
ឯកសិទ្ធរបស់អ្នកក្រោម ឯកសិទ្ធិកមមករបក្ ត្ ោះ 
អាសន្នរដ្ឋម៉ា សាជូក្សេត ក្ដ្ើមបនឹី្ងដឹ្ងអំ្ពីច្បាប ់

    

ទ្ីភ្នន កង់ារជួយ រកោរងាររតូវតតផ្តល់ដ្ល់អ្នកជាមយួន្ឹងពត័ម៌ន្ចបំាច្ប។់   

 
ច្បាបត់រមូវឲ្យទ្ីភ្នន កជ់ួយ រកោរងារក្្វើ ឲ្យផ្តល់ដ្ល់អ្នកនូ្វក្សច្បកតីជូន្ដ្ណឹំងជាអ្កេរលាយលកខណ៍ ជាមយួន្ងឹពត័ម៌ន្ចបំាច្ប ់អ្ពំីោរងារ្ តដ្លពួកក្េកពុំងតតបញ្ចូ ន្អ្នកក្ៅ។  
ក្ន្ោះេឺរតូវបាន្ក្ៅថា បញ្ជា ោរងារ ។  អ្នកមន្ឯកសិទ្ធិក្ដ្ើមបនី្ឹងរបាបទ់្ីភ្នន កង់ារជួយ រកោរងារ ឲ្យផ្តល់ដ្ល់ អ្នកនូ្វបញ្ជា ោរងារ ដូ្ច្បជាតាមរយៈអ្ុីតមល សំបុរត 
ឬរបសិន្ក្បើអ្នករតុវតតក្ៅយកបញ្ជា ក្ ោះក្ោយផ្ទា ល់។  ទ្ភី្នន កង់ារ រតូវតត ផ្តល់ដ្ល់អ្នក យ៉ា ងក្ោច្ប្ស់នូ្វពត័ម៌ន្ក្ន្ោះ៖ម៉ា 
  

 ក្ ម្ ោះ, អ្សយោឋ ន្ ន្ងិក្លខទូ្រស័ពានន្ ៖ (I) ទ្ីភ្នន កង់ារជួយ ោកក់មមករ; (ii) ោរដ្ឹកជញ្ាូ ន្សំណងកមមករ; (iii) ន្ក្យជកកតន្ែងក្្វើ ោរ; ន្ិង (iv)  យកោឋ ន្ (DLS) ។  
 ពិពណ៌ ោរងារ ក្ ើយថ្វីក្បើមុខងារន្ឹងតរមូវនូ្វសក្មែៀកបពំាក ់បរោិខ  ោរបងវឹកបងវឺន្ ឬអាជាា បន្បរ័ត ពិក្សស; 
 នថ្ៃក្បើករបាក ់អារតាឈ្នួលមយួក្ម៉ា ង ក្ ើយថ្វីក្បើោរឲ្យ របាកច់្បំក្ពាោះោរក្្វើោរក្លើសក្ម៉ា ង អាច្បក្កើតឬអ្ត;់ 
 ោលបរកិ្ច្បេទ្ចបក់្ផ្តើម ក្ពលចូ្បលក្្វើោរ ន្ិងក្ពលរពំឹង ក្ច្បញពីក្្វើោររបចនំថ្ៃ ក្ ើយរបសិន្អាច្បដ្ឹង អ្ំឡុងក្ពលនន្ោរងារតរមូវឲ្យក្្វើ; 
 ថ្វីក្បើមន្ោរដ្ឹកជូន្ ឬអាោរតដ្លន្ឹងរតូវបាន្ផ្តល់ឲ្យ ក្ោយទ្ីភ្នន កជ់ួយ ោកក់មមករ ឬន្ក្យជកក្ៅកតន្ែងក្្វើ ោរឬអ្ត;់ 
 របសិន្ក្បើមន្ោរេិតនថ្ែច្បំក្ពាោះន្ិក្យជតិ ឬកមមករឬអ្ត;់  
 ថ្វីក្បើទ្ីកតន្ែងក្្វើោរ មន្កូដ្កមម ឬបទិ្ទ្វវ រ; ក្ ើយន្ិង  
 ក្សច្បកតីតថ្ែងោរសរមបព់ ុវបប្ម ៌តដ្លថាបញ្ជា ោរងារ មន្នូ្វពត័ម៌ន្សំខាន្ព់ាកព់ន័្ធន្ឹងោរងារ ន្ក្យជកិ ោរចូ្បលអ្នុ្វតត ភ្នរកិច្បចោរងារ ឬោរងារ ។    

