
សិិទ្ធិិរិបស់ិអ្ននកកន�ងនាមជាអ្ននកធ្វើ�ើ�ការ

 វាជាច្បាាប់់!
និយិោ�ជកត្រូ�វូតែ�បិិទយោ�ចកី�ជនូិដំណឹំឹងយោនិះយោ�កតែនិែងតែដំលនិយិោ�ជកិអាច
អានិវាបានិ។

ច្បាាប់់អំំពីីប្រា�ក់់ឈួ្នួ�ល និិងធ្វើ�ើីការធ្វើលីសធ្វើ�ោ ង
អ្ននកធ្វើ�ើ�ការត្រូ�វូតែ�ទ្ធិទ្ធិលួបានត្រូបាកឈ់្នួនលួអ្នបបបរមារបស់ិរដ្ឋឋវ៉ា ាសិ��នធ្វើ�ន

 � អ្ននកធ្វើ�ើ�ការភាគធ្វើ�ើ�នដែ�លមានអាយុុ 16 ឆ្នាំន � ឬចាស់ជ់ាងធ្វើនះ ��ូវទទួលបាន
យ៉ាា ងធ្វើ�ើណាស់�់បាកឈ់្នួនួលអ្នប្បបប្បរមាស់�មាប្បរ់យុៈធ្វើ�លធ្វើ�ើ�ការទាំ �ងអ្នស់។់ 
សូ់មធ្វើម�ល www.Lni.wa.gov/MinWage ។

 � អ្ននកធ្វើ�ើ�ការដែ�លមានអាយុុ 14 ឬ 15 ឆ្នាំន �អាើទទួលបាន 85% នៃន 
�បាកឈ់្នួនួលអ្នប្បបប្បរមា។

 � �បាកទ់កឹដែ�មនិអាើរាប្បថ់ាជាដែ�នកមួយុនៃន�បាកឈ់្នួនួលអ្នប្បបប្បរមាធ្វើទ។ នធិ្វើយ៉ាជក
��ូវដែ�ទូទាំ��់បាកទ់កឹដែ�ទាំ �ងអ្នស់ធ់្វើ�ឱ្យយនធិ្វើយ៉ាជ�ិ។

ត្រូបាកឈ់្នួនលួសិត្រូមាប់ធ្វើ�ើ�ការធ្វើល�សិធ្វើមាោ ងគឺតឺ្រូ�វូបង់ឲ្យយធ្វើ�ធ្វើ�លធ្វើ�ើ�ការធ្វើល�សិ��  
40 ធ្វើ�រាប់ធ្វើមាោ ង
អ្ននកធ្វើ�ើ�ការភាគធ្វើ�ើ�ន��ូវដែ�ទទួលបានការប្បង់�បាកើ់�នួនមួយុ�ង នងិមួយុ�ងកនះះ
នៃនអ្ន���បាកឈ់្នួនួល�មម�រប្បស់ខ់្លួះួ នស់�មាប្បរ់ាលធ់្វើមាា ងដែ�លបានធ្វើ�ើ�ការធ្វើល�ស់��  
40 កនុងមួយុស់ប្តាា ហ៍ក៍ារងារ 7 នៃ�ៃធ្វើ�រ។

អួំក់ធ្វើ�ើីការប្រា�វូការធ្វើពីលសប្រា�ក់ប់រធិ្វើ�គអាហារ 
និិងសប្រា�ក់ធ្វើសៀ�ម
ធ្វើ�លបរធិ្វើ�គឺអាហារ
អ្ននកធ្វើ�ើ�ការភាគធ្វើ�ើ�នមានស់ទិិទិទួលបានធ្វើ�លប្បរធិ្វើភាគអា�រមនិប្បង់�បាក ់ 
30 នាទ� �ប្បស់និធ្វើប្ប�ធ្វើ�ើ�ការធ្វើល�ស់���បា �ធ្វើមាា ងកនុងមួយុនៃ�ៃ។ �ប្បស់និធ្វើប្ប�អ្ននក��ូវដែ�ធ្វើ�
ប្ប�ធ្វើ�ញកា��ើកើិចកនុងអ្ន�ឡុុងធ្វើ�លប្បរធិ្វើភាគអា�ររប្បស់អ់្ននក អ្ននក��ូវដែ�ទទួលបាន
�បាកឈ់្នួនួលរយុៈធ្វើ�ល 30 នាទ�។ អ្ននកធ្វើ�ើ�ការដែ�នកកស់កិមមមានស់ទិិទិទួលបានធ្វើ�ល
ប្បរធិ្វើភាគអា�រគ្មាម ន�បាកឈ់្នួនួល 30 នាទ� �ប្បស់និធ្វើប្ប��ួកធ្វើគធ្វើ�ើ�ការធ្វើល�ស់�� 11 ធ្វើមាា ង
កនុងមួយុនៃ�ៃ។ ដែស់ើងយុលប់្បដែនែមធ្វើ� www.Lni.wa.gov/workers-rights/
workplace-policies/rest-breaks-meal-periods-and-schedules។

