
 

 

 
 

 

 

តត្ើតោលនតោបាយការឈបស់ម្រាកដែលទទួលបានម្របាក់ដែរបស់អ្នកពនិិត្យតេ
ញត ើយឬតៅ? 

តារាងត្រួរពិនិរយរបស់និយោជក
សត្ាប់ការយោរពតាមបទបបញ្ញា រត ិសត ីពីច្បាប់ឈប់
សត្ាកពាបាលជំងដឺែលទទួលបានត្បាក់កម្ត្ម

របស់ទីត្កងុ Tacoma 

 

តត្ើអ្នកាននិតោជិត្ដែលត វ្ ើការតៅកន ុងដែនកំណត្ក់ណំត្់របស់ទីម្រកងុ Tacoma ដែរឬតទ? បញ្ជ ីម្រតួ្ត្ពនិិត្យខាងតម្រកាមអាេជួយ
ធានាថា តោលនតោបាយរបសអ់្នកបំតពញបានតាមលកខែណឌ ត្ម្រមូវរបសប់ទបបញ្ញា ត្ត ិសត ពីេីាបឈ់បស់ម្រាកពាបាលជំងឺដែល
ទទួលបានម្របាកក់ម្ម្រមរបសទ់ីម្រកងុ Tacoma ដែលេូលជា្រានតៅម្ងៃទី01 ដែមករា ឆ្ន 2ំ018។  

 
  

 ត្របន់ិយោជិរទងំអស់ដែលយ វ្ ើការយៅទីត្កងុ Tacoma ានលកខណៈសមបរត ិត្របត់្ោន់ទទួលបានច្បាបឈ់ប់សត្ាកពាបាល

ជំងឺ រមួទងំបុរគលបយត្មើការងាបយ ត្ ោះអាសនន  បុរគលបយត្មើការងារតាមរែូវកាល និងបុរគលិកយត្ៅយា៉ោ ងជាយែើម។ បុរគលិក

យ វ្ ើការដែមយា៉ោ ងមិនជាបព់នធ  ដែលយ វ្ ើការយលើសពី 80 យា៉ោ ងកន ុងមួយឆ្ន ំយៅកន ុងទីត្កងុ Tacoma ក៏ត្រវូបានរាប់បញ្ច លូផងដែរ។  

 និយោជករបស់ខំុ្ទទួលបានយពលយវលាច្បាបឈ់ប់សត្ាកពាបាលជំងឺទទួលបានត្បាក់កម្ត្មោ៉ោ ងយោច្ប្ស់ច្បំនួន 1 យា៉ោ ង

សត្ាបរ់យៈយពលយ វ្ ើការ 40 យា៉ោ ងដែរ។  

 បុរគលិករបស់យយើងអាច្បចាប់យផតើមយោយការយត្បើការឈប់សត្ាកបនតបដនែមចំ្បនួន 90 

ម្ែៃតាមត្បរិទិនរបស់ពួកយរបន្ទា ប់ពីកាលបរយិច្បេទជួលរបស់យរ 

 យៅែំ្ច្ប់ឆ្ន ំ និយោជិររបស់ខំុ្អាច្បបូកបនតរយៈយពលោ៉ោ ងយោច្ប្ស់ច្បំនួន 40 យា៉ោ ងម្នច្បាប់ឈប់សត្ាកពាបាលជំងឺ

ទទួលបានត្បាក់កម្ត្មដែលយៅសល់។  

 និយោជិររបស់ខំុ្អាច្បយត្បើត្បាស់ច្បាប់ឈប់សត្ាករបស់ខល នួទងំអស់សត្ាបត់្រប់មូលយេរុទងំអស់ដែលានដច្បងកន ុង

បទបបញ្ញា រត ិយនោះ។  

• ស្ថែ នភាពសុខភាពផល វូច្បិរត ឬយវជជស្ថស្តសត  ការរងរបួស ឬការដែទបំងាា រ 

• យៅយពលកដនែងយ វ្ ើការរបស់និយោជកបានបិទទវ រតាមការបងាគ ប់បញ្ញជ របស់មស្តនត ីស្ថធារណៈ សត្ាប់មូលយេរុ្មួយដែលពាក់នឹងបញ្ញា សុខភាព ឬ

