ពាក្យបណ្តង
ឹ អ្នកធ្វកា
ើ រប្រាក់ឈ្ល
នួ អ្ប្បបរមា
ការណណ្នាំ៖
ប្របធេទនៃពាក្យបណ្តឹងប្រាក់ឈ្នួលអ្ប្បបរមា L&I ទទួល៖
សាំណ្ាំណបបបទធៃេះប្ររូវាៃបាំធេញណរប្របសិៃធបើពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកគឺអ្ាំេីប្រាក់ឈ្នួលណែលជាំពាក់ការងារណែលអ្នកាៃធ្វើធៅរែឋវ៉ាសីៃធោៃ ធៅធលើគធប្រមាងការងារ
សាធារណ្ៈសប្រមាប់អ្នកធ

៉ាការណែលកាំេងធ្វើការធលើគធប្រមាងអ្គារ ផ្លូវថ្នល់ ឬអ្នកសមាារ/អ្នកណថ្ទាំ សប្រមាប់ភ្នាក់ងារសាធារណ្ៈ ែូចជាទីប្រកង ធោៃ្ី រែឋ សាលា

ធរៀៃកនុងប្រសក ឬទីភ្នាក់ងារសាធារណ្ៈធផ្្េងធទៀរ។

ពាក្យបណ្តង
ឹ ប្ររវូ ណរដាក់កង
នុ រយៈធេល 30 នថ្ៃគរ
ិ ចាប់េនី ថ្ៃណែលទីភ្នក
ា ងា
់ រសាធារណ្ៈាៃទទួលយកគធប្រមាងធៃេះថាធេញធលញ។
សាំោៃ់៖ L&I មិៃអាចធានការប្របមូលប្រាក់ឈ្នួលណែលមិៃទៃ់ាៃបង់ធទ។ ធមធាវីឯកជៃប្របណែលជាចាាំាច់ធែើម្បីវយរនមលសមរថភ្នេរបស់អ្នក ធែើម្បីបៃតប
ណ្តឹងរែឋប្បធវណ្ីប្របឆាំងៃឹងៃិធោជករបស់អ្នកធែើម្បីប្របមូលប្រាក់ឈ្នួលណែលមិៃបង់ប្រាក់។ L&I មិៃអាចធ្វើជាធមធាវីរបស់អ្នក ឬផ្តល់ែាំបូនាៃណផ្នកច្ាប់ធទ។

ប្របសិៃធបើពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នក គឺអ្ាំេីប្រាក់ឈ្នួលជាទូធៅ មិៃណមៃជាគធប្រមាងការងារសាធារណ្ៈ ឬវជាបញ្ហាសិទធិអ្នកធ្វើការធផ្្េងធទៀរ អ្នកប្ររូវណរធប្របើ Worker
Rights Complaint form (ទប្រមង់ពាក្យបណ្តឹងអ្នកធ្វើការ) (F700-148-000)។

អ្នកអាចទទួលាៃច្ាប់ថ្រចមលងនៃទប្រមង់ Worker Rights Complaint (ពាក្យបណ្តឹងអ្ាំេីសិទធិអ្នកធ្វើការ) ធដាយការទូរស័េទ ឬធៅកាៃ់ការិោល័យ L&I នន
ណែលាៃចេះបញ្ជីធៅទាំេ័របនាប់ ឬធៅធលើធគែទាំេ័រ www.Lni.wa.gov/WorkplaceRights។

ពាក្យបណ្តឹងប្រាក់ឈ្នួលអ្ប្បបរមាណែលាៃបញ្ហាក់េសតុោង សប្រមាប់អ្នកណែលមិៃណមៃជាអ្នកធ្វើការ ប្ររូវណរដាក់ពាក្យធៅធលើទប្រមង់ពាក្យបណ្តឹងទមទរសាំណ្ង
ប្រាក់ឈ្នួលអ្ប្បបរមា (Interested Party Prevailing Wage Complaint )េីភ្នគីណែលពាក់េ័ៃធ F700-129-000។ សាំណ្ាំណបបបទធនេះអាចប្ររូវទទួលាៃ
ោមរាំណ្ភ្នាបោ
់ ងធប្រកាម៖ http://www.lni.wa.gov/FormPub/Detail.asp?DocID=2190។