ធ្វើ�លសិត្រូមាក
 � អ្ននកធ្វើ�ើ�ការភាគធ្វើ�ើ�នមានស់ទិិទិទួលបានការឈ្នួប្បស់់�មាកធ្វើស់ៃ�មមានប្បង់លុយុ
រយុៈធ្វើ�ល 10 នាទ�ស់�មាប្បរ់យុៈធ្វើ�លបួ្បនធ្វើមាា ងដែ�លធ្វើ�ើ�ការ ធ្វើហ៍�យុមនិ��ូវធ្វើ�ើ�ការ
ធ្វើល�ស់��ប្ប�ធ្វើមាា ងធ្វើ�យុគ្មាម នការស់�រាកធ្វើនាះធ្វើទ។

 � អ្ននកធ្វើ�ើ�ការដែ�នកកស់កិមម��ូវដែ�មានការឈ្នួប្បស់់�មាកធ្វើស់ៃ�មមាន�បាកឈ់្នួនួល
រយុៈធ្វើ�ល 10 នាទ�កនុងរយុៈធ្វើ�លធ្វើរៀងរាលបួ់្បនធ្វើមាា ងនៃនការងារ។

 � �ប្បស់និធ្វើប្ប�អ្ននកមានអាយុុធ្វើ�កាម 18 ឆ្នាំន � សូ់មធ្វើម�ល “ដែ�នកធ្វើកមងជ�ទង់” ខាងសំ្ដាំ �។

លក់ខខណ្ឌឌ នៃនិប្រា�ក់់ឈួ្នួ�ល
ថ្ងៃ�ៃធ្វើប�កត្រូបាកឈ់្នួនលួ�មម�
អ្ននកធ្វើ�ើ�ការ��ូវដែ�បានប្បង់យ៉ាា ងធ្វើ�ើណាស់ម់ាងកនុងមួយុដែខ្លួធ្វើ�នៃ�ៃធ្វើប្ប�ក�បាក់
�ប្បចា �ដែខ្លួជាធ្វើទៀងទាំ�។់ នធិ្វើយ៉ាជករប្បស់អ់្ននក��ូវដែ��ាលជូ់នអ្ននកនូវរបាយុការណ៍៍
�បាកដ់ែខ្លួដែ�លប្បងាា ញ��ើ�នួនធ្វើមាា ងដែ�លបានធ្វើ�ើ�ការ អ្ន���បាកឈ់្នួនួល ើ�នួននៃន
ឯក�ការងារ (�ប្បស់និធ្វើប្ប�ើ�ដែណ៍កការងារធ្វើ�ើ�បាន) �បាកឈ់្នួនួលស់របុ្ប រយុៈធ្វើ�លប្បង់
នងិការកា�ប់្បនែយុទាំ �ងអ្នស់ដ់ែ�ល��ូវបានធ្វើ�ើ�ធ្វើឡុ�ង។

ស់�មាប្ប�័់�ម៌ានប្បដែនែមទាំកទ់ងនងឹការកា�ធ់្វើ�យុមានស់ទិិអិ្ននុញ្ញាា � សូ់មើូល
ធ្វើ�កាន ់www.Lni.wa.gov/workers-rights/wages/getting-paid 
រើួើុើធ្វើល� Paycheck deductions (ការ កា��់បាក ់ធ្វើប្បៀវ�សរ ៍)។