យែើមបីដែទកូំនដែលស្ថលារបស់យរបានបិទទវ រតាមការបងាគ ប់បញ្ញជ របស់មស្តនត ីស្ថធារណៈ។ 

• យែើមបីដសវ ងរកការពត្ងងឹការអនុវរតច្បាប់ ឬជំនួយដផនកច្បាប់សត្ាប់អំយពើេឹងាកន ុងត្រួស្ថរ ឬការរំយលាភបំពានផល វូយភទ 

• យែើមបីដសវងរកសុវរែ ិភាពពីអំយពើេឹងាកន ុងត្រួស្ថរ ការរំយលាភបំពានផល វូយភទ ឬការតាមឃ្ែ ំយមើលកន ុងយច្បរន្ទមិនលអ  និង 

• សត្ាប់រត្មូវការន្ទន្ទពាក់ព័នធនឹងសុខភាពយវជជស្ថស្តសត  សុខភាពផល វូច្បិរត សុវរែ ិភាព មរណៈភាពរបស់សាជិកត្រួស្ថរ (កូន យៅ សេព័ទធ ម្ែរូរមួរស់

កន ុងផាោះជាមួយោន  ឪពុកាត យ ជែូីនជតីា ឬបងបអ នូ)។ 

 ខំុ្រកាទុកកំណរត់្តាន្ទន្ទដែលបានកំណរ់យោយបទបបញ្ញា រត ិច្បាប់សត្ាប់រយៈយពលបឆី្ន ំ (យ ម្ ោះរបស់និយោជិរ 

កាលបរយិច្បេទចូ្បលបយត្មើការងារ ច្បាប់ឈប់សត្ាកពាបាលជំងឺទទួលបានត្បាក់កម្ត្មដែលបានបងគរ ច្បាប់ឈប់សត្ាក

ពាបាលជំងឺទទួលបានត្បាក់កម្ត្មដែលបានយត្បើត្បាស់រចួ្ប ជាយែើម។ល។ សូមយមើលវវធិានសត ីពីច្បាបឈ់ប់សត្ាកពាបាលជំងឺ

ទទួលបានត្បាក់កម្ត្ម 5.0.)  

 ខំុ្អនុញ្ញា រឲ្យនិយោជិររបស់ខំុ្យត្បើត្បាស់ច្បាបឈ់ប់សត្ាកយៅតាមការបដនែមយពលយវលាែូច្បដែលបានពិនិរយតាមោនសត្ាប់

តារាងយបៀវរសរ៍យផសងយទៀរផងដែរ (ឧ.ទ. រយៈយពល 15 ន្ទទីមតង។ល។) ឬខំុ្បានោកព់ាកយសុំ និងទទួលអញ្ា ត្រកមមពីដផនក

ឧសាេកមម  និងការងាររបស់រែឋវ៉ា សុីនយតាន យែើមបីយត្បើត្បាស់ការបដនែមយពលយវលាឲ្យបានយត្ច្បើនជាងមុន។  

 ខំុ្បានបិទផសពវផាយ “ការជូនែណឹំងយៅកាន់និយោជក និងនិយោជិរ” របស់ទីត្កងុ Tacoma យៅតាមកដនែងយ វ្ ើការ។ 

ត្បសិនយបើនិយោជិររបស់ខំុ្និោយភាស្ថយអសា៉ោ ញ កូយរ៉ា រុសស ីដខម រ ឬយវៀរ្ម ខំុ្បានផតល់ឲ្យនិយោជិរទងំយន្ទោះនូវការជូនែំណឹង

ជាភាស្ថទងំយន្ទោះ (ការជូនែំណឹងអាច្បដសវ ងរកបានយៅwww.cityoftacoma.org/paidsickleave)  

 ខំុ្ានយោលនយោបាយ ឬកិច្បចត្ពមយត្ពៀងជាលាយលកខណ៍អកសរ ដែលនិយោជិរទងំអស់អាច្បទទួលបាន យេើយខំុ្កំពុងដរ

យោរពយៅតាមលកខខណឌ រត្មូវទងំអស់ដែលបានកំណរយ់ៅកន ុងវវធិាន និងបញ្ញា រត ិសត ីពីការឈប់សត្ាកពាបាលជំងឺ

ទទួលបានត្បាក់កម្ត្ម ម្របសិនតបើខំុ្បានសយត្មច្បច្បិរតអនុវរតយោលនយោបាយបនាា ប់បនសនំ្ទន្ទែូច្បជា៖  

