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បានកែចុ្បងសរោយ 2/2014 

ឧទាហរណ៍នៃប ៀវត្សរ ៍
ប ើជាធម្មតា អ្នកទទួលប ៀវត្សរ ៍$10 កនុងមួ្យប ៉ោង 
ៃិង បធវើការ 45 ប ៉ោង កនុងមួ្យសប្ដា ហ៍ អ្នកគួរទទួល៖ 
 $10 កនុងមួ្យប ៉ោង សម្រ  ់ការងារ 40 ប ៉ោង

ដំ ូង 
 $15 កនុងមួ្យប ៉ោង សម្រ  ់ 5 ប ៉ោងចុងបម្រកាយ 

ដដលអ្នកបធវើការ។  $15/ប ៉ោង គឺជាអ្ម្រតាដែម្
ប ៉ោងរ ស់អ្នក។ 

រកាកំណត់្ម្រតានៃប ៉ោងបធវើការរ ស់អ្នកទំាងអ្ស់ ប ើ
អ្នកមិ្ៃទទួល ណណប ៀវត្សរ ៍ពីការងាររ ស់អ្នកបទ! 

 
 

ដឹងពីេិទ្ធិោរងាររបេ់អ្នែ 

ប ៀវត្សរ ៍– អ្នក ៃសិទធិទទួលប ៀវត្សរស៍ម្រ  ់ការងាររ ស់អ្នកទំាងអ្ស់! 
អ្នក ៃសិទធិ៖ 
 ទទួលប ៀវត្សរចំ៍ប ោះប ៉ោងទំាងអ្ស់ដដលអ្នកបធវើការ ឬ ម្រតូ្វប្ដៃត្ម្រម្ូវឲ្យបៅកដៃែងបធវើការ។ 
 ទទួលប ៀវត្សរយ៍៉ោងតិ្ច $7.25 កនុងមួ្យប ៉ោង បរៀងរាល់ប ៉ោង

ដដលអ្នកបធវើការ។ 
 ទទួលប ៀវត្សរ ៍“ដែម្ប ៉ោង” ចំប ោះប ៉ោងទំាងឡាយណាដដលអ្នក

បធវើការបលើសពី 40 ប ៉ោង កនុងមួ្យសប្ដា ហ៍។ ប ៀវត្សរដ៍ែម្ប ៉ោង គឺ 
1½ ដង នៃប ៀវត្សរធ៍ម្មតារ ស់អ្នក។  

 ទទួលការកាត់្ពីម្រប្ដក់ប ៀវត្សររ៍ ស់អ្នក ដត្កនុងករណីដដលចា ់ប្ដៃ
អ្ៃុញ្ញា ត្ ៉ោុបណាណ ោះ ដូចជាសម្រ  ់ការធានារា៉ោ ់រងសុខភាព, ម្រប្ដក់ ង់
ឲ្យសហជីព ៃិង ពៃធនានា។ ៃិបយជកមិ្ៃអាចកាត់្លុយពីម្រប្ដក់
ប ៀវត្សររ៍ ស់អ្នក បោយសារបម្រគឿង រកិាា រ ឬ ស ា រៈខូចប ើយ។ 

 ទទួលប ៀវត្សរស៍ម្រ  ់សប្ដា ហ៍ចុងបម្រកាយនៃការងាររ ស់អ្នក សូម្បី
ដត្អ្នកម្រតូ្វប្ដៃបគ បណា ញបចញក៏បោយ! 

 ទទួល ណណប ៀវត្សរមួ៍្យ បរៀងរាល់សប្ដា ហ៍ ដដលរាយៃូវប ៉ោងដដលអ្នកប្ដៃបធវើការ, លុយដដលអ្នករកប្ដៃ 
ៃិង ការកាត់្នានា។ 

 ម្ៃុសសភាគបម្រចើៃដដលបធវើការឲ្យម្រកុម្ហ ុៃគឺជា ៃិបយជិត្។ កំុអ្ៃុញ្ញា ត្ឲ្យបៅហ្វវ យរ ស់អ្នកបៅអ្នកថាជា អ្នកជា ់
កិចចសៃាឯករាជយ បដើម្បីបជៀសវាងការ ង់ម្រប្ដក់ប ៀវត្សរ ៍ៃិង ការ ង់ម្រប្ដក់ដែម្ប ៉ោងឲ្យអ្នក កនុងចំៃួៃអ្ ប រ ! 

