
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ច្បាប់ និង បទបបញ្ញត្តិផ្សេងៗ

សម្រាកពេលឈ ឺ
M.G.L. Ch. 149, § 148C

អ្នកានសទិ្ធទិ្ទ្ួលបានការឈបស់ម្រាកពេលឈឺ ១ពា៉ោ ង  

រាល់ការបំពេញការងារបាន ៣០ ពា៉ោ ង។ អ្នកអាចទ្ទ្ួលបាន 

ពា៉ោ ងសម្រាកពេលឈឺពនេះ រហតូដល ់៤០ ពា៉ោ ង កនងុមួយឆ្ន ំ។ 

ពម្រកាយព្វើការបាន ៩០ថ្ងៃ អ្នកម្រតូវានសិទ្ធិពម្របើពា៉ោ ងសម្រាក 

ពេលឈឺពនេះ។ 

អ្នកអាចពម្របើសម្រាកពេលឈឺ ពៅពេលអ្នក (ឬ កូនអ្នក, បតី/ 
ម្របេនធ, ឳេុក/ាត យ ឬ ឳេុក/ាត យពកេក) ឈឺ, របសួ ឬ ាន 
ណាតជ់ួបជាមួយពេទ្យ តាម្មេតា។ 
អ្នកអាចពម្របើសម្រាកពេលឈឺពនេះ សម្រាបខ់្លួនឯង ឬ កូនអ្នក 
កនងុករណាីនអ្ំពេើហិងាកនងុម្ររួសារ។ 

និពោជកានបុរគលិក ១១នាក់ព ើងពៅ ម្រតវូផ្តលស់ិទ្ធសិម្រាក 
ពេលឈឺពនេះ ដលន់ិពោជតិ ពោយផ្តល់ម្របាក់ខខ្។ និពោជក 
ានបុរគលិកតិចជាង ១១នាក់ ម្រតូវផ្តល់សទិ្ធឲិ្យសម្រាកពេល 

ឈឺពនេះខដរ ប៉ោុខនតមនិបានម្របាក់។ សមូពមើលេត័ា៌នបខនែម៖  
www.mass.gov/ago/earnedsicktime  

ម្របាកឈ់នួ លការងារបនាា ន ់
454 C.M.R. 27.04(1)

ពបើអ្នកម្រតូវព្វើការ ចាបេ់ី ៣ពា៉ោ ង អ្នកម្រតវូទ្ទ្ួលបានម្របាក់ពា៉ោ ង 

ោ៉ោ ងតិច ៣ពា៉ោ ង មិនពម្រកាមម្របាក់ឈនួ លអ្បបបរា ពបើអ្នក៖ 

 មកព្វើការបនាា ន់ពនាេះ ទាន់ពេលពវលា នងិ

 មិនបានទ្ទ្ួលដំណងឹមនុ ថានងឹម្រតូវព្វើការប៉ោុនាេ នពា៉ោ ង។

ចាបេ់សីទិ្ធដិងឹ ចពំ េះកមេករបពណាត េះអាសនន 
M.G.L. Ch. 149, § 159C

កមេករបពណាះ េះអាសនន នងិ ន្ ក់ងារ (agency) ម្រតូវផ្តលេ់័តា៌ន 

សំខាន់ៗជាក់លាក់ ជាលាយលកខណអ៍្កសរ ដល់អ្នកមុននងឹចាត ់

ការងារឲ្យអ្នកព្វើ។ 

ពដើមបីម្រជាបេត័៌ានបខនែម សមូទាក់ទ្ង នាយកោា នបទ្ោា ន 
ការងារ តាមទ្ូរសេ័ា៖ 617-626-6970 ឬ ពរហទ្េំ័រ 
www.mass.gov/dols.  

ចាបស់ម្រាបក់មេករតាមផ្ាេះ
M.G.L. Ch. 149, § 190

កមេករខដលព្វើការខផ្នកខងទាផំ្ាេះ ជតូសាា ត ពមើលពកេង ោសំល 

ចាតច់ាត់ផ្ាេះសខមបង ពមើលចាស់ៗ ឬ ពសប្ម្របក់ក់ម្របខហល 

ពៅតាមផ្ាេះ ានចាបប់ខនែម ខដលការ រេួកគាតព់ៅកខនលង 

ព្វើការ។  

សម្រាកពេលានអ្ពំេើហងិាកនងុម្ររសួារ 
M.G.L. Ch. 149, § 52E 

 ពបើអ្នក ឬ សាជិកម្ររួសារអ្នក ជាជនរងពម្រគាេះថ្នអ្ំពេើហងិាកនងុ

ម្ររួសារ ការរំពលាភផ្លូវពភទ្ ការរម្រាមចាប់ ឬ ចាបជ់ម្រមិត អ្នក
ានសិទ្ធឈិប់សម្រាក ១៥ថ្ងៃពោយបានម្របាក់ខខ្ ឬ ឈបស់ម្រាក 