L&I មិនទទួលយកពាក្យបណ្តឹងប្បឆាំងនឹងអាជីវកមមដែលអ្នកជាម្ចាស់ ឬប្បឆាំងនឹងជាំនួញដែលជាំពាក់លុយប្កុមហុនដែលអ្នកកាន់កាប់។

រធបៀបដាក់ពាក្យបណ្តឹងប្រាក់ឈ្នួលអ្ប្បបរមារបស់អ្នក
•

បាំធេញ ៃិងចេះែរថធលោធលើទប្រមង់ភ្នាប់មក។ សៃលឹកប្រកដាសដាច់ធដាយណែកមួយអាចប្ររូវាៃធប្របើ ប្របសិៃធបើអ្នកប្ររូវការេៃ្យល់េីពាក្យបណ្តឹងរបស់
អ្នក។

•

ភ្នាប់េ័រ៌មាៃ ឬកាំណ្រ់ប្រោណាមួយ ែូចជាប្រកដាសធមា៉ាង/ការ ប្របរិទិៃ ឬកាំណ្រ់ប្រោផ្ទាល់ខ្លួៃណាមួយណែលអ្នកប្ររូវបងាាញេីនថ្ៃៃិងធមា៉ាងណែលអ្នកាៃ
ធ្វើការៃិងកិចចការណែលអ្នកាៃធ្វើ។ ធៃេះជាការសាំោៃ់ធែើម្បីយល់េីពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នក។

•

ប្របសិៃធបើអ្នកកាំេងដាក់ពាក្យបណ្តឹងប្របឆាំងៃឹងៃិធោជកចាំធពាេះការងារណែលាៃអ្ៃវរតធៅរែឋវ៉ាសីៃធោៃធលើគធប្រមាងការងារសាធារណ្ៈធលើសេីមួយ
អ្នកប្ររូវផ្តល់េ័រ៌មាៃគធប្រមាងសតីេីគធប្រមាងទាំងអ្ស់ណែលអ្នកប្ររូវាៃជាំពាក់ប្រាក់ឈ្នួល (ណផ្នក “Prevailing Wage Project” ("គធប្រមាងប្រាក់ឈ្នួល
អ្ប្បបរមា") ប្ររូវណរបញ្ចប់សប្រមាប់គធប្រមាងៃីមួយៗ។ ធប្របើសៃលឹកប្រកដាសបណៃថម ឬធ្វើ/ធសនើច្ាប់ចមលងបណៃថមនៃណផ្នកធៃេះនៃទប្រមង់។)

•

ធផ្ញើសាំបប្ររ ឬនាំយកទប្រមង់ ៃិងកាំណ្រ់ប្រោធៅការិោល័យ L&I ធៅកនុងធោៃ្ីណែលមាៃទីោាំងធៅទីធនេះ (សូមធមើលណផ្នកោងធប្រកាយនៃសៃលឹក
ប្រកដាស)។

ប្របសិៃធបើពាក្យបណ្តឹងប្រាក់ណខ្អ្ប្បបរមារបស់អ្នកប្ររូវាៃទទួលយកធដាយ L&I ធនេះធយើង៖
•
•

ចារ់ោាំងភ្នាក់ងារទាំនក់ទាំៃងឧស្ាែកមមធែើម្បីធសើបអ្ធងេរពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នក។

