់ ៃិយោជក 

• អ្នត្រា��នៃ�ប្រា��ក់ឈ្ននួលរប់ស់ៃិយោជិកសិទធិទទួលរាៃការរកប្រា��ក់ច្ំណ្ឌូលម៉ោោ�ងប់ន្លែ្ថ�មមូលដាា�ៃនៃ�ការ
បើ�កប្រា��ក់(គិត្ជាម៉ោោ�ងរាមវេ�ៃរ�ចាំថ្ងៃង�រ�ចាំសរាា�ហំ៍ឬប្រា��ក់កម្រៃ��ជើ�ងសារ)ៃិងការប់ង់ប្រា��ក់
រ�ចាំថ្ងៃង�ជារ�ចាំ

• ការ ពីៃ�យល់គោលៃយោរាយប្រា��ក់ ទឹកតែ�  រប់ស់ ៃិយោជក 

• ធ្វើើ� ររាយការណ្ឌ៍លមអិត្ សតីពី ីពី័ត្៌រាៃ បើ�កប្រា��ក ់នៅ ថ្ងៃង� បើ�កប្រា��ក ់

ឧទាំហំរណ្ឌ៍ នៃ� លកខខណ្ឌឌ ត្ម្រូ��េ ការ បើ�ក ប្រា��ក់ ៖

និ�ោជក�ដំលរាៃនិ�ោជិកចាប់់ពី ី20 នាក់ឬពត្ចេ�ៃជាង�ៃ�ដដំល�ធ្វើើ�ការជាមធី�យម10 
ពរាោ�ងឬពត្ចេ�ៃជាង�ៃ�កន�ងមួយសរាា�ហំ៍ត្ត្�វ�ត្ផ្ទះតល់ជូៃដំល់និ�ោជិកៃូេលទធភាពីកន�ងការកាត្់ថ្
នលច្ំណាយ�ល�ការ�ធ្វើើ�ដើំ�ណើ�រសាធារណ្ឌៈឬការជិ�រថយៃតរួមរោា�ពច្ញពី�រាក់ឈ្ននួលែ�ដំលអា
ច្ជាប់់ពីៃធរប់ស់និ�ោជិករហំូត្ដំល់ក្រិ�មិត្អ្នត្ិប់ររាដដំលត្ត្�េរាៃអ្នៃុញ្ហា្ញ�ត�ដាយច្�បាប់់ពីៃធស
ហំពី័ៃធ។ពដើ�ម�បីីបើំ�ពីញរាមត�ម�េការ�ៃ�និ�ោជកអាច្ផ្ទះតល់ប់័ណ្ឌ្ណជិ�រថយៃតជំៃួស�ដំលត្ត្�េរា
ៃឧប់ត្្ថម្ភធីៃោោ�ង�ពីញ�លញឬពដាយ�ផ្ទះនក។និ�ោជក្រិ�ត្�េផ្ទះតល់អ្នត្ថ�បើ�ោជន៍�ៃ�កន�ងរយៈ

ពពីល 60 នថ្ងៃង�នៃ�ថងត្ប់ត្ិទិន្លែ�ដំលគិត្ចាប់់ពី�ថងនិ�ោជិកចាបើ់�ផ្ត�មការងារ។

ៃិយោជក ត��េ  ប់ង់ថ្ងៃែ� សំណ្ឌង ការខូច្ ខាត្ ទាំំង អ្នស ់ដែ�ល ជំពាក់កន�ងថ្ងៃង�ទូទាំ
ត្ ់ប្រា��ក់ ជា ទៀៀត្ទាំត្ ់ៃិង រ�គល់ ជូៃ ៃូេ ពី័ត្៌រាៃ ជាលាយលកខណ្ឌ៍ អ្ន

ក�សរ ដំល ់ៃិយោជិត្ អ្នំពី ីការងារ ៃិង ប្រា��ក់  ឈ្ននួល រប់ស់ ពីួកគេ� ។

ផ្ទះតល់ៃូេការការពារត្ប់ឆ្នាំំងៃឹងត្រាក់ឈ្ននួលរាត្់ប់ង់

ការលួច្ប្រា��ក់ឈ្ននួល

ទំហំំៃិយោជក 
រ៉ាប់ ់ច្ំៃួៃៃិយោជិត្ សរុប់ នៃ� ៃិយោ
ជក នៅ ទូទាំំង ពីិភពី លោក ។ សម្រា��ប់់ 
ក្រិ�ុមហំុុៃ ទិញ សិទធិផ្ទាា�ច្់មុខ  
(franchises) ត��េ រ៉ាប់់ ច្ំៃួៃ 
ៃិយោជិត្ ទាំំង អ្នស ់នៅ កន�ងប់ណាា�ញ 
ក្រិ�ុមហំុុៃទិញ សិទធិផ្ទាា�ច្់មុខ 