 ពោយគាេ នម្របាក់ខខ្ ពៅតាមការចាំបាច់ ដូចខាងពម្រកាម៖

ការខងទាសំុខ្្េ ម្របឹកាពោបល់ ឬ ពសប្ជនរងពម្រគាេះ
មណឌ លសុវតែិ្ េ 

ពមើលខងទា ំឬ ពមើលការខ្សុម្រតូវកូន 

ជំនួយខផ្នកចាប ់ដីការកាការ រ ពៅតុលការ

ចាបព់នេះអ្នុវតត ចំព េះនិពោជកខដលាននិពោជតិចាបេ់ី

៥០ នាក់។

ចាបស់តេីកីារឈបស់ម្រាក ខដលចាបំាច ់

អ្នកានសិទ្ធឈិបស់ម្រាកពោយគាេ នម្របាក់ខខ្ រហតូដល់

២៤ពា៉ោ ង ពរៀងរាល់ ១២ខខ្ សម្រាប់៖ 

សកមេ្ េពៅសាលាពរៀនរបស់កូន

ការណាតជ់ួបពេទ្យ ឬពេទ្យព្េញរបស់កូន
ការណាតជ់ួបពេទ្យរបសស់ាច់ញាតិ ជាមនសុសចាស ់

ឬ ការណាតជ់ួបពផ្សងពទ្ៀត  ក់េ័នធនងឹការខងទា ំ

មនសុសចាស់  

អ្នកានសិទ្ធឈិបស់ម្រាក ពបើនិពោជកាននិពោជិតចាបេ់ ី
៥០នាក់ ពហើយអ្នកបានព្វើការោ៉ោ ងតិច ១,២៥០ ពា៉ោ ងឲ្យ

និពោជតិពនេះ កនងុរយៈពេល ១២ខខ្ចុងពម្រកាយពនេះ។

នពិោជកមនិម្រតវូពរើសពអ្ើង 
M.G.L. Ch. 149, § 105A; M.G.L. Ch. 151B, § 4

ជាទ្ូពៅ និពោជកមិនម្រតវូផ្តល់ម្របាក់ឈនួ លឲ្យអ្នកតិចជាងអ្នក

ឯពទ្ៀត ខដលព្វើការដូចគាន  និង ានពភទ្ពផ្សងេីអ្នកពនាេះពទ្។

និពោជកមនិម្រតូវពរើសពអ្ើង កនងុការពរើសបុរគលិក ឬ ផ្តល់

ម្របាក់ឈនួ ល ឬម្របាក់រងាវ ន ់ឬលកខខ្ណឌ ការងារ ពោយសារ៖

៖ពោយសារ េូជសាសន ៍េណ៌សមបុរ សាសនា ពដើមកំពណើតជាត ិ
សាសន៍ ឬ ខសម្រសឡាយ 

 ពភទ្ (រួមទាងំការានថ្ផ្ាព េះ) ទ្ំពនារផ្លូវពភទ្ ឬ

អ្តតសញ្ញា ណពយនឌ័រ ឬ ការបពចេញមតិ

 េត័ា៌នអ្េំខីហសន ឬ េកិារ្េ

 វ័យ

 ការបពម្រមើកនងុជរួកងទ្័េ

សំណួរអ្ំេមី្របាក់ឈនួ ល នងិ ពា៉ោ ងព្វើការ?

អគ�េម�វ � Andrea Joy Campbell
ខផ្ នកយុតត ិម្៌ការងារ 

្នធាន 

នាយកោា នម្របាក់ឈនួ លេលកមេ នងិ ខផ្នកពា៉ោ ងការងារ

នាយកោា នសតង់ោការងារ រដាា៉ោ សាឈូពសត 

សំណួរ ក់េន័ធនងឹសុខ្្េ និង សុវតែិ្ េពៅកខនលងការងារ? 