ការធសើបអ្ធងេរប្រាក់ឈ្នួលអ្ប្បបរមាប្ររូវចាំណាយធេល 180 នថ្ៃធែើម្បីបញ្ចប់។ ការធសើបអ្ធងេរណែលសមប្រគសាាញអាចចាំណាយធេលយូរ។ L&I ៃឹងទក់
ទងអ្នកធៅធេលធយើងបញ្ចប់ការធសើបអ្ធងេរ ធែើយធ្វើការសធប្រមចចិរតទក់ទងៃឹងពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នក។

សាំោៃ់៖ L&I អាចទទួលាៃសាំធណ្ើសក
ាំ ណ្
ាំ រ់ប្រោសាធារណ្ៈធប្រកាមច្ាប់សេ
តី ក
ី ណ្
ាំ រ់ប្រោសាធារណ្ៈរបស់រែឋវស
៉ា ៃ
ី ធោៃសប្រមាប់កណ្
ាំ រ់ប្រោទក់ទងៃឹងពាក្យ
បណ្តង
ឹ របស់អ្ក
ន ។ បនាបេ
់ ក
ី រណ្ីធៃេះប្ររវូ ាៃធដាេះប្រសាយរួច យប្របណែលជាកនង
ុ អ្ាំែង
ុ ធេលធសប
ើ អ្ធងេរធនេះ L&I ៃឹងបងាាញេ័រមា
៌ ៃធៃេះែល់អ្ក
ន ណែលធសនស
ើ ាំ
កាំណ្រ់ប្រោបណ្តង
ឹ ។
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ពាក្យបណ្តង
ឹ អ្នកធ្វកា
ើ រប្រាក់ឈ្ល
នួ អ្ប្បបរមា
ធផ្ញើសាំបប្ររ ឬនាំយកទប្រមង់ធៅការិោល័យ L&I សប្រមាប់ធោៃ្ីណែលជាំៃួញរបស់ៃិធោជកមាៃទីោាំងធៅទីធនេះ។ ប្របសិៃធបើមាៃការិោល័យ
ជាធប្រចើៃប្ររូវាៃដាក់កនុងបញ្ជី អ្នកអាចធផ្ញើពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកធៅកាៃ់ការិោល័យណាមួយណែលាៃចេះបញ្ជីសប្រមាប់ធោៃ្ីទាំងធនេះ។

ធោៃ្ី
ធកាេះ
San Juan
Skagit
Whatcom

Snohomish

ការិោល័យ L&I
Mount Vernon
525 East College Way Suite H
Mount Vernon WA 98273-5500

Mount Vernon
ទូរស័េទ៖360-416-3000
ទូរសារ៖ 360-416-3030

Bellingham
1720 Ellis Street Suite 200
Bellingham WA 98225-4647
Everett
729 100th Street SE
Everett WA 98208-3727
Seattle
315 5th Ave S Suite 200
Seattle WA 98104-2607

Bellingham
ទូរស័េទ៖ 360-647-7300
ទូរសារ៖ 360-647-7310
ទូរស័េទ៖ 425-290-1300
ទូរសារ៖ 425-290-1399

ឬ

ឬ

Seattle:
ទូរស័េទ៖ 206-515-2800
ទូរសារ៖ 206-515-2779

ឬ
King

ឬ

Bellevue
616 120th Ave NE Suite C-201
Bellevue WA 98005-3037

Bellevue:
ទូរស័េទ៖ 425-990-1400
ទូរសារ៖ 425-991-1445

ឬ

Pierce

Clallam
Jefferson
Kitsap

Grays Harbor
Lewis
Mason
Thurston
Pacific
Clark
Klickitat
Skamania
Cowlitz
Pacific
Wahkiakum

ធលខ្ទូរស័េ/ទ ធលខ្ទូរសារ

ឬ

Tukwila
12806 Gateway Dr. S
Tukwila WA 98168-3346
Tacoma
950 Broadway Suite 200
Tacoma WA 98402-4453
Silverdale
10049 Kitsap Mall Blvd Suite 100
Silverdale WA 98383

