សំណុំែបបបទ�ក្យបណ�ឹងអំពី�រសងសឹក
(ច�ប់ស�ីពី្រ�ក់ឈ� �លអប្បបរ� និង�រឈប់
ស្រ�កឈឺែដល�នបង់្រ�ក់ឈ� �ល)
WAC 296-128-770 �ម្រ�ម�រសងសឹក្រប�ំងនឹងនិេ�ជិត��ចំេ�ះ�រអនុវត� សិទ�ិរបស់និេ�ជិត ែដលកំណត់េ�យ
ច�ប់ស�ីពី្រ�ក់ឈ� �លអប្បបរ�េ�រដ� ��សុីនេ�ន (49.46 RCW) ឬបទប��របស់ខ� �ន។ សិទ�ិនិេ�ជិតេ�ក��ងច�ប់ស�ីពី្រ�ក់ឈ� �ល
អប្បបរ�េ�រដ� ��សុីនេ�ន ែដល�រ�រ្រប�ំងនឹង�រសងសឹកែដល្រត�វ�ប់ប��ល
� ប៉ុែន� មិន្រត�វ�នកំណត់ចំេ�ះ៖ �រ�ក់�ក្យ
បណ�ឹងត��អំពី្រ�ក់ឈ� �លេឡើយ; �រអនុវត� សិទ�ិចំេ�ះ�រឈប់ស្រ�កឈឺែដល�នបង់្រ�ក់ឈ� �ល្រ�ក់ឈ� �លអប្បបរ� េ�៉ងេធ� �
�របែន� ម្រ�ក់ទឹកែតនិង្រ�ក់ឧបត� ម�;ឬ�រផ� ល់សក� ីកម� ឬ�រផ� ល់ជូនេ�លបំណងេដើម្បីផ�ល់សក� ីកម� េ�ក��ងដំេណើរ�រនីតិ វ �ធី�
មួ យែដល�ក់ព័ន�នឹងសិទ�ិ�មួ យែដលកំណត់េ្រ�មជំពូក 49.46 RCW ។ ្រកសួ ង�រ�រនិងឧស�ហកម� េសុើបអេង� ត�ក្យបណ�ឹង
អំពី�រសងសឹក្រប�ំងនឹងនិេ�ជិត��េ�យ�រ�ន�រអនុវត� សិទ�ិរបស់និេ�ជិត���ក់ែដលរកេឃើញេ�ក��ង 49.46 RCW
ឬបទប��របស់ខ� �ន។