ច្បាាប់សិី���ឱកាសិ និងការទ្ធិទ្ធិលួបានត្រូបាកឈ់្នួនលួធ្វើសិម���គ្នាន
ធ្វើ�ធ្វើ�កាមើាប្បធ់្វើនះ នធិ្វើយ៉ាជករប្បស់អ់្ននក��ូវបាន�មឃា�ម់និឲ្យយធ្វើ�ើ�ការ�លំ់
�បាកឈ់្នួនួល ឬឱ្យកាស់ប្បនាអាជ��ការងារដែ�លមនិធ្វើស់ម�ភា�គ្មាន ធ្វើ�យុដែ�ែកធ្វើល�ធ្វើ�ទ
ធ្វើនាះធ្វើឡុ�យុ។ អ្ននកកម៏ានស់ទិិបិ្បងាា ញ ធ្វើ�ប្បៀប្បធ្វើ�ៀប្ប ឬ�ិភាកាអ្ន����បាកឈ់្នួនួលរប្បស់់
អ្ននក ឬ�បាកឈ់្នួនួលរប្បស់ន់ធិ្វើយ៉ាជ�ិ�នៃទធ្វើទៀ�បាន�ងដែ�រ។ នធិ្វើយ៉ាជ�ិរប្បស់អ់្ននកមនិ
អាើចា�វ់ធិានការ�ៃន�់ៃរណាមួយុ�ប្បឆ្នាំ �ងនងឹអ្ននកធ្វើ�យុស្ដាំរដែ�ការ�ិភាកាអ្ន���
�បាកឈ់្នួនួល ការ�កព់ាកយប្បណ៍ាឹ ង ឬការអ្ននុវ�ាស់ទិិដិែ�ល��ូវបានការពារធ្វើ�សងធ្វើទៀ�
ធ្វើ�ធ្វើ�កាម Equal Pay and Opportunities Act (ើាប្បស់់ា��� ឱ្យកាស់  នងិ ការ
ទទួលបាន�បាកឈ់្នួនួល ធ្វើស់ម�ភា� គ្មាន  )ធ្វើនះធ្វើឡុ�យុ។ នធិ្វើយ៉ាជកក�៏�ូវបាន�មឃា�ម់និ
ឱ្យយធ្វើស់ន�សុ់��បាកឈ់្នួនួល ឬ�ប្បវ�ា�ិបាកដ់ែខ្លួរប្បស់អ់្ននក�កព់ាកយ�ងដែ�រ ធ្វើល�កដែលងដែ�
កនុងកាលៈធ្វើទស់ៈខ្លួះះ ធ្វើហ៍�យុមនិអាើ��មូវឱ្យយមាន�បាកឈ់្នួនួល ឬ�ប្បវ�ា�ិបាកដ់ែខ្លួរប្បស់់
អ្ននក�កព់ាកយបាន�មលកខណ៍ៈវនិើិ័យ័ុមួយុើ�នួនធ្វើឡុ�យុ។ អ្ននក�កព់ាកយសុ់�ការងារ
កម៏ានស់ទិិទិទួលបាន�័�ម៌ានអ្ន����បាកដ់ែខ្លួជាកល់ាកដ់ែ�រ �ប្បស់និធ្វើប្ប�នធិ្វើយ៉ាជកមាន
នធិ្វើយ៉ាជកិចាប្ប�់� 15 នាកធ់្វើឡុ�ងធ្វើ�។ ធ្វើ��មប �ទទួលបាន�័�ម៌ានប្បដែនែម ឬធ្វើ��មប ��ក់
ពាកយប្បណ៍ាឹ ង សូ់មើូលធ្វើ�កានធ់្វើគហ៍ទ��័រ www.Lni.wa.gov/EqualPay។

តែ�នកធ្វើកមងជំំទ្ធិង់ – ��័ម៌ានសិត្រូមាប់អ្ននកធ្វើ�ើ�ការតែដ្ឋលមានអាយុ� 14–17 ឆ្នាំន ំ