អ្នក ៃសិទធិទំាងបៃោះ សូម្បដីត្អ្នកគឺជា 
ម្រ ជាជៃដដលគ្មម ៃសញ្ញា តិ្/គ្មម ៃឯកសារ ក៏បោយ! 

 
សំណងបពលគ្មម ៃការងារបធវើ (UC) 
 UC គឺជាលុយសម្រ  ់កម្មករជាបម្រចើៃ ដដលប្ដៃប្ដត់្ ង់ការងាររ ស់ពួកបគ។ អ្នកម្រតូ្វដត្ ៃសាា ៃភាពស្ស 

ចា ់ បដើម្បីទទួលវា។ 
 ការ ៃលកាណៈសម្បត្តិម្រគ ់ម្រគ្មៃ់បដើម្បីទទួល UC អាស្ស័យថាបត្ើម្រប្ដក់ ៉ោុនាម ៃដដលអ្នករកប្ដៃ ៃិង  ៉ោុនាម ៃ

ដដលអ្នកប្ដៃបធវើការងារកនុងរយៈបពល 15 ដខចុងបម្រកាយ 
 ជាទូបៅ អ្នក ៃសិទធិទទួល UC ដត្កនុងករណីដដលអ្នកម្រតូ្វប្ដៃ បណា ញបចញ ឬ ផ្អា កពីការងាររ ស់អ្នក 

បហើយវាមិ្ៃដម្ៃបោយសារការម្រ ម្រពឹត្តិខុសបោយបចត្នា ៉ោុបណាណ ោះ។ ម្រ សិៃប ើអ្នកចាកបចញពីការងាររ ស់
អ្នក អ្នកអាចមិ្ៃ ៃសិទធិទទួល បលើកដលងដត្កនុងករណីមួ្យចំៃួៃ ៉ោុបណាណ ោះ។  

 អ្នកម្រតូ្វដត្ ៃលទធភាព ៃិង អាចបធវើការប្ដៃ បដើម្បីទទួល UC។ 
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 ដសវងយល់ថាបត្ើអ្នក ៃសិទធិទទួលដដរឬបទ! ោក់ កយ ណាឹ ង បោយការបៅទូរសពទបៅបលខ 215-856-
6990 ឬក៏ចូលបៅ http://www.uc.pa.gov។   

 
ការឈ ់សម្រ កបោយសារ ញ្ញា ម្រគួសារ ៃិង សុខភាព 
 អ្នក ៃសិទធិកនុងការឈ ់សម្រ កកនុងរយៈបពលដល់បៅ 12 សប្ដា ហ៍ កនុងការដែទំាកូៃបទើ បកើត្, ដែទំាកូៃ,  ាី/

ម្រ ពៃធ ឬ ឪពុក ា យ ដដល ៃ ញ្ញា សុខភាពធងៃ់ធងរ ឬក៏ដែទំា ញ្ញា សុខភាពធងៃ់ធងរផ្អទ ល់ខែួៃរ ស់អ្នក។ 
 បដើម្បី ៃលកាណៈសម្បត្តិម្រគ ់ម្រគ្មៃ់ពីចា ់បៃោះ អ្នកម្រតូ្វដត្បធវើការកនុងអាជីវកម្មមួ្យដដល ៃកម្មករយ៉ោងតិ្ច 

50 នាក់ បៅកនុងកដៃែងមួ្យ បហើយអ្នកម្រតូ្វដត្ ៃការងារយ៉ោងតិ្ច 12 ដខ បៅកដៃែងៃិបយជកបនាោះ ៃិង កនុង
បពលយ៉ោងតិ្ច 1250 ប ៉ោង កនុងឆ្ន ំមុ្ៃ។ 

