ច្បាប់ស្តព
ី ប្រី ាក់ឈ្នួល និង ម ៉ោ ងម្វ កា
ើ រ មៅរដ្ឋ ៉ោ សាឈ្ូមស្ត
ការិោល័យអគគរដឋអាជាា

v

របចាាំរដឋា៉ាសាឈូេសត្

េលខទូរស័ពទ Hotline សរាប់
បញ្ហាយត្
ុ ធ
តិ ម៌ការងារ

ចបាប់រដឋ ត្រមូវឲ្បយនិេោជកទាំងអស់
បិទដាំណង
ឹ េនេះ េៅកែនលងេធវកា
ើ រ
រត្ង់កែនលងែដលងាយេមើលេឃើញ។

អនករសី ម៉ោូរ៉ា ហល
ី ី

M.G.L Chapter 151, Section 16;
454 C.M.R 27.07(1)

រាក់ឈល
នួ អបបបបរា

ឈប់សរាកេពលឈឺ

េៅរដឋា៉ាសាឈូេសត្ កមមករទាំងអស់ រត្ូវសនមត្
ថ្នជានិេោជិត្។ រាក់ឈនួលអបបបបរា រត្ូវអនុវត្ត
ចាំេពាេះនិេោជិត្ទាំងអស់ េលើកែលងែត្៖
 កមមករវិស័យកសិកមម (៨ ដុលាារកនុងមួយេា៉ាង
ជារាក់ឈនួលអបបបបរា សរាប់កមមករ
ែផនកកសិកមមេសទើរែត្ទាំងអស់)
 សាជិកៃនរកុមសាសនាជាក់លាក់ណាមួយ
 កមមករកាំពុងសែិត្កនុងដាំណាក់កាលបណតតេះបណាាល
អងគការអប់រំ ឬអងគការមិនរករាក់កៃរម ឬអងគការ
សាសនា និង
 បុគគលិកែផនកទីផបារ ែដលរត្ូវេធវើការេៅខាងេរៅ

លុយធីប

ការសរាកេពលឈឺ ានរាក់ែខ

និេោជកានបុគគលិក១១នាក់ ឬ េរចើនជាងេនេះ រត្ូវែត្ ផតល់ការេា៉ាងសរាកេពលឈឺេដាយានរាក់ែខ។ និេោជិកែដលានបុគគលិកេរកាម
១១នាក់ រត្ូវផតលេ់ ា៉ាងសរាកេពលឈឺេនេះ បុែនតមិនាច់ផតល់រាក់ែខ។

និេោជកមិនរត្ូវេរើសេអើង

M.G.L. Chapter 149, Section 152A; M.G.L. Chapter 151, Section 7

“អរតាេសវា”តាមេា៉ាង អនុវត្តចាំេពាេះកមមករ ែដលផតល់េសវាជូនអត្ិងិជន និង រករាក់ធីបានេលើសពី ២០ ដុលាារកនុងមួយែខ។
លុយធីបតាមេា៉ាងគិត្មធបយម បូកនឹងអរតាេសវាតាមេា៉ាង រត្ូវេបើកឲ្បយកមមករ គឺរត្ូវេសមើនឹងរាក់ឈនួលអបបបបរា (ឬេរចើនជាងេនេះ)។
អនករគប់រគង េមការ និង ាាស់ មិនរត្ូវយកចាំែណកលុយធីបរបស់និេោជិត្ខលួន ជាដាច់ខាត្។
លុយធីប និង ៃងលេសវាបែនែម ែដលានកនុងវិកកយបរត្ រត្ូវរបគល់ជូនបុគគលិករត្់ត្ុ អនកេលើករសា ឬ និេោជិត្ែផនកបេរមើេសវាដៃទេទៀត្។
លុយធីបរួម គឺសរាប់ែត្បុគគលិករត្់ត្ុ អនកេលើករសា និង និេោជិត្ែផនកបេរមើេសវាដៃទេទៀត្បុេណា្ោេះ។

