
ពេលពេលាទូទាត់ប្រាក់
និយោជិតតតរូវតតទទួលបានតបាក់ឈ្ួលយេញយលញ ោ៉ាងយោចណាស់យ�ៀងរាល់ 16 ថ្ងៃម្តង។  
និយោជិតតតរូវតតជូនដំណឹងអំេីកា�កាត់បន្ថយតបាក់យបៀវត្ស� ៍ឬ តបាក់ ឈ្ួល  ក្នុង�យៈយេល ោ៉ាង 
យោចណាស់ មួយថ្ងៃ មនុន កា�ផ្លា ស់ប្តូ�យោះ ។

ការទូទាតប់្រាក់កមប្រៃ 
និយោជិតតដលឈប់យ្វើកា� តតរូវតតទទួលបានតបាក់ឈ្ួលយេញយលញ យៅ ថ្ងៃ យបើក តបាក់ តែ បោទា  ប់  
ឬក្នុង  �  យៈយេល េី�សបា្ត ហ៍ យោលគឺ យេល យវលា ណា មួយ តដល តបតេឹត្តយៅ ដំបូ ង យគ ។ យនះ ក៏ អាច 
នឹង �មួបញូ្លផងតដ�នូវ កា�ទូទាត់ តបាក់ កថតម ប តន្ថម  សតរា ប់ថ្ងៃ ឈប់សតរាក និង/ឬ ចបាប់ ឈប់ 
សតរាក យោយ ទទួល បាន    តបាក់  កថតម  តដល រានសិទ្ិ ទទួលបាន  តបសិនយបើរានតចង យៅ ក្នុង 
យោល នយោបាយ �បស់  តករុម ហ៊នុន ឬយៅ ក្នុង កា� អននុវត្ត ជាក់ តស្តង។

កិច្ចប្េរៃពប្េៀងរិៃនព្មើភាេ
និយោជកមិនអាចតតមរូវឲ្យនិយោជិតបង់តបាក់  សតរាប់កា�ខាតបង់ ដូច ជា  ទំនិ ញ ែូច បាក់ តបក   
មូលប្បទានប័តត ឥតសាច់តបាក់  ឬ វកិ្កយប័តត តដលមិន បានប ង់ យោ យ អតិ្ិជន យហើយក៏មិន 
តតមរូវ ចំាបាច់  សតរាប់ឯកសណាឋា ន េិយសស  និង ឧបក� ណ៍   ោណិជ្ជកម្ម មួយ ចំនួនយោះតដ� ។ 

ព៉ោង្ប្៉ក
និយោជិតភាគយតចើន តតរូវតតបានផ្តល់ជូនយរា៉ា ងសតរាក 30 ោទី យោយទទួល បាន តបាក់ កថតម ឬ 
យរា៉ា ងសតរាក យោយ មិនទទួលបានតបាក់កថតម បោទា ប់េីយ្វើកា� 6 យរា៉ា ង។

រា្ត យតដលបំយៅយោះកូន តតរូវតតផ្តល់យរា៉ា ងសតរាកយោយមិនទទួលបានតបាក់ កថតម ឬ តតរូវ  បាន 
អននុញ្ញា ត ឲ្យយតបើយរា៉ា ង សតរាក យោយទទួលបានតបាក់កថតម ឬយរា៉ា ង សតរាក  ទទួ ល   ទាន អាោ�  
�បស់េួកយគ  យដើម្បីបយញ្ញទឹកយោះ។ និយោជក តតរូវ តត ែិត ែំតបឹង តតប ង    ោ៉ាង សមសសប យដើម្បី 
ផ្តល់បនទាប់ ឬទីតំាងសាអា ត  យតរៅេីប នទាប់  ទឹក  ជាកតនលាង តដល អាច បយញ្ញ   ទឹកយោះបាន។

