
 

 

 

សេចក្តជូីនដំណងឹចំស ោះនសិោជិត 
 

ចូលជាធរមាន ខែកុ្ម្ភៈ ឆ្ន ំ2016៖ បទបបញ្ញ ត្ត ិច្បាប់ស្ត ីពីការស្ ុំច្បាប់ឈប់ស្ម្រាកពាបាលជុំងឺដោយទទួលបានម្របាក់

កម្ម្រៃដៅទីម្រកងុ Tacoma (TMC 18.10) ធានាថា ម្ររប់ប រគលដែលានសិ្ទធិទទួលបាន  ច្បាប់អន ញ្ញញ ត្ទុំងអស់្ 

ដែលកុំព ងបដម្រៃើការងារដៅកន ុងទីម្រកងុ នឹងទទួលបានការឈប់ស្ម្រាកពាបាលជុំងឺដោយានម្របាក់កម្ម្រៃ 

ដែើៃបីដម្របើម្របាស់្ដៅដពលពួកដរ ឬស្ាជិកម្រកៃុម្ររួសារណាាា ក់ឈឺ ានរបួស្ ម្រត្វូការការដែទុំបងាា រ ឬម្រត្វូការដស្ែ ង

រកជុំនួយស្ម្រាប់អុំដពើហិងាកន ុងម្ររូសារ ការបុំពារបុំពានផ្ល វូដេទ ការតាៃឃ្ល ុំដៃើលកន ុងដច្បត្នាៃិនលអ  និងបញ្ញា ដែល

ពាក់ព័នធនឹងស្ វត្ថ ិភាពដផ្េងដទៀត្។ បទបបញ្ញ ត្ត ិដនេះ រឺានដោលបុំណងដែើៃបីអន ញ្ញញ ត្ឲ្យនិដោជិត្ដ ែ្ ើការដែទុំខ្ល នួ

ពួកដរផ្ទា ល់ និងស្ាជិកម្រកៃុម្ររួសារ ដ ែ្ ើឲ្យទីម្រកងុ Tacoma កាល យជាស្ហរៃន៍ៃួយដែលានស្ ខ្ភាពលអ  ាន

ស្ វត្ថ ិភាព និងានផ្លិត្ភាពលអ ម្របដស្ើរជាងៃ ន។ និដោជកអាច្ប (តាៃជដម្រៃើស្របស់្ខ្ល នួ) បដងា ើត្ដោលការណ៍ឈប់ស្ម្រាក

ពាបាលជុំងឺដោយទទួលបានម្របាក់កម្ម្រៃ ដែលដលើស្ពីលកខខ្ណឌ ត្ម្រៃូវអបបបរាដែលានដច្បងដោយបទបបញ្ញត្ត ិច្បាប់ដនេះ។ 

បទបបញ្ញត្ត ិច្បាប់ដនេះ ម្រតូ្វបានដ ែ្ ើបច្បច ុបបនាភាព និងចូ្បលជា្រានដៅដខ្ៃករា ឆ្ា ុំ2018 ដែើៃបីអន វត្តឲ្យម្រស្បដៅតាៃច្បាប់រែឋ។ 
 

 

 

សតើអ្នក្ណាខដលមាន
លក្ខណៈេម្បតត ិគ្រប់គ្ាន់?  

 

និសោជិតខដលទទួលបានចាប់ឈប់េគ្មាក្ព្យាបាលជំងឺសោយទទួលបានគ្បាក្ក់្ម្គ្ម្  

បទបបញ្ញត្ត ិច្បាប់ស្ត ីពីការឈប់ស្ម្រាកពាបាលជុំងឺដោយទទួលបានម្របាក់កម្ម្រៃ អន វត្តច្បុំដពាេះម្ររប់និដោជិត្ទុំងអស់្ ដែលដ ែ្ ើការដៅ

កន ុងទីតាុំងដែនេូៃិសាស្រស្ត ម្នទីម្រកងុ Tacoma (ដៅកាត់្ថា “ទីម្រកងុដនេះ” ឬ “ទីម្រកងុ Tacoma”) ស្ម្រាប់រយៈដពល 80 ដា៉ោ ង ឬដម្រច្បើនជាង