រាក់បែនែមេា៉ាង

M.G.L. Chapter 151, Sections 1A and 1B

ជាទូេៅ និេោជិត្ េធវើការេលើសពី ៤០ េា៉ាងកនុងមួយសាាហ៍ រត្ូវែត្ទទួលានរាក់បែនែមេា៉ាង។ រាក់បែនែមេា៉ាងេនេះ គឺោ៉ាងត្ិចរត្ូវ េសមើនឹង
១,៥ ៃនរាក់េា៉ាងធមមតា ែដលេធវើេលើសពី ៤០ េា៉ាងកនុងមួយសាាហ៍េនាេះ។
ចាំេពាេះនិេោជិត្ខលេះ ែដលទទួលរាក់តាម “អរតាៃនេសវា” រាក់បែនែមេា៉ាងេនេះ គឺេសមើនឹងរាក់ឈនូលអបបបបរា គុណនឹង ១,៥ មិនែមនគុណ
នឹងអរតាៃនេសវាេនាេះេទ។ ឧទហរណ៍ តាមចបាប់រដឋ ការងារ ឬ កែនលងខលេះ េគេលើកែលងរាក់េា៉ាងបែនែមេនេះ។ ព័ត្៌ានអាំពីការេលើកែលងេនេះ
សូមេមើលេៅ www.mass.gov/ago/fairlabor ឬទូរស័ពទេៅែផនកយុត្តិធម៌ការងារ ៃនការិោល័យអគគរដឋអាជាាេលខ (៦១៧)៧២៧-៣៤៦៥។

ការេបើករាក់ឈល
នួ

M.G.L. Chapter 149, Section 148; 454 C.M.R. 27.02

ចបាប់ានែចង អាំពីថ្នេត្ើនិេោជិត្រត្ូវេបើករាក់េពលណា េបើកតាមមេធបាាយណា និង េបើករាក់អវី។ រាក់ែខ (ឬរាក់ឈនួល)របស់និេោជិត្
បូករួមទាំងេា៉ាងានេធវើការទាំងអស់ រួមទាំងរាក់ធីប រាក់េពលសរាកលែមែ រាក់ៃងៃឈប់សរាកបុណបយ និង រាក់កៃរមេជើងសារែដលាន
កាំណត្់ចបាស់លាស់រួច រត្ូវែត្េបើកឲ្បយនិេោជិត្។
និេោជិត្េធវើការគិត្េា៉ាង រត្ូវេបើករាក់ឈនួលរាល់សាាហ៍ ឬពីរសាាហ៍មតង។ ៃងៃេបើកលុយ គឺ ៦ ឬ ៧ ៃងៃេរកាយបាំេពញការងាររួច អារស័យេលើ
ចាំនួនៃងៃ ែដលនិេោជិត្ ានេធវើការកនុងមួយសាាហ៍ តាមរបត្ិទិន។
និេោជិត្ ែដលឈប់ពីការងារ រត្ូវេបើកលុយេពញ េៅៃងៃេបើកលុយបនាាប់តាមធមមតា ឬេបើកេៅៃងៃេៅរ៍ដាំបូង េរកាយឈប់ពីការងារ(របសិនេបើ
គាានៃងៃេបើកលុយេទៀងទត្់)។ និេោជិត្ែដលបេណតញឈប់ ឬ រំសាយ រត្ូវេបើកលុយេពញ េៅៃងៃេធវើការចុងេរកាយ។

ព័ត្ា
៌ នអាំពប
ី ងាានៃ់ ដេបើកលុយ

M.G.L. Chapter 149, Section 148

និេោជិត្ទាំងអស់ រត្ូវទទួលានបងាាន់ៃដ អាំពីការេបើករាក់ឈនួល េដាយានេ្ាេះកែនលងេធវើការ និង និេោជិត្ កាលបរិេចេទេបើកលុយ
(ែខ, ៃងៃ និង ឆ្នាំ) ចាំនួនេា៉ាងែដលានេធវើការ ៃងលឈនួលកនុងមួយេា៉ាង ៃងលកាត្់រាក់ែខ ឬ េឡើងរាក់ែខ កនុងអាំឡុងេពលេបើកលុយេនាេះ។

