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ទម្ ង់មែែែទែណ្តឹ ងទា ទារលលើការលរ ើស
លអើងនៃ ធានារ៉ែែ់រងឧសាហក ម 

 

អនកម្រវូមរដាក់ែណ្តឹ ងទា ទាររែស់អនកកន ងលព្ល 90 នងៃនៃការែំពាៃមែលបាៃអះអាង។ Case Number (Dept. Use Only) 

 
 

សិទធិរែស់អនកគឺ៖ 
RCW 51.48.025 ការសងសឹកលដាយៃិលោជកម្រូវបាៃហា ឃារ់ ― ការលស ើែអលងេរ ― ែំល ះស្រាយ 
1) គ្មម ៃៃិលោជកអាចែ ត ញលចញ ឬកន ងលកខណ្ៈ  ួយលរ ើសលអើងលលើែ គគលិកទាំងឡាយ លដាយារមរែ គគលិកលនាះបាៃដាក់ ឬល្វើ

ទំនាក់ទំៃងលគ្មលែំណ្ងកន ងការដាក់ែណ្តឹ ងទា ទារសម្ាែ់សំណ្ង 
ឬអៃ វរតសិទធិ  ួយមែលបាៃផ្តល់លម្កា សិទធិទទួលលៃះល ើយ។ លទាះជាោ៉ែង  គ្មម ៃអវ៊ីកន ងមផ្នកលៃះែង្កេ រៃិលោជកព្៊ីការចារ់វធិាៃ
ការលលើសក មភាព្ទាំងឡាយមែលម្ែឆំងលលើែ គគលិកសម្ាែ់លហរ ផ្លនានា មែលរួ ាៃ ែ៉ែ មៃត ិៃកម្ ិរែល់ 
ែរជ័យភាព្រែស់ែ គគលិកកន ងការអលងេរល ើលសតង់ដារស ខភាព្ ឬស វរថិភាព្មែលបាៃអៃ  ័រលដាយៃិលោជក ឬភាព្ញឹកញាែ់ 
ឬលកខណ្ៈនៃលម្គ្មះថ្នន ក់មែលទាក់ទងៃឹងការង្កររែស់ែ គគលិក។ 

2) ៃិលោជិកទាំងឡាយមែលលជឿថ្ន គ្មរ់ ឬនាងម្រូវបាៃែលណ្ត ញលចញ ឬលរ ើសលអើងលលើកន ងៃ័យលផ្េងលដាយៃិលោជកមែលែំពាៃមផ្នកលៃះ 
អាចដាក់ែណ្តឹ ងទា ទារជា ួយនាយកលដាយលចាទព្៊ីែទលរ ើសលអើងកន ងលព្លលៅសិែនងៃនៃកាលែរលិចេទនៃការែំពាៃមែលបាៃលចាទ។ 
លៅលព្លទទួលបាៃែណ្តឹ ងទា ទារមែែលៃះ នាយកៃឹងល្វើការលស ើែអលងេរ ួយ លៅលព្លនាយកគិរថ្នស័កតិស ។ 
កន ងលព្លលៅសិែនងៃនៃការទទួលបាៃែណ្តឹ ងទា ទារមែលបាៃដាក់លម្កា មផ្នកលៃះ នាយកៃឹងជូៃែំណឹ្ងែល់អនកដាក់ែណ្តឹ ងព្៊ី
លសចកត៊ីសលម្ ចរែស់គ្មរ់ ឬនាង។ លែើសិៃលលើការលស ើែអលងេរមែែលនាះ វាម្រូវបាៃសលម្ ចថ្ន មផ្នកលៃះម្រូវបាៃែំពាៃ 
នាយកៃឹងចារ់វធិាៃការកន ងរ លាការកំពូ្លរែស់លោៃ ៊្ីមែលការែំពាៃម្រូវបាៃលចាទកន ង។ 