ដនេះកន ុងៃួយឆ្ា ុំ ដោយៃិនរិត្ថានិដោជករបស់្ពួកដររស់្ដៅជាក់ដស្តងកន ុងទីម្រកងុដនេះឬអត់្ដនាេះដទ។  

សតើមានចំនួនប ុន្មា ន?___ 
 

ការឈប់េគ្មាក្សោយសារមានជំងឺខដលទទួលបានគ្បាក្់ក្ម្គ្ម្េរុប 
និដោជកម្រតូ្វផ្តល់ជូនែល់និដោជិត្នូវច្បាប់ឈប់ស្ម្រាកពាបាលជុំងឺដោយទទួលបានម្របាក់កម្ម្រៃច្បុំនួនៃួយ (1) ដា៉ោ ងស្ម្រាប់ការ

បុំដពញការងារដស្សិ្ប (40) ដា៉ោ ងដៅកន ុងទីម្រកងុដនេះ។ និដោជិត្ម្រតូ្វទទួលបានសិ្ទធកិន ុងការដម្របើម្របាស់្ការឈប់ស្ម្រាកពាបាលជុំងឺដែល

ទទួលបានម្របាក់កម្ម្រៃស្រ ប ដោយចាប់រាប់ពីម្ែៃទី 90 កន ុងម្របតិ្ទិនត្ដៅ បនាា ប់ពីពូកដរបានចូ្បលបដម្រៃើការ។  

ការព្យនារការឈប់
េគ្មាក្____ 

 

ការព្យនារការឈប់េគ្មាក្ព្យាបាលជំងឺសោយទទួលបានគ្បាក្ក់្ម្គ្ម្ខដលម្ិនបានសគ្បើគ្បាេ់ 
បទបបញ្ញត្ត ិច្បាប់ដនេះ ត្ម្រៃូវឲ្យនិដោជកពនារការឈប់ស្ម្រាកដលើស្ពី 40 ដា៉ោ ងម្នការឈប់ស្ម្រាកពាបាលជុំងឺដោយទទួលបានម្របាក់
កម្ម្រៃស្រ ប ប៉ោ ដនត ដៅៃិនទន់បានដម្របើម្របាស់្ ដៅកន ុងឆ្ា ុំអត្ថម្របដោជន៍បនាា ប់ ស្ម្រាប់និដោជិត្ាា ក់ៗ។ បនាា ប់ៃក និដោជិត្អាច្ប
ដម្របើម្របាស់្ដពលពនារការឈប់ស្ម្រាកដនេះបដនថៃពីដលើដពលដវលាស្រ ប ស្ម្រាប់អវត្តានដែលពាក់ព័នធនឹងស្ ខ្ភាព ស្ វត្ថ ិភាព និង
ម្របដេទម្នការដែទុំស្ាជិកម្ររួសារែូច្បានដច្បងខាងដម្រកាៃ។ 

ការសគ្បើគ្បាេ់      
_________ 

 

ការសគ្បើគ្បាេ់ការឈប់េគ្មាក្ព្យាបាលជំងឺសោយទទួលបានគ្បាក្់ក្ម្គ្ម្ 
និសោជិតអាចសគ្បើគ្បាេ់សព្យលសេលាឈប់េគ្មាក្ព្យាបាលជំងឺខដលទទួលបានគ្បាក់្ក្ម្គ្ម្បាន េគ្មាប់មូ្លសេតុន្មន្មដូចខាងសគ្កាម្៖ 

• ជុំងឺផ្ល វូចិ្បត្តឬផ្ល វូកាយ របួស្សាា ៃ ការដែទុំបងាា រស្ ខ្ភាព (ស្ម្រាប់និដោជិត្ ឬស្ាជិកម្រកៃុម្ររួសារ) 

• ដៅដពលកដនលងដ ែ្ ើការរបស់្និដោជកបានបិទទែ រតាៃការបងាគ ប់បញ្ញា របស់្ៃស្រនត ីសាធារណៈ ស្ម្រាប់ៃូលដហត្ ណាៃួយដែលពាក់

នឹងបញ្ញា ស្ ខ្ភាព ឬដែើៃបីដែទុំកូនដែលសាលារបស់្ដរបានបិទទែ រតាៃការបងាគ ប់បញ្ញា របស់្ៃស្រនត ីសាធារណៈ។ 