ការកាត្់រាក់ែខ

M.G.L. Chapter 149, Section 148C

និេោជិត្េសទើរែត្ទាំងអស់ ានសិទធិទទួលានការឈប់សរាកេពលឈឺមួយេា៉ាង រាល់ការបាំេពញការងារាន ៣០ េា៉ាង េហើយពួកគាត្់អាច
ទទួលានេា៉ាងសរាកេពលឈឺេនេះ រហូត្ដល់ ៤០េា៉ាងកនុងមួយឆ្នាំ។ និេោជិត្ចាប់េផតើមសនបសាំេា៉ាងសរាកេពលឈឺ តាាំងពីៃងៃេធវើការដាំបូង។
និេោជិត្រត្ូវែត្ទទួលានេា៉ាងសរាកេពលឈឺេនេះ ចាប់ពីចូលេធវើការាន ៩០ៃងៃ។
និេោជិត្ ែដលរត្ូវទទួលានេា៉ាងសរាកេពលឈឺេនេះ អាចេរបើេា៉ាងេនេះាន េបើពួកេគ ឬ កូន របពនធ/បតី ឳពុក/ាាយ ឬ ឳពុក/ាាយ េកមក ឈឺ
របួស ឬ ានណាត្់ជួបេពទបយ។ ពួកេគក៏អាចេរបើេា៉ាងសរាកេពលឈឺេនេះ សរាប់ខលួនឯង ឬ កូន េដើមបបីេដាេះរសាយបញ្ហាអាំេពើហិងបាកនុងរគួសារ។
និេោជិត្រត្ូវែត្ជូនដាំណឹងនិេោជក មុននឹងេរបើេា៉ាងសរាកេពលឈឺេនេះ េលើកែលងែត្ករណីបនាាន់។
និេោជិត្ែដលខកការងារបីៃងៃជាប់ៗគាន រត្ូវែត្បងាាញសាំបុរត្េពទបយ េៅឲ្បយនិេោជក។

M.G.L. Chapter 151, Sections 1, 2, 2A, and 7

M.G.L. Chapter 149, Section 148; 454 C.M.R. 27.05

និេោជកមិនអាចកាត្់រាក់ែខពីនិេោជិត្ណាានក់ានេឡើយ េលើកែលងែត្ចបាប់អនុញ្ហាត្ (ដូចជាការកាត្់ពនធរដឋ និង ពនធថ្ននក់ជាត្ិ)
ឬ និេោជិត្ សុាំឲ្បយកាត្់រាក់ែខគាត្់ទុក (េដើមបបីដាក់កនុងគណនីសនបសាំជាេដើម)។
និេោជក មិនអាចយករាកែខនិេោជិត្ េដើមបបេី ចញៃងលចាំណាយេលើមុខជាំនួញរបចាាំៃងៃរបស់ខលួនានេនាេះេឡើយ (ឧទហរណ៍ េរគឿងផគត្់ផគង់
សាារៈ ឬ ឧបករណ៍េផបសងៗ ែដលចាាំាច់សរាប់ការងាររបស់និេោជិត្)។ និេោជក ែដលត្រមូវឲ្បយនិេោជិត្ទិញ ឬ ជួលឯកសណាាន រត្ូវែត្
ទូទត្់សងរាក់េនាេះវិញ េៅដល់និេោជិត្។
ចបាប់ក៏ានែចងករមិត្ចាំនួនរាក់ និង វិធីែដលនិេោជក អាចកាត្់រាក់ែខនិេោជិត្ សរាប់ៃងលសានក់េៅ និង អាហារែដលនិេោជកផតល់ឲ្បយ។

េា៉ាងែដលានេធវកា
ើ រ

454 C.M.R. 27.02

េា៉ាងែដលានេធវើការ ឬ “េា៉ាងេធវើការ” គឺគិត្េា៉ាងទាំងអស់ ែដលនិេោជិត្រត្ូវបាំេពញការងារ េៅទីតាាំងរបស់និេោជក ឬទីតាាំងេផបសង និង
ការងារេៅមុន និង េរកាយេវនេធវើការ េដើមបបីបង្ក្ងគប់កិចចការ។

េា៉ាងសរាករសស់រសូបអាហារ

M.G.L. Chapter 149, Sections 100 and 101

និេោជិត្ភាគេរចើន ែដលេធវើការេលើសពី ៦េា៉ាង រត្ូវានេពលសរាក ៣០នាទី េដើមបបរី សស់រសូបអាហារ។ កនុងេា៉ាងសរាកហូបាយេនេះ
និេោជិត្រត្ូវានេសរើភាពផុត្ពីការងារ និង ានសិទធិេចញេរៅកែនលងេធវើការាន។ របសិនេបើនេោជកេសនើឲ្បយនិេោជិកេធវើការ ឬ ានវត្តាន
េៅកែនលងេធវើការកនុងេា៉ាងសរាកាយេនាេះ េហើយនិេោជិត្យល់រពម និេោជិត្រត្ូវែត្ទទួលានរាក់េា៉ាងេៅេពលាយេនាេះ។

