តត្ើតោលនតោបាយការឈប់សម្រាកដែលទទួ លបានម្របាក់ដែរបស់អ្នកពិនិត្យតេ
ញត ើយឬតៅ?
តារាងត្រួ រពិនិរយរបស់និយោជក
សត្ាប់ការយោរពតាមបទបបញ្ញារត ិសតីពីច្បាប់ឈប់
សត្ាកពាបាលជំងដឺ ែលទទួ លបានត្បាក់កម្ត្ម
របស់ទីត្ក ុង Tacoma

តត្ើអ្នកាននិតោជិត្ដែលត្វ ើការតៅកនុងដែនកំណត្់កណ
ំ ត្់របស់ទីម្រក ុង Tacoma ដែរឬតទ? បញ្ជីម្រត្ួត្ពិនិត្យខាងតម្រកាមអាេជួយ
ធានាថា តោលនតោបាយរបស់អ្នកបំតពញបានតាមលកខ ែណឌត្ម្រមូវរបស់បទបបញ្ញាត្ត ិសតព
ី េ
ី ាប់ឈប់សម្រាកពាបាលជំងឺដែល
ទទួ លបានម្របាក់កម្ម្រមរបស់ទីម្រក ុង Tacoma ដែលេូ លជា្រានតៅម្ងៃទី01 ដែមករា ឆ្ន2
ំ 018។







ត្រប់និយោជិរទ ំងអស់ដែលយ្វ ើការយៅទីត្ក ុង Tacoma ានលកខ ណៈសមបរត ិត្រប់ត្ោន់ទទួ លបានច្បាប់ឈប់សត្ាកពាបាល
ជំងឺ រ ួមទ ំងបុរគលបយត្មើការងាបយ្
ត ោះអាសនន បុរគលបយត្មើការងារតាមរែូ វកាល និងបុរគលិកយត្ៅយា៉ោងជាយែើម។ បុរគលិក
យ្វ ើការដែមយា៉ោងមិនជាប់ពនធ ដែលយ្វ ើការយលើសពី 80 យា៉ោងកនុងមួ យឆ្នំយៅកនុងទីត្ក ុង Tacoma ក៏ត្រូវបានរាប់បញ្ចល
ូ ផងដែរ។
ឺ
និយោជករបស់ខ្ុំទទួ លបានយពលយវលាច្បាប់ឈប់សត្ាកពាបាលជំងទទួ លបានត្បាក់កម្ត្មោ៉ោងយោច្ប្ស់ច្បំនួន 1 យា៉ោង
សត្ាប់រយៈយពលយ្វ ើការ 40 យា៉ោងដែរ។
បុរគលិករបស់យយើងអាច្បចាប់យផត ើមយោយការយត្បើការឈប់សត្ាកបនត បដនែ មច្បំនួន 90
ម្ែៃ តាមត្បរិទិនរបស់ពួកយរបន្ទាប់ពីកាលបរ ិយច្បេ ទជួ លរបស់យរ
យៅែំ្ច្ប់ឆ្នំ និយោជិររបស់ខ្ុំអាច្បបូ កបនត រយៈយពលោ៉ោងយោច្ប្ស់ច្បំនួន 40 យា៉ោងម្នច្បាប់ឈប់សត្ាកពាបាលជំងឺ
ទទួ លបានត្បាក់កម្ត្មដែលយៅសល់។
និយោជិររបស់ខ្ុំអាច្បយត្បើត្បាស់ច្បាប់ឈប់សត្ាករបស់ខល ួនទ ំងអស់សត្ាប់ត្រប់មូលយេរុទ ំងអស់ដែលានដច្បងកនុង
បទបបញ្ញារត ិយនោះ។
•
•
•
•
•