3) លែើនាយកសលម្ ចថ្ន មផ្នកលៃះ ិៃម្រូវបាៃែំពាៃ ែ គគលិកអាចអៃ វរតចំ រ់ការលដាយខលួៃគ្មរ់ ឬនាងលដាយផ្ទទ ល់។ 
 

កន ងចំ រ់ការទំាងឡាយមែលបាៃនំា កលម្កា មផ្នកលៃះ រ លាការកំពូ្លៃឹងាៃយ ត្ថថ ្ិការ សម្ាែ់ែ ព្វលហរ មែលបាៃែង្កា ញ 
លែើ ប៊ីររងំការែំពាៃនៃអៃ មផ្នក (1) នៃផ្នកលៃះ ៃិងលែើ ប៊ីែង្កគ ែ់ែញ្ជា ការាត រល ើងវញិស ស្រសែទំាងអស់ 
មែលរួ ាៃការជួលល ើងវញិ ឬការយក កអៃ វរតល ើងវញិៃូវែ គគលិកជា ួយការទូទារ់សង។ 

 

ព័្រ៌ាៃរែស់អនកដាក់ែណ្តឹ ង 
ល ម្ ះលព្ញ (រែសអ់នក) រែសអ់នកដាក់ែណ្តឹ ង 
 

នងៃមខឆន ំកំលណ្ើ រ 
 

កាលែរលិចេទដាក់ែណ្តឹ ង  
 

អាសយដាា ៃែចច ែបៃន 
 

ទ៊ីម្កុង 
 

រែា 
 

កូែហេ ៊ីែ 
 

លលខទូរសព័្ទលៅផ្ទះ 
 

លលខទូរសព័្ទនែ 
 

លលខទា ទារការរងរែួស 
 

កាលែរលិចេទនៃការរងរែួស 
 

លរើអនកៃិោយភាាអង់លគលស?  

 បាទ/ចាា៎ស    លទ 
លរើអវ៊ីជាភាាចំណូ្លចិរតរែសអ់នកសម្ាែ់ការម្បាស្រស័យទាក់ទងទាំងអស់ជា ួយមផ្នកព្លក ម ៃិងឧសាហក ម? 

លរើអវ៊ីជាវ ិ្ ៊ីាស្រសតម្បាស្រស័យទាក់ទងជាចំណូ្លចិរតរែស់អនក? 
 ទូរសព័្ទ      សំែ ម្រ     អ ៊ីម ៉ែល 

អាសយដាា ៃអ ៊ីម ៉ែលែចច ែបៃន 
 

 

ព័្រ៌ាៃរែស់ៃិលោជក 
ល ម្ ះអាជ៊ីវក ម 
អាសយដាា ៃអាជ៊ីវក ម 
 

ទ៊ីម្កុង 
 

រែា 
 

កូែហេ ៊ីែ 
 

ល ម្ ះរែសអ់នកម្ររួពិ្ៃិរយ 
 

លលខទូរសព័្ទរែសអ់នកម្រួរពិ្ៃិរយ 
 

  ខរំមណ្ងការង្កររែស់អនក 
 

លរើអនកបាៃល្វើការឱ្យៃិលោជកលៃះយរូែ៉ែ  ា លហើយ? 
 

លរើអនកលៅមរម្រូវបាៃជួលឱ្យល្វើការជា ួយៃិលោជកលៃះ? 
 បាទ/ចាា៎ស      លទ 

លរើការង្កររែសអ់នកម្រូវបាៃលគែញ្ច ែ់? 
 បាទ/ចាា៎ស      លទ 

កាលែរលិចេទមែលបាៃល្វើការច ងលម្កាយ៖  កាលបរចិ្ឆេទបញ្ច ប់៖  
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ព័្រ៌ាៃអំព្៊ីល ធាវ ៊ី 
លរើអនកាៃល ធាវ ៊ីមែលរំ ងឱ្យអនកជា ួយែណ្តឹ ងទា ទារលៃះមែរលទ?  បាទ/ចាា៎ស      លទ 
ល ម្ ះរែស់ល ធាវ ៊ី លលខទូរស័ព្ទរែស់ល ធាវ ៊ី 

