
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

    ច្បាបក់ារងារពាក់ព័ន្ធនឹ្ងជំងឺ COVID-19 
 

 

 

ការសម្រាកពីការងាររបស់រដ្ឋមេន្ មដ្ើេបីមេើលថែទអំ្នកជេង ឺ ន្ិងបុគ្គលថដ្លរងផលប ៉ះពាល់បណ្តា លពី
ស្ថា ន្ភាពអាសន្ននន្សុខភាពស្ថធារណៈ គ្របដណ្ត ប់ចំព ោះនិពោជិកដដលរងផលប ោះ លព់ោយខ្ល នួឯង ឬអ្នកដដលគ្រូវ
ព ើលដែទសំមាជិកគ្រួសារសាច់ញារិជិរ ដដលរងផលប ោះ ល់ពោយសារសាា នភាពអាសននននសុខ្ភាពសាធារណ្ៈ ។ 

ការរងផលប ោះ ល់ពីសាា នភាពអាសននដផនកសុខ្ភាពសាធារណ្ៈ មានន័យថាអ្នកព ោះកំពុងទទួលការពាបាល 
ឬកំពុងសា ិរកន ុងការឃំុខ្ល នួ ឬបំដបកខ្ល នួឆ្ងា យពីអ្នកដនទ  កន ុងចំពោ វវ ធី ីពផងងទពទតរ ។ រគ្ ូវការសំុចាប់សគ្មាកការងារ 
គ្រូវទក់ទងនិពោជក ពៅតា គ្កបខ័្ណ្ឌ ពពលពវលាដដលស រ យ ួយ ។ 

ការសំុចាប់សគ្មាកពនោះ អាចពៅទទួលបាន ឬ ិនទទួលបានគ្បាក់ឈ្ន លួ ។ ការពលើកដលងរឺមានចំព ោះនិពោជិករដឋ 
ដដលមានរួ ទធីា ចំព ោះសុខ្ភាពសាធារណ្ៈ និងសុវរា ិភាព គ្ព ទងំនិពោជិកដដលការសុំចាប់សគ្មាកការងារ អាច
បោត លឲ្យមានផលលំបាក ាីន់ ាីរ  ំឲ្យនិពោជកគ្រូវការ់បនាយទំហគំ្បរិបរត ិការភារកិចច ។ 

ចាប់វ សម្រាកពីការងារមោយស្ថរម្រគួ្ស្ថរាន្ជំងឺរបស់រដ្ឋមេន្ រឺសគ្មាប់ពគ្បើចំព ោះនិពោជិក ដដលកំពុងព វី ើការឲ្យ
និពោជករបស់ខ្ល នួ ោ ងពោចោស់ចំនួន 12 ដខ្ជាប់ទគ្នន  ។ និពោជិកអាចមានសិទធិទទួលបាននែាឈ្ប់សគ្មាក
ការងាររហូរដល់ 10 សបាត ហ៍ ចំព ោះនែាព វី ើការ ននការងារោ ួយដដលការ រ ិនឲ្យការ់គ្បាក់ឈ្ន លួពលើការ
សគ្មាកការងារពោយសារគ្រួសារមានជំងឺ កន ុងចំនួនពីរឆ្ងន ំោ ួយ ។ ពទោះជាោ ងោក៏ពោយ 
ចំព ោះនិពោជកោដដលមាននិពោជិកពគ្កា  15  ក់ ដដលជានិពោជិកអ្ចិន្នតយ៍គ្បចំកដនែងព វី ើការ គ្រូវទទួលបាន
ការពលើកដលង ។ និពោជកអាចអ្នុញ្ញា រឲ្យសគ្មាកពីការងារពោយពៅទទួលបានគ្បាក់ឈ្ន លួ ពៅតា ការសពគ្ ច
របស់ខ្ល នួ ។ 