េតើ�នវ ��ន�រអ� �ខ�ះចំេ�ះនិេ�ជក ែដល្រត�វ�នេគកំណត់���រសងសឹក?
�រសងសឹក្រត�វ�នកំណត់េ�ក��ងច�ប់ WAC 296-128-770 េហើយរ ួមប��ល
� � ំង�រ�ត់ “ វ ��ន�រ្រប�ំង�
មួ យ” ឬគំ�មកំែហងេ�យនិេ�ជករបស់អ�កេ�យ�រែត�រអនុវត� សិទ�ិ�រ�ររបស់អ�ក។ ឧ�ហរណ៍�� រ ួម�ន៖
• បដិេសធ�រេ្របើ្រ�ស់ ឬ�រពន�រេពលទូ �ត់្រ�ក់ស្រ�ប់�រឈប់ស្រ�កឈឺែដល�នបង់្រ�ក់ឈ� �ល
្រ�ក់ឈ� �លអប្បបរ� ្រ�ក់ឈ� �លេធ� �
� របែន� មេ�៉ង ្រ�ក់ទឹកែតនិង្រ�ក់ឧបត� ម�� ំងអស់ និង�រគិតៃថ�
ឈ� �លេស�កម� � ំងអស់ េលើកែលងែត�រទូ �ត់្រ�ក់� ំងេ�ះមិន្រត�វ�នបង់ជូនេ�និេ�ជិក។
• �រប�� ប់�រ��ក �របប���ះ�នៈ ឬបដិេសធដំេឡើង�នៈនិេ�ជិត។
• �រ�ត់បន� យចំនួនេ�៉ងេធ� ��រ ែដលក��ងេ�ះនិេ�ជិត្រត�វ�នេគកំណត់េពល�ម�លវ ��គ�រ�រ។
• �រែកែ្រប�លវ ��គ�រ�រែដល�ន្រ�ប់ពីមុនរបស់និេ�ជិត។
• �រ�ត់បន� យអ្រ�្រ�ក់ែខរបស់និេ�ជិត។
• �រគំ�មកំែហង�ត់ វ ��ន�រ ឬ�រ�ត់ វ ��ន�រេ�យែផ� កេលើ��ន�ពអេ��្របេវសន៍របស់និេ�ជិត ឬ
ស�ជិក្រគ� �ររបស់និេ�ជិក។
វ ��ន�រែដល�ម�ត់េផ្សងេទៀត រ ួម�ន៖
• និេ�ជកែដលអនុម័ត ឬអនុវត� េ�លនេ��យ�មួ យែដលគិតប��ល
� �រេ្របើសិទ�ិ្រសបច�ប់ៃន�រឈប់
ស្រ�កឈឺែដល�នបង់្រ�ក់ឈ� �ល�អវត� �នែដល�ចបង� ឬប�
� លឱ្យ�ន�រ�ក់ វ �ន័យេ�យ
និេ�ជក្រប�ំងនឹងនិេ�ជិត។
• និេ�ជកេ្រជ�តែ្រជក ��ំង ឬបដិេសធ�រអនុវត� សិទ�ិរបស់និេ�ជិត���ក់ែដលរកេឃើញេ�ក��ង

49.46 RCW ។
សូមចំ�ំ៖ វ ��ន�រ���ងេលើ មិនែមន�ប��ី វ ��ន�រែដលពិនិត្យលម� ិត ែដល�ច�ត់ទក
ុ ��រសងសឹកេឡើ
យ។ �រ�ត់ វ ��ន�រ��ំងេផ្សងេទៀតែដល្រប�ំងនឹងេ�កអ� កេ�យ�រ�រអនុវត� សិទ�ិ�រ�ររបស់អ�ក ក៏�ច្រត�វ
�នេសុើបអេង� តផងែដរ។
�ក្យបណ�ឹងអំព�
ី រសងសឹក មិន្រត�វ�នទទួ លយកេ�េពល៖
•
•
•
•

េ�កអ� ក�នចំែណក���ស់កម� សិទ�ិ (រ ួម�ន្រក �ម្រគ� �រែដល�នកម� សិទ�)ិ ៃន�ជីវកម� ឬស�ជិក
្រគប់្រគង�ជីវកម� ។
�ក្យបណ�ឹងរបស់អ�កគឺអំពី វ �ស្សម�ល��នបង់្រ�ក់ឈ� �ល �របង់្រ�ក់ៃថ�ឈប់ស្រ�កបុណ្យ �របង់្រ�ក់
ែដលទទួ លេ្រ�យឈប់េធ� �
� រ ឬសំណងេលើ�រចំ�យ�� ែដលរ ួម�នេ្របងឥន� នៈ។
�ក្យបណ�ឹងរបស់អ�កគឺអំពីនិេ�ជក��ក់ែដលមិន�នផ� ល់ជូនេពលឈប់ស្រ�ក និង/ឬ ��រែដល�ន
កំណត់។
េ�កអ� កកំពុង�ម�រសំណងចំេ�ះ�រសងសឹក្រប�ំងនឹងកិច��រជំនួញេ�ខណៈេពលេធ� ��រេ្រ�រដ�
ស្រ�ប់និេ�ជកែដលមិនែមន�រដ� ��សុីនេ�ន។

F700-199-214 Retaliation Complaint Form (Minimum Wage Act & Paid Sick Leave) (Cambodian) 04-2018

•

�ក្យបណ�ឹងរបស់អ�កគឺអំពី�រឈប់ស្រ�កែដល�ន�រ�រ�រខក�នបង់្រ�ក់ឈ� �ល ឬ្រ�ក់ឈ� �លែដល
ជំ�ក់ ្រ�ក់ឈ� �លបង់�មេ�៉ង ឬប��សុវត� �
ិ ព និង/ឬ សុខ�ព; េ�ះ�៉ង�...