• រត្មូវឲ្យានយរៀបច្បំឯកស្ថរសត្ាប់ការឈប់អវរតាន 

• ការផតលជូ់នច្បាប់ឈប់សត្ាកកន ុងច្បំយ្មបុរគលិករមួការងារ 

• យពលយវលាឈប់សត្ាកដែលទទួលបានត្បាក់កម្ត្ម (PTO) 

រមួបញ្ជ លូោន /ជាសកល 

• យា៉ោ ងឈប់សត្ាកពាបាលជំងឺទទួលបានត្បាក់កម្ត្ម“ដែលបាន

យត្ោងទុកជាមុន” 

• រត្មូវឲ្យនិយោជិរផតលែ់ំណឹងអំពីអវរតាន 

• ផតល់ត្បាក់សត្ាប់ការឈប់សត្ាកយៅយពលបញ្ចប់ការងារ។    

 ត្បសិនយបើយោលនយោបាយរបស់ខំុ្រត្មូវឲ្យានលិខិរបញ្ញជ កពី់ត្រួយពទយ ឬយសច្បកត ីបញ្ញជ ក់យផសងៗ លកខខណឌ រត្មូវយនោះនឹងត្រវូអនុវរត

យៅយពល្ដែលអវរតានយន្ទោះយលើសពីបីម្ែៃដរប៉ោុយ ណ្ ោះ យេើយមិនត្រវូោក់បនទ ុកឬការច្បំ្យមិនសមត្សប្មួយែលន់ិយោជិរ

យ ើយ 

 ខំុ្ផតល់ឲ្យនិយោជិររបស់ខំុ្នូវច្បំនួនច្បាបឈ់ប់សត្ាកពាបាលជំងឺរបស់ពួកយរដែលយៅយសសសល់សរុបទងំអស់ ក៏ែូច្បជាច្បំនួនយា៉ោ ង

ដែលត្រវូទទួលបាន និងយត្បើត្បាស់ោ៉ោ ងយោច្ប្ស់មតងកន ុងមួយដខ 
 

សំណួរបដនែម? តយើងតៅទីតនេះតែើមបផី្តលជ់ំនួយ៖paidsickleave@cityoftacoma.org or 253-591-5306. 
តារាងត្រូរពិនិរយយនោះត្រវូបានផតល់ជូនជាឯកស្ថរយោងភាែ មៗសត្ាប់និយោជិរ។ យសច្បកត ីដណនំ្ទទងំត្សងុអាច្បដសវងរកបាន
យៅកន ុងដផនក 18.10 ម្នត្កមច្បាប់ទីត្កងុ Tacoma (TMC) សត ីពី “ច្បាប់ឈប់សត្ាកពាបាលជំងឺទទួលបានត្បាក់កម្ត្ម”វក៏ែូច្បជា
យៅកន ុងវវធិានសត ីពីច្បាប់ឈប់សត្ាកពាបាលជំងឺទទួលបានត្បាក់កម្ត្មដែលបានអនុម័ររមួរាល់ផងដែរ។ វរឺជាទំនួលខុសត្រូវ
របស់និយោជកកន ុងការយ វ្ ើបច្បច ុបបននភាព ករណតី្កមច្បាប់ TMC ដផនក 18.10 ឬវវធិានសត ីពីច្បាប់ឈប់សត្ាកពាបាលជំងឺ

ទទួលបានត្បាក់កម្ត្មត្រូវបានយ វ្ ើវវយិស្ថ្នកមម។  
ដសវ ងយល់បដនែម៖www.cityoftacoma.org/employmentstandards 

 

តារាងយនោះឆល ុោះបញ្ញច ងំឲ្យយ ើញពីលកខខណឌ រត្មូវអបបបរា ដែលបានកំណរ់យោយបទបបញ្ារត ិច្បាប់សត ីពីច្បាប់ឈប់សត្ាកពាបាលជំងទឺទួលបានត្បាក់កម្ត្ម។ 
យោលនយោបាយអនុយត្ោោះយផសងយទៀរជាយត្ច្បើនត្រវូបានអនុញ្ញា រ។  ដខ ន្  ូឆ្ន ំ2017 

http://www.cityoftacoma.org/paidsickleave
http://www.cityoftacoma.org/employmentstandards

