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

ຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳສຸດແມ່ນ$11.00.

ໃນລັດແມດສະຈຸແຊດ, ຜູ້ອອກແຮງງານທຸກຄົນແມ່ນຖືວ່າເປັນຜູ້ຮັບຈ້າງອອກແຮງງານ. ຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳສຸດແມ່ນນຳໃຊ້ກັບຜູ້ອອກແຮງງານທຸກຄົນ,
ຍົກເວັ້ນ:
• ຜູ້ອອກແຮງງານກະສິກຳ ($8.00 ຕໍ່ຊົ່ວໂມງແມ່ນຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳສຸດສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານກະສິກຳສ່ວນຫຼາຍ),
• ສະມາຊິກຂອງນິກາຍສາສະໜາ,
• ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນອົງການດ້ານການສຶກສາ, ອົງການບໍ່ຫາຜົນກຳໄລ, ຫຼື ອົງການທາງສາສະໜາໃດໜຶ່ງ, ແລະ
• ພະນັກງານຂາຍນອກສະຖານທີ່ີ.

ການເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ

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

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກເກີນ 40 ຊົ່ວໂມງໃນອາທິດໃດໜຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບຄ່າເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ. ການຈ່າຍຄ່າເຮັດວຽກລ່ວງເວລາແມ່ນຢ່
າງໜ້ອຍ 1.5 x ອັດຕາຄ່າແຮງງານປົກກະຕິສຳລັບແຕ່ລະຊົ່ວໂມງທີ່ເຮັດວຽກເກີນ 40 ຊົ່ວໂມງ ໃນໜຶ່ງອາທິດ.
ສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານບາງຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານຕາມ “ອັດຕາຄ່າບໍລິການ,” ອັດຕາຄ່າເຮັດວຽກລ່ວງເວລາແມ່ນ 1.5 x ຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳພື້ນຖານ, ບໍ່ແມ່ນ
ຄູນກັບອັດຕາຄ່າບໍລິການ.
ການຍົກເວັ້ນ: ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດ, ວຽກບາງປະເພດແລະສະຖານທີ່ເຮັດວຽກບາງແຫ່ງແມ່ນໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຈາກຄ່າເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ. ສຳລັບລ
າຍລະອຽດຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບຂໍ້ຍົກເວັ້ນຄ່າເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ, ໃຫ້ເບິ່ງທີ່ເວັບໄຊ www.mass.gov/ago/fairlabor ຫຼືໂທຫາພະແນກແຮງງານຍຸຕິທໍາຂອງຫ້ອງ
ການໄອຍະການ (Attorney General’s Fair Labor Division) ທີ່ (617) 727-3465.

ການຈ່າຍຄ່າແຮງງານ

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

ກົດໝາຍກຳນົດໄວ້ວ່າ ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານເມື່ອໃດ, ປະເພດໃດ, ແລະວິທີໃດ. ເງິນເດືອນ (ຫຼື ຄ່າແຮງງານ) ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານແມ່ນປະ
ກອບມີຄ່າແຮງງານຂອງທຸກຊົ່ວໂມງທີ່ເຮັດວຽກ, ປະກອບເງິນທິບ, ເງິນຈ່າຍສຳລັບວັນລາພັກປະຈໍາປີ, ເງິນຈ່າຍສຳລັບວັນພັກລັດຖະການ, ແລະຄ່າຄອມມິດ
ຊັ່ນທີ່ກໍານົດໄດ້ຮັບ, ທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ ແລະຈ່າຍໃຫ້ຕາມກໍານົດຢ່າງແນ່ນອນ.
ຜູ້ອອກແຮງງານເປັນຊົ່ວໂມງຕ້ອງໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານທຸກອາທິດ ຫຼື ທຸກໆເວັ້ນອາທິດ (ທຸກສອງອາທິດ). ວັນກໍານົດຂອງການຈ່າຍເງິນແມ່ນ 6 ຫຼື 7 ວັນຫຼັງຈາ
ກວັນສຸດທ້າຍຂອງອາທິດທີ່ເຮັດວຽກ, ຂຶ້ນກັບວ່າຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ມີກໍານົດໃຫ້ເຮັດວຽກຈັກມື້ໃນລະຫວ່າງໜຶ່ງອາທິດ.
ຜູ້ອອກແຮງງານທຸກຄົນທີ່ ລາອອກ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານເຕັມຈຳນວນຕາມປົກກະຕິໃນມື້ກໍານົດຈ່າຍເງິນເດືອນຂອງຮອບຕໍ່ໄປ ຫຼື ພາຍໃນວັນເສົາທຳອິດ
ຫຼັງຈາກລາອອກ (ຖ້າວ່າບໍ່ມີມື້ຈ່າຍເງິນເດືອນຕາມປົກກະຕິ). ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ ຖືກໄລ່ອອກ ຫຼື ຖືກໃຫ້ອອກ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານເຕັມຈຳນວນໃນວັນສຸດ
ທ້າຍຂອງການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາ.