កាំណត្់េហត្ុរាក់ែខ

M.G.L. Chapter 151, Section 15

កាំណត្់េហត្ុរាក់ែខ រត្ូវានេ្ាេះនិេោជិត្ អាសយដាាន ត្ួនាទី ចាំនួនរាក់ឈនួលែដលរត្ូវេបើក និង េា៉ាងែដលានេធវើការ (របចាាំៃងៃ និង
របចាាំសាាហ៍)។ និេោជក រត្ូវរកបាកាំណត្់េហត្ុរាក់ែខ សរាប់រយៈេពល ៣ ឆ្នាំ។ និេោជិត្ ានសិទធិេមើលកាំណត្់េហត្ុរាក់ែខរបស់ខលួន
េៅតាមេពលេវលា និង ទីកែនលងសមរសប។

M.G.L. Chapter 149, Section 105A; M.G.L. Chapter 151B, Section 4

និេោជក មិនរត្ូវផតល់រាក់ឈនួលឲ្បយនិេោជិត្ត្ិចជាងគាន ចាំេពាេះអនកានេភទ សរាប់ការងារដូច ឬ របហាក់របែហលគាន។
និេោជកមិនរត្ូវេរើសេអើង េពលេរើសបុគគលិក ផតល់រាក់ឈល
នួ ឬ ផតល់រាក់រងាាន់េផបសងៗ ឬ លកខខណឌការងារេផបសងពីេនេះ េដាយែផអកេលើ ៖
 ពូជសាសន៍ ឬ ពណ៌សមបបុរ
 និនានការផលូវេភទ ឬ អត្តសញ្ហាណេយនឌ័រ ឬ រូបរាង
 សាសនា េដើមកាំេណើត្ជាត្ិសាសន៍ ឬ ពូជពងបស
 ព័ត្៌ានអាំពីត្ាំណពូជ ឬ ពិការភាព
 េភទ (រួមទាំងការានៃផទេពាេះ)
 អាយុ
 េសវាេោធា

ឈប់សរាកែដលចាាំាច់

M.G.L. Chapter 149, Section 52D

រាក់ឈល
នួ ការងារបនាាន់

454 C.M.R. 27.04(1)

ានករណីខលេះ និេោជិត្ានសិទធិឈប់សរាកមិនយករាក់ែខ រហូត្ដល់ ២៤េា៉ាង រាល់ ១២ែខ សរាប់៖
 សកមមភាពេៅសាលារបស់កូន
 ការណាត្់ជួបេពទបយទូេៅ ឬ េពទបយេធមញរបស់កូន ឬ
 ការណាត្់ជួបេពទបយទូេៅ ឬ េពទបយេធមញរបស់សាច់ញាត្ិជាមនុសបសចាស់ ឬ ការណាត្់ជួបេផបសងេទៀត្។
និេោជិត្ានសិទឈ
ធិ ប់សរាក េបើនិេោជកានបុគគលិកចាប់ពី ៥០នាក់ េហើយនិេោជិត្៖
 េធវើការេៅកែនលងនិេោជកេនាេះ ានចាប់ពី ១២ែខ និង
 ានេធវើការោ៉ាងត្ិច១,២៥០េា៉ាង ឲ្បយនិេោជកេនាេះ កាលពី ១២ែខកនលងេៅ។

និេោជិត្េសទើរែត្ទាំងអស់ រត្ូវទទួលានរាក់ឈនួល ៣េា៉ាង ែដលមិនត្ិចជាងរាក់ឈនួលអបបបបរា េបើនិេោជិត្េនាេះ រត្ូវនិេោជកឲ្បយេធវើការ
បនាាន់ ៣េា៉ាង ឬេរចើនេា៉ាង និង ានេៅេធវើការបនាាន់េនាេះតាមេពល េបើេទេះបីជាការងារេនាេះ ចប់មុនេា៉ាងែដលកាំណត្់កតី។

សិទក
ធិ មមករបេណាាេះអាសនន

M.G.L. Chapter 149, Section 159C

េដើមបបីរជាបព័ត្៌ានអាំពីកមមករបេណាាេះអាសនន និង និេោជិត្ ែដលជួលតាមភានក់ងារេរើសបុគគលិក សូមទូរស័ពទ៖ 617-626-6970 ឬេបើកេមើល
េគហទាំព័រ www.mass.gov/dols.