េ�ក��ងសំណុំែបបបទ�ក្យបណ�ឹង�ច់េ�យែឡកពី��, L & I ទទួ លយក�ក្យបណ�ង
ឹ ដូ ច�ងេ្រ�ម៖

សំណុំែបបបទ�ក្យបណ�ឹងអំពីសិទ�ក
ិ ម� ករ (F700-148-000) ស្រ�ប់្រ�ក់ឈ� �លបង់�មេ�៉ង �រឈប់ស្រ�កឈឺ
ែដល�នបង់្រ�ក់ឈ� �ល ឬប��សិទ�ិកម� ករេផ្សងេទៀតែដលមិន្រត�វ�ន�រ�រេ្រ�មច�ប់ស�ីព្រី �ក់ឈ� �លអប្បបរ
�។

សំណុំែបបបទ�ក្យបណ�ឹងអំពី�រឈប់ស្រ�កែដល�ន�រ�រ (F700-144-000) ស្រ�ប់�រឈប់ស្រ�កេ�យ
�នធុរៈ្រក �ម្រគ� �រ �រែថ� ំ្រគ� �រ �រឈប់ស្រ�ក�ជនរងេ្រ�ះពីអំេពើហិង�ក��ង្រគ� �រ �ររ�េ�ភបំ�នផ� វ� េភទ
ឬ�រ�ម�ននិ ង��ំេមើលេ�យខុសច�ប់ �រឈប់ ស្រ�កប� ីឬ ្របពន� ចូ លបេ្រមើ កងព័ ទ� �រឈប់ស្រ�ក
ស្រ�ប់� រពន� ត់ អគ� ីភ័យស� ័្រគចិត�េ�កែន� ងេកើតេហតុ។

សំណុំែបបបទ�ក្យបណ�ឹង្រ�ក់ឈ� �លបង់�មេ�៉ង (F700-146-000) ស្រ�ប់�ក្យបណ�ឹង្រ�ក់ឈ� �លែដល�ក់ព័ន�
នឹងគេ្រ�ង�រ�រ��រណៈ។
រេបៀបបំេពញបណ�ឹង�រឈប់ស្រ�កែដល�ន�រ�រ៖
•
•
•

បំេពញ និងចុះហត� េល�េលើ�ក្យសុំសំណុំែបបបទែដល�ន��ប់។ សូ មេ្របើ្រ�ស់សន� ឹក្រក�ស�ច់េ�យ
ែឡក ្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ�រកែន� ងទំេនរេ្រចើនែថមេទៀត េដើម្បីពន្យល់អំព�
ី ក្យបណ�ឹងរបស់អ�ក។
��ប់ឯក�រ�មួ យ រ�យ�រណ៍បង់្រ�ក់ លិខិត ឬព័ត៌�នេផ្សងេទៀតែដលេ�កអ� ក�ន ែដល�ក់ព័ន�
នឹងនឹង�ក្យបណ�ឹងរបស់អ�ក ែដលរ ួម�ន�រេឆ� ើយឆ� ងរបស់និេ�ជក ្របសិនេបើ�ន។
េផ�ើ�មៃ្របសណីយ៍នូវសំណុែំ បបបទេនះ Department of Labor & Industries, Employment Standards
Program, PO Box 44510, Olympia, WA 98504-4510 ឬ�ំយកសំណុំែបបបទេនះេ� L&I �ម�សយ��ន
7273 Linderson Way SW, Tumwater, WA 98501-5414.
o