ខ្ុំរកាទុកកំណរ់ត្តាន្ទន្ទដែលបានកំណរ់យោយបទបបញ្ញារត ិច្បាប់សត្ាប់រយៈយពលបីឆ្នំ (យ្មោះរបស់និយោជិរ
កាលបរ ិយច្បេ ទច្បូ លបយត្មើការងារ ច្បាប់ឈប់សត្ាកពាបាលជំងឺទទួ លបានត្បាក់កម្ត្មដែលបានបងគ រ ច្បាប់ឈប់សត្ាក
ពាបាលជំងឺទទួ លបានត្បាក់កម្ត្មដែលបានយត្បើត្បាស់រ ួច្ប ជាយែើម។ល។ សូ មយមើលវវ ិធានសត ីពីច្បាប់ឈប់សត្ាកពាបាលជំងឺ
ទទួ លបានត្បាក់កម្ត្ម 5.0.)
ខ្ុំអនុញ្ញារឲ្យនិយោជិររបស់ខ្ុំយត្បើត្បាស់ច្បាប់ឈប់សត្ាកយៅតាមការបដនែ មយពលយវលាែូ ច្បដែលបានពិនិរយតាមោនសត្ាប់
តារាងយបៀវរសរ៍យផសងយទៀរផងដែរ (ឧ.ទ. រយៈយពល 15 ន្ទទីមតង។ល។) ឬខ្ុំបានោក់ពាកយសុំ និងទទួ លអញ្ា ត្រកមម ពីដផន ក
ឧសាេកមម និងការងាររបស់រែឋ វ៉ាសុីនយតាន យែើមបីយត្បើត្បាស់ការបដនែ មយពលយវលាឲ្យបានយត្ច្បើនជាងមុន។
ខ្ុំបានបិទផសពវ ផាយ “ការជូ នែំណឹងយៅកាន់និយោជក និងនិយោជិរ” របស់ទីត្ក ុង Tacoma យៅតាមកដនែ ងយ្វ ើការ។
ត្បសិនយបើនិយោជិររបស់ខ្ុំនិោយភាស្ថយអសា៉ោញ កូ យរ៉ា រុសសី ដខម រ ឬយវៀរ្ម ខ្ុំបានផត ល់ឲ្យនិយោជិរទ ំងយន្ទោះនូ វការជូ នែំណឹង
ជាភាស្ថទ ំងយន្ទោះ (ការជូ នែំណឹងអាច្បដសវ ងរកបានយៅwww.cityoftacoma.org/paidsickleave)
ខ្ុំានយោលនយោបាយ ឬកិច្បចត្ពមយត្ពៀងជាលាយលកខ ណ៍អកសរ ដែលនិយោជិរទ ំងអស់អាច្បទទួ លបាន យេើយខ្ុំកំពុងដរ
យោរពយៅតាមលកខ ខណឌរត្មូវទ ំងអស់ដែលបានកំណរ់យៅកនុងវវ ិធាន និងបញ្ញារត ិសតីពីការឈប់សត្ាកពាបាលជំងឺ
ទទួ លបានត្បាក់កម្ត្ម ម្របសិនតបើខ្ុំបានសយត្មច្បច្បិរតអនុវរត យោលនយោបាយបនាាប់បនសំន្ទន្ទែូ ច្បជា៖
•
•
•





ស្ថែនភាពសុខភាពផល វូ ច្បិរត ឬយវជជ ស្ថស្តសត ការរងរបួ ស ឬការដែទប
ំ ងាារ
យៅយពលកដនែ ងយ្វ ើការរបស់និយោជកបានបិទទវរតាមការបងាគប់បញ្ញជរបស់មស្តនតីស្ថធារណៈ សត្ាប់មូលយេរុ្មួ យដែលពាក់នឹងបញ្ញាសុខភាព ឬ
យែើមបីដែទក
ំ ូ នដែលស្ថលារបស់យរបានបិទទវរតាមការបងាគប់បញ្ញជរបស់មស្តនតីស្ថធារណៈ។
យែើមបីដសវ ងរកការពត្ងឹងការអនុវរត ច្បាប់ ឬជំនួយដផន កច្បាប់សត្ាប់អំយពើេឹងាកនុងត្រួ ស្ថរ ឬការរំយលាភបំពានផល វូ យភទ
យែើមបីដសវ ងរកសុវរែ ិភាពពីអំយពើេឹងាកនុងត្រួ ស្ថរ ការរំយលាភបំពានផល វូ យភទ ឬការតាមឃ្ែំយមើលកនុងយច្បរន្ទមិនលអ និង
សត្ាប់រត្មូវការន្ទន្ទពាក់ព័នធនឹងសុខភាពយវជជ ស្ថស្តសត សុខភាពផល វូ ច្បិរត សុវរែ ិភាព មរណៈភាពរបស់សាជិកត្រួ ស្ថរ (កូ ន យៅ សេព័ទធ ម្ែរូ រ ួមរស់
កនុងផា ោះជាមួ យោន ឪពុកាតយ ជីែូនជីតា ឬបងបអ ូន)។