សិទក
ធិ មមករតាមផទេះ

M.G.L. Chapter 149, Section 190

េដើមបបីរជាបព័ត្៌ានអាំពីសិទធិកមមករ ែដលេធវើការតាមផទេះ េាសជូត្ េមើលេកមង ដាាំសល ចាត្់ែចងផទេះ េមើលមនុសបសចាស់ ឬេសវារសេដៀងេនេះ សូម
េបើកេមើលេគហទាំព័រ www.mass.gov/ago/DW.

កមមករមុខងារសាធារណៈនិង កមមករសាំណង់សាធារណៈ

M.G.L. Chapter 149, Section 26-27H

កមមករែដលេធវើការកនុងគេរាងសាងសង់សាធារណៈ និង សាធារណៈការជាក់លាក់ដៃទេទៀត្ រត្ូវែត្ទទួលានរាក់ឈល
នួ អបបបបរា ែដល
កាំណត្់េដាយនាយកដាានបទដាានការងារ ែផអកេលើរបេភទការងារ ែដលេធវើ។

ឈប់សរាកេដាយសារអាំេពើហង
ិ ា
ប កនង
ុ រគួសារ

M.G.L. Chapter 149, Section 52E

និេោជិត្ែដលជាជនរងេរគាេះ ឬ សាជិករគួសារគាត្់ជាជនរងេរគាេះ ៃនអាំេពើហិងបាកនុងរគួសារ ការបាំពារបាំពានផលូវេភទ ឬ ចាប់ជរមិត្ ានសិទធិ
ឈប់សរាក ១៥ៃងៃ េដើមបបីកិចចការចាាំាច់ ដូចជាែងទាំសុខភាព ពិេរគាេះេោបល់ និង េសវាជនរងេរគាេះ ជរមកសុវត្ែិភាព ការេមើលែងកូនរបស់
ខលួន និង ជាំនួយែផនកចបាប់ ដីកាការពារ និង េៅត្ុលាការ។ ការសរាកេនេះ អាចានរាក់ែខ ឬ គាាន អារស័យេលើេគាលការណ៍របស់និេោជក។
ចបាប់េនេះអនុវត្តសរាប់និេោជក ែដលាននិេោជិត្ ៥០នាក់ ឬ េលើសេនេះ។

និេោជិត្ានសិទប
ធិ ង
តឹ

M.G.L. Chapter 149, Section 150; M.G.L. Chapter 151, Sections 1B and 20

និេោជិត្ានសិទធិបតឹងនិេោជករបស់ខលួន ែដលបាំពានចបាប់ សតីពីរាក់ឈនួល និង េា៉ាងេធវើការ។
និេោជិត្អាចបតឹងជាលកខណៈបុគគល ឬ ពួកគាត្់អាចបតឹងនិេោជករបស់ខលួន ជារកុមេបើពួកគាត្់ានបណតឹងដូចគាន។ និេោជិត្ែដលឈនេះកតី
នឹងទទួលានរាក់ ែដលមិនទន់ានេបើក ៃងលខូត្ខាត្សងជាបី ៃងលជួលេមធាវើ និង ៃងលត្ុលាការ។
សាំខាន់! និេោជិត្អាចដាក់បណតឹងាន េៅតាមេវលាកាំណត្់ត្ឹងរុឹងមួយ។ េសទើររគប់ករណី េពលេវលាកាំណត្់ គឺ ៣ឆ្នេាំ រកាយានករណីបាំពាន។

និេោជកមិនរត្ូវសងសឹក

M.G.L. Chapter 149, Section 148A; M.G.L. Chapter 151, Section 19

ជាការខុសចបាប់ េបើនិេោជកដាក់ទណឌកមម ឬេរើសេអើងនិេោជិត្ ែដលដាក់ពាកបយបតឹង ឬ ពបាោមអនុវត្តសិទធិ ែដលានពនបយល់កនុងេនេះ។
ចបាប់ែដលពនបយល់កនុងេនេះ រត្ូវអនុវត្តចាំេពាេះរគប់កមមករ មិនថ្នសាានភាពអេនាារបេវសន៍ោ៉ាងណាេនាេះេទ រួមទាំងកមមករែដលគាានរកដាសសានម។
េបើនិេោជករាយការណ៍ ឬ គរាមរាយការណ៍េៅអាជាាធរអេនាារបេវសន៍ េដាយសារនិេោជិត្បតឹងអាំពីការរំេលាភសិទធិ និេោជកេនាេះអាចរត្ូវ
ផតនាាេទស និង/ឬ អាចរងពិន័យែផនករដឋបបបេវណី។