អាសយដាា ៃរែស់ល ធាវ ៊ី ទ៊ីម្កុង រែា កូែហេ ៊ីែ 
 

ការរងរែួស ៃិងព័្រ៌ាៃអំព្៊ីការលរ ើសលអើង 
លរើអនកបាៃរយការណ៍្ការរងរែួសរែស់អនកលៅៃិលោជកមែរលទ?  

 បាទ/ចាា៎ស      លទ 
ល ម្ ះ ៃិង  ខរំមណ្ងរែស់ែ គគលមែលអនកបាៃរយការណ៍្ការរងរែួសលៃះលៅកាៃ់ 

លរើអនកម្រូវបាៃអៃ ញ្ជា រឱ្យលៅល្វើការលៅលព្លលៃះ?  
 បាទ/ចាា៎ស     រួនាទ៊ីលព្ញលលញ    
 រួនាទ៊ីស្រាលៗ      លទ 

លរើអនកងម៊ីៗលៃះលលើរួនាទ៊ីស្រាលៗ/ការដាក់កំហរិលផ្េងៗ? 
 បាទ/ចាា៎ស      លទ 

កាលែរលិចេទមែលអនកបាៃម្រ ែ់ កល្វើការវញិ កាលែរលិចេទមែលបាៃម្ែល ើលល ើលសម្ាែ់ការអៃ ញ្ជា រឱ្យលៅល្វើការ 

កាលែរលិចេទនៃចំ រ់ការមែលបាៃលចាទព្៊ីការលរ ើសលអើង 

ចំ រ់ការមែលបាៃល្វើលដាយែ គគលិក 
 

 

 ូលលហរ អវ៊ីបាៃជាអនកលជឿថ្ន ៃិលោជកបាៃចារ់វធិាៃការលៃះ? ម្ែសិៃលែើអនកម្រូវការចលនាល ះលម្ចើៃលទៀរ ចូរភាា ែ់ទំព័្រែមៃថ ។ 
  

 

រយល ម្ ះ អាសយដាា ៃ ៃិងលលខទូរស័ព្ទរែស់ាកេ៊ីនានាចំលពាះចំ រ់ការមែលបាៃលចាទព្៊ីការលរ ើសលអើង។ 

 

លរើអនកបាៃដាក់ែណ្តឹ ងទា ទាររែសអ់នកជា ួយទ៊ីភាន ក់ង្ករែនទ  ួយមែរលទ?  
 បាទ/ចាា៎ស      លទ 

លែើ “បាទ/ចាា៎ស” លរើទ៊ីភាន ក់ង្ករ/ទ៊ីភាន ក់ង្ករនានា ួយ មែលអនកបាៃទាក់ទង? 

 

ខ្ ំសូ ែញ្ជា ក់សថិរលម្កា ការផ្ទកពិ្ៃ័យនៃស បងែំពាៃថ្ន ព័្រ៌ាៃមែលបាៃផ្តល់ជូៃលៅទ៊ីលៃះគឺជាការពិ្រត្ថ ចំលណ្ះែឹងែ៏ម្ជាលលម្ៅរែស់ខ្ ំ។ 
 

     
ល ម្ ះជាអកេរព្  ព  ហរថលលោ  កាលែរលិចេទ 

 

លផ្្ើទម្ ង់មែែែទមែលបាៃែំលព្ញរចួត្ថ នម្ែសណ្៊ី យ៍លៅ៖ Department of Labor and Industries 
Investigations 
PO Box 44277 
Olympia WA 98504-4277 
 

ឬលផ្្ើអ ៊ីម ៉ែលលៅ៖ CSIIIDComplaints@Lni.wa.gov  
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