រត្មូវឲ្យានយរៀបច្បំឯកស្ថរសត្ាប់ការឈប់អវរត ាន
ការផត លជ
់ ូ នច្បាប់ឈប់សត្ាកកនុងច្បំយ្មបុរគលិករ ួមការងារ
យពលយវលាឈប់សត្ាកដែលទទួ លបានត្បាក់កម្ត្ម (PTO)
រ ួមបញ្ជល
ូ ោន/ជាសកល

•
•
•

យា៉ោងឈប់សត្ាកពាបាលជំងឺទទួ លបានត្បាក់កម្ត្ម“ដែលបាន
យត្ោងទុកជាមុន”
រត្មូវឲ្យនិយោជិរផត លែ
់ ំណឹងអំពីអវរត ាន
ផត ល់ត្បាក់សត្ាប់ការឈប់សត្ាកយៅយពលបញ្ច ប់ការងារ។

ត្បសិនយបើយោលនយោបាយរបស់ខ្ុំរត្មូវឲ្យានលិខិរបញ្ញជក់ពីត្រួ យពទយ ឬយសច្បកត ីបញ្ញជក់យផសងៗ លកខ ខណឌរត្មូវយនោះនឹងត្រូវអនុវរត
យៅយពល្ដែលអវរត ានយន្ទោះយលើសពីបីម្ែៃ ដរប៉ោុយ្
ណ ោះ យេើយមិនត្រូវោក់បនទុកឬការច្បំ្យមិនសមត្សប្មួ យែល់និយោជិរ
យ ើយ
ខ្ុំផតល់ឲ្យនិយោជិររបស់ខ្ុំនូវច្បំនួនច្បាប់ឈប់សត្ាកពាបាលជំងឺរបស់ពួកយរដែលយៅយសសសល់សរុបទ ំងអស់ ក៏ែូច្បជាច្បំនួនយា៉ោង
ដែលត្រូវទទួ លបាន និងយត្បើត្បាស់ោ៉ោងយោច្ប្ស់មតងកនុងមួ យដខ

សំណួរបដនែ ម? តយើងតៅទីតនេះតែើមបីផ្តលជ
់ ំនួយ៖paidsickleave@cityoftacoma.org or 253-591-5306.

តារាងត្រូរពិនិរយយនោះត្រូវបានផត ល់ជូនជាឯកស្ថរយោងភាែមៗសត្ាប់និយោជិរ។ យសច្បកត ីដណន្ទំទង
ំ ត្ស ុងអាច្បដសវ ងរកបាន
យៅកនុងដផន ក 18.10 ម្នត្កមច្បាប់ទីត្ក ុង Tacoma (TMC) សត ីពី “ច្បាប់ឈប់សត្ាកពាបាលជំងឺទទួ លបានត្បាក់កម្ត្ម”វក៏ែូច្បជា
យៅកនុងវវ ិធានសត ីពីច្បាប់ឈប់សត្ាកពាបាលជំងឺទទួ លបានត្បាក់កម្ត្មដែលបានអនុម័ររ ួមរាល់ផងដែរ។ វរឺជាទំនួលខុសត្រូវ
របស់និយោជកកនុងការយ្វ ើបច្បចុបបនន ភាព ករណីត្កមច្បាប់ TMC ដផន ក 18.10 ឬវវ ិធានសត ីពីច្បាប់ឈប់សត្ាកពាបាលជំងឺ
ទទួ លបានត្បាក់កម្ត្មត្រូវបានយ្វ ើវវ ិយស្ថ្នកមម ។
ដសវងយល់បដនែ ម៖www.cityoftacoma.org/employmentstandards
ឺ ទួ លបានត្បាក់កម្ត្ម។
តារាងយនោះឆលុោះបញ្ញចង
ំ ឲ្យយ ើញពីលកខ ខណឌរត្មូវអបបបរា ដែលបានកំណរ់យោយបទបបញ្ា រត ិច្បាប់សតីពីច្បាប់ឈប់សត្ាកពាបាលជំងទ
យោលនយោបាយអនុយត្ោោះយផសងយទៀរជាយត្ច្បើនត្រូវបានអនុញ្ញារ។ ដខ្ន ូ ឆ្នំ2017