Tukwila
ទូរស័េទ៖ 206-835-1000
ទូរសារ៖ 206-835-1099
Tacoma
ទូរស័េទ៖ 253-596-3945
ទូរសារ៖ 253-596-3956
Silverdale
ទូរស័េទ៖ 360-308-2800
ទូរសារ៖ 360-308-2848

ឬ

Sequim
542 W. Washington St.
Sequim WA 98392
Olympia (អាសយដ្ឋានផ្ញស
ើ ប
ាំ ប្ុ រ)
PO Box 44540
Olympia WA 98504-4540

ឬ

ឬ

Olympia (ទីកដនែង)
7273 Linderson Way SW
Tumwater WA 98501

Aberdeen
415 W Wishkah St Suite 1C
Aberdeen WA 98520-4315
Vancouver
312 SE Stonemill Dr Suite 120
Vancouver WA 98684-6982
Longview
711 Vine Street
Kelso WA 98562-2650
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Sequim
ទូរស័េទ៖ 360-417-2700
ទូរសារ៖ 360-417-2733
Olympia
ទូរស័េទ៖ 360-902-5335
ទូរសារ៖ 360-902-5300

ឬ

Aberdeen
ទូរស័េទ៖ 360-533-8200
ទូរសារ៖ 360-533-8220
Vancouver
ទូរស័េទ៖ 360-896-2300
ទូរសារ៖ 360-896-2345
Kelso
360-575-6900
ទូរសារ៖ 360-575-6918

ពាក្យបណ្តង
ឹ អ្នកធ្វកា
ើ រប្រាក់ឈ្ល
នួ អ្ប្បបរមា
ធផ្ញើទប្រមង់ណែលាៃបាំធេញរួចធៅការិោល័យណែលសមរម្យ។
សូមធមើលបញ្ជីធៅធលើទាំេ័រមៃ។

For L&I Use only

For L&I Use only

L&I Date Stamp:

UBI:
CATS - HUB #:

េ័រមា
៌ ៃៃិធោជក
ធ្ាេះប្រកមែៃ

ធ្ាេះមាាស់ប្រកមែៃ អ្នកប្រគប់ប្រគង ឬអ្នកធមើលខ្សប្ររូវ

អាសយដាាៃធផ្ញើសាំបប្ររប្រកមែៃ

ទូរស័េទប្រកមែៃ

ទីប្រកង

រែឋ

ែ្េុីបកូែ

ទូរសារ

អាសយដាាៃណែលអ្នកាៃធ្វើការ ប្របសិៃធបើមិៃធៅអាសយដាាៃោងធលើ
ទីប្រកង

រែឋ

ធទ

អាសយដាាៃអ្៊ីណមល ប្របសិៃធបើែឹង

ប្របធេទនៃប្រកមែៃ (ឧទ៖ សាំណ្ង់ សមាារ)

ែ្េុីបកូែ

ធរើប្រកមែៃាៃដាក់ពាក្យក្េ័យ្ៃណមៃធទ?
ាទ/ចាស

ទូរស័េទនែរបស់ប្រកមែៃ

ធរើប្រកមែៃធៃេះធៅណរមាៃមខ្ជាំៃួញណមៃធទ?

មិៃែឹងធទ

ាទ/ចាស

ធទ

មិៃែឹងធទ

េ័រមា
៌ ៃបគគលក
ិ
ភ្នសាអាទិភ្នេ (សូមធប្រជើសធរីសយកមួយ)
អ្ង់ធគលស

ធអ្ស្ា៉ាញ

រស្េុី

កូធរ៉េ

ធវៀរណាម

ឡាវ

ណខ្មរ

ធផ្្េងធទៀរ___________________________

ធ្ាេះរបស់អ្នក (នមប្ររកូល នមខ្លួៃ ធ្ាេះកណាាលជាអ្ក្េរការ់)

