ដឹងពីេទ្
ិ ិោ
ធ រងាររបេ់អ្ែ
ន
ប ៀវត្សរ ៍ – អ្នក
អ្នក

ៃសិទិទ
ធ ទួលប ៀវត្សរ ៍សម្រ

់ការងាររ ស់អ្នកទាំងអ្ស់!

ៃសិទិ៖
ធ



ទទួលប ៀវត្សរ ៍ចំប

ោះប ៉ោ ងទាំងអ្ស់ដដលអ្នកបធវើការ ឬ ម្រត្ូវប្ដៃត្ម្រម្ូវឲ្យបៅកដៃែងបធវើការ។



ទទួលប ៀវត្សរ ៍យ៉ោ ងត្ិច $7.25 កនុងម្ួយប ៉ោ ង បរៀងរាល់ប ៉ោ ង
ដដលអ្នកបធវើការ។



ទទួលប ៀវត្សរ ៍ “ដែម្ប ៉ោ ង” ចំប

ោះប ៉ោ ងទាំងឡាយណាដដលអ្នក

បធវើការបលើសពី 40 ប ៉ោ ង កនុងម្ួយសប្ដាហ៍។ ប ៀវត្សរ ៍ដែម្ប ៉ោ ង គឺ
1½ ដង នៃប ៀវត្សរ ៍ធម្មតារ ស់អ្នក។


់ការធានារា៉ោ ់រងសុខភាព, ម្រប្ដក់ ង់

ឲ្យសហជីព ៃិង ពៃធនានា។ ៃិបយជកម្ិៃអាចកាត្់លុយពីម្រប្ដក់
ប ៀវត្សរ ៍រ ស់អ្នក បោយសារបម្រគឿង រ ិកាារ ឬ ស ា រៈខូចប


ទទួលប ៀវត្សរ ៍សម្រ

ប ើជាធម្មតា អ្នកទទួលប ៀវត្សរ ៍ $10 កនុងម្ួយប ៉ោ ង

ៃិង បធវើការ 45 ប ៉ោ ង កនុងម្ួយសប្ដាហ៍ អ្នកគួរទទួល៖


$10 កនុងម្ួយប ៉ោ ង សម្រ

់ការងារ 40 ប ៉ោ ង

$15 កនុងម្ួយប ៉ោ ង សម្រ

់ 5 ប ៉ោ ងចុងបម្រកាយ

ដំ ូង

ទទួលការកាត្់ពីម្រប្ដក់ប ៀវត្សរ ៍រ ស់អ្នក ដត្កនុងករណីដដលចា ់ប្ដៃ
អ្ៃុញ្ញាត្ ៉ោុបណាណោះ ដូចជាសម្រ

ឧទាហរណ៍នៃប ៀវត្សរ ៍

ើយ។

់សប្ដាហ៍ចុងបម្រកាយនៃការងាររ ស់អ្នក សូម្បី



ដដលអ្នកបធវើការ។ $15/ប ៉ោ ង គឺជាអ្ម្រតាដែម្
ប ៉ោ ងរ ស់អ្នក។
រកាកំណត្់ម្រតានៃប ៉ោ ងបធវើការរ ស់អ្ក
ន ទាំងអ្ស់ ប ើ
អ្នកម្ិៃទទួល ណណប ៀវត្សរ ៍ ពីការងាររ ស់អ្ក
ន បទ!

ដត្អ្នកម្រត្ូវប្ដៃបគ បណាញបចញក៏បោយ!


ទទួល ណណ ប ៀវត្សរ ៍ម្ួយ បរៀងរាល់សប្ដាហ៍ ដដលរាយៃូវប ៉ោ ងដដលអ្នកប្ដៃបធវើការ, លុយដដលអ្នករកប្ដៃ
ៃិង ការកាត្់នានា។



ម្ៃុសសភាគបម្រចើៃដដលបធវើការឲ្យម្រកុម្ហុៃគឺជា ៃិបយជិត្។ កុំអ្ៃុញ្ញាត្ឲ្យបៅហ្វវយរ ស់អ្នកបៅអ្នកថាជា អ្នកជា ់
កិចចសៃាឯករាជយ បដើម្បីបជៀសវាងការ ង់ម្រប្ដក់ប ៀវត្សរ ៍ ៃិង ការ ង់ម្រប្ដក់ដែម្ប ៉ោ ងឲ្យអ្នក កនុងចំៃួៃអ្ ប រ !