ເງິນທິບ

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

“ອັດຕາຄ່າບໍລິການ” ແບບລາຍຊົ່ວໂມງແມ່ນນຳໃຊ້ກັບຜູ້ອອກແຮງງານທຸກຄົນທີ່ໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າ ແລະຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ຈາກເງິນທິບ ຫຼາຍກວ່າ $20
ຕໍ່ເດືອນ. \ອັດຕາຄ່າບໍລິການແມ່ນ $3.75 ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ເງິນທິບສະເຫຼັ່ຍຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ບວກອັດຕາຄ່າບໍລິການຕໍ່ຊົ່ວໂມງທີ່ຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານນັ້ນຕ້ອງລວມກັ
ນໃຫ້ໄດ້ເຖິງ $11.00 ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ).
ຜູ້ຈັດການ, ຫົວໜ້າງານ ແລະເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ຫ້າມຫັກເອົາເງິນທິບສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ.
ຄ່າທິບແລະຄ່າບໍລິການທີ່ລະບຸຢູ່ໃນໃບເກັບເງິນນັ້ນຕ້ອງເອົາໃຫ້ແຕ່ພະນັກງານເສີບທີ່ໃຫ້ບໍລິການ, ພະນັກງານບໍລິການໃນບາ, ຫຼື ພະນັກງານບໍລິການອື່ນໆໂດ
ຍອີງຕາມການບໍລິການຂອງພະນັກງານແຕ່ລະຄົນ.
ການລວມແລະແບ່ງປັນເງິນທິບຕ້ອງແມ່ນສະເພາະພະນັກງານບໍລິການ, ພະນັກງານບໍລິການໃນບາ ແລະພະນັກງານບໍລິການອື່ນໆເທົ່ານັ້ນທີ່ມີສິດ.

ຂໍ້ມູນໃນໃບຈ່າຍເງິນ

M.G.L. Chapter 149, Section 148

ຜູ້ອອກແຮງງານທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບລາຍງານ, ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ, ພ້ອມກັບລາຍລະອຽດຄ່າແຮງງານຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ມີຊື່ຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ
ແລະຜູ້ອອກແຮງງານ, ວັນທີຂອງການຈ່າຍຄ່າແຮງງານ (ເດືອນ, ວັນ ແລະປີ), ຈຳນວນຊົ່ວໂມງທີ່ເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງອາທິດທີ່ເຮັດວຽກ,
ອັດຕາຄ່າແຮງງານລາຍຊົ່ວໂມງ, ແລະການຫັກ ຫຼື ການເພີ່ມຄ່າແຮງງານທັງໝົດທີ່ໄດ້ຫັກຫຼືເພິ່ມໃນລະຫວ່າງອາທິດທີ່ເຮັດວຽກ.

ການຫັກເງິນຄ່າແຮງງານ

www.mass.gov/ago/fairlabor
www.massworkrights.com
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M.G.L. Chapter 149, Section 148; 454 C.M.R. 27.05

