សេចក្ត ជ
ី ូនដំណង
ឹ ចំស

ោះនិសោជិត

ចូ លជាធរមាន ខែក្ុម្ភៈ ឆ្នំ2016៖ បទបបញ្ញ ត្ត ិច្បាប់ស្តីពីការស្ច្ប
ុំ ាប់ឈប់ស្ម្រាកពាបាលជុំងឺដោយទទួ លបានម្របាក់
កម្ម្រៃដៅទីម្រក ុង Tacoma (TMC 18.10) ធានាថា ម្ររប់បរគ លដែលានស្ិទធិទទួ លបាន ច្បាប់អនញ្ញញត្ទុំងអស្់
ដែលកុំពងបដម្រៃើការងារដៅកនុងទីម្រក ុង នឹងទទួ លបានការឈប់ស្ម្រាកពាបាលជុំងឺដោយានម្របាក់កម្ម្រៃ
ដែើៃបីដម្របើម្របាស្់ដៅដពលពួ កដរ ឬស្ាជិកម្រក ុៃម្ររួសារណាាាក់ឈឺ ានរបួ ស្ ម្រត្វូ ការការដែទុំបងាារ ឬម្រត្វូ ការដស្ែ ង
រកជុំនួយស្ម្រាប់អុំដពើហិងាកនុងម្ររូសារ ការបុំពារបុំពានផ្ល វូ ដេទ ការតាៃឃ្លុំដៃើលកនុងដច្បត្នាៃិនលអ និងបញ្ញាដែល
ពាក់ព័នធនឹងស្វត្ថ ិភាពដផ្េងដទៀត្។ បទបបញ្ញ ត្ត ិដនេះ រឺានដោលបុំណងដែើៃបីអនញ្ញញត្ឲ្យនិដោជិត្ដ្ែ ើការដែទុំខ្ល ួន
ពួ កដរផ្ទាល់ និងស្ាជិកម្រក ុៃម្ររួសារ ដ្ែ ើឲ្យទីម្រក ុង Tacoma កាលយជាស្ហរៃន៍ៃួយដែលានស្ខ្ភាពលអ ាន
ស្វត្ថ ិភាព និងានផ្លិត្ភាពលអ ម្របដស្ើរជាងៃន។ និដោជកអាច្ប (តាៃជដម្រៃើស្របស្់ខ្ល ួន) បដងា ើត្ដោលការណ៍ឈប់ស្ម្រាក
ពាបាលជុំងឺដោយទទួ លបានម្របាក់កម្ម្រៃ ដែលដលើស្ពីលកខ ខ្ណឌត្ម្រៃូវអបបបរាដែលានដច្បងដោយបទបបញ្ញត្ត ិច្បាប់ដនេះ។
បទបបញ្ញត្ត ិច្បាប់ដនេះ ម្រត្វូ បានដ្ែ ើបច្បចុបបនា ភាព និងច្បូ លជា្រានដៅដខ្ៃករា ឆ្ាុំ2018 ដែើៃបីអនវត្ត ឲ្យម្រស្បដៅតាៃច្បាប់រែឋ ។

សតើអ្នក្ណាខដលមាន
លក្ខ ណៈេម្បតត ិគ្រប់គ្ាន់?

និសោជិតខដលទទួ លបានចាប់ឈប់េគ្មាក្ព្យាបាលជំងឺសោយទទួ លបានគ្បាក្់ក្ម្គ្ម្

សតើមានចំនួនបុន្មាន?___

ការឈប់េគ្មាក្សោយសារមានជំងឺខដលទទួ លបានគ្បាក្់ក្ម្គ្ម្េរុប

ការព្យនារការឈប់
េគ្មាក្____

ការព្យនារការឈប់េគ្មាក្ព្យាបាលជំងឺសោយទទួ លបានគ្បាក្់ក្ម្គ្ម្ខដលម្ិនបានសគ្បើគ្បាេ់

ការសគ្បើគ្បាេ់
_________

ការសគ្បើគ្បាេ់ការឈប់េគ្មាក្ព្យាបាលជំងឺសោយទទួ លបានគ្បាក្់ក្ម្គ្ម្

ជសគ្ម្ើេ_____ __

ការផ្លាេ់បតរសេន
ូ
និងការគ្បរល់ការឈប់េគ្មាក្ព្យាបាលជំងឺខដលទទួ លបានគ្បាក្់ក្ម្គ្ម្សៅអ្ន ក្ដម្ទ