និេោជិត្អាយុេរកាម ១៨ ឆ្ន-ាំ -ពលកមមកា
ុ រ

M.G.L. Chapter 149, Sections 56-105

និេោជកទាំងអស់ េៅរដឋា៉ាសាឈូេសត្ រត្ូវអនុវត្តតាមចបាប់រដឋ និង ចបាប់ជាត្ិ សរាប់និេោជិត្ែដលអាយុេរកាម ១៨ឆ្នាំ (អនីត្ិជន)។ ចបាប់ទាំងអស់េនេះ ែចងអាំពី េពលណា ទីណា និង រយៈេពលយូរបុនណា ែដលអនីត្ិជនអាចេធវើការ។ ចបាប់េនេះក៏ែចងអាំពីការងារ អនីត្ិជនមិនរត្ូវេធវើ។
រាល់ការងារ សុទែធ ត្ត្រមូវឲ្បាានលិខត្
ិ អនុញ្ហត្
ា ការងារ។ កមមករអាយុេរកាម ១៨ឆ្នាំ េសទរើ ែត្ទាំអស់ រត្ូវានលិខត្
ិ អនុញ្ហត្
ា ការងារ។ និេោជករត្ូវរកបាទុកលិខត្
ិ អនុញ្ហត្
ា ការងារ របស់កមមករ េៅកនង
ុ សាំណឯ
ាំ កសារកែនលងការងារ។ នីត្ជ
ិ នរត្ូវដាក់ពាកបយសុល
ាំ ខ
ិ ត្
ិ អនុញ្ហត្
ា ការងារ ពីនាយកសាលា
របស់គាត្់។ សូមែសវងយល់ពត្
័ ា
៌ នបែនែម អាំពល
ី ខ
ិ ត្
ិ អនុញ្ហត្
ា ការងារេនេះ សូមទក់ទងនាយកដាានការងារ និង បទដាាន តាមរយៈេលខទូរស័ពទ និង េគហទាំពរ័ ៖
ការងារេរគាេះថ្ននក់ និង ការងារែដលអនីត្ជ
ិ ន មិនរត្ូវេធវើ
អាយុ

េរកាម

មិនរត្ូវេធវើ

េា៉ាង និង កាលវិភាគ ែដលរត្ូវហាមឃាត្់ សរាប់អនីត្ជ
ិ ន
អាយុ

មិនរត្ូវេធវើ

មិនរត្ូវេធវកា
ើ រេពលណាក៏េដាយ

 េរបើរាស់ ជូត្សាាត្ ឬ ជួសជុលា៉ាសុីនេដើរេដាយថ្នមពល។

េពលយប់ ពីេា៉ាង ១០យប់ ដល់ ៦រពឹក (ឬេលើសេា៉ាង ១០:១៥

េបើកែនលងេធវើការ បិទែលងបេរមើេភញៀវេៅេា៉ាង ១០យប់)

េលើកែលង៖ យប់អត្់េរៀន អាចេធវើការដល់េា៉ាង ១១:៣០ យប់
ឬ ដល់កណាាលយប់ េបើេធវើការេៅេភាជនីយដាាន ឬកែនលងរបណាាំងឡាន 

 ការងារកែនលងទូកាាេស ឬ កែនលងកាាេសសាច់
 ចមអិនអាហារ (េលើកែលងេលើចង្ក្ងាានអាាំងសាច់ េរបើអគគសនី
ឬ ហាាសែដលានអណាាត្េភលើងមកេរៅ) េរបើចង្ក្ងាានបាំពង
 រាល់ការងារដុត្នាំ
ឆ្នាំងដុត្ាន់ ឡអាាំងសាច់ ឬ ចង្ក្ងាានសាាធេដើរេដាយអគគីសនី។  ការងារកនុង ឬ ែកបបរេរាងចរក ការដាានសាំណង់
 េរបើរាស់ ជូត្សាាត្ ឬ ជួសជុលា៉ាសុីនហាន់សាច់ ា៉ាសុីនកិន កែនលងេមកានិច ោនដាាន ផលូវេរកាមដី ឬ កែនលង
ា៉ាសុីនកាត្់ ាសុីនរកឡុក កាាំបិត្ ា៉ាសុីនលាយ។
េរគាេះថ្ននក់ដៃទេទៀត្។