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານບໍ່ສາມາດຫັກເງິນອອກຈາກເງິນຄ່າແຮງງານຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ ນອກຈາກວ່າກົດໝາຍຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກ (ເຊັ່ນການຫັກອາກອນລາຍໄດ້
ຂອງລັດແລະລັດຖະບານກາງ), ຫຼື ຜູ້ອອກແຮງງານເອງເປັນຜູ້ຂໍໃຫ້ຫັກເງິນອອກເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ (ເຊັ່ນ ຫັກເງິນອອກເພື່ອເອົາເຂົ້າໃນບັນຊີພະນັກ
ງານເພື່ອໃຊ້ໃນການສຸກເສີນແລະການກະສຽນ).
ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານບໍ່ສາມາດຫັກເອົາເງິນຄ່າແຮງງານຂອງຜູ້ອອກແຮງງານເພື່ອໄປໃຊ້ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພາລະກິດທົ່ວໄປຂອງຕົນເອງໄດ້ (ຍົກຕົວຢ່າງ: ຄ່າວັດສະດຸ,
ອຸປະກອນ ຫຼື ເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ໃນວຽກຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ). ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານທີ່ກຳນົດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຊື້ ຫຼື ເຊົ່າຊຸດເຄື່ອງແບບນັ້ນຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້
ເງິນຄືນໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຕາມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງ.
ນອກຈາກນີ້ ກົດໝາຍຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນການສາມາດຫັກເງິນຄ່າເຊົ່າບ້ານແລະຄ່າອາຫານທີ່ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານສະໜອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ ວ່າຫັກໄດ້ຍາມໃດ
ແລະເທົ່າໃດemployee.

ຫ້ອງການໄອຍະການ
Maura Healey
ປະຈຳລັດແມດສະຈຸແຊດ

AC

ການລາພັກເນຶ່ອງຈາກການເຈັບເປັນ

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

ຜູ້ອອກແຮງງານສ່ວນຫຼາຍມີສິດທີ່ຈະລາພັກໃນການເຈັບເປັນໄດ້ 1 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ທຸກ 30 ຊົ່ວໂມງທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກ, ແລະເຂົາເຈົ້າສາມາດລາພັກໃນການເຈັບ
ເປັນໄດ້ ເຖິງ 40 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ປີ. ຜູ້ອອກແຮງງານສາມາດເລີ້ມສະສົມເວລາລາພັກໃນການເຈັບເປັນໄດ້ນັບແຕ່ວັນທຳອິດຂອງການເຮັດວຽກ. ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້
ອງສາມາດໃຊ້ວັນລາພັກໃນການເຈັບເປັນໄດ້ຫຼັງຈາກເຮັດວຽກໄດ້ຄົບ 90 ວັນ.
ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບວັນລາພັກສາມາດນຳໃຊ້ວັນລາພັກໃນການເຈັບເປັນນັ້ນໄດ້ ຖ້າວ່າເຂົາເຈົ້າ, ລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຜົວເມຍຂອງເຂົາເຈົ້າ, ພໍ່ແມ່, ຫຼື
ພໍ່ແມ່ຂອງຜົວເມຍທີ່: ເຈັບເປັນ, ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ຫຼື ມີນັດໄປຫາໝໍ. ນອກຈາກນີ້ເຂົາເຈົ້າຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ວັນລາພັກໃນການເຈັບເປັນເພື່ອຕົນເອງ ຫຼື ເພື່ອ
ລູກຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອຈັດການກັບບັນຫາໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຄອບຄົວ. ນອກຈາກວ່າຈະເປັນເຫດສຸກເສີນ, ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້
ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຮັບຮູ້ລ່ວງໜ້າ ກ່ອນຈະໃຊ້ວັນລາພັກໃນເຈັບເປັນ. ຜູ້ອອກແຮງງານໃດທີ່ຂາດວຽກຫຼາຍກວ່າ 3 ວັນຕິດຕໍ່ກັນອາດຈະຕ້ອງໄດ້ມີໜັງສືຢັ້ງຢືນຈາ
ກໝໍເພື່ອຢັ້ງຢືນການເຈັບເປັນຂອງຕົນ.

ການລາພັກເນຶ່ອງຈາກການເຈັບເປັນແບບໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານທີ່ມີຜູ້ອອກແຮງງານ 11 ຄົນຂຶ້ນໄປ ຕ້ອງ ໄດ້ສະໜອງວັນລາພັກໃນການເຈັບເປັນໂດຍຕ້ອງຈ່າຍຄ່າແຮງງານຕາມປົກກະຕິ. ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານທີ່ມີ
ຜູ້ອອກແຮງງານໜ້ອຍກວ່າ 11 ຄົນຕ້ອງໄດ້ນະໜອງວັນລາພັກໃນການເຈັບເປັນ; ແຕ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈ່າຍຄ່າແຮງງານກໍໄດ້. ສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການລາ
ພັກເນຶ່ອງຈາກການເຈັບເປັນໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ: www.mass.gov/ago/earnedsicktime.