បទបបញ្ញត្ត ិច្បាប់ស្តីពីការឈប់ស្ម្រាកពាបាលជុំងឺដោយទទួ លបានម្របាក់កម្ម្រៃ អនវត្ត ច្បុំដពាេះម្ររប់និដោជិត្ទ ុំងអស្់ ដែលដ្ែ ើការដៅ
កនុងទីតាុំងដែនេូ ៃិសាស្រស្តម្នទីម្រក ុង Tacoma (ដៅកាត្់ថា “ទីម្រក ុងដនេះ” ឬ “ទីម្រក ុង Tacoma”) ស្ម្រាប់រយៈដពល 80 ដា៉ោង ឬដម្រច្បើនជាង
ដនេះកនុងៃួ យឆ្ាុំ ដោយៃិនរិត្ថានិដោជករបស្់ពួកដររស្់ដៅជាក់ដស្តងកនុងទីម្រក ុងដនេះឬអត្់ដនាេះដទ។

និដោជកម្រត្វូ ផ្ត ល់ជូនែល់និដោជិត្នូ វច្បាប់ឈប់ស្ម្រាកពាបាលជុំងឺដោយទទួ លបានម្របាក់កម្ម្រៃច្បុំនួនៃួ យ (1) ដា៉ោងស្ម្រាប់ការ
បុំដពញការងារដស្ស្ិប (40) ដា៉ោងដៅកនុងទីម្រក ុងដនេះ។ និដោជិត្ម្រត្វូ ទទួ លបានស្ិទធក
ិ ន ុ ងការដម្របើម្របាស្់ការឈប់ស្ម្រាកពាបាលជុំងឺដែល
ទទួ លបានម្របាក់កម្ម្រៃស្រប ដោយចាប់រាប់ពម្ី ែៃទី 90 កនុងម្របត្ិទិនត្ដៅ បនាាប់ពព
ី ូ កដរបានច្បូ លបដម្រៃើការ។
បទបបញ្ញត្ត ិច្បាប់ដនេះ ត្ម្រៃូវឲ្យនិដោជកពនារការឈប់ស្ម្រាកដលើស្ពី 40 ដា៉ោងម្នការឈប់ស្ម្រាកពាបាលជុំងឺដោយទទួ លបានម្របាក់
កម្ម្រៃស្រប ប៉ោដនត ដៅៃិនទន់បានដម្របើម្របាស្់ ដៅកនុងឆ្ាុំអត្ថ ម្របដោជន៍បនាាប់ ស្ម្រាប់និដោជិត្ាាក់ៗ។ បនាាប់ៃក និដោជិត្អាច្ប
ដម្របើម្របាស្់ដពលពនារការឈប់ស្ម្រាកដនេះបដនថ ៃពីដលើដពលដវលាស្រប ស្ម្រាប់អវត្ត ានដែលពាក់ព័នធនឹងស្ខ្ភាព ស្វត្ថ ិភាព និង
ម្របដេទម្នការដែទ ុំស្ាជិកម្ររួសារែូ ច្បានដច្បងខាងដម្រកាៃ។
និសោជិតអាចសគ្បើគ្បាេ់សព្យលសេលាឈប់េគ្មាក្ព្យាបាលជំងឺខដលទទួ លបានគ្បាក្់ក្ម្គ្ម្បាន េគ្មាប់ម្ូលសេតុន្មន្មដូ ចខាងសគ្កាម្៖
ឺ ល វូ ច្បិត្តឬផ្ល វូ កាយ របួ ស្សាាៃ ការដែទ ុំបងាារស្ខ្ភាព (ស្ម្រាប់និដោជិត្ ឬស្ាជិកម្រក ុៃម្ររួសារ)
• ជុំងផ្
• ដៅដពលកដនល ងដ្ែ ើការរបស្់និដោជកបានបិទទែរតាៃការបងាគប់បញ្ញារបស្់ៃស្រនតីសាធារណៈ ស្ម្រាប់ៃូលដហត្ណាៃួ យដែលពាក់
នឹងបញ្ញាស្ខ្ភាព ឬដែើៃបីដែទ ុំកូ នដែលសាលារបស្់ដរបានបិទទែរតាៃការបងាគប់បញ្ញារបស្់ៃស្រនតីសាធារណៈ។
• ដែើៃបីដស្ែ ងរកការពម្រងឹងការអនវត្ត ច្បាប់ ឬជុំនួយដផ្ា កច្បាប់ស្ម្រាប់អុំដពើហឹងាកនុងម្ររួសារ ឬការរំដលាេបុំពានផ្ល វូ ដេទ (ស្ម្រាប់
និដោជិក ឬស្ាជិកម្ររួសាររបស្់និដោជិករ ូបដនាេះ)។
• ដែើៃបីទទួ លបាននូ វស្វត្ថ ិភាពពីអុំដពើហឹងា ការរំដលាេបុំពានផ្ល វូ ដេទ ឬការឃ្លដុំ ៃើលកនុងដច្បត្នាៃិនលអ (ស្ម្រាប់និដោជិត្
ឬស្ាជិកម្ររួសាររបស្់និដោជិត្រ ូបដនាេះ)។ និង
• ស្ម្រាប់ៃូលដហត្ម្នៃរណៈភាពម្នស្ាជិកម្ររួសារបរគ លរ ូបដនាេះ។