• ដែើៃបីដស្ែ ងរកការពម្រងឹងការអន វត្តច្បាប់ ឬជុំនួយដផ្ាកច្បាប់ស្ម្រាប់អុំដពើហឹងាកន ុងម្ររួសារ ឬការរំដលាេបុំពានផ្ល វូដេទ (ស្ម្រាប់

និដោជិក ឬស្ាជិកម្ររួសាររបស់្និដោជិករបូដនាេះ)។ 

• ដែើៃបីទទួលបាននូវស្ វត្ថ ិភាពពីអុំដពើហឹងា ការរំដលាេបុំពានផ្ល វូដេទ ឬការឃ្ល ុំដៃើលកន ុងដច្បត្នាៃិនលអ  (ស្ម្រាប់និដោជិត្ 

ឬស្ាជិកម្ររួសាររបស់្និដោជិត្របូដនាេះ)។ និង 

• ស្ម្រាប់ៃូលដហត្ ម្នៃរណៈភាពម្នស្ាជិកម្ររួសារប រគលរបូដនាេះ។  

ជសគ្ម្ើេ_____ __ 
 

ការផ្លា េ់បត រូសេន និងការគ្បរល់ការឈប់េគ្មាក្ព្យាបាលជំងឺខដលទទួលបានគ្បាក្ក់្ម្គ្ម្សៅអ្នក្ដម្ទ 
និដោជក និងនិដោជិត្ អាច្បយល់ម្រពៃឯកភាពោា កន ុងការអន ញ្ញញ ត្ឲ្យនិដោជិត្ដ ែ្ ើការបដនថៃដា៉ោ ង ឬបដនថៃដវនពាក់ព័នធនឹងការ

ដម្របើម្របាស់្ច្បាប់ឈប់ស្ម្រាកពាបាលជុំងឺដែលទទួលបានម្របាក់កម្ម្រៃ។ និដោជកអាច្បបដងា ើត្ដោលនដោបាយនានាដែលអន ញ្ញញ ត្ឲ្យ

និដោជិត្ដ ែ្ ើការផ្ទល ស់្បត រូ និងដោេះែូរដវនដ ែ្ ើការបាន។ និដោជកអាច្បបដងា ើត្ដោលនដោបាយៃួយដែលអន ញ្ញញ ត្ឲ្យនិដោជិត្ដ ែ្ ើការ

ម្របរល់ដា៉ោ ងឈប់ស្ម្រាកពាលបាលជុំងឺដោយទទួលបានម្របាក់កម្ម្រៃដៅឲ្យនិដោជិត្ដផ្េងដទៀត្។   

ម្លាឈប់េគ្មាក្ខដល
ទទួលបានគ្បាក់្សបៀេតសរ៍ 
(PTO)____________ 

 

ការសគ្បើគ្បាេ់ម្លាឈប់េគ្មាក្ខដលទទួលបានគ្បាក្់សបៀេតសរ៍ (PTO) សាក្ល សដើម្បីអ្នុសលាម្សៅតាម្បទបបញ្ញ តត ិចាប ់
និដោជិត្អាច្បដម្របើម្របាស់្កៃម វ ិ្ ឈីប់ស្ម្រាកដែលទទួលបានម្របាក់ដបៀវត្េរ៍ (PTO) សាកល ឬរៃួបញ្ច លូោា ដែើៃបីអន ដលាៃដៅតាៃ
បទបបញ្ញត្ត ិច្បាប់ដនេះ។ និដោជកដែលដម្របើម្របាស់្ PTO ដែើៃបីអន ដលាៃតាៃបទបបញ្ញត្ត ិច្បាប់ដនេះ ម្រតូ្វានដោលនដោបាយជាលាយលកខណ៍
អកេរស្ម្រាប់និដោជិត្ដម្របើម្របាស់្។   

ការសរៀបចំឯក្សារ 
 

លក្ខែណឌ តគ្ម្ូេម្នការសរៀបចំឯក្សារ 
ស្ម្រាប់អវត្ដានដែលដលើស្ពីបីម្ែៃ និដោជកអាច្បចាត់្ វធិានការស្ៃម្រស្បៃួយច្បុំនួនដែើៃបីបញ្ញា ក់ ឬដរៀបច្បុំឯកសារដែលបងាា ញថា ការ