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງບໍ່ຈຳແນກຕໍ່ບຸກຄົນ

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

ຂຶ້ນຢູ່ກັບຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ຈຳກັດບາງຂໍ້, ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງບໍ່ຈ່າຍຄ່າແຮງງານໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານໃດໜຶ່ງໜ້ອຍກວ່າຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເປັນເພດກົງກັນຂ້າມທີ່ເຮັ
ດວຽກປະເພດດຽວກັນ ຫຼື ວຽກທີ່ທຽບເທົ່າກັນ.
ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງບໍ່ຈຳແນກຜູ້ອອກແຮງງານໃນການໃຊ້ແຮງງານ, ຄ່າແຮງງານ ຫຼື ຄ່າຊົດເຊີຍອື່ນໆ, ຫຼື ນໍາໃຊ້ເງື່ອນໄຂ ອື່ນໆໃນການຈ້າງແຮງງານໂດຍອີງໃ
ສ່ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງບຸກຄົນເຊັ່ນ:

• ເຊື້ອຊາດ ຫຼື ຜິວພັນ
• ເພດ (ລວມເຖິງ ການຖືພາ)
• ສາສະໜາ, ຊາດກຳເນີດ, ຫຼື ບັນພະບູລຸດ
• ຂໍ້ມູນທາງກຳມະພັນ ຫຼື ຄວາມພິການ
• ຄວາມມັກທາງເພດ ຫຼື ລັກສະນະບຸກຄົນ ຫຼື ການສະແດງອອກທາງເພດ

• ອາຍຸ
• ການເປັນທະຫານ

ການລາພັກດ້ວຍຄວາມຈຳເປັນເລັກນ້ອຍ

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

ໃນບາງກໍລະນີ, ຜູ້ອອກແຮງງານມີສິດທີ່ຈະລາພັກໄດ້ດົນເຖິງ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ທຸກໆ12ເດືອນຂອງການເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ຮັບຄ່າແຮງງານເພື່ອ:
• ກິດຈະກຳທາງໂຮງຮຽນຂອງລູກ,
• ການນັດໄປຫາໝໍ ຫຼື ໝໍແຂ້ວຂອງຍາດອາວຸໂສ, ຫຼື ນັດໝາຍອື່ນໆ.
• ການນັດໄປຫາໝໍ ຫຼື ໝໍແຂ້ວຂອງລູກ, ຫຼື
ຜູ້ອອກແຮງງານມີສິດທີ່ຈະລາພັກແບບນີ້ໄດ້ ຖ້າວ່າ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານມີຜູ້ອອກແຮງງານຢ່າງໜ້ອຍ 50 ຄົນ ແລະຜູ້ອອກແຮງງານ:
• •ໄດ້ເຮັດວຽກນຳຜູ້ໃຊ້ແຮງງານເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 12 ເດືອນ ແລະ
• •ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໜ້ອຍ 1,250 ຊົ່ວໂມງກັບຜູ້ໃຊ້ແຮງງານໃນລະຫວ່າງໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ.

ການລາຍງານການຈ່າຍຄ່າແຮງງານ

454 C.M.R. 27.04

ຜູ້ອອກແຮງງານສ່ວນຫຼາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນບໍ່ຕໍ່າກວ່າຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າສຸດສໍາລັບ 3 ຊົ່ວໂມງ ຖ້າວ່າເຂົາເຈົ້າຖືກກໍານົດໃຫ້ເຮັດວຽກ 3
ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປ, ແລະແຈ້ງເຂົ້າເຮັດວຽກກົງເວລາ, ແລະບໍ່ໄດ້ມີການກໍານົດຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກwork.

ສິດທິຂອງຜູ້ອອກແຮງງານຊົ່ວຄາວ

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

ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິຂອງຜູ້ອອກແຮງງານຊົ່ວຄາວ ແລະຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ຖືກຈ້າງແຮງງານຜ່ານອົງການຈັດຫາແຮງງານ, ໂທ: 617-626-6970
ຫຼືໄປທີ່ເວັບໄຊ: www.mass.gov/dols/.

ສິດທິຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໃນຄົວເຮືອນ

M.G.L. Chapter 149, Section 190

ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິເພີ່ມເຕີມສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກປະເພດວຽກແມ່ບ້ານ, ທຳຄວາມສະອາດ, ເບິ່ງແຍງເດັກ, ວຽກປຸງແຕ່ງອາຫານ,
ວຽກຈັດການບ້ານ, ວຽກເບິ່ງແຍງຜູ້ສູງອາຍຸ, ຫຼື ວຽກບໍລິການໃນຄົວເຮືອນທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້, ໄປທີ່ເວັບໄຊ www.mass.gov/ago/DW.

ວຽກໂຍທາທິການແລະພະນັກງານການກໍ່ສ້າງໂຍທາທິການ

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

ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກໃນໂຄງການໆກໍ່ສ້າງຂອງໂຍທາທິການແລະວຽກໂຍທາທິການອື່ນໆບາງຢ່າງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນຄ່າແຮງງານອີງຕາມປະເພດ
ຂອງວຽກ, ແລະຕາມອັດຕາຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳສຸດທີ່ກຳນົດໂດຍກົມມາດຕະຖານແຮງງານ.

ການລາພັກເນື່ອງຈາກບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ

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

ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ ຫຼື “ເວລາເຮັດວຽກ” ຄືເວລາທັງໝົດທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານເຮັດວຽກປະຈໍາໜ້າທີ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫຼື ສະຖານທີ່ອື່ນ, ແລະ
ລວມທັງເວລາທີ່ເຮັດວຽກນອກເວລາປົກກະຕິເພື່ອໃຫ້ວຽກສຳເລັດ.

ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເປັນຜູ້ຮັບເຄາະ, ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີສະມາຊິກໃນຄອບຄົວເປັນຜູ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບ ຄົວ,
ຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ, ຖືກສະກົດຮອຍຕາມເພື່ອຫວັງປອງຮ້າຍ ຫຼື ຖືກລັກພາຕົວ ແມ່ນມີສິດທີ່ຈະລາພັກໄດ້ 15
ວັນເພື່ອຄວາມຈໍາເປັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຊັ່ນ ດ້ານການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ, ດ້ານການປຶກສາ, ແລະດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຮັບເຄາະ;
ຈັດຫາບ້ານພັກທີ່ປອດໄພ; ການເບິ່ງແຍງແລະການປົກຄອງລູກ; ແລະຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງກົດໝາຍ, ຄໍາສັ່ງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ, ແລະການໄປຂຶ້ນສານ.
ການລາພັກອາດໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ ຂຶ້ນກັບນະໂຍບາຍຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ. ກົດໝາຍນີ້ນຳໃຊ້ກັບຜູ້ໃຊ້ແຮງງານທີ່ມີຜູ້ອອກແຮງງານ
50 ຄົນຂຶ້ນໄປ.

ເວລາພັກກິນອາຫານ

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

ຜູ້ອອກແຮງງານມີສິດທີ່ຈະຟ້ອງຮ້ອງ

ເວລາພັກກິນອາຫານ

M.G.L. Chapter 151, Section 15

ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ

454 C.M.R. 27.02

ລູກຈ້າງສ່ວນຫຼາຍທີ່ເຮັດວຽກກາຍ 6 ຊົ່ວໂມງຕ້ອງໄດ້ມີເວລາພັກກິນອາຫານ 30 ນາທີ. ໃນລະຫວ່າງເວລາພັກກິນອາຫານ ຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ, ລູກຈ້າງຕ້ອງເປັ
ນອິດສະຫຼະຈາກວຽກທັງໝົດ ແລະມີອິດສະຫຼະທີ່ຈະອອກຈາກບ່ອນເຮັດວຽກ. ຖ້າວ່າ, ຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງນາຍຈ້າງ, ລູກຈ້າງຕົກລົງເຫັນດີທີ່ຈະເຮັດວຽກ
ຫຼື ຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງເວລາພັກກິນອາຫານ ນັ້ນ, ເຂົາ/ລາວຕ້ອງໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງສຳລັບເວລານັ້ນດ້ວຍ.

ຜູ້ອອກແຮງງານສ່ວນຫຼາຍທີ່ເຮັດວຽກເກີນ 6 ຊົ່ວໂມງຕ້ອງໃຫ້ມີເວລາພັກກິນອາຫານ 30 ນາທີ. ໃນລະຫວ່າງເວລາພັກກິນອາຫານນັ້ນ, ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງ
ເປັນອິດສະຫຼະຈາກໜ້າທີ່ວຽກງານທັງໝົດ ແລະມີສິດທີ່ຈະອອກຈາກບ່ອນເຮັດວຽກ. ຖ້າວ່າ, ຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ, ຜູ້ອອກແຮງງານຕົກລົງເຫັນ
ດີທີ່ຈະເຮັດວຽກ ຫຼື ຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງເວລາພັກກິນອາຫານນັ້ນ, ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານສຳລັບເວລາພັກກິນເຂົ້ານັ້ນດ້ວຍ.