ចបាប់ឈប់្ ប្៉កថែទាំប្្រួសារនិងេយារាលជំងឺ
និយោជិតតដលបានយ្វើកា��យៈយេល 12 តែចនុងយតកាយ យៅកតនលាងយ្វើកា�តដលរាននិយោជិត 
ចាប់េី 15 ោក់ យ�ើង យៅ អាចរានចបាប់ឈប់សតរាក�ហូតដល់ 10 សបា្ត ហ៍ យោយ ទទួល បាន 
តបាក់កថតម ឬយោយមិនទទួល បាន តបាក់ កថតម ក្នុង�យៈយេល 2 ឆំ្្ សតរាប់៖ 

 � កា�ផ្តល់កំយណើ តកូន ឬកា�ស្មនុំកូន ឬកូន�បស់ថដគូ អនីតិសង្វាវ ស។

 � ជំងឺ្ងៃន់្ងៃ��បស់និយោជិត ឬសរាជិកតគួសា�ផ្ទា ល់�មួទំាងថដគូ អនីតិសង្វាវ ស

 � កា�ប�ច្ិាគស�រីាងគ

 � ម�ណភាេ ឬសា្ថ នភាេសនុែភាេ្ងៃន់្ងៃ�បស់សហេ័ទ្  និយោជិត ថដគូ អនី តិសង្វាវ  ស 
ឪ េនុករា្ត យ ឬកូន  តបសិនយបើ វា យកើត យ�ើង ែណៈយេលតដលសហេ័ទ្  ថដ គូ អនីតិ 
សង្វាវ    ស ឪេនុករា្ត យ ឬកូន កំេនុងបំយេញកាតេវកិច្កា�ង្វា�។

 � ជំងឺ្ងៃន់្ងៃ� ឬម�ណភាេ�បស់បងបអាូនបយង្កើតណារ្ាក់តដល�មួចំតណ កយៅក្នុងកា� 
�ស់  យៅ �មួ ោ្ និងកា� យ�ៀប ចំ  ហិ�ញញាវត្ថនុ �មួ ោ្ ជាមួយបនុគគលិក ។ 

(ចបាប់ ឈប់សតរាក ត្ទំា   តគួសា � និង  េយាបាល ជំងឺ�បស់សហេ័ន្ គឺ រាន ភាេ ែនុសោ្ សូមទូ�សេទា មក 
យលែ 866-487-9243 សតរាប់េ័ត៌រានបតន្ថម។)

ចបាបឈ់ប់្ ប្៉ក្ប្៉បជ់នរងពប្រោះមនអំពេើហិងសាការបំពារបំពានការបំពារបំពានផ្ូេពេទឬការឈ្បតារៃដាន
តតរូវតតអននុញ្ញា តតាមកា�យស្ើសនុំ តបសិនយបើនិយោជិត (ឬកូន ឪេនុករា្ត យ ឬសហេ័ទ្ �បស់ និយោ  ជិត) 
ជាជន�ងយតោះ ថន អំយេើហិងសា កា�បំោ�បំោន កា� បំោ�បំោនផលាវូយេទ ឬឈលា ប តា ម  ោន  ឬ ស ក ម្ម 
ភាេណាមួយ តដលអាចោំតទដល់  បទបញ្្ជ  សតរា ប់កា�កា� ោ� យតកាម យស ច  ក្តី  េន្យ ល់ យលើ  រា តតា  
19-A ថន ចបាប់លក្ខន្តកិតដលបាន តកសតមលួ យោយ �ដឋា Maine,   c. 101 យហើ  យ និយោ ជិត តតរូវ កា� 
យេល យវលាយដើម្ប៖ី