អាសយដាាៃធផ្ញើសាំបប្ររ

ធលខ្ទូរស័េទផ្ទេះ

ធលាក

អ្នកប្រសី

កញ្ហា

ទីប្រកង

ធលខ្ទូរស័េទនែ

អាសយដាាៃអ្៊ីណមល

ចិៃ

ធលខ្សៃតិសខ្សងគម

រែឋ

ែ្េុីបកូែ

ធរើការងារធនេះធ្វើធៅវ៉ាសីៃធោៃឬ?
ាទ/ចាស

សាំោៃ់៖
ប្របសិៃធបើអ្នក ឬធមធាវីរបស់អ្នកាៃដាក់ពាក្យបណ្តឹងអ្ាំេីប្រាក់ឈ្នួលទាំងធៃេះធៅកនុងរលាការ
ធយើងមិៃអាចទទួលយកការទមទររបស់អ្នកាៃធទ។
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ធទ

េ័រមា
៌ ៃពាក្យបណ្តង
ឹ ប្រាក់ឈ្ល
នួ
ប្របធេទនៃពាក្យបណ្តឹង៖ (អ្នកអាចគូសធប្រចើៃជាងមួយប្របអ្ប់)
ធមា៉ាងណែលធ្វើកាមិៃាៃបង់ប្រាក់ (បង់ោមអ្ប្រោរនមលប្ររឹមប្ររូវ - ប្រគាៃ់ណរមិៃសប្រមាប់ធមា៉ាងធ្វើការទាំងអ្ស់)
(ៃិធោជកាៃទទួលឥណ្ទៃបណៃថម បណៃតអ្រថប្របធោជៃ៍មិៃប្ររូវាៃផ្តល់ឲ្យ ធែើយ/ឬ

អ្រថប្របធោជៃ៍បណៃថម (្មមោ)៖

មិៃប្ររឹមប្ររូវ ៃិង/ឬឥណ្ទៃគណ្នខ្ស។)

បង់ធៅចាំណារ់ថាាក់មិៃប្ររឹមប្ររូវសប្រមាប់ការងារណែលាៃអ្ៃវរត ឬខ្កោៃមិៃាៃបង់អ្ប្រោនថ្លឈ្នួលអ្ប្បបរមា។

(ៃិធោជកាៃបង់ប្រាក់ឱ្យខ្ញុាំោមអ្ប្រោប្រាក់ឈ្នួលអ្ប្បបរមាណែលខ្ស ៃិង/ឬមិៃាៃសងប្រាក់ឈ្នួលអ្ប្បបរមា។)
ធមា៉ាងធ្វើការធលើសណែលមិៃធបើកប្រាក់ឈ្នួល (ធមា៉ាងធ្វើការធលើសមិៃទៃ់បង់ ធែើយ/ឬគណ្នោមអ្ប្រោរនមលខ្ស)
ការការ់កងធដាយគាាៃការអ្ៃញ្ហារ

(ៃិធោជកាៃធ្វើការការ់កងេីប្រាក់ឈ្នួលសរបរបស់ខ្ញុាំណែលខ្ញុាំមិៃាៃអ្ៃញ្ហារ។)

ការខ្កោៃកនុងការដាក់ពាក្យ (គូស្ីកទាំងអ្ស់ណែលពាក់េ័ៃធ)
ការដាក់ពាក្យខ្ស (គូស្ីកទាំងអ្ស់ណែលពាក់េ័ៃធ)

បាំណ្ង

បាំណ្ង

លិខ្ិរណថ្លងសចាា

លិខ្ិរណថ្លងសចាា

បញ្ជីប្រាក់ធបៀវរ្េណែលាៃបញ្ហាក់

បញ្ជីប្រាក់ធបៀវរ្េណែលាៃបញ្ហាក់

ប្រាប់ធយើងឱ្យាៃច្ាស់អ្ាំេីមូលធែរណែលអ្នកកាំេងដាក់ពាក្យបណ្តឹងធៃេះ៖ អ្នកអាចភ្នាប់សៃលឹកបណៃថមប្របសិៃធបើអ្នកប្ររូវការកណៃលងបណៃថមធទៀរ។

ផ្តល់ឯកសារណាមួយណែលអ្នកមាៃធែើម្បីគាាំប្រទការទមទរប្រាក់ឈ្នួលអ្ប្បបរមារបស់អ្នក
ធរើមាៃអ្នកធ្វើការែនទធទៀរប្ររូវបេះពាល់ណែរឬធទ?