 � អាយុអុបិបបិរមា�ត្រូមាប់ិការងារជាទយូោ�មានិអាយុ ុ14 ឆំ្នាំ ំយោ�យុមានិចាប់ិយោ�េងៗគំ្នា
�ត្រូមាប់ិអាយុ ុ14–15 ឆំ្នាំ ំនិងិអាយុ ុ16–17 ឆំ្នាំ។ំ
 � និយិោ�ជកត្រូ�វូមានិលិខិ�ិអនិញុ្ញាា�ការងារអនិ��ជិនិយោដំ�ម្បីប�ជលួយោក េងជទំង់។ �ត្រូម្បីវូការយោនិះត្រូ�វូ
អនិវុ�ចីយំោ�ះ�មាជកិត្រូ�សួារយោល�កតែលងតែ�យោ�យោល�ក��ិា និត្រូ�សួារ។ យោក េងជទំង់មិ្បីនិត្រូ�វូការ
ប័ិណឹ ណការងារយោទ។
 � យោក េងជទំង់�ត្រូម្បីវូឲ្យយមានិទត្រូម្បីង់តែបិបិបិទអនិញុ្ញាា�តែដំលបានិចះុហ�ថយោលខាម្បីនុិយោ�ល�កួយោ�
ចាប់ិយោ�ើ�ម្បីយោ�ើ�ការ។ �ត្រូមាប់ិការងារយោ�រដំវូយោ�ើ  ឪ�កុមីាយុត្រូ�វូចះុហ� ថយោលខាយោល�ទត្រូម្បីង់
តែបិបិបិទ Parent Authorization for Summer Work (ការអនិញុ្ញាា  � ឲ្យយយោ�ើ�ការ 
យោ�រដំវូយោ�ី �� ឪ�កុ មីាយុ)។ ត្រូបិ�និិយោបិ�អកំយោ�ើ�ការក ំងុអំឡុងុយោ�ល�កិា ឪ�កុមីាយុ និងិ
ម្បីន្ត្រីនិី�សាលាយោរៀនិត្រូ�វូចះុហ� ថយោលខាយោល�ទត្រូម្បីង់ Parent/School Authorization 
(ការអនិញុ្ញាា� ��ឪ�កុមីាយុ /សាលាយោរៀនិ) ។
 � ការងារជាយោត្រូច�និមិ្បីនិត្រូ�វូបានិអនិញុ្ញាា��ត្រូមាប់ិអកំតែដំលមានិអាយុយុោត្រូកាម្បី 18 ឆំ្នាំយំោទ យោត្រូ�ះ
�កួយោ�មិ្បីនិមានិ�វុ� ថភិា�។
 � យោមាោ ងយោ�ើ�ការត្រូ�វូបានិកណំឹ��់ត្រូមាប់ិម្បីនិ�ុេវយ័ុជទំង់តែដំលមានិការរ�ឹបិនិីងឹយោល�យោមាោ ងយោ�ើ�ការ
កំងុអំឡុងុយោ�ល�បី្តាហស៍ាលាយោរៀនិ។

ធ្វើ�លឈ្នួប់បរធិ្វើ�គឺអាហារ និងការសិត្រូមាកធ្វើសិៃ�មសិត្រូមាប់ធ្វើកមងជំំទ្ធិង់
 � កំងុការងារក�កិម្បីេ យោក េងវយ័ុជទំង់ត្រូ�ប់ិវយ័ុទទលួបានិយោ�លបិរយិោភា�អាហារ 30 នាទ� 
ត្រូបិ�និិយោបិ�យោ� ើ�ការយោល���� 5 យោមាោ ងនិងិការ�ត្រូមាកបិង់ត្រូបាករ់យុៈយោ�ល 10 នាទ�ក ំងុរយុៈយោ�ល
បិនួិយោមាោ ងយោ�ើ�ការ។
 � យោ�កំងុឧ�ាហកម្បីេដំទៃទយោទៀ� យោក េងវយ័ុជទំង់តែដំលមានិអាយុ ុ16 ឬ 17 ឆំ្នាំ ំត្រូ�វូមានិ
រយុៈយោ�លអាហារ 30 នាទ� ត្រូបិ�និិយោបិ�យោ� ើ�ការយោល���� 5 យោមាោ ង យោហ�យុការ�ត្រូមាកបិង់ត្រូបាក់
រយុៈយោ�ល 10 នាទ�ក ំងុរយុៈយោ�លបិនួិយោមាោ ងតែដំលបានិយោ�ើ�ការ។ �កួយោ�ត្រូ�វូតែ�មានិ
យោ�លឈប់ិ�ត្រូមាកយោ�ៀ�ម្បី�ោ ងយោហាចណា�យ់ោរៀងរាល់បិ�យោមាោ ងម្បីងី។
 � យោក េងជទំង់តែដំលមានិអាយុ ុ14 ឬ 15 ឆំ្នាំ ំត្រូ�វូតែ�មានិរយុៈយោ�លទទលួទានិអាហារ 30 នាទ� 
មិ្បីនិឲ្យយយឺុ�ជាងខាងចងុទៃនិយោមាោ ងទ�បិនួិយោទ យោហ�យុរយុៈយោ�ល�ត្រូមាកមានិត្រូបាកឈ់ំលួចនំិនួិ 
10 នាទ��ត្រូមាប់ិយោរៀងរាល់��រយោមាោ ងម្បីងីតែដំលបានិយោ�ើ�ការ។