ການແຈ້ງການໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ກົດໝາຍລັດກຳນົດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານທຸກຄົນຕ້ອງຕິດປະກາດແຈ້ງການນີ້ໄວ້ໃນ
ທີ່ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກແລະໃນບ່ອນທີ່ສາມາດອ່ານໄດ້ງ່າຍ. M.G.L. Chapter 151, Section 16; 454 C.M.R. 27.01(1)

ຜູ້ອອກແຮງງານມີສິດທີ່ຈະຟ້ອງຮ້ອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານທີ່ລະເມີດກົດໝາຍສ່ວນໃຫຍ່ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄ່າແຮງງານແລະຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ. ຜູ້ອອກແຮງງານ
ສາມາດຟ້ອງຮ້ອງໄດ້ໂດຍສ່ວນຕົວ ຫຼື ເຂົາເຈົ້າສາມາດຟ້ອງຮ້ອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຂອງຕົນໄດ້ໂດຍເປັນກຸ່ມ ຖ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າ ມີຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ຜູ້ອອກແ
ຮງງານທີ່ຊະນະຄະດີຈະໄດ້ຮັບເງິນຈ່າຍຄືນຍ້ອນຫຼັງ, ຄ່າເສັຽຫາຍສາມເທົ່າ, ຄ່າທະນາຍຄວາມ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນສານ. ສຳຄັນ! ການເລີ້ມການຟ້ອງຮ້ອງແ
ມ່ນມີເວລາກຳນົດທີ່ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດ. ສ່ວນຫຼາຍ, ມື້ກຳນົດຂອງການຟ້ອງຮ້ອງແມ່ນພາຍໃນ 3 ປີ ຫຼັງການເກີດເຫດ.

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງບໍ່ໂຕ້ຕອບແກ້ແຄ້ນ

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

ມັນເປັນການຜິດກົດໝາຍທີ່ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຈະລົງໂທດ ຫຼື ຈຳແນກຕໍ່ຜູ້ອອກແຮງງານໃນການຮ້ອງທຸກ ຫຼື ການພະຍາຍາມນຳໃຊ້ສິດທິຕ່າງໆທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄ
ວ້ໃນໃບແຈ້ງການນີ້. ກົດໝາຍທີ່ອະທິບາຍໄວ້ໃນໃບແຈ້ງການນີ້ສາມາດນຳໃຊ້ກັບຜູ້ອອກແຮງງານທຸກຄົນ, ບໍ່ວ່າສະຖານະການເຂົ້າເມືອງຂອງຜູ້ອອກແຮງງາ
ນຈະຕົກຢູ່ໃນປະເພດໃດກໍຕາມ, ລວມເຖິງຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ຜິດກົດໝາຍ. ຖ້າວ່າຜູ້ໃຊ້ແຮງງານລາຍງານ ຫຼື ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະລາຍງານຜູ້ອອກແຮງງານຄົນໃດໜຶ່ງ
ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຍ້ອນສາເຫດວ່າຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການລະເມີດສິດທິຂອງຕົນ, ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານແມ່ນສາມາດຈະຖືກດຳເນີນ
ຄະດີ ແລະ/ຫຼື ຖືກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍແພ່ງໄດ້.

M.G.L. Chapter 149, Sections 56 –105

ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ – ແຮງງານເດັກ			

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານທຸກຄົນໃນລັດແມດສະຈຸແຊດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງລັດແລະລັດຖະບານກາງຕໍ່ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ (ອາຍຸບໍ່ເຖິງກະສຽນ). ກົດໝາຍເຫຼົ່ານີ້ກຳນົດໄວ້ວ່າ ເມື່ອໃດ, ບ່ອນໃດ, ແລະດົນສ່ຳໃດທີ່ເດັກອາຍຸບໍ່ເຖິງກະສຽນ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້. ນອກຈາກນີ້
ກົດໝາຍຍັງໄດ້ກໍານົດໄວ້ອີກວ່າ ມີວຽກປະເພດໃດແດ່ ຫຼື ວຽກງານຫຍັງແດ່ທີ່ເດັກບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້.

ຈຳເປັນຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ - ຜູ້ອອກແຮງງານສ່ວນຫຼາຍທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ ຕ້ອງໄດ້ມີໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ. ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງເກັບຮັກສາໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ບໍ່ເຖິງກະສຽນນັ້ນໄວ້ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ.
ເພື່ອຂໍເອົາໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ, ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸບໍ່ເຖິງກະສຽນຕ້ອງສະໝັກຂໍເອົາກັບຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນໃນເຂດການສຶກສາບ່ອນທີ່ ເຂົາເຈົ້າອາໄສຢູ່ ຫຼືເຂົ້າໂຮງຮຽນ. ຖ້າວ່າຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເພິ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຂໍເອົາໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່
ກົມມາດຕະຖານແຮງງານ ທີ່ເບີໂທ (617) 626-6975, ຫຼື www.mass.gov/dols.
ວຽກແລະວຽກງານອັນຕະລາຍທີ່ຕ້ອງຫ້າມສໍາລັບເດັກອາຍຸບໍ່ເຖິງກະສຽນ
ອາຍຸ

						

ຕ້ອງບໍ່

16 & 17

• ຂັບຂີ່ລົດສ່ວນໃຫຍ່ ຫຼື ລົດຍົກ
• ເຮັດວຽກທີ່ກຳນົດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງມີ ຫຼື ນຳໃຊ້ອາວຸດ
• ນຳໃຊ້, ທຳຄວາມສະອາດ ຫຼື ສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກ

• ຈັດການ, ເສີບ, ຫຼື ຂາຍເຄື່ອງດື່ມປະເພດມືນເມົາ
• ເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນສູງຈາກພື້ນ 30 ຟຸດ

14 & 15

• ເຮັດອາຫານ (ຍົກເວັ້ນ ການປິ້ງເທີງເຕົາໄຟຟ້າ ຫຼື ເຕົາແກັສ
ຊຶ່ງບໍ່ມີແປວໄຟ), ໃຊ້ເຄື່ອງທອດ ໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງປິ້ງໄຟຟ້າ, ເຕົາປິ້ງ NIECO, ຫຼື
ໝໍ້ອົບແຮງດັນໄຟຟ້າ
• ເຮັດອາຫານທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງໄຟຟ້າ ໃນການຊອຍ, ບົດ, ຕັດ, ປັ່ນ,
ປາດ, ແລະປະສົມ

• ເຮັດວຽກໃນຫ້ອງເຢັນ ຫຼື ຫ້ອງແຊ່ຊີ້ນ
• ເຮັດອາຫານກ່ຽວກັບການອົບຕ່າງໆ
• ເຮັດວຽກໃນ ຫຼື ໃກ້ໂຮງງານ, ບ່ອນກໍ່ສ້າງ,
ໂຮງງານຜະລິດ, ບ່ອນເຮັດວຽກແບບມີເຄື່ອງຈັກ,
ຮ້ານແປງລົດ, ອຸໂມງ ຫຼື ບ່ອນເຮັດວຽກ
ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງອື່ນໆ.

ຕ່ຳກວ່າ 14

• ເດັກທີອ
່ າຍຸຕຳ່ ກວ່າ 14 ປີ ບໍສ
່ າມາດເຮັດວຽກໃນ ລັດແມດສະຈຸແຊດໃນກໍລະນີສວ
່ ນຫຼາຍ.

ຂໍ້ຫ້າມເຫຼົ່ານີ້ເປັນພຽງຕົວຢ່າງບາງຂໍ້ຫ້າມໃນກົດໝາຍຂອງລັດແລະລັດຖະບານກາງ. ສຳລັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບວຽກຕ້ອງຫ້າມທັງໝົດ
ສໍາລັບເດັກທີ່ອາຍຸບໍ່ເຖິງກະສຽນ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ພະແນກແຮງງານຍຸຕິທໍາຂອງຫ້ອງການໄອຍະການ: (617) 727-3465 • www.mass.gov/ago/
youthemployment. ຫຼື ຕິດຕໍ່ກົມແຮງງານແຫ່ງສະຫະລັດອາເມຣິກາ: (617) 624-6700 • www.youth.dol.gov