•

ចំណុចសំ�ន់៖ ្របសិនេបើេ�កអ� ក��ស់ទីលំេ� ឬ�នេលខទូ រស័ព�ថ�ី សូ មជូ នដំណឹងមកេយើង��មៗ។ សូ មេ�ទូ រស័ព�េលខ
360-902-5316 ឬ 1-866-219-7321 ្របសិនេបើ្រកសួ ងមិន�ច�ក់ទងេ�កអ� ក�នេទ �រណ៍េនះ�ចពន�រេពល�រេសុើបអ
េង� ត។

ប��ប់ពី្រកសួងទទួ ល�ន�ក្យបណ�ឹងរបស់អ�ក �ក្យបណ�ឹងេនះនឹង្រត�វ�ន្របគល់ជូន��ក់�រទំ�ក់ទំនង
ែផ� ក វ ���ជីវៈ េដើម្បីេធ� �
� រេសុើបអេង� ត។ េ�យ�រែត�នេហតុផលៃន�រេសុើបអេង� ត ���រ�ំ�ច់ស្រ�ប់
អ� កេសុើបអេង� ត ្រត�វជូ នដំណឹងដល់និេ�ជករបស់អ�ក� េ�កអ� ក�ន�ក់�ក្យបណ�ឹងត��។
�រកំណត់េពលេវ� និង វ ��ន�រប��ប់ស្រ�ប់�រេសុើបអេង� ត៖

•

•

េពលេវ�ែដល�ន្របេ�ជន៍៖ ្រកសួ ងនឹង�យតៃម� �ក្យបណ�ឹងរបស់អ�កស្រ�ប់េពលេវ�ែដល�ន
្របេ�ជន៍។ និេ�ជិត្រត�វែត�ក់�ក្យបណ�ឹងក��ងរយៈេពល 180 ៃថ� ៃនវ ��ន�រសងសឹកែដល�នេ�ទ
្រប�ន់។ ្រកសួ ង�ចបន� រយៈេពល 180 ៃថ��មេ�ល�រណ៍សមធម៌ែដល�នទទួ ល��ល់ឬ្របសិនេបើ�ន
��ន�ពែដលបន� ដំេណើរ�រ ។
�រទទួ លយក៖ ក��ងករណីខ�ះ្រកសួ ង�ចែស� ងរកព័ត៌�នបែន� មពីេ�កអ� កមុននឹង្របគល់ជូន�ក្យបណ�ឹង
របស់អ�កេ���ក់�រ។ ្រកសួ ង្រត�វ�រព័ត៌�ន្រគប់្រ�ន់ពីេ�កអ� ក េដើម្បីកណ
ំ ត់��នករណីរកេឃើញបឋម
ចំេ�ះ�រសងសឹក។ ម៉�ងេទៀត្រកសួ ង្រត�វ�រពិនិត្យេមើល�េ�កអ� ក�នអនុវត� សិទ�ិរបស់អ�កេ្រ�មច�ប់
49.46 RCW េហើយ�និេ�ជករបស់អ�ក�ន�ត់ វ ��ន�រ��ំង្រប�ំងនឹងេ�កអ� កចំេ�ះ�រ�ក់ព័ន�
នឹង�រអនុវត� សិទ�ិរបស់អ�កឬេទ។ ្រកសួ ង�ចមិនទទួ លយក�ក្យបណ�ឹងរបស់អ�ក ្របសិនេបើ��នករណីរក
េឃើញបឋមស្រ�ប់�ក្យបណ�ឹងរបស់អ�កេ�យែផ� កេលើព័ត៌�នែដល�នផ� លជ
់ ូ នេយើងខ��ំ។ ក��ងករណីខ�ះ
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•