កនង
ុ ឆ្នស
ាំ ក
ិ ា
ប *
 កនុងេា៉ាងេរៀន
 េលើសពី ៣េា៉ាង កនុងៃងៃេរៀន
 េលើសពី ១៨េា៉ាង កនុងមួយសាាហ៍
 េលើសពី ៨េា៉ាង ៃងៃចុងសាាហ៍ ឬៃងៃឈប់សរាក

 េបើកោនយនតេសទើររគប់របេភទ ឬ ឡានេលើកទាំនិញ។
 ចាត្់ែចង បេរមើ ឬ េលាកេរគឿងរសវឹង។
 ការងារកែនលងែដលត្រមូវឲ្បយនិេោជិត្កាន់ ឬ េរបើរាស់អាវុធ។  េធវើការេៅទីខពស់ពីដី ៣០ ហវវ៊ីត្ ឬ ខពស់ជាងេនេះ។

 អនីត្ិជនអាយុេរកាម ១៤ ឆ្នាំ មិនអនុញ្ហាត្ ឲ្បយេធវើការងាររគប់មុខ េៅរដឋា៉ាសាឈូេសត្ េទេះកនុងករណីណាក៏េដាយ។

ទាំងេនេះរគាន់ែត្ជាឧទហរណ៍ខេះល ៗ ទក់ទងនឹងកិចចការ ែដលចបាប់រដឋ និងចបាប់ជាត្ិហាម។ េបើអនកចង់រជាបព័ត្៌ានលមអិត្អាំពីកការងារ
ែដលចបាប់ហាមអនីត្ិជន មិនឲ្បយេធវើ សូមទក់ទងែផនកយុត្តិធម៌ការងាររបស់ការិោល័យអគគរពេះរាជអាជាា៖ (617) 727-3465

www.mass.gov/ago/youthemployment ឬទក់ទងនាយកដាានការងារសហរដឋអាេមរិក៖ (617) 624-6700 www.youth.dol.gov

េលើសពី ៩េា៉ាង កនុងមួយៃងៃ
េលើសពី ៤៨េា៉ាង កនុងមួយសាាហ៍
េលើសពី ៦ៃងៃកនុងមួយសាាហ៍

េពលយប់ ពីេា៉ាង ៧យប់ ដល់ ៧រពឹក េលើកែលង៖ េៅរដូវេៅា (១ កកកដា ដល់ទិវាពលកមម) អាចេធវើការដល់េា៉ាង ៩យប់។
េពលសាលាឈប់
 េលើសពី ៨េា៉ាង េៅៃងៃក៏េដាយ
 េលើសពី ៤០េា៉ាង កនុងមួយសាាហ៍
 េលើសពី ៦ៃងៃកនុងមួយសាាហ៍

*េលើកែលង៖ សរាប់ការងារែដលសាលាលាអនុញ្ហាត្ ឬ ការងារកសាងបទពិេសាធន៍ សិសសប អាចទទួលការអនុញ្ហាត្ ឲ្បយេធវើការកនុងៃងៃេរៀន
រហូត្ដល់ ២៣េា៉ាង កនុងមួយសាាហ៍។
េរកាយេា៉ាង ៨យប់ អនីត្ជ
ិ នទាំងអស់រត្ូវានមនុសសប េពញវ័យតាមេមើលការខុសរត្ូវ។ េរកាយេា៉ាង ៨យប់ អនីត្ជ
ិ នទាំងអស់ រត្ូវែត្ាន
មនុសសប េពញវ័យចាាំេមើលដាច់ខាត្ េៅកែនលងេធវកា
ើ រ។ េលើកែលង៖ មិនចាាំាច់ានមនុសសប េពញវ័យតាមេមើលការខុសរត្ូវេទ ចាំេពាេះអនីត្ជ
ិ ន
េធវកា
ើ រតាមកបយស
ូ ឬ ត្ូបេៅកែនលងមនុសសប អវអ
ូ រ កនង
ុ ហាងទាំនញ
ិ ែដលានសនតស
ិ ខ
ុ ោម ពីេា៉ាង ៨យប់ រហូត្ហាងទាំនញ
ិ េនាេះបិទ។

សូមទក់ទងែផនកយុត្ធ
តិ ម៌ការងារ របស់ការិោល័យអគគរដឋអាជាា៖
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