និដោជក និងនិដោជិត្ អាច្បយល់ម្រពៃឯកភាពោាកនុងការអនញ្ញញត្ឲ្យនិដោជិត្ដ្ែ ើការបដនថ ៃដា៉ោង ឬបដនថ ៃដវនពាក់ព័នធនឹងការ
ដម្របើម្របាស្់ច្បាប់ឈប់ស្ម្រាកពាបាលជុំងឺដែលទទួ លបានម្របាក់កម្ម្រៃ។ និដោជកអាច្បបដងា ើត្ដោលនដោបាយនានាដែលអនញ្ញញត្ឲ្យ
និដោជិត្ដ្ែ ើការផ្ទលស្់បតរូ និងដោេះែូ រដវនដ្ែ ើការបាន។ និដោជកអាច្បបដងា ើត្ដោលនដោបាយៃួ យដែលអនញ្ញញត្ឲ្យនិដោជិត្ដ្ែ ើការ
ម្របរល់ដា៉ោងឈប់ស្ម្រាកពាលបាលជុំងឺដោយទទួ លបានម្របាក់កម្ម្រៃដៅឲ្យនិដោជិត្ដផ្េងដទៀត្។

ម្លាឈប់េគ្មាក្ខដល
ទទួ លបានគ្បាក្់សបៀេតសរ៍
(PTO)____________
ការសរៀបចំឯក្សារ

ការសគ្បើគ្បាេ់ម្លាឈប់េគ្មាក្ខដលទទួ លបានគ្បាក្់សបៀេតសរ៍ (PTO) សាក្ល សដើម្បីអ្នុសលាម្សៅតាម្បទបបញ្ញតត ិចាប់

ការអ្នុេតត ចាប់_

ការោក្់បណតឹង

និដោជិត្អាច្បដម្របើម្របាស្់កៃម វ ិ្ីឈប់ស្ម្រាកដែលទទួ លបានម្របាក់ដបៀវត្េរ៍ (PTO) សាកល ឬរ ួៃបញ្ចល
ូ ោាដែើៃបីអនដលាៃដៅតាៃ
បទបបញ្ញត្ត ិច្បាប់ដនេះ។ និដោជកដែលដម្របើម្របាស្់ PTO ដែើៃបីអនដលាៃតាៃបទបបញ្ញត្ត ិច្បាប់ដនេះ ម្រត្វូ ានដោលនដោបាយជាលាយលកខ ណ៍
អកេរស្ម្រាប់និដោជិត្ដម្របើម្របាស្់។