 

ទ្ីភ្នន កង់ារជួយ រកោរងារ អាច្បផ្តល់ដ្ល់អ្នកនូ្វពត័ម៌ន្ោរងារ តាមរយៈទូ្រស័ពា ប៉ាុតន្តក្េរតវូតត ក្ផ្ាើដ្ល់អ្នកនូ្វពត័ម៌ន្កនុងអ្កេរលាយលកខណ៍ មនុ្ ន្ឹងចុ្បងកំឡុងក្ពលបងរ់បាក ់
ឈ្នួល។   

 

របសិន្ក្បើោរកំណតោ់រងាររបស់អ្នកផ្ទែ ស់បតូរ ទ្ីភ្នន កង់ារជយួ រកោរងារ រតវូតត របាបអ់្នកអ្ំពីោរផ្ទែ ស់បតូរទ្វងំក្ន្ោះ យ៉ា ងឆាបរ់ ័សកនុងក្ពលក្េដ្ងឹអ្ំពីោរផ្ទែ ស់បតូរទ្វងំក្ន្ោះ។   
 

ក្បើទ្ីភ្នន កង់ារជួយ រកោរងារ មនិ្ផ្តល់ដ្ល់អ្នកជាមយួន្ឹងបញ្ជា ោរងារ ក្ ើយអ្នកច្បងក់្្វើោរតវ៉ា ជំទ្វស់ន្ឹងទ្ីភ្នន កង់ារជួយ រកោរងារ សូមទូ្រសពា 
ទ្ីរកសួងបទ្ោឋ ន្ថាមពលោរងារក្លខ (617) 626-6970។  ទ្ីភ្នន កង់ារជួយ រកោរងារមនិ្អាច្បបក្ណត ញអ្នក ឬផ្តល់ដ្ល់អ្នកនូ្វោរងារដ្អ៏ារកកប់ំផុ្ត ពីក្រពាោះតតលអ្នកតវ៉ា ក្ឡើយ។  

របសិន្ក្បើអ្នករតូវបាន្ោកក់នុងមុខងារវជិាា ជីវៈ ឬជាក្លខា្ិោរ ឬអ្នកជនំ្ួយរដ្ឋបាល ទ្ភី្នន កង់ារជួយ រកោរងារ មនិ្ចបំាច្បផ់្តល់អ្នកនូ្វបញ្ជា  ោរងារក្ឡើយ។ 

 

   ទ្ីភ្នន កង់ារជួយ រកោរងារន្ិងទ្ីកតន្ែងក្្វើោរន្ក្យជកមនិ្អាច្បទ្វកនរមពីអ្នកច្បំក្ពាោះ: 
 

 ោរចុ្បោះក្ ម្ ោះជាមយួទ្ីភ្នន កង់ារជួយ រកោរងារក្ឡើយ; 

 ផ្តល់ោរកំណតោ់រងារដ្ល់អ្នក; 

 ក្តសតរកក្រេឿងក្ញៀន្ បណណ ្ គារ បណណ ឥណពន្ធ បណណ សំណង ឬរបាកលំ់ោប;់ 
 ក្្វើោរតែករកបញ្ា ីពត័រ៌បវតតអ្នកបំពាន្ក្លើច្បាបរ់ដ្ឋម៉ា សាឈូ្ក្សត (CORI) ក្ឡើយ; 