រដាបាលសុវតែិ្ េ នងិ សខុ្្េកាងារអាពមរិក (OSHA)

នាយករោា នពម្រគាេះថាន ក់ វិស័យឧសាហកមេអាពមរិក (DIA) 

នាយករោា នសុខ្្េសាធារណៈ រដាា៉ោ សាឈូពសត (DPH) 

សំណួរ ក់េ័នធនឹងការការ ររ្មបឆ្ំងការពរើសពេ ្ើង?

អគ�េម�វ � Andrea Joy Campbell
ខផ្ នកសិទ្ ធេិលរដា 

រណៈកមេការម្របឆំ្ងការពរើសពអ្ើង រដាា៉ោ សាឈូពសត

រណៈកមេការឱកាសពសេើគាន កនងុការងារ ថ្នសហរដាអាពមរិក

�រ ��ល័យ អ

អគ� េម�វ � Andrea Joy Campbell

www.mass.gov/ago/fairlabor

www.mass.gov/ago/fairlabor

M.G.L. Ch. 149, § 52D 



 

 

 

 

 

ច្បាប់ និង បទបបញ្ញត្តិផ្សេងៗ
សារព៊ី 

អគ្គរដ្ឋអាជ្ញា

 បុរគលិកខ្ាុំ និងខ្ាុសំរពសរពសចកតីខណនាពំនេះ 

ពដើមបជីួយអ្នក ឲ្យយល់ដងឹអ្ំេសីិទ្ធខិ្លេះ 

ខដលអ្នកម្រតូវទ្ទ្ួលបាន ពៅកខនលងព្វើការ។ 

កមេករទាងំអ្ស់ ពៅរដាា៉ោ សាឈូពសត 

ានសិទ្ធទិ្ទ្លួបានម្របាក់ឈនួ ល នងិ  

ការការ រដថ្ទ្ពទ្ៀត។ 

ពៅកនងុពសចកតីខណនាពំនេះ អ្នកនឹងទ្ទ្លួ

បានេ័តា៌ន សតអី្េំី៖ 

អ្នកម្រតវូទ្ទ្ួលបានម្របាក់ឈនួ លប៉ោុនាេ ន 

អ្នកម្រតវូពបើកម្របាក់ឈនួ លពៅពេលណា នងិ រពបៀបណា 

េលកមេកុារ 

ពេលឈបស់ម្រាកេីការងារ 
សិទ្ធិកមេករបពណាត េះអាសនន 

និង េត័ា៌នពម្រចើនពទ្ៀត 

ការិោល័យរបសព់យើង េម្រងងឹការអ្នវុតតចាបទ់ាងំពនេះ។ 

ពយើងពម្រតៀមខ្លួនបពម្រមើអ្នកជានិចេ មនិថាអ្នកជាជនអ្ពនាត ម្របពវសន៍

ម្របពភទ្ណាពនាេះព ើយ។ សូមទាក់ទ្ងពយើងខ្ាុំ ម្របសិនពបើអ្នក 

ានសំណួរ អ្េំចីាបទ់ាងំពនេះ ឬអ្េំសីិទ្ធិរបសអ់្នក ឬ ចងោ់ក់ 

 កយបណត ឹង។ អ្នកអាចោក់ កយបណត ឹង ពៅការោិល័យខ្ាុ ំ

ពទាេះបអី្នក បានយល់ម្រេម ទ្ទ្ួលយកម្របាក់ឈនួ ល តិចជាងម្របាក់ 

ឈនួ លទ្ូពៅ និង ពទាេះបីអ្នកបានយល់ម្រេម ថានឹងមនិបតងឹ 

និពោជកអ្នករួចពហើកតី។ 

អ្នកអាចពបើកពមើលពរហទ្េំ័ររបស់ពយើង ឬ ទ្ូរសេ័ាមកពលខ្ 

Hotline សម្រាបយ់ុតតិ្មក៌ារងារ។ 

ខផ្នកយុតតិ្មក៌ារងារ 

ពយើងពម្រតៀមខ្លួនជានិចេ ពដើមបបីពម្រមើអ្នក។ 

អគ�េម�វ � Andrea Joy Campbell

