COVID-19 SICK LEAVE SAMPLE FORM
ແບບຟອມຂໍລາປ່ ວຍສຸ ກເສີນຊ່ ວຄາວຍ້ ອນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍໄດ້ ຮັບຄ່ າຈ້ າງໃນລັດ Massachusetts
ຕາມກົດໝາຍການົດໄວ້ , ລູ ກຈ້ າງຕ້ ອງສົົ່ງຄາຮ້ ອງຂເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ ແກົ່ ນາຍຈ້ າງເພົ່ ອຂລາປົ່ ວຍສຸ ກເສີນຊົົ່ວຄາວຍ້ ອນພະຍາດ
ໂຄວິດ-19 ໂດຍໄດ້ ຮັບຄົ່ າຈ້ າງໃນລັດ Massachusetts (ການລາປົ່ ວຍຍ້ ອນພະຍາດໂຄວິດ -19). ກະລຸ ນາປະກອບແບບຟອມນ້ີ ໃຫ້
ສາເລັດແລະລົງລາຍເຊັນ ແລະສົົ່ງແບບຟອມໃຫ້ ພະແນກຊັບພະຍາກອນບຸ ກຄົນ (HR) ຂອງທົ່ ານ ພ້ ອມເອກະສານສະນັບສະໜູ ນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນກົ່ ອນຈະລາປົ່ ວຍ ຫໃຫ້ ໄວທົ່ີ ສຸ ດເທົ່ົ າທົ່ີ ຈະປະຕິບັດໄດ້ . ທົ່ ານຕ້ ອງປະຕິບັດຕາມຂ້ັ ນຕອນການແຈ້ ງຂລາຢຸ ດ
ມາດຕະຖານອົ່ ນໆທຸ ກຂັ້ນຕອນທີົ່ກົ່ ຽວຂ້ ອງກັບຫົວໜ້ າງານຫ
ຜູ້ ຈັດການຂອງທົ່ ານຕາມທີົ່ກົ່ ຽວຂ້ ອງເຊັົ່ນກັນ.
ຊ່
ເລກປະຈໍາຕວຂອງລູ ກຈ້ າງ
ເລກປະກັນສັງຄມ
ຫເລກປະຈໍາຕວຜູ້ ເສຍພາສີ
ວັນທີ/ເວລາເລ່ີ ມຕ້ ນການລາ
ປ່ ວຍ
ວັນທີ/ເວລາສ້ິ ນສຸ ດການລາປ່ ວຍ

ໝາຍໃສົ່ ກົ່ອງຂ້ າງລຸ ົ່ ມສາລັບເຫດຜົນທີົ່ເໝາະສົມໃນການລາປົ່ ວຍຍ້ ອນພະຍາດໂຄວິດ-19:

☐ ຂ້ າພະເຈ້ົ າຈາເປັນຕ້ ອງ:
•
•
•

ກັກຕົວເອງແລະເບົ່ິ ງແຍງຕົວເອງ ເພາະວົ່ າຂ້ າພະເຈ້ົ າໄດ້ ຖກບົ່ົ ງມະຕິວົ່ າຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19;
ໄດ້ ຮັບການບົົ່ງມະຕິທາງການແພດ, ໄດ້ ຮັບການດູ ແລ ຫໄດ້ ຮັບການປິົ່ນປົວສາລັບອາການຕົ່ າງໆຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19; ຫ
ໄດ້ ຮັບວັກຊີນປ້ ອງກັນ ຫພັກຟ້ ນຕົວຈາກການສັກວັກຊີນປ້ ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19.

☐ ຂ້ າພະເຈົ້າຈາເປັນຕ້ ອງເບິົ່ງແຍງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຜູ້ ທີົ່:
•
•

ຕ້ ອງກັກຕົວເອງແລະເບິົ່ງແຍງຕົວເອງຍ້ ອນຖກບົົ່ງມະຕິວົ່ າຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19; ຫ
ຈາເປັນຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການບົ່ົ ງມະຕິທາງການແພດ, ໄດ້ ຮັບການດູ ແລ ຫໄດ້ ຮັບການປົ່ິ ນປົວສາລັບອາການຕົ່ າງໆຂອງພະຍາດໂຄ
ວິດ-19.