អ្នត្្ថរ�យោជៃ៍ផ្អែន�កថែ�ទាំំសុខ
ភាពី-ៃិយោជកខាា�ត្ត្ូច្ 
ដើ�ម�បីីទូទាំត្់អ្នត្រា��ម៉ោោ�ងទាំប់ជាងន��
ការប់ង់�រាក់រប់ស់និ�ោជកខាា�ត្ត្ូច្
ត្ត្�វ�ត�ធ្វើើ�ដផ្ទះៃការស�រាប់់ក្រិ�មិត�រា
ក់ឬអ្នត្ថ�បើ�ោជៃ៍ខ្ពស់�ផ្ទះនក�ថទាំំសុ
ខភាពីដំូច�ដំលរាៃកំណ្ឌត់�ដាយច្្
រាប់�ថទាំំដដំលរាៃត�មែសមរម�យរប់
ស់សហំពី័ៃធ។

ៃិយោជកត្ូច្ៗ
(500 ឬៃិយោជិកត្ិច្ជាងន��)

ត� ៃិយោជក ត��េ ប់ង់ប្រា��ក់ោោ�ង ត្ិច្  $2.19 កន�ងមួយម៉ោោ�ង សម្រា��ប់់ អ្នត្្ថ
រ�យោជៃ ៍វេ�ជជសាស�ត រប់ស់ ៃិយោជិត្ រាា�ក ់ៗ មែ�ៃទៀ� ៃិង/ឬ ត� ៃ ិយោជិត្ 

ទទួល រាៃ ប្រា��ក់ទឹក តែ� ោោ�ង ត្ិច្  $2.19 កន�ងមួយ ម៉ោោ�ង ដែ�រ ឬទៀ�?

ទព ប់ាទ/ច្ាស

$18.69
កន�ងមួយពរាោ�ង

$16.50
កន�ងមួយពរាោ�ង

កំណ្ឌត្ ់ប្រា��ក់ ឈ្ននួល អ្នប់�បីប់ររា សម្រា��ប់់ ៃិយោជិត្ 

ប្រា��ក់ឈ្ននួលអ្នប់�បីប់ររា

(កុរារ ឪពីុក/រាា�យ ប់តីរ�ពីៃធ  ដៃ�គូរស ់នៅ ជា មួយ រោា� ដែ�ល រាៃ ច្ុ� ប់ញ្ចូជ ី ជីដំូៃ/ជីរា ចៅ ប់ងប់អ�ៃ)ៃិយោជកធីំៗ
(501 ឬៃិយោជិកច្រើ��ៃទៀៀត្)

$18.69
កន�ងមួយពរាោ�ង

•ប់ង់ប្រា��ក់ថ្ងៃែ�ស្នើ�វា(ល�កលែ�ងតែ�រាៃច�ងនៅល�
េិកកយប់ត�ទទួលប្រា��ក់ឬប់ញ្ចូជីដែ�លមិៃត��េប់ង់ទៅ
ៃិយោជិត្ដែ�លប់ម្រើ��ការជូៃអ្នត្ិថិជៃ)

•ការទូទាំត្់សងល�ច្ំណាយរប់ស់ៃិយោជក
•ពីុំរាៃកំហំុសកន�ងការធ្វើើ�ច្ំណាត្់ថ្នាា�ក់ៃិយោជិត្

 »  ៃិយោជកខាា�ត្ត្ូច្មិៃអាច្ប់ង់អ្ន
ត្រាទាំប់រាន�ទត្ប់សិន�បើ�
និ�ោជិកប់ដើិ�សធីឬមិៃរាៃសិទធិ
ទទួលរាៃអ្នត្ថ�បើ�ោជន្លែ៍�ផ្ទះនក�ថ
ទាំំសុខភាពី។

 »  ផ្ទះតល ់ៃូេ ឱកាស កន�ង ការ ពីៃ�យល ់ ឬ ធ្វើើ� ការ ក� 
ត្ម្រូ��េ ពី័ត្៌រាៃ ត��ត្ ពីិៃិត្�យ  សាេរា ប់ទ ឧក្រិ�ិដំឋ 

 »  រក�សាទុក មុខ ត្ំណែ�ង  ឲ�យ នៅ ទំន�រ ោោ�ង ត្ិច្ 
ពីីរ ថ្ងៃង� ធ្វើើ� ការ 

 »  រាៃមូល ហេ�ត្ុ អាជីេកមើ ស�ប់ ច្�បាប់ ់ដែ�ល 
ប់ងាា�ញ ថ្នា ការ ជ្រើ��ស រើស ប់ុគគល នោះ� ឲ�យ 
ច្ូល ប់ម្រើ��ការ ៃឹង ធ្វើើ� ឲ�យ ប់៉� ពាល់ ដំល ់
អាជីេកមើ ឬ ប់៉� ពាល់ ដំល ់សមត្្ថភាពី រប់ស់ 
ៃិយោជិត្ កន�ង ប់ំពេ�ញ ការងារ 