ចាប់វ សម្រាកពីការងារមោយស្ថរម្រគួ្ស្ថរាន្ជំងរឺបស់រដ្ឋមេន្ បានដចងថា គ្បសិនពបើនិពោជកអ្នុញ្ញា រឲ្យ
និពោជិករបស់ខ្ល នួសគ្មាកពីការងារពោយពៅទទួលបានគ្បាក់ឈ្ន លួ ពពលព ោះភារីនិពោជក គ្រូវអ្នុញ្ញា រឲ្យនិពោជិក 
អាចពគ្បើនែាសគ្មាកទទួលបានគ្បាក់ឈ្ន លួ ពដើ បផីតលក់ារដែទសំមាជិកគ្រួសារជាសាច់ញារិជិរ ដដលមានជំងឺ ។ ចាប់ពនោះ 
ផតល់សិទធិឲ្យនិពោជិក អាចពគ្ជើសពរ ើស ថាខ្ល នួនឹងពគ្បើនែាសគ្មាកគ្បពេទោ គ្បសិនពបើនិពោជកផតលជូ់ននូវ
ពហុអ្រាគ្បពោជន៍ដល់និពោជិក (ដូចជាសគ្មាកពោយសារជំងឺ សគ្មាកលំដហកាយ ឬសគ្មាកពោយសារភារកិចចផ្ទា ល់ខ្ល នួ) 
ជា ួយនឹងដដនកំណ្រ់ ។ ខ្ែ ឹ សារននចាប់កន ុងដផនកពនោះ រឺ ិនអាចពគ្បើបានចំព ោះជំងឺរបស់និពោជិកព ើយ 
ដដលសាា នភាពពនោះ រឺនិពោជករគ្ ូវឲ្យនិពោជិកគ្រូវពគ្បើនែាសគ្មាកពោយសារមានជំងឺ ។ 

អ្ងគភាពជំនួញដដលមានទំហំីំ ដដលមាននិពោជិកចំនួន 50  ក់ ឬពគ្ចើនជាងពនោះ ក៏គ្រូវសា ិរពគ្កា អំ្ោចចាប់
របស់សហព័នធសត ីអំ្ពីការសគ្មាកពីការងារពោយសារគ្រួសារមានជំងឺ (FMLA, Family and Medical Leave Act) ដដរ ។ 
ចំណុ្ចពនោះ រឺនិពោជិកអាចទទួលបានការសគ្មាកចំនួន 12 សបាត ហ ៍ពោយ ិនទទួលគ្បាក់ឈ្ន លួ ចំព ោះសាា នការណ៍្ោ ួយដដល
សា ិរពគ្កា ខ្ែ ឹ សារននចាប់ពនោះ ។ និពោជកអាចអ្នុញ្ញា រឲ្យសគ្មាកពកីារងារពោយពៅទទួលបានគ្បាក់ឈ្ន លួ ពៅតា 
ការសពគ្ ចរបស់ខ្ល នួ ។ 

សំណួរ ថដ្លមោទសួរញឹកញាប់របស់ម្រកសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរកិ (U.S. Department of Labor) សា អី្ំពីច្បាប់ FMLA របស់
សហព័ន្ធ ៖  
https://www.dol.gov/agencies/whd/fmla/pandemic  

ចាប់ សម្រាកពីការងារមោយមៅទទួលបាន្ម្របាកឈ់្ន លួរបសរ់ដ្ឋមេន្ រឺ ិនទន់ចូលជាីរមានព ើយ រហូរដល់នែាទី 1 
ដខ្ ករា ឆ្ងន ំ 2021 ។ ពពលចូលជាីរមាន ចាប់ពនោះ នឹងផតលឱ់កាសឲ្យនិពោជកិ អាច ទទួលបានការសគ្មាករហូរដល់ 40 
ពមា ងពោយទទួលបានគ្បាក់ឈ្ន លួ ពោយអាគ្សយ័ពលើចំនួនពមា ងដដលខ្ល នួព វី ើការឲ្យនិពោជកព ោះ ។ 

ជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹ្ងការងារ - គ្បសិនពបើជំងឺព ោះ ក់ព័នធនឹងការងារ និពោជិក និងនិពោជក គ្រូវពិពគ្គ្នោះពោបល់ជា ួយនឹង
រណ្ៈគ្រប់គ្រងដផនកសំណ្ងទូទរ់ពលកររដឋព ន (Maineវ Workers’វ Compensationវ Board)វ ។ សគ្មាប់ព័រ៌មានបដនា អំ្ពី
រណ្ៈគ្រប់គ្រងដផនកសំណ្ងទូទរ់ពលករ សូ ចូលពៅកាន់  https://www.maine.gov/wcb/  

 
 