លក្ខ ែណឌតគ្ម្ូេម្នការសរៀបចំឯក្សារ

ស្ម្រាប់អវត្ដ ានដែលដលើស្ពីបីម្ែៃ និដោជកអាច្បចាត្់ វ ិធានការស្ៃម្រស្បៃួ យច្បុំនួនដែើៃបីបញ្ញាក់ ឬដរៀបច្បុំឯកសារដែលបងាាញថា ការ
ដម្របើម្របាស្់ពាកយស្ច្ប
ុំ ាប់ឈប់ស្ម្រាកពាបាលជុំងឺដោយទទួ លបានម្របាក់កម្ម្រៃ រឺានលកខ ណៈម្រស្បតាៃច្បាប់។ ការបញ្ញាក់ដែល
និដោជកបានកុំណត្់ អាច្បបណា
ត លឲ្យានបញ្ញាៃិនស្ៃម្រស្បណាៃួ យ ឬានការច្បុំណាយែល់និដោជិត្។ ម្របស្ិនដបើនិដោជកស្ដម្រៃច្ប
ត្ម្រៃូវឲ្យានការដរៀបច្បុំឯកសារជាលាយលកខ ណ៍អកេរ ឬការបញ្ញាក់ដផ្េងដទៀត្ដែលបដងា ើត្ឲ្យានម្ែល ច្បុំណាយ ឬបនទុកដែលៃិនស្ៃម្រស្ប
ណាៃួ យ និដោជិត្អាច្បជូ នែុំណឹងដៅកាន់និដោជកែូ ច្បានដច្បងកនុងច្បាប់រែឋ (RCW 296-128-660)។ និដោជក ម្រត្វូ ាន
ដោលនដោបាយជាលាយលកខ ណ៍អកេរពាក់ព័នធនឹងលកខ ខ្ណឌត្ម្រៃូវម្នការដរៀបច្បុំឯកសារជាលាយលកខ ណ៍អកេរ ឬការដ្ែ ើការបញ្ញាក់ដផ្េង
ដទៀត្ ដហើយដោលនដោបាយដនេះ ម្រត្វូ ានឲ្យនិដោជិត្អាច្បដស្ែងរកបាន។
ម្របស្ិនដបើាននិដោជិត្ណាាាក់ ដជឿថា ោត្់ស្ថិត្ដម្រកាៃការបុំពានដលើបទបបញ្ញត្ត ិច្បាប់ស្តីពកា
ី រឈប់ស្ម្រាកពាបាលជុំងឺដែលទទួ ល
បានម្របាក់កម្ម្រៃ ពួ កដរអាច្បោក់ពាកយបណតឹងជាលាយលកខ ណ៍អកេរដៅកាន់ទីម្រក ុង Tacoma។ និដោជិត្ម្រត្វូ បានហាៃឃ្ត្់ៃិនឲ្យចាត្់
វ ិធានការស្ងស្ឹកច្បុំដពាេះនិដោជិត្ដែលបានអនវត្ត ស្ិទធិដម្រកាៃបទបបញ្ញត្ត ិច្បាប់ដនេះដនាេះដទ។ និដោជិត្ដែលបានោក់ពាកយបណតឹង អាច្ប
ដស្ាើស្ុំឲ្យានការរកាការស្ាៃត្់ ដហើយពុំានព័ត្៌ានណាៃួ យអុំពសា
ី ថ នភាពអដនាតម្របដវស្ន៍របស្់និដោជិត្ នឹងត្ម្រៃូវឲ្យានការដស្ើប
អដងា ត្ដនាេះដទ។

ស្ម្រាប់ព័ត្៌ានបដនថ ៃ ស្ូ ៃច្បូ លដៅកាន់
www.CityofTacoma.org/paidleave ឬៃជឈៃណឌលជុំនួយអត្ិែិជនម្នទីម្រក ុង
Tacoma (747 Market Street, #243) ឬទូ រស្ពា ដៅដលខ្ 253-591-5306។

សេចក្ត ីជូនដំណឹងសនោះ គ្តូេបិទផ្សាយសៅក្ខនា ងខដលងាយសម្ើលស ើញ និងអាចចូ លសៅ
ជិតបានសៅក្នុងទីតាង
ំ គ្ក្ ុម្េុននីម្ួយៗខដលនិសោជិតរបេ់អ្នក្បសគ្ម្ើការងារ។

ដបាេះពៃព ផ្ាយដៅម្ែៃទី11 ដខ្្ន ូ ឆ្ាុំ2017។