អ្នក

ៃសិទិទា
ធ ង
ំ បៃោះ សូម្បីដត្អ្នកគឺជា

ម្រ ជាជៃដដលគ្មមៃសញ្ញ
ា ត្ិ/គ្មមៃឯកសារ ក៏បោយ!
សំណងបពលគ្មមៃការងារបធវើ (UC)


UC គឺ ជាលុយសម្រ

់កម្មករជាបម្រចើៃ ដដលប្ដៃប្ដត្់ ង់ការងាររ ស់ពួកបគ។ អ្នកម្រត្ូវដត្

ៃសាាៃភាពស្ស

ចា ់ បដើម្បីទទួលវា។


ការ

ៃលកាណៈសម្បត្តិម្រគ ់ម្រគ្មៃ់បដើម្បីទទួល UC អាស្ស័យថាបត្ើម្រប្ដក់ ៉ោុនាមៃដដលអ្នករកប្ដៃ ៃិង

៉ោុនាមៃ

ដដលអ្នកប្ដៃបធវើការងារកនុងរយៈបពល 15 ដខចុងបម្រកាយ


ជាទូបៅ អ្នក

ៃសិទិទ
ធ ទួល UC ដត្កនុងករណីដដលអ្នកម្រត្ូវប្ដៃ បណាញបចញ ឬ ផ្អាកពីការងាររ ស់អ្នក

បហើយវាម្ិៃដម្ៃបោយសារការម្រ ម្រពឹត្ិខ
ត ុសបោយបចត្នា ៉ោុបណាណោះ។ ម្រ សិៃប ើអ្នកចាកបចញពីការងាររ ស់
អ្នក អ្នកអាចម្ិៃ


អ្នកម្រត្ូវដត្

ៃសិទិទ
ធ ទួល បលើកដលងដត្កនុងករណីម្ួយចំៃួៃ ៉ោុបណាណោះ។

ៃលទធភាព ៃិង អាចបធវើការប្ដៃ បដើម្បីទទួល UC។
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ដសវងយល់ថាបត្ើអ្នក

ៃសិទិទ
ធ ទួលដដរឬបទ! ោក់

កយ ណឹា ង បោយការបៅទូរសពទបៅបលខ 215-856-

6990 ឬក៏ចូលបៅ http://www.uc.pa.gov។

ការឈ ់សម្រ


អ្នក

កបោយសារ ញ្ញ
ា ម្រគួសារ ៃិង សុខភាព

ៃសិទិក
ធ ុងការឈ
ន
់សម្រ

ម្រ ពៃធ ឬ ឪពុក ា យ ដដល


បដើម្បី

កកនុងរយៈបពលដល់បៅ 12 សប្ដាហ៍ កនុងការដែទាំកូៃបទើ បកើត្, ដែទាំកូៃ, ីា/
ៃ ញ្ញ
ា សុខភាពធងៃ់ធងរ ឬក៏ដែទាំ ញ្ញ
ា សុខភាពធងៃ់ធងរផ្អទល់ខួៃរ
ែ
ស់អ្នក។

ៃលកាណៈសម្បត្តិម្រគ ់ម្រគ្មៃ់ពីចា ់បៃោះ អ្នកម្រត្ូវដត្បធវើការកនុងអាជីវកម្មម្ួយដដល

50 នាក់ បៅកនុងកដៃែងម្ួយ បហើយអ្នកម្រត្ូវដត្
បពលយ៉ោ ងត្ិច 1250 ប ៉ោ ង កនុងឆ្នំម្ុៃ។


ៃការងារយ៉ោ ងត្ិច 12 ដខ បៅកដៃែងៃិបយជកបនាោះ ៃិង កនុង

ប ើអាច អ្នកម្រត្ូវដត្ផ្ាល់បសចកាីជូៃដំណឹងយ៉ោ ងត្ិច 30 នែង ម្ុៃបពលអ្នក
ប ើជំងឺម្ួយបកើត្ប

ការបរ ើសបអ្ើង – អ្នក

ៃត្ម្រម្ូវការឈ ់សម្រ

ៃសិទិបធ ធវើការបោយគ្មមៃការបរ ើសបអ្ើង!