•

•

្រកសួ ង�ចប��ន
� េ�កអ� កេ���ក់�ររដ� ឬសហព័ន�េផ្សងេទៀត ្របសិនេបើ្របេភទៃន�រេរ �សេអើង ឬ�រសង
សឹកេផ្សងៗ �ន�ក់ែស� ង។
�រេសុើបអេង� ត ្របសិនេបើ�ក្យបណ�ឹងរបស់អ�ក្រត�វ�នទទួ លយក ្រកសួ ងនឹងេសុើបអេង� ត�ក្យបណ�ឹងរបស់
អ� ក។ េ�កអ� កនឹង្រត�វ�ន�ក់ទងេ�យ��ក់�រេ�េពល�ក្យបណ�ឹងរបស់អ�ក្រត�វ�ន្របគល់ជូន។
��ក់�រែដល�ន�ត់�ង
ំ ចំេ�ះ�ក្យបណ�ឹងរបស់អ�ក នឹង�នរយៈេពល 90 ៃថ� េដើម្បីេធ� �
� រេសុើបអេង� ត
មួ យ េលើកែលងែត�នេហតុផល្រតឹម្រត�វ េទើប�ន�រពន�រេពល�រេសុើបអេង� ត។ េ�កអ� កនឹង្រត�វ�ន
ជូ នដំណឹង�េតើ�រេសុើបអេង� តេនះ ្រត�វ�នពន�រេពលឬអត់។ ��ក់�រនឹង្របមូ លភស���ងពីេ�កអ� ក
និេ�ជករបស់អ�ក និងអ� កេផ្សងេទៀតែដល្រត�វ�នកំណត់អត� ស��ណ��នភស���ង�ក់ព័ន�។ ��ក់�រ
នឹងពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វភស���ងែដល�ន�ក់ជូនពិនិត្យ េដើម្បីកំណត់�េតើ�នទំ�ក់ទំនងរ�ង�រអនុវត�
សិទ�និេ�ជិតរបស់អ�ក និង វ ��ន�រ��ំងែដល�នេធ� �េឡើង្រប�ំងនឹងេ�កអ� កឬេទ។
�រេសុើបអេង� ត ្របសិនេបើេ�កអ� កសេ្រមច�នកិច�្រពមេ្រព�ងេ�វ �ញេ�មក�មួ យនិេ�ជករបស់អ�ក
េដើម្បីេ�ះ្រ�យវ ��ន�រសងសឹកេ�ះ េ�កអ� ក�ចដក�ក្យបណ�ឹងរបស់អ�ក។ េ�កអ� ក�ចេស� ើសុំដក
�ក្យបណ�ឹងរបស់អ�កេ�េពល�មួ យផងែដរេ�អំឡ
� ងេពលេសុើបអេង� ត េ�យផ� ល់ជូនលិខិតជូ នដំណង
ឹ �
�យលក� ណ៍អក្សរេ���ក់�រែដល�ន�ត់�ំងចំេ�ះ�ក្យបណ�ឹងរបស់អ�ក។ �ទូ េ�្រកសួ ងនឹងផ� ល់ជូន
សំេណើសុំេ�យស� ័្រគចិត� េដើម្បីដក�ក្យបណ�ឹង។
ប��ប់ពី�រេសុើបអេង� ត៖ េ�េពល��ក់�រ�នប�� ប់�រេសុើបអេង� តរបស់ខ� �ន ្រកសួ ងនឹងេចញលិខិតជូ ន
ដំណឹងអំពី�រ�យតៃម� េលើនិេ�ជក ្របសិនេបើេយើងខ��ំ�នរកេឃើញភស���ង្រគប់្រ�ន់ េដើម្បីប��ក់�ក្យប
ណ�ឹងរបស់អ�ក ឬពួ កេគនឹងេចញ�រសេ្រមចចុងេ្រ�យស� ីព�
ី រ្រប្រពឹត�្រសបច�ប់ ្របសិនេបើពួកេគមិន�ច
ប��ក់�ក្យបណ�ឹងេ�យែផ� កេលើ ភស���ងែដល�ច�ន។ និេ�ជក ឬនិេ�ជិត �ចេស� ើស�
ុំ រពិ�រ�
�ញ
េឡើង វ ឬ�ក់បណ�ឹងឧទ� រណ៍ចំេ�ះ�រសេ្រមចរបស់្រកសួ ង។
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Employment Standards Program
PO Box 44510
Olympia WA 98504-4510