 �  យ�ៀបចំ និងចូល�មួនីតិវ ិ្ ី�បស់តនុលាកា� ឬ

 �  ទទួលកា�េយាបាលយវជ្ជសាស្រ្តស្ត ឬ

 �  ទទួលបានយសវាកម្មតដលចំាបាច់យដើម្បី យោះ សសាយ បញ្ា  វបិត្តិ ។

្ុំចបាបព់�ើរៃី្បពៅពរៃើលថែប្្រួសារ
តបសិនយបើយោលនយោបាយ�បស់និយោជក ផ្តល់កា�ឈប់សតរាកេីកា�ង្វា�យោយទទួល 
បាន តបាក់កថតម និយោជិតតតរូវ តត ទទួលបានកា�  អននុញ្ញា តឲ្យយតបើតបាស់ កា� ឈប់ សតរាក �ហូត 
ដល់យៅ 40 យរា៉ា ង ក្នុង�យៈយេល 12 តែ  យដើម្បីត្�កសា សរាជិក តគួសា�ផ្ទា ល់ តដលរានជំងឺ ។

ចបាបឈ់ប់្ ប្៉កពដាយទទួលរានប្រាក់កមប្រៃថ�ល៉ន្ិទ្ិទទួលរាន(៉នប្ប្ិទ្ភាេចាបេ់ីមែងៃទី01ថែរៃករាឆ្នា 2ំ021)
និយោជកតដលជួលនិយោជិតមកបយតមើកា�ង្វា� យតចើនជាង 10 ោក់ យៅក្នុងយេលយ្វើកា� ្ ម្ម  តា និង 
ជា  តបចំា ក្នុង�យៈ យេល   យលើស េី 120 ថ ង្ៃយៅក្នុងឆំ្្តបតិទិន ណាមួយ  នឹង អននុញ្ញា  ត ឲ្យ   និយោ ជិត រ្ា  ក់  ៗ   
ទទួលបានចបាប់ឈប់ សតរាក យោយ ទទួលបាន    តបាក់កថតម តដល  រា ន  សិទិ្   ទទួល  បាន តផអា ក   យលើ 
តបា ក់ឈួ្លមូលោឋា ន�បស់និយោជិត។ និយោជិតរា នសិ ទិ្ ទទួ ល បាន ចបាប់   ឈប់សតរា ក   យោ យ   
ទទួលបានតបាក់កថតមមួយយរា៉ាងេីនិយោជក រ្ាក់ យ�ៀង រា ល់  យេ ល    បំ យេ ញ កា� ង្វា �    40  យរា៉ា  ង  ម្តង  
យោ លគឺ  ទទួលបាន �ហូតដល់  40 យរា៉ាង ក្នុង មួយ  ឆំ្្ កា� ង្វា� ។ ចបា ប់ឈប់ សតរាក បងគ� ចា ប់ យផ្តើ ម   
អននុវត្ត យៅយេលចា ប់យផ្តើម យ វ្ើ កា�ង្វា� ប៉ានុតន្ត   និយោ ជ ក   មិន តតរូវ  បាន ត តមរូវ  ឲ្យ ផ្ត ល់ កា�   អននុ ញ្ញា  ត យៅ  យលើ 
កា�   យតបើតបា ស់  ចបាប់ ឈប់ សតរាក  យោះ យទ  មនុន យេ ល  តដ លនិ យោជិ ត តតរូ វ បាន និយោ ជក � ូប  យោះ    
ជួល   ឲ្យ  មក បយតមើ កា�ង្វា �   �យៈយេ ល 120 ថ ង្ៃ  ក្នុង  អំ�នុង  យេលមួ យ ឆំ្្  ។

ឥណទានេន្ពលើប្រាក់ចំណូលថ�លទទួលរាន
និយោជិតអាចរានសិទិ្ទទួលបានឥណទានេនយ្លើតបាក់ចំណូលតដលទទួលបាន�បស់សហេ័ន្  
និង�ដឋា។ និយោជិតអាចោក់ោក្យយស្ើសនុឥំណទានេនយ្លើលិែិតតបកាសេនយ្លើតបាក់ចំណូល�ប ស់  
និយោជិត។