វាជាបរឿងខុសចា ់ដដលៃិបយជករ ស់អ្នករា ់អាៃអ្នកខុសពីបគ បោយសារ



ពូជសាសៃ៍, ពណ៌សម្បុរ, អាយុ (ប ើអ្នក

ៃអាយុបលើស 40 ឆ្នំ), ម្រ បទសកំបណើត្, សាសនា, បេទ, ពិការភាព,

ៃគេ៌ ៃិង ទំបនារផ្ែូវបេទ (បៅកនុងរដឋ Philadelphia

បៃោះ

៉ោុបណាណោះ)

ៃៃ័យថា អ្នកម្ិៃអាចម្រត្ូវប្ដៃបគ បណាញបចញ, ទទួលប ៀវត្សរ ៍ត្ិច ឬ ទទួលការងារខុសបគ

បោយសារលកាណៈទាំងបៃោះណាម្ួយប


កពីការងារ។

ើងភាែម្ៗ អ្នកម្រត្ូវដត្ផ្ាល់បសចកាីជូៃដំណឹងជូៃៃិបយជករ ស់អ្នកភាែម្ៗ តាម្ដដលអាចបធវើប្ដៃ។





ៃកម្មករយ៉ោ ងត្ិច

ើយ។

វាជាបរឿងខុសចា ់ដដលៃិបយជករ ស់អ្នកអ្ៃុញ្ញាត្ឲ្យ

ៃការរ ំខាៃយយីខាងផ្ែូវបេទ បៅកដៃែងបធវើការ!

ម្រ សិៃប ើអ្នកទទួលការរ ំខាៃយយីពីការងាររ ស់អ្នក សូម្ម្រប្ដ ់អ្នករ ំខាៃបនាោះឲ្យ ញ្ឈ ់ទបងវើរ ស់បគ ៃិង
ឲ្យថានក់បលើរ ស់អ្នកដឹងថាការរ ំខាៃយយីកំពុងបកើត្ប

ើង!

ប ើអ្នកម្រត្ូវប្ដៃបរ ើសបអ្ើងបៅកដៃែងការងារ អ្នកម្រត្ូវោក់ឯកសារ


កយ ណឹា ងឲ្យប្ដៃបលឿៃ។ បៅទូរសពទបៅ៖

គណៈកម្មការការងារដដលផ្ាល់ឱកាសបសមើភាពគ្មន (Equal Opportunity Employment Commission) (ម្រត្ូវដត្
ោក់ឯកសារកនុងរយៈបពល 300 នែង) – 800.669.4000



គណៈកម្មការទំនាក់ទំៃងម្ៃុសសបៅ Pennsylvania (Pennsylvania Human Relations Commission) (ម្រត្ូវដត្
ោក់ឯកសារកនុងរយៈបពល 180 នែង) – 215.560.2496



គណៈកម្មការ Philadelphia ទទួល ៃទុកខាងទំនាក់ទំៃងម្ៃុសស (Philadelphia Commission on Human
Relations) (ម្រត្ូវដត្ោក់ឯកសារកនុងរយៈបពល 240 នែង) – 215.686.4670

រ ួសបៅកដៃែងបធវើការ


ម្រ សិៃប ើអ្នករងរ ួសបៅកដៃែងបធវើការ បម្រកាម្ចា ់ជាធរ

ៃ វាគឺជាការទទួលខុសម្រត្ូវរ ស់ៃិបយជកអ្នក

កនុងការ ង់ម្រប្ដក់នែែវ ិកកយ ម្រត្សុខភាពរ ស់អ្នក។ ចា ់បៃោះអ្ៃុវត្ត សូម្បីដត្ចំប
គ្មមៃឯកសារក៏បោយ។