អុីែម៉ល៖
ទូ រស័ព�៖

ESGeneral@Lni.wa.gov
360-902-5316

សំណុំែបបបទ�ក្យបណ�ឹងអំពី�រសងសឹក
(ច�ប់ស�ីពី្រ�ក់ឈ� �លអប្បបរ� និង�រឈប់
ស្រ�កឈឺែដល�នបង់្រ�ក់ឈ� �ល)
បំេពញសំណុំែបបបទេនះឱ្យ�នេពញេលញ។ និេ�ជិត�ច��ប់
ព័ត៌�នបែន� មេ�េលើទំព័រ�ច់េ�យែឡក។

ព័ត៌�នអំពីនិេ�ជក
េ��ះ (�មខ� �ន េ��ះេ�ក�
� ល �ម្រតកូ ល)
�សយ��ន
ទី្រក �ង

រដ�

េលខទូ រស័ព�េ�ផ� ះ

េលខទូ រស័ព�ៃដ

កូ ដទី្រក �ង

�សយ��នអុីែម៉ល

ទំ�ក់ទំនងែដល�នជេ្រមើស — េយើងខ��ំ្រត�វ�រព័ត�
៌ នទំ�ក់ទំនង�មួ យនរ���ក់ែដលែតងែតដឹង� ្រត�វ
�ក់ទងេ�កអ� ក�មរេបៀប�។ (មិន្រត�វេ្របើព័ត�
៌ នទំ�ក់ទំនងរបស់អ�ក។ )
េ��ះទំ�ក់ទំនងែដល�នជេ្រមើស
េលខទូ រស័ព�ទំ�ក់ទំនងជំនួសែដល�នជេ្រមើស

�សយ��នអុីែម៉លទំ�ក់ទំនងែដល�នជេ្រមើស

ព័ត៌�ន អំពីេម�វ �
េ��ះ�ជីវកម�

េលខទូ រស័ព��ជីវកម�

�សយ��ន�ជីវកម�
ទី្រក �ង

រដ�

កូ ដទី្រក �ង

េ��ះអ� ក្រត� តពិនិត្យ�រ�រ

េលខទូ រស័ព�របស់អ�ក្រត� តពិនិត្យ

�សយ��នអុីែម៉លអ� ក្រត� តពិនិត្យ�រ�រ
េ��ះទំ�ក់ទំនងែផ� កធន�នមនុស្ស (Human Resources Point)

េលខទូ រស័ព�ទំ�ក់ទំនងែផ� កធន�នមនុស្ស (Human Resources
Point)

�សយ��នអុីែម៉លទំ�ក់ទំនងែផ� កធន�នមនុស្ស (Human Resources Point)

ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងសហជីព (Union Point) (េបើ�ច�ន)

ចំេណះដឹងេផ្សងៗ (ឧ�ហរណ៍និេ�ជិតេផ្សងេទៀត ែដល�នចំេណះដឹងអំពី�រសងសឹក)
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េតើព័ត៌�នបែន� មអ� �ខ�ះ ែដលបុគ�លេនះផ� ល់ជូន េដើម្បីជួយ�ំ្រទ�រ�ម�រសំណងរបស់អ�ក?

ព័ត៌�នអំពី�រសងសឹក

�រែណ�ំ៖ សូ មពិនិត្យេមើល��ងែណ�ំ េដើម្បីជួយអ� កេឆ� ើយសំណួរ��ដូ ច�ងេ្រ�ម។ ផ� ល់ជូនរ�យ�រណ៍�
�យលក� ណ៍អក្សរចំេ�ះសំណួរនីមួយៗ។ សំណុំែបបបទមិនេពញេលញ នឹងប�
� លឱ្យ�ន�រពន�រេពល។
�លបរ �េច� ទៃន�រសងសឹក

េតើអ��ខ�ះ្របេភទៃន�រ សងសឹក ឬ�រេរ �សេអើង? (សូ មគូ សយកចំណុច� ំងអស់ ែដល្រត�វអនុវត� )