☐ ຂ້ າພະເຈົ້າຢູ ົ່ ພາຍໃຕ້ ຄາສັົ່ງກັກຕົວ ຫພາຍໃຕ້ ການການົດໃຫ້ ປະຕິບັດທີົ່ຄ້ າຍຄກັນທີົ່ກົ່ ຽວຂ້ ອງກັບລູ ກຈ້ າງ

ໂດຍເຈົ້າໜ້ າທົ່ີ
ົ່
ົ່
ົ່
້
ຂອງລັດຖະບານທ້ ອງຖິນ, ຂອງລັດ ຫຂອງລັດຖະບານກາງ, ເຈົາໜ້ າທີສາທາລະນະສຸ ກທີມີເຂດອານາດ, ນາຍຈ້ າງຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າ ຫຜູ້ ໃຫ້
ບລິການດ້ ານສຸ ຂະພາບ
ຊົ່ ໜົ່ ວຍງານຂອງລັດຖະບານກາງ, ນາຍຈ້ າງ ຫຜູ້ ໃຫ້ ບລິການດ້ ານສຸ ຂະພາບທີົ່ສັົ່ງຫແນະນາໃຫ້ ກັກຕົວເອງ:

☐ ຂ້ າພະເຈ້ົ າຈາເປັນຕ້ ອງເບົ່ິ ງແຍງສະມາຂິກໃນຄອບຄົວເນົ່ ອງຈາກຄາສົ່ັ ງກັກຕົວ ຫພາຍໃຕ້ ການການົດໃຫ້ ປະຕິບັດ

ທົ່ີ ຄ້ າຍຄກັນທົ່ີ

ກົ່ ຽວຂ້ ອງກັບສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ໂດຍເຈ້ົ າໜ້ າທົ່ີ ຂອງລັດຖະບານທ້ ອງຖົ່ິ ນ, ຂອງລັດ ຫຂອງລັດຖະບານກາງ, ເຈ້ົ າໜ້ າທົ່ີ ສາທາລະນະ
ສຸ ກທີົ່ມີເຂດອານາດ, ນາຍຈ້ າງຂອງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ຫຜູ້ ໃຫ້ ບລິການດ້ ານສຸ ຂະພາບ.
ຊົ່ ໜົ່ ວຍງານຂອງລັດຖະບານກາງ, ນາຍຈ້ າງ ຫຜູ້ ໃຫ້ ບລິການດ້ ານສຸ ຂະພາບທົ່ີ ສົ່ັ ງຫແນະນາໃຫ້ ກັກຕົວເອງ:

ຊົ່ ບຸ ກຄົນທີົ່ຕ້ ອງກັກຕົວເອງ ແລະຄວາມສາພັນກັບບຸ ກຄົນນັ້ນ (ເຊັົ່ນ ຄູ ົ່ ສົມລົດ, ພົ່ ຫແມົ່ ແລະອົ່ ນໆ.):
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ໂດຍການເຊັນຊົ່ ຂ້ າງລຸ ົ່ ນນ້ີ , ຂ້ າພະເຈ້ົ າຂຢ້ັ ງຢນວົ່ າຂ້ າພະເຈ້ົ າມີສິດໃນການລາປົ່ ວຍຍ້ ອນພະຍາດໂຄວິດ-19 ດ້ ວຍເຫດຜົນທົ່ີ ໄດ້ ເລອກໄວ້
ຂ້ າງເທິງ ແລະດ້ ວຍເຫດຜົນນີ້ ຂ້ າພະເຈົ້າບົ່ ສາມາດເຮັດວຽກຫເຮັດວຽກຈາກທາງໄກໄດ້ . ຂ້ າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວົ່ າການຍົ່ ນຂລາປົ່ ວຍທີົ່ເປັນ
ເທັດອາດຈະສົ່ົ ງຜົນໃຫ້ ຂ້າພະເຈ້ົ າຖກລົງໂທດທາງວິໄນໄດ້ . ຂ້ າພະເຈ້ົ າຈະແຈ້ ງຫ້ ອງການ HR ຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າແລະຜູ້ ຈັດການ/ຫົວໜ້ າງານ
ຂອງຂ້ າພະເຈົ້າທັນທີທີົ່ສະຖານະການຂອງຂ້ າພະເຈົ້າປົ່ ຽນໄປ.

____________________________
ລາຍເຊັນຂອງລູ ກຈ້ າງ

____________________________
ວັນທີ
ກະລຸ ນາກວດກາໃຫ້ ແນ່ໃຈວ່ າທ່ ານໄດ້ ສະໜອງເອກະສານສະນັບສະໜູ ນທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງເປັນລາຍລັກອັກສອນ,
ພ້ ອມກັບໜ
ັ ງສແຈ້ ງຂໍລາຢຸ ດທ່ີ ປະກອບສໍາເລັດແລ້ ວແລະລງລາຍເຊັນໃຫ້ ແກ່ ຫ້ ອງການ HR ຂອງທ່ ານ.