ោះជៃអ្បនាតម្រ បវសៃ៍ដដល
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ម្រ សិៃប ើអ្នកម្ិៃប្ដៃបធវើការកនុងរយៈបពលបលើសពីម្ួយសប្ដាហ៍ បោយសារការរងរ ួសបៅកដៃែងបធវើការ

ៃិបយជករ ស់អ្នកគួរដត្ ង់ម្រប្ដក់ឲ្យអ្នកម្ួយដផ្នកនៃប ៀវត្សរ ៍រ ស់អ្នក។ពិបម្រគ្មោះជាម្ួយបម្ធាវ ីខាងសំណង
កម្មករ ប ើបរឿងបៃោះបកើត្ប

ើងចំប

ោះអ្នក។



ឲ្យៃិបយជករ ស់អ្នកដឹង ម្រ សិៃប ើអ្នករងរ ួសបៅកដៃែងបធវើការ។



អ្នក

ៃសិទិទ
ធ ទួលកដៃែងបធវើការដដល

ៃសុខភាពលា។ ប ើ

ៃសាាៃភាពបម្រគ្មោះថានក់ ឬក៏ខវោះបម្រគឿង រ ិកាារ ឬ

ការ ណុា ោះ ណា
ា លពីសុវត្ាិភាព សូម្បៅទូរសពទបៅ OSHA បនាោះពួកបគៃឹងបសុើ អ្បងកត្។ អ្នកអាចោក់ឯកសារ
ណឹា ងអ្នាម្ិកជាម្ួយ OSHA។


អ្នកអាចទាក់ទង OSHA បោយការបៅទូរសពទបៅបលខ៖ (215) 861-4900។

បងកើត្សហជីព!


អ្នក

ៃសិទិច
ធ ូលរួម្កនុងសហជីពម្ួយ បោយម្ិៃម្រត្ូវប្ដៃបគ បណាញបចញ។ អ្នក

ៃសិទិច
ធ ូលរួម្ជាម្ួយ

សហការ ីការងាររ ស់អ្នក កនុងការទាម្ទារសាាៃភាពការងារលាម្រ បសើរ!


ម្រ សិៃប ើអ្នក
ការ

ៃ ញ្ញ
ា បៅកដៃែងបធវើការ សូម្នាំសហការ ីការងារម្កជាម្ួយ បៅបពលអ្នកបធវើ ណឹា ង។ ចា ់

រអ្នកបម្រចើៃជាងធម្មតា ម្រ សិៃប ើអ្នកបធវើ ណឹា ងជាម្រកុម្។

ម្រ ឆ្ំងៃឹងការសងសឹក!
វាជាបរឿងខុសចា ់ដដលៃិបយជករ ស់អ្នក បណាញអ្នក ឬ បធវើសកម្មភាពសងសឹកនានាចំប

ោះអ្នក បោយសារ

អ្នកប្ដៃោក់ ណឹា ងម្ួយ បម្រកាម្ចា ់នានាដដលប្ដៃបលើកម្កពិភាកាបៅកនុងឯកសារបៃោះ!

សូម្ទាក់ទងបម្ធាវ ី ប ើអ្ក
ន ម្រត្ូវការជំៃួយ!
បសវាចា ់ រ ស់សហគម្ៃ៍ (Community Legal Services) – 215.981.3700
ជំៃួយការចា ់ Philadelphia (Philadelphia Legal Assistance) – 215.981.3800
ម្ិត្តេកាិរ ស់កម្មករបៅកសិោឋៃ (Friends of Farmworkers) – 800.729.1607

បសវាចា ់ សហគម្ៃ៍ (Community Legal Services) គឺជាកម្មវ ិធី ជំៃួយខាងចា ់ឥត្គិត្នែែ សម្រ
រដឋ Philadelphia ដដល

់អ្នករស់បៅ

ៃចំណូលទា ។ 1424 Chestnut Street | Philadelphia, PA 19102 | 215.981.3700

Michael Hollander គឺជាបម្ធាវ ីដដលទទួលខុសម្រត្ូវបលើខឹម្
ែ សារព័ត្៌

ៃនៃឯកសារបៃោះ