ម្របាកឈ់នួ លអ្បបបរា 

ពៅរដាា៉ោ សាឈូពសត កមេករទាងំអ្ស់ ម្រតូវសនេតថាជា 

និពោជតិ និង កមេករពសាើរទាងំអ្ស ់ម្រតូវខតទ្ទ្ួលម្របាក់ឈនួ ល 

អ្បបបរាទាប។ សមូពមើលតារាងខាងពម្រកាម ។ 

កមេករខដលទ្ទ្លួបានម្របាក់្ បី 

អ្នករងច់ាបំពម្រមើពភាៀវ អ្នកចាក់ម្រសា និង កមេករខដលបពម្រមើ 

ពភាៀវពោយផ្ទា ល ់និង ទ្ទ្លួបានម្របាក់្ីប អាចទ្ទ្ួលបាន 

ម្របាក់តាម“អ្ម្រតាពសប្”តាមពា៉ោ ង។ សមូពមើលតារាង 

ខាងពម្រកាម។ អ្ម្រតាពនេះ ទ្ទ្ទ្ួលបានម្របសិនពបើ៖ 

កមេកររកម្របាក់្ីបបានពលើសេី ២០ ដុលាល រ កនងុមួយខខ្  

ម្របាក់្ីបជាម្យមតាមពា៉ោ ង បូកអ្ម្រតាពសប្តាមពា៉ោ ង 

ខដលបខនែមពលើម្របាក់ឈនួ លអ្បបបរា។ 

និង 

អ្នកម្ររប់ម្ររង ពមការ នងិ ាេ សក់់ង មនិម្រតូវយកចំខណក 

ម្របាក់្ីបរបសអ់្នក ជាោច់ខាត។ 

ម្របាក់្ីប នងិ តថ្មលពសប្បខនែម ខដលានពលើ វិកយយបម្រត ម្រតូវឲ្យ 

ពៅបុរគលិកខផ្នកបពម្រមើ អ្នកចាក់ម្រសា ឬ និពោជិតខដលបពម្រមើ 

ពសប្ពផ្សងពទ្ៀតប៉ោពុណាណ េះ ពៅតាមពសប្ខដលនិពោជតិាន ក់ៗ 

។
បានផ្តល់។ ម្របាក់្ីបរមួ អ្នុញ្ញា តឲ្យព្វើបានសម្រាបប់ុរគលិក 

បពម្រមើពសប្ អ្នកចាក់ម្រសា នងិនិពោជតិបពម្រមើពសប្ឯពទ្ៀត។ 

ម្របាក់ខខ្ (ឬម្របាក់ឈនួ ល)របស់អ្នក ម្រតូវបចេូលទាងំម្របាក់ពា៉ោ ង 

ទាងំអ្សខ់ដលអ្នកបានបំពេញ រមួទាងំម្របាក់្ីប ម្របាក់ឈប ់

ម្របាក់សម្រាកបុណយ ខដលសនាឲ្យ និងម្របាក់កថ្ម្រមពជើងសារ។ 

បុរគលិកព្វើការតាមពា៉ោ ង ម្រតូវពបើកម្របាក់រាល់សបាត ហ៍ ឬ 

េីរសបាត ហព៍បើកមតង។ ថ្ងៃកំណតម់្រតូវពបើកម្របាក់ឈនួ ល រឺ  

៦-៧ថ្ងៃ ពម្រកាយរយៈពេលម្រតូវពបើកម្របាក់ ម្រតវូបិទ្បចេប ់
អាម្រសយ័ពលើចំនួនថ្ងៃ ខដលនិពោជតិ បានព្វើការពៅកនងុរយៈ 
មួយសបាត ហក៍នលងពៅ។ 

និពោជតិខដលឈបព់្វើការ ម្រតូវពបើកម្របាក់ខខ្ម្ររប់ចំននួ ពៅថ្ងៃ  
ពបើកម្របាក់ឈនួ លជាពទ្ៀងទាត់ ឬ ម្រតូវពបើកពៅថ្ងៃពៅរប៍នាា ប ់
(ម្របសិនពបើ) គាេ នកាលកំណតព់បើកម្របាក់ពទ្ៀងទាត់។ និពោជតិ 
ខដលម្រតវូបានបចឈបេ់កីារងារ ឬ រំសាយ ម្រតូវពបើកម្របាក់ឈនួ ល 