្ គ៉ា ល៖់ និយោជិកយៅក្នុង�ដឋា Maine ក៏អាចនឹង ទទួលបាន កា�រា៉ាប់�ងយតកាម Federal Fair La b o r  
Standards Act (ចបាប់ស្តេីីស្តង់ោកា�ង្វា�យស្មើភាេ ោ្ �បស់ សហេ័ន)្ ផងតដ� ។ ស តរា ប់ េ័  ត៌ រា  ន 
បតន្ថម សូមទាក់ទង U.S. Department of Labor Wage and Hour Offic e  (កា �ោិ ល័ យ  ថន      តកសួង 
កា� ង្វា�  តបាក់ កថតម  និងយរា៉ាង កា�ង្វា� �បស់  សហ�ដឋាអាយម�កិ) តាម �យៈ យល ែ 866 - 4 8 7 - 9243។ 

កា�ង្វា�តាមឆនទាៈ - យៅយតកាមចបាប់�បស់�ដឋា Maine និយោជិតតាមឆនទាៈ  តតរូវបានបញ្ឈប់ េី កា�ង្វា� យោយ យហតនុផល ណា មួយ  តដល មិន  តតរូវ
បានោមឃាត់ជាេិយសសយោយចបាប់។ ក�ណីភាគយតចើន អក្គឺ ជានិ យោជិតតាមឆនទាៈ  យលើ ក   តលងតតអក្ តតរូវ បានរា៉ា  ប់�ង យោ យ  កិច្ តេម 
យតេៀង  ច �ចាជាសមូហភាេ ឬកិ ចស្នយា យផ្សង យទៀត តដល កំណត់ យលើ កា�  បញ្ឈ ប់េីកា�ង្វា�យោះ ។ តបសិនយបើអ្ក រាន សំ ណួ  � អំេី កា� ង្វា � 
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បទបញ្ជា ការងារ
ចបាប់�បស់�ដឋា Maine (យសចក្តី  

េន្យ ល់ រាតតា 26 ថន ចបា  ប់  លក្ខន្តិ ក    

តដលបាន តកសតមួ ល  យោ យ  �ដឋា 

Maine  § 42-B) តតមរូវ ឲ្យ  និយោជ ក 

តគ ប់�បូ ោក់ប័ណ្ណតបកា ស  យនះ 

យៅ  កតនលាងយ្វើកា�តដល បនុគគលិ ក 

អាច ង្វាយសសួល យមើលយ�ើញ។

ចបាប់កា�ង្វា��បស់�ដឋា Maine ផ្តល់កា�កា�ោ�ដល់អក្តដលយ្វើកា�យៅ�ដឋា   Maine។  Mai n e  
Department of Labor (ោយកោឋា នកា�ង្វា�ថន�ដឋា Maine) តគប់តគងយលើ ចបា   ប់    ោ ោ  តដល 
និយោ ជក ទំាងអស់ តតរូវ តត  អននុវត្តតាម ។ អក្តំណាងោយកោឋា ន តតតួ  េិនិត្យ   យមើ ល កតនលា ង 
យ្វើ កា� យដើម្បីធាោឱ្យរានកា�អននុយលាមតាមចបាប់។ កា�យកាះ យៅ  និង   កា�ផ្ក េិន័ យ   
អា  ច  នឹ ង តតរូវបាន តបគល់  ជូនយៅដល់ និយោជក តដល មិន យោ�តាម ចបា ប់   ។
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សសា យ  ជាផលាវូកា�មួយចបាប់  អាចនឹង ទទួលបានេី Department of Labor, Burea u  of  
Labor Sta nd ards (កា�ោិល័យស្តង់ោកា�ង្វា�ថនតកសួងកា�ង្វា�) យោយទូ� សេទា  យៅ  
207-623-7900។ (ចបាប់យនះក៏រានយៅយលើយគហទំេ័��បស់កា�ោិល័យផងតដ�។)
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