ຕິດຕໍພ
່ ະແນກແຮງງານຍຸຕິທໍາຂອງຫ້ອງການໄອຍະການ
(617) 727-3465 – www.mass.gov/ago/fairlabor

ເວລາແລະຕາຕະລາງເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງຫ້າມສຳລັບເດັກອາຍຸບໍ່ເຖິງກະສຽນ
ອາຍຸ

ຫ້າມເຮັດວຽກ

16 & 17

Atໃນເວລາຍາມກາງຄືນ, ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 10 ໂມງຄ່ຳ ຫາ 6 ໂມງເຊົ້າ (ຫຼື ຫຼັງເວລາ 10:15
ຖ້າວ່າ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານເຊົາໃຫ້ບໍລິການ ລູກຄ້າໃນເວລາ 10 ໂມງຄ່ຳ.)
ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ: ໃນມື້ພັກຮຽນ, ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຈົນຮອດເວລາ 11:30 ໂມງຄ່ຳ ຫຼື
ຈົນຮອດທ່ຽງຄືນ, ຖ້າວ່າ ເຮັດວຽກທີ່ຮ້ານອາຫານ ຫຼື ສະໜາມແຂ່ງ.

14 & 15

ໃນເວລາຍາມກາງຄືນ, ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 7 ໂມງຄ່ຳ ຫາ 7 ໂມງເຊົ້າ. ການຍົກເວັ້ນ: ໃນລະດູຮ້ອນ (1 ກໍຣະກະດາ – ວັນກໍາມະກອນ),
ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຮອດ 9 ໂມງຄ່ຳ.

Duringໃນລະຫວ່າງສົກຮຽນ:*
•
•
•
•

ໃນລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງຮຽນ
ຫຼາຍກວ່າ 3 ຊົ່ວໂມງ ໃນວັນຮຽນໃດໆ
ຫຼາຍກວ່າ 18 ຊົ່ວໂມງ ໃນລະຫວ່າງອາທິດໃດໆ ກໍຕາມ
ຫຼາຍກວ່າ 8 ຊົ່ວໂມງ ໃນວັນເສົາອາທິດ ຫຼື ວັນພັກໃດໆ

Atໃນເວລາໃດໆກໍຕາມີ່:
• ຫຼາຍກວ່າ 9 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ວັນ
• ຫຼາຍກວ່າ 48 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ອາທິດ
• ຫຼາຍກວ່າ 6 ວັນ ຕໍ່ອາທິດ

When ໃນເວລາພັກຮຽນ:

• ຫຼາຍກວ່າ 8 ຊົ່ວໂມງ ໃນວັນໃດໆ ກໍໄດ້
• ຫຼາຍກວ່າ 40 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ອາທິດ
• ຫຼາຍກວ່າ 6 ວັນ ຕໍ່ອາທິດ

*ການຍົກເວັ້ນ: ສຳລັບວຽກອາຊີບທາງໂຮງຮຽນອະນຸຍາດ ຫຼື ວຽກທີ່ເປັນການສ້າງປະສົບການ, ນັກຮຽນສາມາດເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງມື້ຮຽນໄດ້ ສູງສຸດເຖິງ
23 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ.

ຈຳເປັນຕ້ອງມີຜູ້ໃຫຍ່ຄວບຄຸມດູແລຫຼັງຈາກເວລາ 8 ໂມງຄ່ຳ - ຫຼັງເວລາ 8 ໂມງຄ່ຳ, ເດັກທີ່ອາຍຸບໍ່ເຖິງ ກະສຽນທຸກຄົນຕ້
ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມດູແລໂດຍກົງຈາກຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະສາມາດເຂົ້າເຖິງຕົວໄດ້ ຢ່າງສະດວກສະບາຍ.
ການຍົກເວັ້ນ: ການຄວບຄຸມດູແລໂດຍຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນສຳລັບເດັກທີ່ອາຍຸບໍ່ເຖິງກະສຽນ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ຮ້ານຄີອອສ ຫຼື
ຮ້ານຂາຍນ້ອຍໆ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນບໍລິເວນສ່ວນກາງຂອງຫ້າງສັບພະສິນຄ້າທີ່ມີປະຕູປິດ ເປີດຊຶ່ງມີການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕັ້ງແຕ່ເວ
ລາ 8 ໂມງຄ່ຳ ຈົນຮອດເວລາຫ້າງປິດ.
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