 ប ើអាច អ្នកម្រតូ្វដត្ផ្ាល់បសចកាីជូៃដំណឹងយ៉ោងតិ្ច 30 នែង មុ្ៃបពលអ្នក ៃត្ម្រមូ្វការឈ ់សម្រ កពីការងារ។ 
ប ើជំងឺមួ្យបកើត្ប ើងភាែ ម្  ៗអ្នកម្រតូ្វដត្ផ្ាល់បសចកាីជូៃដំណឹងជូៃៃិបយជករ ស់អ្នកភាែ ម្  ៗតាម្ដដលអាចបធវើប្ដៃ។ 

 
ការបរ ើសបអ្ើង – អ្នក ៃសិទធិបធវើការបោយគ្មម ៃការបរ ើសបអ្ើង! 
 វាជាបរឿងខុសចា ់ដដលៃិបយជករ ស់អ្នករា ់អាៃអ្នកខុសពីបគ បោយសារ 
 ពូជសាសៃ៍, ពណ៌សម្បុរ, អាយុ (ប ើអ្នក ៃអាយុបលើស 40 ឆ្ន ំ), ម្រ បទសកំបណើ ត្, សាសនា, បេទ, ពិការភាព, 

 ៃគេ៌ ៃិង ទំបនារផ្ែូវបេទ (បៅកនុងរដឋ Philadelphia  ៉ោុបណាណ ោះ) 
 បៃោះ ៃៃ័យថា អ្នកមិ្ៃអាចម្រតូ្វប្ដៃបគ បណា ញបចញ, ទទួលប ៀវត្សរតិ៍្ច ឬ ទទួលការងារខុសបគ 

បោយសារលកាណៈទំាងបៃោះណាមួ្យប ើយ។ 
 វាជាបរឿងខុសចា ់ដដលៃិបយជករ ស់អ្នកអ្ៃុញ្ញា ត្ឲ្យ ៃការរខំាៃយយីខាងផ្ែូវបេទ បៅកដៃែងបធវើការ!

ម្រ សិៃប ើអ្នកទទួលការរខំាៃយយីពីការងាររ ស់អ្នក សូម្ម្រប្ដ ់អ្នករខំាៃបនាោះឲ្យ ញ្ឈ ់ទបងវើរ ស់បគ ៃិង 
ឲ្យថាន ក់បលើរ ស់អ្នកដឹងថាការរខំាៃយយីកំពុងបកើត្ប ើង! 

 
ប ើអ្នកម្រតូ្វប្ដៃបរ ើសបអ្ើងបៅកដៃែងការងារ អ្នកម្រតូ្វោក់ឯកសារ កយ ណាឹ ងឲ្យប្ដៃបលឿៃ។ បៅទូរសពទបៅ៖ 
 គណៈកម្មការការងារដដលផ្ាល់ឱកាសបសមើភាពគ្មន  (Equal Opportunity Employment Commission) (ម្រតូ្វដត្

ោក់ឯកសារកនុងរយៈបពល 300 នែង) – 800.669.4000 
 គណៈកម្មការទំនាក់ទំៃងម្ៃុសសបៅ Pennsylvania (Pennsylvania Human Relations Commission) (ម្រតូ្វដត្

ោក់ឯកសារកនុងរយៈបពល 180 នែង) – 215.560.2496 
 គណៈកម្មការ Philadelphia ទទួល ៃទុកខាងទំនាក់ទំៃងម្ៃុសស (Philadelphia Commission on Human 

Relations) (ម្រតូ្វដត្ោក់ឯកសារកនុងរយៈបពល 240 នែង) – 215.686.4670 
 
រ ួសបៅកដៃែងបធវើការ 
 ម្រ សិៃប ើអ្នករងរ ួសបៅកដៃែងបធវើការ បម្រកាម្ចា ់ជាធរ ៃ វាគឺជាការទទួលខុសម្រតូ្វរ ស់ៃិបយជកអ្នក 