 ក្សវដ្ឹកជូន្ របសិន្ក្បើោរក្របើក្សវក្ ោះរតូវោរចបំាច្ប;់ របសិន្ក្បើោរក្របើក្សវដ្ឹកជូន្ក្ ោះ ក្្វើក្ឡើងក្ោយសម័រេច្បិតតវ ិ ំញំក្ ោះ របាកក់នរមមនិ្ អាច្បមន្ច្បំន្ួន្ ួសពី 3% 

នន្របាកឈ់្នួលរបចនំថ្ៃ ឬ នថ្ែពិត េឺថាវ ិ្ ី្មយួតដ្លក្ថាកជាង; 

 ឧបករណ៍ឬក្សវកមម្ , រមួជាមយួរថ្យន្ត, តដ្លន្ងឹក្្វើឲ្យអ្នករកបាន្លុយឈ្នួលតិច្បជារបាកឈ់្នួលច្បំន្នួ្តិច្បបំផុ្ត នន្រដ្ឋម៉ា សាឈូ្ក្សតក្ឡើយ; 

 ទ្ីភ្នន កង់ារជួយ រកោរងារ ឬទ្កីតន្ែងក្្វើោររបស់ន្ក្យជក មនិ្អាច្បបងខំអ្នកឲ្យទ្ិញអ្វីពីក្េ ក្លើកតលងតតអ្នកច្បងទ់្ិញប៉ាុក្ ណ្ ោះ។ 

 ខុសច្បាបឯ់កសិទ្ធអិ្នកក្្វើោរបក្ ត្ ោះអាសន្នក្ដ្ើមបយីល់ ដ្ងឹ (Temporary Worker Right to Know Law) ច្បាបរ់បាក ់ឈ្នួលរដ្ឋម៉ា សាជូក្សេត (Massachusetts 
Wage Act) ជា ទូ្ក្ៅោមរបាមនូ្វកិច្បចរពមក្រពៀង្ តដ្លក្ៅកនុងកតាត ក្ ោះ ន្ក្យជកមន្ទ្នំ្ួលខុសរតូវច្បំក្ពាោះតនមែ ន្ិងោរ ច្បំ្ យក្ៅក្លើពាណិជាកមមសមញ្ញ  
ក្ឡើយ ។ ជាលទ្ធផ្ល គាម ន្ោរោតប់ន្ថយរបាកឈ់្នួល រតូវបាន្ អ្នុ្ញ្ជញ តឲ្យក្្វើ ក្លើកតលងតតក្គាលបំណងច្បមបងរបស់ វេឺសរមបអ់្តថរបក្យជន្រ៍បស់ន្ិក្យជិត 
(ដូ្ច្បជាោរ ច្បំ្ យតដ្លច្បនំ្ួន្ក្រច្បើន្ ច្បំក្ពាោះន្ិក្យជតិ ន្ងិរតូវអាច្ប យកមកក្របើក្ោយន្ិក្យជិតក្ ោះ ក្ោយមនិ្ជាបព់ាកព់ន័្ធន្ឹងោរងារតដ្លខែួន្បាន្ក្្វើ) ។ 

 

ទ្ីភ្នន កង់ាររតូវតតផ្តល់របាកសំ់ណងច្បំក្ពាោះោរចយវយក្ៅក្លើរថ្យន្តសមក្ តុផ្លរបស់អ្នក របសិន្ក្បើពកួក្េបញ្ាូ ន្ អ្នកក្ៅោរងារ តដ្លពុំមន្ក្ឡើយ។ 
   

ក្ន្ោះមនិ្រមួជាមយួតនមែរថ្យន្ត តដ្លរតូវបាន្បញ្ាូ ន្ក្ៅកតន្ែងក្្វើោរ សរមបោ់រសមា សន្ោ៍រងារក្ឡើយ។ 
 

ទ្ីភ្នន កង់ារជួយ រកោរងារមនិ្អាច្ប: 
 