យោដំ�ម្បីប�តែ�ើងយុល់បិតែនិ ថម្បីអំ��យោក េងជទំង់យោ�កតែនិែងយោ�ើ�ការ៖ 
www.Lni.wa.gov/TeenWorkers, 1-866-219-7321, 
TeenSafety@Lni.wa.gov ។

http://www.Lni.wa.gov/MinWage
http://www.Lni.wa.gov/workers-rights/workplace-policies/rest-breaks-meal-periods-and-schedules
http://www.Lni.wa.gov/workers-rights/workplace-policies/rest-breaks-meal-periods-and-schedules
http://www.Lni.wa.gov/workers-rights/wages/getting-paid
http://www.Lni.wa.gov/EqualPay
http://www.Lni.wa.gov/TeenWorkers
mailto:TeenSafety@Lni.wa.gov


សិិទ្ធិិរិបស់ិអ្ននកកន�ងនាមជាអ្ននកធ្វើ�ើ�ការ

ច្បាាប់់ឈ្នួប់់សប្រា�ក់
ការឈ្នួប់សិត្រូមាកឈឺ្នួមានត្រូបាកឈ់្នួនលួ
អ្ននកធ្វើ�ើ�ការភាគធ្វើ�ើ�នទទួលបានការឈ្នួប្បស់់�មាកឈ្នួមឺាន�បាកឈ់្នួនួល
យ៉ាា ងធ្វើ�ើណាស់មួ់យុធ្វើមាា ងស់�មាប្បរ់ាល ់40 ធ្វើមាា ងដែ�លបានធ្វើ�ើ�ការ។ ការ
ឈ្នួប្បស់់�មាកធ្វើនះអាើ��ូវបានធ្វើ�ប្ប�ចាប្ប�់�នៃ�ៃការងារទ� 90។ នធិ្វើយ៉ាជក��ូវ�ាលជូ់ន
នធិ្វើយ៉ាជកិនូវធ្វើស់ើកា�ដែ�ះងការណ៍៍ដែ�លរមួមានើ�នួនធ្វើមាា ងដែ�លបានធ្វើក�នធ្វើឡុ�ង បាន
ធ្វើ�ប្ប�នងិធ្វើ�ស់លន់ៃនការឈ្នួប្បស់់�មាកធ្វើនះយ៉ាា ងធ្វើ�ើណាស់ម់ាងកនុងមួយុដែខ្លួ។ 
�័�ម៌ានធ្វើនះអាើ��ូវបាន�ាលជូ់នធ្វើ�ធ្វើល�របាយុការណ៍៍�បាកឈ់្នួនួល�មម�រប្បស់់
អ្ននក ឬជាការជូន��ណឹ៍ង�ើធ់្វើ�យុដែឡុក។ អ្ននកធ្វើ�ើ�ការ��ូវបានអ្ននុញ្ញាា �ឲ្យយធ្វើយ៉ាង
រយុៈធ្វើ�លអ្នប្បបប្បរមា 40 ធ្វើមាា ងនៃនការឈ្នួប្បស់់�មាកឈ្នួមឺាន�បាកឈ់្នួនួលដែ�ល
មនិទាំនប់ានធ្វើ�ប្ប�ណាមួយុធ្វើ�ឆ្នាំន �ប្បនាា ប្បធ់្វើទៀ�។ ស់�មាប្ប�័់�ម៌ានលមែ�ិស់ំ���ការធ្វើ�ប្ប�
�បាស់ដ់ែ�លមានការអ្ននុញ្ញាា � ធ្វើស់ើកំ�លមែ�ិអ្ន���ការធ្វើក�នធ្វើឡុ�ង នងិស់ទិិទិទួលបាន 
សូ់មើូលធ្វើម�លធ្វើគហ៍ទ��័រ www.Lni.wa.gov/SickLeave។