ສາລັບຫ້ ອງການ HR ນາໃຊ້ ເທົ່ົ ານ້ັ ນ:
ວັນທີ/ເວລາເລີ່ມຕ້ ນການລາປ່ ວຍ
ວັນທີ/ເວລາສ້ິ ນສຸ ດການລາປ່ ວຍ
ຈໍານວນຊ່ ວໂມງທີ່ລາຫຍຸ ດທັງໝດ
ຄ່ າຈ້ າງທັງໝດ
ຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງທັງໝດ
ບ່ ອນເຮັດວຽກຫັ ກຂອງລູ ກຈ້ າງ1
ຈໍານວນຊ່ ວໂມງເຮັດວຽກສະເລ່ ຍທ່ີ
ໄດ້ ເຮັດຕ່ໍ ອາທິດ2

"ບົ່ ອນເຮັດວຽກຫັ ກ" ຂອງລູ ກຈ້ າງ ໝາຍເຖິງບົ່ ອນເຮັດວຽກຫສະຖານທີົ່ຈິງທີົ່ລູ ກຈ້ າງໃຊ້ ເວລາໃນການເຮັດວຽກເປັນຈານວນຊົົ່ວໂມງ
ສົ່ ວນຮ້ ອຍຫາຍທົ່ີ ສຸ ດ ໃນລະຫວົ່ າງວັນທີ 1 ເດອນມັງກອນ ປີ 2020 ເຖິງວັນທີ 30 ເດອນເມສາ ປີ 2021; ການຈັດການເພົ່ ອໃຫ້ ສາມາດ
ເຮັດວຽກທາງໄກຊົົ່ວຄາວທີົ່ໄດ້ ນາໃຊ້ ໃນໄລຍະເວລານີ້ບົ່ ຄວນຖກນາມາຄິດໄລົ່ ໃນການລະບຸ ຊົົ່ວໂມງການເຮັດວຽກນີ້. ສາລັບລູ ກຈ້ າງຄົນໃໝົ່
ທີົ່ໄດ້ ເລີົ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກໃນວັນທີຫພາຍຫັ ງຈາກວັນທີ 1 ເດອນພຶດສະພາ ປີ 2021, "ບົ່ ອນເຮັດວຽກຫັ ກ" ໝາຍເຖິງບົ່ ອນເຮັດວຽກຫ
ສະຖານທົ່ີ ຈິງທົ່ີ ຄາດວົ່ າລູ ກຈ້ າງຈະໃຊ້ ເວລາໃນການເຮັດວຽກເປັນຈານວນຊົ່ົ ວໂມງສົ່ ວນຮ້ ອຍຫາຍທົ່ີ ສຸ ດ ໃນລະຫວົ່ າງວັນເຮັດວຽກທາອິດ
ເຖິງວັນທີ 30 ເດອນກັນຍາ ປີ 2021, ອີງຕາມການຈັດການວຽກທີົ່ໄດ້ ຕົກລົງກັນລະຫວົ່ າງນາຍຈ້ າງກັບລູ ກຈ້ າງ. ເຖິງຢົ່ າງໃດກົ່ ຕາມ, ບົ່ ຖ
ວົ່ າ “ບົ່ ອນເຮັດວຽກຫັ ກ” ຂອງລູ ກຈ້ າງຢູ ົ່ ໃນລັດ Massachusetts ຖ້ າລູ ກຈ້ າງໄດ້ ຍ້າຍອອກນອກລັດຢົ່ າງຖາວອນແລ້ ວ.
2
ສາລັບລູ ກຈ້ າງທົ່ີ ຕາຕະລາງວຽກແລະຈານວນຊົ່ົ ວໂມງໃນການເຮັດວຽກແຕກຕົ່ າງກັນໃນແຕົ່ ລະອາທິດ, ໃຫ້ ໃຊ້ ຈານວນຊົ່ົ ວໂມງໂດຍ
ສະເລົ່ ຍທີົ່ລູ ກຈ້ າງໄດ້ ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ ເຮັດວຽກຕົ່ ອາທິດໃນໄລຍະ 6 ເດອນທີົ່ຜົ່ ານມາ. ຖ້ າລູ ກຈ້ າງທີົ່ມີຈານວນຊົົ່ວໂມງເຮັດວຽກທີົ່ບົ່
ແນົ່ ນອນບົ່ ໄດ້ ເຮັດວຽກໃຫ້ ແກົ່ ນາຍຈ້ າງເປັນເວລາ 6 ເດອນແລ້ ວ, ໃຫ້ ໃຊ້ ຈານວນຊົົ່ວໂມງທີົ່ ເໝາະສົມທີົ່ຄາດວົ່ າລູ ກຈ້ າງຈະເຮັດຕົ່ ອາທິດ
ເມົ່ ອມີການຈ້ າງງານ.
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