ម្ររប់ចំននួ ពៅថ្ងៃចុងពម្រកាយថ្នការងារ។ 

ពា៉ោ ងខដលបានព្វើការ 

ពា៉ោ ងខដលបានព្វើការ ឬ “ពា៉ោ ងព្វើការ” បូកបចេូលពា៉ោ ងទាងំ

អ្ស ់ខដលអ្នក៖ 

ម្រតូវខតបំពេញការងារពៅការោា ន ឬ ទ្តីាងំពផ្សងពទ្ៀត 

និង  

កខនលងព្វើការ ពៅមនុ ឬ ពម្រកាយពវនព្វើការ្មេតា។ 

និពោជកគាេ នសទិ្ធកិាតម់្របាក់ឈនួ លេីអ្នក ពដើមបយីកពៅសងថ្ងល

ចំណាយពលើការពម្របើម្របាសរ់បសស់ម្រាបប់ំពេញការងារទ្ូពៅ
ដូចជាសាា រៈផ្គត់ផ្គងស់ម្រាប់ការងារ ឬ ការខ្ូតឧបករណ។៍
ចាបក់ម្រមិតចំនួនទ្ឹកម្របាក់ជាក់លាក់ ខដលនពិោជក អាចកាត់
េអី្នកសម្រាបថ់្ងលមហបូអាក់រ នងិ ការសាន ក់ពៅ។

និពោជកមិនម្រតូវោក់ទ្ណឌ កមេ ឬ ពរើសពអ្ើសអ្នក ពោយសារខត 

អ្នកអ្នុវតតសិទ្ធរិបសអ់្នកពនាេះព ើយ។ 

ចាបព់នេះ ម្រតូវអ្នុវតតចំព េះកមេករទាងំអ្ស ់មិនថាកមេករពនាេះ 

ានសាែ ន្េអ្ពនាត ម្របពវសន៍ ោ៉ោ ងណាពនាេះព ើយ។ ម្របសនិ 
ពបើនិពោជករាយការណ៍ ឬ រម្រាមរាយការណអ៍្េំីកមេករ 

គាេ នលខិ្ិតសាន ម ពៅកាន់អាជាា ្រអ្ពនាត ម្របពវសន៍ ពោយសារខត 
ការបតងឹអ្េំកីាររំពលាភសទិ្ធណិាមយួ និពោជកពនាេះអាចរងការ 

ការផ្តនាា ពទាស និង/ឬ េិនិិ័យឲ្យផ្តលស់ំណងរដាបបពវណី។ 

េត័ា៌នអ្ំេបីងាយ នថ់្ដពបើកម្របាកឈ់នួ ល 

កនងុបងាយ ន់ថ្ដពបើកម្របាក់ឈនួ លអ្នក ម្រតូវានេត័ា៌នខាងពម្រកាម៖ 

ព េ្ េះអ្នក នងិ ព េ្ េះនិពោជកអ្នក 

ថ្ងៃពបើកម្របាក់ឈនួ ល (ខខ្ ថ្ងៃ នងិ ឆ្ន ំ) 
ចំនួនពា៉ោ ងខដលបានព្វើការ កនងុរយៈពេលខដលម្រតូវពបើក

ម្របាក់

ម្របាក់ឈនួ ល នងិ ចំននួម្របាក់ឈនួ លកនងុមួយពា៉ោ ងៗ 

រាល់ការកាតម់្របាក់ឈនួ ល ឬ តពមលើងសម្រាបរ់យៈពេល 

ខដលម្រតវូ

ខដលម្រតវូទ្ូទាតម់្របាក់ឈនួ លពនាេះ។ 

និពោជកអ្នកមិនអាចរិតម្របាក់ ថ្ងលពចញបងាយ ន់ថ្ដពបើកម្របាក់។

ម្របាក់ម្របាក់
អ្នកានសទិ្ធសិុំពមើលេ័តា៌នអ្េំមី្របាក់ឈនួ លរបសអ់្នក

ពៅពេលពវលា នងិ ទ្ីកខនលងសមម្រសបណាមួយ។ 

ពេលសម្រាកទ្ទ្លួទានអាក់រ 

និពោជតិពសាើរខតទាងំអ្ស់ ខដលព្វើការចាបេ់ី ៦ពា៉ោ ង ម្រតូវាន

ម្របាក់ម្របាក់

សិទ្ធឈិប់សម្រាក ៣០ នាទ្ី ពដើមបហីូបអាក់រ។ កនងុពេល 
សម្រាកពនេះ អ្នកមិនម្រតូវព្វើការអ្វទីាងំអ្ស់ និង ម្រតវូានសិទ្ធ ិ