ច្បាាប់តែ�រកាសិ�ខ��ត្រូគឺសួាររដ្ឋឋ Washington៖ ការធ្វើត្រូប�ត្រូបាស់ិកា
ឈ្នួប់សិត្រូមាកតែដ្ឋលមានត្រូបាកឈ់្នួនលួ ធ្វើដ្ឋ�មប�តែ�ទាំតំ្រូគឺសួារតែដ្ឋលឈឺ្នួ
នធិ្វើយ៉ាជកិមានស់ទិិធិ្វើ�ប្ប�ជធ្វើ�ម�ស់រប្បស់�ួ់កធ្វើគើ�ធ្វើពាះនធិ្វើយ៉ាជកដែ�លបាន�ាលក់ារ
ឈ្នួប្បស់់�មាក (ឈ្នួ ឺវសិ់សមកាល គធ្វើ�មាង�ិការភា�រយុៈធ្វើ�លខ្លួះ�ជាកល់ាក ់ឬធ្វើ�ល
ឈ្នួប្បដ់ែ�លប្បង់�បាកឲ់្យយធ្វើ�សងធ្វើទៀ�) ធ្វើ��មប �ដែ�ទាំ �៖

 � កុមារដែ�លមានប្បញ្ញាា សុ់ខ្លួភា���ូវការការ�ាបាល ឬការធ្វើម�លការខុ្លួស់��ូវ។

 � ប្បា�/�ប្ប�និ ឪ�ុកឬមំាយុ ឪ�ុកឬមំាយុធ្វើកមក ឬជ��ូនជ��ដែ�លមានស្ដាំែ នភា�
សុ់ខ្លួភា��ៃន�់ៃរ ឬស្ដាំែ នភា�សុ់ខ្លួភា�ប្បនាា ន ់ធ្វើហ៍�យុ

 � កុមារ�ិការដែ�លមានអាយុុ 18 ឆ្នាំន � នងិចាស់ជ់ាងធ្វើនះ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយ�ួកធ្វើគមនិអាើ
ដែ�ទាំ �ខ្លួះួ នឯងបាន។

 � ស់�មាប្ប�័់�ម៌ានប្បដែនែម សូ់មធ្វើម�ល  
www.Lni.wa.gov/workers-rights/leave/family-care-act។

ការឈ្នួប់សិត្រូមាកសិត្រូមាប់ជំនរងធ្វើត្រូគ្នាះថ្ងៃនអំ្នធ្វើ��ហិងិាកន�ងត្រូគឺសួារ, 
ការធ្វើបៀ�ធ្វើបៀន�ូ�វធ្វើ�ទ្ធិ ឬការឈ្នួបូ�មចាប់
ជនរងធ្វើ�គ្មាះនងិស់មាជកិ�គួស្ដាំររប្បស់�ួ់កធ្វើគ��ូវបានអ្ននុញ្ញាា �ឱ្យយឈ្នួប្បស់់�មាក
ស់ម�ស់ប្ប��ការងារស់�មាប្បជ់�នួយុដែ�នកើាប្ប ់ឬការអ្ននុវ�ាើាប្ប ់ការ�ាបាល
ធ្វើវជជស្ដាំ�ស់ា ការ�ាល�់ប្បកឹា ការផ្លាះ ស់ប់្បាូ រទ�កដែនះង ការ�ប្បជុ�ជាមួយុអ្ននក�ស់ូូម�ិ
ជនរងធ្វើ�គ្មាះធ្វើ�យុអ្ន�ធ្វើ��ឧ�ក�ិឋ ឬធ្វើ��មប �ការពារសុ់វ�ែភិា�រប្បស់�ួ់កធ្វើគ។ នធិ្វើយ៉ាជកក៏
��មូវឲ្យយ�លំជូ់នកដែនះងស្ដាំន កធ់្វើ�មានសុ់វ�ែភិា�ស់មរមយ�លជ់នរងធ្វើ�គ្មាះ�ងដែ�រ។ 
ស់�មាប្ប�័់�ម៌ានប្បដែនែម សូ់មធ្វើម�ល www.Lni.wa.gov/DVLeave។

ការឈ្នួប់សិត្រូមាកសិត្រូមាប់គឺ�សាើ ម��រយិាធ្វើយាធាកន�ងអំ្នឡុ�ងធ្វើ�លដាក�់ត្រូ�យុ
ប្បា�/�ប្ប�និ ឬនៃ�គូកនុង�គួស្ដាំរដែ�លបានើុះប្បញ្ជីជ�រប្បស់បុ់្បគគលកិធ្វើយ៉ាធាដែ�លបាន
ទទួលការជូន��ណឹ៍ងធ្វើ��មប ��ក�់�ងាយុ ឬអ្ននកដែ�លក��ុងស់�មាក��ការ�ក�់�ងាយុ
កនុងអ្ន�ឡុុងធ្វើ�លជធ្វើមាះ ះធ្វើយ៉ាធាអាើ�កើ់ាប្បឈ់្នួប្បស់់�មាក��ការ�ក�់�ងាយុស់របុ្ប
បាន 15 នៃ�ៃធ្វើ�យុគ្មាម ន�បាកឈ់្នួនួល។