�រប�្ឈប់
�រ��ក
�រប���ះ�នៈ
�រ��ស់ប�រចំ
� នួនេ�៉ង
�រ��ស់ប�រ�របង់
�
្រ�ក់ែខ
វ ��ន�រវ �ន័យ/�រ្រព�ន��យលក� ណ៍អក្សរ
�រ�យតៃម� េលើ�រអនុវត� អ វ �ជ� �ន
�រ��ស់ទីកែន� ង

�ន�ត់ វ ��ន�រ ឬ�នគំ�មកំែហង�ត់ វ ��ន�រ
េ�យែផ� កេលើ៖
��ន�ពអេ��្របេវសន៍
��ន�ពអេ��្របេវសន៍ៃនស�ជិក្រគ� �រ
េផ្សងៗេទៀត (សូ មពន្យល់)៖

�នបដិេសធ/�នពន�រេពលទូ �ត់៖
្រ�ក់ឈ� �ល
�របង់្រ�ក់េធ� �
� រេលើសេ�៉ង
្រ�ក់ទឹកែត ឬ�រគិតៃថ� េស�កម�
�រឈប់ស្រ�កឈឺែដល�នបង់្រ�ក់ឈ� �ល
េតើេ�កអ� ក�នអនុវត� សិទ�ិៃនច�ប់ស�ីពី្រ�ក់ឈ� �លអប្បបរ�អ� �ខ�ះ? (សូ មគូ សយកចំណុច� ំងអស់ ែដល្រត�វអនុវត� )

�ន�ក់�ក្យបណ�ឹងអំពី្រ�ក់
ឈ� �ល
�នេស� ើសុំបង់្រ�ក់�៉ងេ�ច�ស់
្រ�ក់ឈ� �លអប្បបរ�

�នេស� ស
ើ �
ុំ រេ្របើ្រ�ស់សិទ�ប
ិ ែន� ម ឬសិទ�ិេផ្សងៗែដល�ក់ទងនឹង�រឈប់
ស្រ�កឈឺែដល�នបង់្រ�ក់ឈ� �ល�លបរ �េច� ទែដល�នេស� ស
ើ /ុំ �ន
េ្របើ្រ�ស់៖

�នេស� ើសុំ�របង់្រ�ក់េធ� �
� រ
េលើសេ�៉ង
�នេស� ើសុំ�រទូ �ត់្រ�ក់ទឹកែត ឬ
�រគិតៃថ� េស�កម�
�នផ� ល់សក� ីកម� ឬ�នបំណងផ� ល់
សក� ីកម� ក��ងដំេណើរ�រនីតិ វ �ធី
របស់្រកសួ ង
ណ៌�េ�យសេង� បអំពី��ន�ពៃន�រសងសឹក។
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ចូ រពណ៌�េ�យសេង� បអំពីមូលេហតុែដលេ�កអ� កេជឿ�ក់�និេ�ជក�ន�ត់ វ ��ន�រេនះ

េតើេ�កអ� ក�ន�ក់�ក្យបណ�ឹងេ���ក់�រ�មួ យេផ្សងេទៀតឬេទ?
អំពី��ក់�រ/��ក់�រ�� និង�លបរ �េច� ទៃន�រ�ក់�ក្យបណ�ឹង។

េទ

�ទ/�ស៎ េបើ “�ទ/�ស៎” សូ មប��ក់អត� ស��ណ

សូ មពណ៌�េ�យសេង� បអំពី្របេភទដំេ�ះ្រ�យអ� �ខ�ះ ែដលអ� កកំពុងែស� ងរក។ េតើេ�កអ� កសង្ឃឹម� នឹង�នអ� �េកើតេឡើងេ�យ�រ�រ�ក់
�ក្យបណ�ឹងេនះឬេទ?

ហត� េល�
�មន័យេនះ ខ��ំសូមប��ក់�ព័ត៌�នែដលខ���
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