ពចញេីកខនលងការងារបាន។ ពា៉ោ ងសម្រាកពនេះ អាចមិនបាន 

ម្របាក់ឈនួ ល។ 

អ្នកអាចសុខ្ចិតតព្វើការពេលសម្រាកហបូអាក់រពនេះ។ ប៉ោុខនត 

កមេករវយ័ពម្រកាម១៨ ឆ្ន ំ 

និពោជកទាងំអ្ស់ កនងុរដាា៉ោ សាឈូពសត ម្រតូវអ្នុវតតតាមចាប ់

ពបើម្រេមព្វើការ រឺទាល់ខតទ្ទ្ួលបានម្របាក់ឈនួ ល។ 

រដា នងិចាបជ់ាតិ សម្រាបន់ិពោជតិអាយុពម្រកាម ១៨ឆ្ន ំ។ 
ចាបទ់ាងំពនេះ ខចងេីពេលពវលា ទ្ីកខនលង នងិរយៈពេលអ្នតី ិ
ជនអាចព្វើការបាន នងិ ការងារេួកគាតម់ិនអាចព្វើបាន។ 
កមេករពម្រកាម ១៨ឆ្ន ំទាងំអ្ស់ ម្រតូវានលិខ្តិអ្នុញ្ញា តព្វើការ។ 

នពិោជតិានសទិ្ធបិះងឹ

អ្នកានសទិ្ធិបតងឹនិពោជករបស់អ្នក ចំព េះការរំពលាភប ំន 
ពសាើរខតទាងំអ្ស់  ក់េន័ធនឹងចាបស់តេីមី្របាក់ឈនួ ល និង ពា៉ោ ង។ 
និពោជតិអាចោក់ កយបតឹងជាឯកជន ឬ ោក់ជាម្រកុម ម្របសនិ 
ពបើេួកគាតា់នបណត ឹងម្រសពដៀងគាន ។ និពោជិតខដលបតឹងឈន េះ 
នងឹបានម្របាក់ឈនួ លមកវញិ នងិ ថ្ងលខ្តូខាតរុណនងឹបី នងិ ថ្ងល 
ពមធាវើ និង ថ្ងលម្របោបក់តីពៅតលុាការ។ 

សំខាន់! ការពផ្តើមោក់បណត ងឹ ានកាលកំណតត់ងឹរុ៉ឹង ជាទ្ូពៅ 

រឺបីឆ្ន ំពៅពម្រកាយការប ំនពកើតព ើង។ 
សំណួរ? ការតតាងំកតីពៅតលុាការ រឺជាពរឿងសេរុសាេ ញ។ សមូ 
ពបើកពមើល៖ www.mass.gov/ago/fairlabor ឬទាក់ំទ្ង 
ខផ្នកយុតតិ្មក៌ារងារ៖ 617-727-3465។ 

អ្នកម្រតវូទ្ទ្ួលម្របាក់ឈនួ ល ោ៉ោ ងតិច ១,៥ រុណនងឹអ្ម្រតាម្របាក់ 

ឈនួ ល្មេតា កនងុមួយពា៉ោ ង រហូតដល ់៤០ ពា៉ោ ងមួយសបាត ហ៍។ 

សម្រាប់កមេករ រឺ ១,៥ រុណនងឹម្របាក់ឈនួ លអ្បបបរា។ 
ពលើកខលង៖ ការងារ នងិ កខនលងព្វើការខ្លេះ រឺទ្ទ្ួលការអ្នុពម្រគាេះ 

ចំព េះការព្វើការបខនែមពា៉ោ ងពនេះ។ 

M.G.L.Ch.151, §§ 1A and 1B

M.G.L.Ch. 149, § 150; M.G.L. Ch. 151, §§ 1B and 20

ម្របាកឈ់នួ លបខនែមពា៉ោ ង 

M.G.L. Ch. 151, §§ 1, 2, and 2A 

M.G.L. Ch. 151, §7; M.G.L. Ch. 149, § 152A 

M.G.L. Ch. 151, §§ 1A and 1B 

ការទ្ទូាតម់្របាកឈ់នួ ល 

ការកាតម់្របាកឈ់នួ ល 

M.G.L. Ch. 149, § 148 

454 C.M.R. 27.02 

M.G.L. Ch. 149, § 148 

M.G.L. Ch. 149, § 148A; M.G.L. Ch. 151, § 19
នពិោជកមនិម្រតវូសងសកឹ 

M.G.L. Ch. 149, § 148; M.G.L. Ch. 151, § 15

 

M.G.L. Ch. 149, §§ 100 and 101
 

M.G.L. Ch. 149, §§ 56 –105