ាទ/ចាស

ធទ

ធរើអ្នកាៃសួរៃិធោជកអ្ាំេីប្រាក់
ឈ្នួលរបស់អ្នកឬធទ?

ាទ/ចាស

ធទ

ធរើអ្នកធៅណរធ្វើការឱ្យៃិធោជកធៃេះឬ?

ាទ/ចាស

ប្របសិៃធបើធ្លើយ ាទ/ចាស ធរើមាៃ
បនាៃនក់?

ប្របសិៃធបើធ្លើយថា ាទ/ចាស សូម
ដាក់កាលបរិធចេទ៖

ធទ

ប្របសិៃធបើឈ្ប់ធ្វើការឱ្យៃិធោជកធៃេះ សូមផ្តល់ធែរផ្ល៖

ឈ្ប់

__________________
__________________

កាលបរិធចេទណែលអ្នកាៃចាប់ធផ្តើម? _________________

បធណ្តញធចញ

បញ្្ឈប់

មិៃែឹង

ធផ្្េងធទៀរ៖ ________________________________________________________________________
កាលបរិធចេទធ្វើការចងធប្រកាយ៖ _______________

ធែើម្បីជួយែល់ការធសើបអ្ធងេរាៃលអ សូមផ្តល់ឯកសារែូចោងធប្រកាមោមណែលអាច
ធ្វើធៅាៃ។
កិចចប្រេមធប្រេៀងប្រាក់ឈ្នួលជា
លាយលកខណ្៍អ្ក្េរ

បញ្ជីធ្ាេះអ្នកចូលរួម

កាលវិភ្នគធវៃធ្វើការ

ធសៀវធៅករ់ប្រោ

កាំណ្រ់ប្រោធេលធវលាផ្ទាល់ខ្លួៃ

គល់បញ្ជីប្រាក់ណខ្/រាយការណ្៍ប្រាក់ណខ្

ប័ណ្ណកាំណ្រ់ធេល

ច្ាប់ចមលងណសកមិៃលអ

ច្ាប់ចមលងនៃការធ្លើយ្លង
ណាមួយ

ធសៀវធៅណណ្នាំ/ធសៀវធៅក្បួៃ

___________________________________
___________________________________

េីរណខ្មតង

ប្របចាាំសាាែ៍

ធរើអ្នកមាៃកិចចប្រេមធប្រេៀងការងារជាលាយលកខណ្៍អ្ក្េរឬធទ?

___________________________________
___________________________________

ធរើអ្នកធបើកប្រាក់ណខ្ញឹកញាប់បណាា?
ប្របចាាំណខ្

រាយបញ្ជីឯធទៀរណែលអ្នកអាចផ្តល់

___________________________________

េីពីរសាាែ៍មតង
ាទ/ចាស

ប្របចាាំនថ្ៃ

ធផ្្េងធទៀរ____

ធទ ប្របសិៃធបើធ្លើយ ាទ/ចាស សូមផ្តល់ច្ាប់ចមលង
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ធរើអ្នកប្ររូវាៃរាំណាងធដាយសែជីេឬធទ?
ាទ/ចាស

មិៃរាប់បញ្ចូលេៃធ ធរើអ្នកាៃអ្ៃញ្ហារឱ្យមាៃការការ់កងធផ្្េងធទៀរណែរធទ?
ាទ/ចាស

ធទ

ធរើអ្នកប្ររូវាៃបង់ប្រាក់ឈ្នួលធដាយប្ររង់សប្រមាប់ធ្វើ

ធរើធមា៉ាងធ្វើការណថ្មធមា៉ាងធៅធលើប័ណ្ណកាំណ្រ់

ការធលើសធមា៉ាងណែរឬធទ?
ាទ/ចាស

ធរើៃិធោជករបស់អ្នកាៃករ់ប្រោធមា៉ាងបណៃថម

ធេលឬធទ?