ដម្របើម្របាស់្ពាកយស្ ុំច្បាប់ឈប់ស្ម្រាកពាបាលជុំងឺដោយទទួលបានម្របាក់កម្ម្រៃ រឺានលកខណៈម្រស្បតាៃច្បាប់។ ការបញ្ញា ក់ដែល

និដោជកបានកុំណត់្ អាច្បបណាត លឲ្យានបញ្ញា ៃិនស្ៃម្រស្បណាៃួយ ឬានការច្បុំណាយែល់និដោជិត្។ ម្របសិ្នដបើនិដោជកស្ដម្រៃច្ប

ត្ម្រៃូវឲ្យានការដរៀបច្បុំឯកសារជាលាយលកខណ៍អកេរ ឬការបញ្ញា ក់ដផ្េងដទៀត្ដែលបដងា ើត្ឲ្យានម្ែលច្បុំណាយ ឬបនទ ុកដែលៃិនស្ៃម្រស្ប

ណាៃួយ និដោជិត្អាច្បជូនែុំណឹងដៅកាន់និដោជកែូច្បានដច្បងកន ុងច្បាប់រែឋ  (RCW 296-128-660)។ និដោជក ម្រតូ្វាន

ដោលនដោបាយជាលាយលកខណ៍អកេរពាក់ព័នធនឹងលកខខ្ណឌ ត្ម្រៃូវម្នការដរៀបច្បុំឯកសារជាលាយលកខណ៍អកេរ ឬការដ ែ្ ើការបញ្ញា ក់ដផ្េង

ដទៀត្ ដហើយដោលនដោបាយដនេះ ម្រតូ្វានឲ្យនិដោជិត្អាច្បដស្ែងរកបាន។ 

ការអ្នុេតតចាប់_ 
 

ការោក្់បណត ឹង 
ម្របសិ្នដបើាននិដោជិត្ណាាា ក់ ដជឿថា ោត់្ស្ថ ិត្ដម្រកាៃការបុំពានដលើបទបបញ្ញត្ត ិច្បាប់ស្ត ីពីការឈប់ស្ម្រាកពាបាលជុំងឺដែលទទួល
បានម្របាក់កម្ម្រៃ ពួកដរអាច្បោក់ពាកយបណត ឹងជាលាយលកខណ៍អកេរដៅកាន់ទីម្រកងុ Tacoma។ និដោជិត្ម្រតូ្វបានហាៃឃ្ត់្ៃិនឲ្យចាត់្
 វធិានការស្ងសឹ្កច្បុំដពាេះនិដោជិត្ដែលបានអន វត្តសិ្ទធ ិដម្រកាៃបទបបញ្ញត្ត ិច្បាប់ដនេះដនាេះដទ។ និដោជិត្ដែលបានោក់ពាកយបណត ឹង អាច្ប
ដស្ា ើស្ ុំឲ្យានការរកាការស្ាៃ ត់្ ដហើយព ុំានព័ត៌្ានណាៃួយអុំពីសាថ នភាពអដនាត ម្របដវស្ន៍របស់្និដោជិត្ នឹងត្ម្រៃូវឲ្យានការដស្ ើប
អដងាត្ដនាេះដទ។ 

  
ស្ម្រាប់ព័ត៌្ានបដនថៃ សូ្ៃចូ្បលដៅកាន់

www.CityofTacoma.org/paidleave ឬៃជឈៃណឌ លជុំនួយអតិ្ែិជនម្នទីម្រកងុ 

Tacoma (747 Market Street, #243) ឬទូរស្ពាដៅដលខ្ 253-591-5306។ 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងសនោះ គ្តេូបិទផ្សាយសៅក្ខនាងខដលងាយសម្ើលស ើញ និងអាចចូលសៅ
ជិតបានសៅក្ន ុងទីតាងំគ្ក្មុ្េ ុននីមួ្យៗខដលនិសោជិតរបេ់អ្នក្បសគ្ម្ើការងារ។ 

 
ដបាេះព ៃពផ្ាយដៅម្ែៃទី11 ដខ្ ន្  ូឆ្ា ុំ2017។ 

 

http://www.cityoftacoma.org/paidleave