និយិោ�ជករបិ�អ់កំនិងឹមិ្បីនិបិយោណីឹញអកំយោចញ ឬ�ង�កឹអកំចយំោ�ះការអនិវុ��ីទិ ិរិបិ�់
អកំ ឬ�ក�់កយបិណឹីឹងទាកទ់ងនិងឹត្រូបាកឈ់ំលួអបិបបិរមា ត្រូបាកយ់ោ�ើ�ការយោល��យោមាោ ង ការ
ឈប់ិ�ត្រូមាកឈឺមានិត្រូបាកឈ់ំលួ ឬការឈប់ិ�ត្រូមាកតែដំលមានិការការ�រយោឡុ�យុ។

ត្រូគឺប់ត្រូគឺងធ្វើដាយុទ្ធិ��ន ក�់រធ្វើ�េងធ្វើទ្ធិៀ�
Paid Family and Medical Leave (ការឈប់ស់ម្រា�ក
សម្រា�ប់ម់្រា�ួសារនិងិការព្យាាបាលជំងឺំដោ�យ�និម្រាបាកឈួ់�ល)
�គប្ប�់គងធ្វើ�យុ Washington Employment Security 
Department (�កសួ់ងស់នាសុិ់ខ្លួការងាររ�ឋ Washington)។ រ�ឋ 
Washington �ាលជូ់ននូវអ្ន�ែ�ប្បធ្វើយ៉ាជនក៍ារឈ្នួប្បស់់�មាក�ាបាល នងិ
�គួស្ដាំរធ្វើ�យុមាន�បាកឈ់្នួនួល�លអ់្ននកធ្វើ�ើ�ការ។ កមមវ�ិ�ធានារាាប្បរ់ងធ្វើនះ
ទទួលបានការឧប្ប�ែមភ�វកិាធ្វើ�យុបុ្ប�ើលា�រាាប្បរ់ងដែ�ល��ូវបានប្បង់ធ្វើ�យុ
នធិ្វើយ៉ាជក នងិនធិ្វើយ៉ាជ�ិ។ បុ្បគគលកិ��ូវបានអ្ននុញ្ញាា �ឱ្យយឈ្នួប្បស់់�មាក
រហូ៍��ល ់12 ស់បំ្តាហ៍ ៍�មការចា �បាើ ់ធ្វើ�ធ្វើ�ល�ួកធ្វើគស្ដាំើ គមនកូ៍ន
ធ្វើទ�ប្បធ្វើក���ម�ធ្វើ�កនុង�គួស្ដាំររប្បស់�ួ់កធ្វើគ ��ូវរងធ្វើ�គ្មាះធ្វើ�យុជ�ងឺ ឬរបួ្បស់
�ៃន�់ៃរ ឬ��ូវការដែ�ទាំ �ស្ដាំើញ់ា�ដិែ�លឈ្នួ ឺឬមនិសូ់វ�ស់លួខ្លួះួ ន នងិ
ធ្វើ��មប �ើូលរមូកនុង��ឹ�ាកិារណ៍៍ពាក�័់និនងឹធ្វើយ៉ាធាជាកល់ាកមួ់យុើ�នួន។ 
�ូើដែ�លបានដែណ៍នា �ធ្វើ�យុអ្នងគន��បិ្បញ្ជីា�ា ិការវាយុ�នៃមះបុ្ប�ើលា�ចាប្បធ់្វើ�ា�ម
ធ្វើ�នៃ�ៃទ� 1 ដែខ្លួមករា ឆ្នាំន � 2019។ ស់�មាប្ប�័់�ម៌ានប្បដែនែម សូ់មធ្វើម�ល 
www.paidleave.wa.gov ។
ការឈប់ស់ម្រា�កពិ្យាការភាព្យា�និផ្ទៃ�ៃដោ�ះ៖អ្ននុវ�ាធ្វើ�យុ 
Washington State Human Rights Commission 
(គណ៍ៈកមមការស់ទិិមិនុស់សរប្បស់រ់�ឋ Washington) ធ្វើ�កាម 
Washington State Law Against Discrimination ើាប្ប់
�ប្បឆ្នាំ �ង នងឹ ការធ្វើរ �ស់ធ្វើអ្ន�ង រ�ឋ Washington (Washington 
State Law Against Discrimination, WLAD) 
www.hum.wa.gov ឬ 1-800-233-3247
Family and Medical Leave Act (ច្បាាប់សី់�ព្យា�ការ
ឈប់ស់ម្រា�កសម្រា�ប់ម់្រា�ួសារនិងិការព្យាាបាលជំងឺំ) �គប្ប�់គងធ្វើ�យុ 
U.S. Department of Labor (�កសួ់ងការងារស់ហ៍រ�ឋអាធ្វើមរកិ)។ 
នធិ្វើយ៉ាជ�ិដែ�លមានលកខណ៍ស់មប�ា�ិគប្ប�់គ្មានអ់ាើអ្ននុវ�ាស់ទិិរិប្បស់�ួ់កធ្វើគ
កនុងការទទួលបានការឈ្នួប្បស់់�មាក�ាបាល នងិ�គួស្ដាំរដែ�លមានការ
ការពារធ្វើ�ធ្វើ�កាម ើាប្បឈ់្នួប្បស់់�មាក�គួស្ដាំរ នងិធ្វើវជជស្ដាំ�ស់ា (Family 
and Medical Leave Act, FMLA) ធ្វើ�យុទាំកទ់ងធ្វើ� �កសួ់ងការងារ 
�ម www.dol.gov/whd/fmla ឬ 1-866-487-9243។