ធទ

ធរើអ្នកាៃទទួលកៃទុយណសកឬធទ?
ាទ/ចាស

ធទ

ប្របសិៃធបើមាៃ ធរើអ្វីធៅ? ប្របសិៃធបើមាៃ សូមផ្តល់សាំធៅនៃការអ្ៃញ្ហារជាលាយលកខណ្៍អ្ក្េរ។

ាទ/ចាស

ធទ

ាទ/ចាស

ធទ

ធដាយវិ្ីធផ្្េងធទៀរណែរឬធទ?
ាទ/ចាស

ធរើអ្នកមាៃកៃទុយណសកឬធទ?

ធទ

ធទ

មិៃែឹង

ធរើអ្នកមាៃកាំណ្រ់ប្រោនៃប្រាក់ប្រាក់ឈ្នួល ធប្រៅេី
កៃទុយណសក ឬធទ?

ប្របសិៃធបើមាៃ សូមផ្តល់ច្ាប់ចមលង

ាទ/ចាស

ធទ

ធរើប្រាក់ឈ្នួលទាំងធៃេះធបើក/ាៃោមកាលវិភ្នគធបើកប្រាក់ណខ្

ធរើអ្នកមាៃធមធាវីណែលកាំេងធ្វើការធែើម្បីប្របមូលប្រាក់ឈ្នួលសប្រមាប់អ្នកណែរឬធទ?

__________________________________________

ប្របសិៃធបើមាៃណមៃ ធយើងមិៃអាចទទួលយកពាក្យបណ្តង
ឹ របស់អ្ក
ន ាៃធទ។

ធេលណា?

ាទ/ចាស

ធទ

ធរើប្រាក់ណខ្អ្វណី ែលអ្នកធជឿថាប្ររវូ ាៃជាំពាក់អ្ក
ន ?
អ្ប្រោប្រាក់ឈ្នួលកនុងមួយ៖
ធមា៉ាង

នថ្ៃ

សាាែ៍

អ្ប្រោប្រាក់ឈ្នួលធផ្្េងធទៀរោម៖

ណខ្

$_______________

អ្ប្រោោមការងារធ្វើាៃ
អ្ប្រោធថ្រ

ប្រាក់ទឹកណរ Sq ft

ធផ្្េងធទៀរ____________

$_______________

ប្រាក់ឈ្នួលជាំពាក់៖

សប្រមាប់បនាៃធមា៉ាង?

$____________

_____________

ធរើអ្នកាៃទទួលការបង់ប្រាក់ណផ្នកខ្ែះ ណែរឬធទ?

េី _____ - ______

ាទ/ចាស

ធទ

ធរើនថ្លឈ្នួលអ្វីធៅណែលាៃជាំពាក់អ្នកមៃបង់េៃធ?
_________________

ធែរផ្លណែលៃិធោជកាៃផ្តល់ឱ្យសប្រមាប់ការមិៃធបើកប្រាក់អ្នក៖

េ័រមា
៌ ៃគាំធរាងប្រាក់ឈ្ល
នួ អ្ប្បបរមា

ប្របសិៃធបើអ្នកកាំេងដាក់ពាក្យបណ្តឹងប្របឆាំងៃឹងៃិធោជកធលើគធប្រមាងធប្រចើៃជាងមួយ សូមបាំធេញណផ្នក "េ័រ៌មាៃគធប្រមាងប្រាក់ឈ្នួលអ្ប្បបរមា (Party Prevailing
Wage Complaint) " ដាច់ធដាយណែកសប្រមាប់គធប្រមាងៃីមួយៗ។ អ្នកមិៃចាាំាច់បាំធេញសាំណ្ាំណបបបទពាក្យបណ្តឹងទាំងមូលសប្រមាប់គធប្រមាងៃីមួយៗធនេះធទ។
ធ្ាេះគាំធរាង
ធ្ាេះអ្នកធ