 ផ្តល់ក្ោយក្ច្បត នូ្វពត័ម៌ន្តកែងោែ យ ក្បាករបាស់ ឬខុសែគងដ្ល់អ្នកក្ឡើយ;  

 បងខំអ្នកឲ្យក្ៅកណតោ់រងារ តដ្លអ្នកមនិ្ច្បងក់្ៅក្ ោះក្ឡើយ; 

 លាកទុ់្ក ន្ិងបដ្ិក្ស្របស់របររបស់អ្នកក្ោយមនិ្របេល់ឲ្យអ្នកក្ឡើយ; 

 លាកទុ់្ករបាកក់នរមខុសច្បាប ់តដ្លពួកក្េបាន្ទ្វពីអ្នកក្ឡើយ;  

 បក្ណត ញអ្នកឬផ្តល់ដ្ល់អ្នកនូ្វោរងារអារកកប់ំផុ្ត ពីក្រពាោះតតអ្នករបតិបតតិឯកសិទ្ធិរបស់អ្នកក្រោមច្បាបក់្ន្ោះក្ឡើយ; 

 បញ្ាូ ន្អ្នកក្ៅកណំតោ់រងារ ក្ដ្ើមបនី្ឹងក្្វើោរតដ្លខុសន្ឹងច្បាបក់្ឡើយ;  

 បញ្ាូ ន្ក្កមងក្រោមអាយុក្ៅកណំតោ់រងារ ក្ៅក្ពលតដ្លក្កមងេបបកី្ៅឯសាលាក្រៀន្ក្ឡើយ; 

 បញ្ាូ ន្អ្នកក្ៅកណតោ់រ ជាទ្ីកតន្ែងតដ្លតរមូវឲ្យមន្អាជាា បណ័ណ ពិក្សស របសិន្ក្បើអ្នកពុំមន្អាជាា បណ័ណ ក្ ោះក្ឡើយ;  
 

សរមបព់ត័ម៌ន្បតន្ថមបតន្ថមអ្ពំអី្ពំឯីកសិទ្ធអ្នកក្្វើោរបក្ ត្ ោះអាសន្ន ក្ដ្ើមបដី្ងឹអ្ពំចី្បាប ់ឬក្ដ្ើមបកី្្វើោរតវ៉ា  សូមទូ្រស័ពារកសួងបោឋ ន្ថាមពលោរងារ ក្លខ (617) 626-6970, 

ឬចូ្បលក្ៅ www.mass.gov/dols/epsap។ ច្បាបក់្ន្ោះេឺរតវូបាន្ចតត់ច្បងក្ោយរកសួងបទ្ោឋ ន្ថាមពលោរងារ (DLS) ន្ិងរតូវបាន្ របតបិតតិ ក្ោយរកសួង Attorney General’s 

Fair Labor Division។  ច្បាបក់្ន្ោះអាច្បអ្នុ្វតតច្បំក្ពាោះ “ទ្ីភ្នន កង់ារជួយ រកោរងារ” (ឧទ្វ រណ៍ ទ្ីភ្នន កង់ារបក្ ត្ ោះអាសន្ន) ច្បងអុលបងាា ញក្ោយច្បាប។់ 

 

ក្សច្បកតីជូន្ដ្ណឹំងច្បំក្ពាោះកតន្ែងក្្វើោរ:  ក្សច្បកតជូីន្ដ្ណឹំងកតន្ែងក្្វើោរក្ន្ោះអ្នុ្វតតជាមយួន្ឹងោរផ្តល់នន្ច្បាបទូ់្ក្ៅនន្រដ្ឋម៉ា សាឈូ្ក្សត កថាខណឌ  149, ភ្នេ 159C, 

តដ្លតរមូវថាទ្ីភ្នន កង់ារជួយ រកោរងារោកត់ាងំ កនុងទ្កីតន្ែងតដ្លោកព់ាកយសំុោរងារ ឬកមមករអាច្បក្មើលក្ ើញយ៉ា ងរសួល។ 
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