សិ�មទាំកទ់្ធិង L&I (ប្រាក់សួ�ងការងារនិិងឧសាហក់មម)

ត្រូ�វូការ��័ម៌ានបតែនែម? 
មានសំិណួួរអំ្ន��ការដាកព់ាកយបណឹួ� ងអំ្ន��សិិទ្ធិិអិ្ននកធ្វើ�ើ�ការឬ?

អនិឡាញ៖  www.Lni.wa.gov/workers-rights
យោ�ទរូ��័ទ៖ 1-866-219-7321 យោលខិ ទរូ��័ទ ឥ� ��ិទៃ� ែ

ទ�េនា៖  www.Lni.wa.gov/Offices
អុ�តែម្បីល៖ ESgeneral@Lni.wa.gov

អំ្ន��ប័ណួ ណត្រូបកាសិកតែនងូធ្វើ�ើ�ការតែដ្ឋល�ត្រូមវូឲ្យយមាន
�មូ្បីចលូយោ� www.Lni.wa.gov/RequiredPosters យោដំ�ម្បីប�តែ�ើងយុល់បិតែនិ ថម្បីអំ��
ប័ិណឹ ណត្រូបិកា�កតែនិែងការងារ�� L&I និងិភំាកង់ាររ�ា ភិបិាលដំទៃទយោទៀ�។

ការជំញួដ្ឋ�រមន�សិេគឺ�ឺុ�យុន�ងច្បាាប់
�ត្រូមាប់ិជនំិយួុជនិរងយោត្រូគ្នាះ �មូ្បីយោ�ទរូ��័ទម្បីក National Human Trafficking Resource 
Center (ម្បីជឈម្បីណឹឌ ល �និធានិការ  ជញួដំរូ ម្បីនិ�ុេ ជា� ិ)តាម្បីយោលខិ 1-888-373-7888 ឬ 
Washington State Office of Crime Victims Advocacy (ការ�ិល័យុ ��ូមូ្បី� ិ
ជនិរងយោត្រូគ្នាះយោ�យុឧត្រូកដិំា កម្បីេ យោ�រដំា វា ា�ុ�និយោតានិ)តាម្បីយោលខិ 1-800-822-1067។

ជំនួំួយភាសាបរទេ�ស នួងិ�ម្រ�ងទ់េ�េងៗសម្រ�បជ់ំនួពិកិារក៏�៏នួជូំនួតា�ការទេសើ�សំំ
�ងដែ�រ។ �ូរសពិទទេ�ទេ�ខ 1-800-547-8367 ។ អ្នើក៏ទេម្រប� TDD �ូរសពិទទេ�ទេ�ខ 
711 ។ L&I ជានួទិេ�ជំក៏ដែ���ត�ឱ់កាសទេ�យទេសើ�ភាពិ។PUBLICATION F700-074-214 (Cambodian) [10-2021]

http://www.Lni.wa.gov/SickLeave
http://www.Lni.wa.gov/workers-rights/leave/family-care-act
http://www.Lni.wa.gov/DVLeave
http://www.paidleave.wa.gov
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