ភ្នាក់ងារផ្តល់រងាាៃ់ (អ្ងគភ្នេសាធារណ្ៈសប្រមាប់អ្នកណែលការងារកាំេងប្ររូវាៃអ្ៃវរត)
៉ាការទូធៅ (អ្នកធ

ធលខ្ទូរស័េទរបស់អ្នកធ

៉ាការចាំបង)

៉ាការសាំោៃ់

ទីោាំងណែលអ្នកាៃធ្វើការ
ការណបងណចកការងារ (ប្របធេទការងារណែលាៃអ្ៃវរត)

អ្ប្រោប្រាក់ផម្ច៉ោងាៃបង់

អ្ប្រោប្រាក់ឈ្នួលអ្ប្បបរមាណែលប្ររូវា

នថ្ៃែាំបូងណែលអ្នកាៃធ្វើការ

កាលបរិធចេទចងធប្រកាយណែលអ្នកាៃធ្វើ

$_______________

__________________

______________________

ៃទមទរ (ប្របសិៃធបើប្ររូវាៃធគែឹង)

ធរើគាំធរាងាៃបញ្ចប់ធែើយឬធៅ?
ាទ/ចាស

ធទ

ធលើគធប្រមាង

កាលបរិធចេទបញ្ចប់គធប្រមាង៖
_______________

ធលើគធប្រមាង

ធរើជា "បាំណ្ងកនុងការធបើកប្រាក់ឈ្នួល

អ្ប្បបរមា៖ សាំណ្ាំណបបបទណែលាៃដាក់
ធៅធលើធគែទាំេ័រការងារណមៃធទ?
ាទ/ចាស

ធទ

ដាក់សញ្ហា្ីកមួយធៅកនុងប្របអ្ប់ោងធប្រកាមសប្រមាប់ផ្លប្របធោជៃ៍ណាមួយណែល
ផ្តល់ធដាយៃិធោជក៖
ប្រាក់ធសា្ៃ

ប្របសិៃធបើ "ធផ្្េងធទៀរ" ប្ររូវាៃគូស្ីកកនុងសាំណ្ួរមៃ សូមេៃ្យល់េីអ្រថប្របធោជៃ៍ធផ្្េងធទៀរ។

បៃតធៅទាំេ័របនាប់
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ធវជជសាស្តសត

នថ្ៃឈ្ប់សប្រមាក

ធ្មញ

ធផ្្េងធទៀរ

វិស្េមកាល

េ័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃងបគគល

សូមផ្តល់េ័រ៌មាៃអ្ាំេីបគគលណែលមិៃរស់ធៅជាមួយអ្នកណែលណរងណរែឹងេីរធបៀបទក់ទងអ្នក។ វចាាំាច់កនុងករណ្ីណែលធយើងមិៃអាចរកទីោាំងអ្នកាៃ។
(ប្ររូវណរជាអាសយដាាៃៃិងធលខ្ទូរស័េទខ្សេីរបស់អ្នក។)
ធ្ាេះអ្នកទាំនក់ទាំៃងរបស់អ្នក
អាសយដាាៃ
ទីប្រកង
ធលខ្ទូរស័េទទាំនក់ទាំៃង

រែឋ
ធលខ្ទូរស័េទនែទាំនក់ទាំៃង

ែ្េុីបកូែ

ធលខ្ទូរស័េទធ្វើការទាំនក់ទាំៃង

ប្ររូវការែរថធលោអ្នកធ្វើការ
ែរថធលោ
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កាលបរិធចេទ