និ�ោជិត្
ដាក់ប់ណឹ្តឹ� ងជាមួយួ ដាក់ប់ណឹ្តឹ� ងជាមួយួ OLSOLS ឬដាក់ប់ណឹ្តឹ� ង  ឬដាក់ប់ណឹ្តឹ� ង 
នៅក់្ននុងតនុលាការនៅក់្ននុងតនុលាការ

និ�ោជក
ទទួលបានជំនួយនលើការអននុវតឹច្បាបអ់ននុនលាមួទទួលបានជំនួយនលើការអននុវតឹច្បាបអ់ននុនលាមួ
និងនិង//ឬទទួលបានការបណ្តឹ្ដនុ ុះ បណ្្ដ លឬទទួលបានការបណ្តឹ្ដនុ ុះ បណ្្ដ ល

810 THIRD AVE, SUITE 375
SEATTLE, WA 98104

LABORSTANDARDS@SEATTLE.GOV

ទំនាក់ទំៃងមកកាៃ់យ�ងខំ�ំ

ផ្ទាា�ំងផ្ទះូសះ័រ ន��  ត��េ ដាក ់រាំង ប់ងាា�ញ នៅ កន្លែែ�ង ដែ�ល ងាយស�ួល កត្់សរាា�ល់ នៅ កន្លែែ�ង ធ្វើើ� ការ  
ជា ភាសាអ្នង់គេែ�ស  ៃិង ភាសា(ផ្�ស�ង ៗ )  ដែ�ល ៃិយោជិត្ ៃិោយ នៅ កន្លែែ�ង ធ្វើើ� ការ ។

ការិោល័យ សតង់ដារ ការងារ  ផ្ទះតល់ជូៃៃូេ ការ ប់កប្រែ��ឯកសារ ការប់កប្រែ��ផ្ទាា�ល់រាត្់ ៃិង កន្លែែ�ង សាា�ក ់នៅ 
សម្រា��ប់់ ជៃដែ�ល រាៃ ពីិការភាពី។

បើ�សកកមើ នៃ� ការិោល័យ សតង់ដារ ការងារ  (Office of Labor Standards) គ ឺធ្វើើ� ឲ�យ រាៃ ភាពី រ�ស្នើ�រ 
ឡើ�ង នៃ� សតង់ដារ ការងារ រាមរយៈ ការ ច្ូល រួម ផ្អែន�កអាជីេកមើ ៃិង សហំគមៃ ៍ដែ�ល រាៃ ការ គិត្ គូរ រាៃ ដំិត្ 
ដំល ់  ការ ប់ងក�ត្ គោលៃយោរាយ ដែ�ល រាៃ ការ ច្នៃន� រ�ឌិិត្  ៃិង ការ ពីង�ឹង ការ អ្នៃុេត្ត ច្�បាប់ ់ជាយុទធសាស�ត  ជា 
មួយ ៃឹង ការ បើត�ជាា�ច្ិត្ត ធ្វើើ� ឲ�យ រាៃ យុត្តិធីម ៌ផ្អែន�ក ជាត្ ិសាសៃ៍ ៃិង សងគម ។

ប់ទប់�បីញ្ចូញត្ត ិច្�បាប់ ់សតង់ដារ ការងារ ទីក្រិ�ុង Seattle ឆ្នាំា�ំ 2023 

ប់ទប់�បីញ្ចូញត្តិច្�បាប់ ់ទាំំង ន�� គ្រូ�ប់ដំណ្ឌតប់ ់ល� គ្រូ�ប់ ់ៃិយោជិត្ ទាំំង អ្នស ់ដែ�ល ប់ម្រើ��ការងារ នៅ កន�ង ដែ�ៃកំណ្ឌត្ ់រប់ស់ ទីក្រិ�ុង SEATTLE ដោយមិៃគិត្ ពី ីសាា�ៃភាពី អ្ននោះា�រ�វេ�សៃ ៍រប់ស់ ៃិយោជិត្ ឬ ទីកន្លែែ�ង ៃិយោជក រប់ស់ ពីួកគេ� នោះ� ទៀ�។

    ៃិយោជកត��េ អ្នៃុេត្ត រាម ច្�បាប់ ់ទាំំង អ្នស ់ន��។ ការសងសឹក គឺជា អ្នំពេ� ខុសច្�បាប់់។ 