កនុងការ ង់ម្រប្ដក់នែែវកិកយ ម្រត្សុខភាពរ ស់អ្នក។ ចា ់បៃោះអ្ៃុវត្ត សូម្បីដត្ចំប ោះជៃអ្បនាត ម្រ បវសៃ៍ដដល
គ្មម ៃឯកសារក៏បោយ។ 

http://www.uc.pa.gov/
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Michael Hollander គឺជាបម្ធាវដីដលទទួលខុសម្រត្ូវបលើខែឹម្សារព័ត៌្ ៃនៃឯកសារបៃោះ 

 ម្រ សិៃប ើអ្នកមិ្ៃប្ដៃបធវើការកនុងរយៈបពលបលើសពីមួ្យសប្ដា ហ៍ បោយសារការរងរ ួសបៅកដៃែងបធវើការ 
ៃិបយជករ ស់អ្នកគួរដត្ ង់ម្រប្ដក់ឲ្យអ្នកមួ្យដផ្នកនៃប ៀវត្សររ៍ ស់អ្នក។ពិបម្រគ្មោះជាមួ្យបម្ធាវខីាងសំណង
កម្មករ ប ើបរឿងបៃោះបកើត្ប ើងចំប ោះអ្នក។ 

 ឲ្យៃិបយជករ ស់អ្នកដឹង ម្រ សិៃប ើអ្នករងរ ួសបៅកដៃែងបធវើការ។ 
 អ្នក ៃសិទធិទទួលកដៃែងបធវើការដដល ៃសុខភាពលា។ ប ើ ៃសាា ៃភាពបម្រគ្មោះថាន ក់ ឬក៏ខវោះបម្រគឿង រកិាា រ ឬ 

ការ ណាុ ោះ ណាា លពីសុវត្ាិភាព សូម្បៅទូរសពទបៅ OSHA បនាោះពួកបគៃឹងបសុើ អ្បងកត្។ អ្នកអាចោក់ឯកសារ
 ណាឹ ងអ្នាមិ្កជាមួ្យ OSHA។ 

 អ្នកអាចទាក់ទង OSHA បោយការបៅទូរសពទបៅបលខ៖ (215) 861-4900។ 
 

 បងកើត្សហជីព! 
 អ្នក ៃសិទធិចូលរមួ្កនុងសហជីពមួ្យ បោយមិ្ៃម្រតូ្វប្ដៃបគ បណា ញបចញ។ អ្នក ៃសិទធិចូលរមួ្ជាមួ្យ

សហការកីារងាររ ស់អ្នក កនុងការទាម្ទារសាា ៃភាពការងារលាម្រ បសើរ! 
 ម្រ សិៃប ើអ្នក ៃ ញ្ញា បៅកដៃែងបធវើការ សូម្នំាសហការកីារងារម្កជាមួ្យ បៅបពលអ្នកបធវើ ណាឹ ង។ ចា ់

ការ រអ្នកបម្រចើៃជាងធម្មតា ម្រ សិៃប ើអ្នកបធវើ ណាឹ ងជាម្រកុម្។ 
 

ម្រ ឆំ្ងៃឹងការសងសឹក! 
វាជាបរឿងខុសចា ់ដដលៃិបយជករ ស់អ្នក បណា ញអ្នក ឬ បធវើសកម្មភាពសងសឹកនានាចំប ោះអ្នក បោយសារ
អ្នកប្ដៃោក់ ណាឹ ងមួ្យ បម្រកាម្ចា ់នានាដដលប្ដៃបលើកម្កពិភាកាបៅកនុងឯកសារបៃោះ!   
 
សូម្ទាក់ទងបម្ធាវ ីប ើអ្នកម្រតូ្វការជំៃួយ! 
បសវាចា ់រ ស់សហគម្ៃ៍ (Community Legal Services) – 215.981.3700 
ជំៃួយការចា ់ Philadelphia (Philadelphia Legal Assistance) – 215.981.3800 
មិ្ត្តេកាិរ ស់កម្មករបៅកសិោឋ ៃ (Friends of Farmworkers) – 800.729.1607 