សគ្មាប់ព័រ៌មានបដនា សូ ចូលពៅកាន់  https://www.maine.gov/labor/bls/index.shtml  

 
 
 
ដខ្កកកោ ឆ្ងន ំ 2020 

https://www.dol.gov/agencies/whd/fmla/pandemic
https://www.maine.gov/wcb/
https://www.maine.gov/labor/bls/index.shtml


 

 

សំណួ្រដដលពចទសួរញឹកញាប់  

ស. ខ្ញ ំជាន្ិមោជកិ ទទួលនែៃឈ្ន លួពលកេមជាម្របាក់ថខ(េិន្ទទួលបាន្ម្របាក់ថែេមា ង) ។ ម ើន្ិមោជករបសខ្់ញ ំ ម្រ វូមបើក
ម្របាក់ថខឲ្យខ្ញ ំមពញមទ ម្របសិន្មបើអាជវីកេមម ៉ះ ម្រ វូបិទមោយស្ថរជំង ឺCOVID-19? 

ច្ប. គ្បសិនពបើនិពោជិកដដលទទួលបាននែែឈ្ន លួពលក មជាគ្បាក់ដខ្ បានព វី ើការកន ុងនែាោ ួយននសបាត ហ៍ព ោះ 
រឺមានន័យថា និពោជិកគ្រូវទទួលបានគ្បាក់ដខ្ពពញ ។ និពោជក អាចរគ្ ូវឲ្យនិពោជិក
ព ោះពគ្បើពពលពវលាសគ្មាកដដលទទួលបានគ្បាក់ឈ្ន លួរបស់ខ្ល នួដូចជានែាសគ្មាកលំដហកាយ សគ្មាកពោយមានជំងឺ 
និងសគ្មាកពោយភារកិចចផ្ទា ល់ខ្ល នួ ។ល។  គ្បសិនពបើនិពោជិកដដលទទួលបាននែែពលក មជាគ្បាក់ដខ្ 
អ្ស់ពពលពវលាសគ្មាកដដលទទួលបានគ្បាក់ឈ្ន លួ និពោជកក៏គ្រូវដរ ពបើកគ្បាក់ដខ្ពពញ ដល់និពោជិករបូព ោះ 
ចំព ោះពមា ងការងារដដលពៅសល់កន ុងសបាត ហ៍ព ោះ ។ គ្បសិនពបើអាជីវក មគ្រូវបិទកន ុងសបាត ហ៍បនតប ា ប់ ពហើយនិពោជិកដដល
ទទួលនែែឈ្ន លួជាគ្បាក់ដខ្  ិនបានព វី ើការទលដ់រពសាោះ កន ុងសបាត ហ៍ព ោះ ពៅពពលព ោះ និពោជក ិនមាន
ការពវកិចចគ្រូវពបើកចំដណ្កោ ួយននគ្បាក់ដខ្ឲ្យនិពោជិកព ើយ ។ 

ស. ខ្ញជំាន្ិមោជកិទទួលម្របាក់ឈ្ន លួតាេមា ង (េនិ្ាន្ម្របាក់ថខ) ។ ម ើន្ិមោជករបស់ខ្ញ ំម្រ វូមបើកម្របាកឈ់្ន លួឲ្យខ្ញ ំ
ថដ្រឬមទ ម្របសិន្មបើអាជវីកេមម្រ វូបិទមោយស្ថរជំង ឺCOVID-19? 

ច្ប. ពទ ។ និពោជករឺគ្រូវពបើកគ្បាក់ឈ្ន លួឲ្យនិពោជិកទទួលគ្បាក់ឈ្ន លួគ្បចពំមា ងពៅតា ពពលពវលាដដលខ្ល នួបាន
ព វី ើការដរប ុពោណ ោះ ។  ិនថានិពោជិកអាចពគ្បើអ្រាគ្បពោជន៍ពោយពគ្បើនែាសគ្មាករបស់ខ្ល នួដដលទទួលបានគ្បាក់ឈ្ន លួ 
ដូចជាសគ្មាកលំដហកាយ សគ្មាកពោយសារជំងឺ សគ្មាកពោយសារភារកិចចផ្ទា ល់ខ្ល នួ ។ល។ ក៏ពោយ ក៏កិចចការពនោះ 
រឺគ្រូវសា ិរពគ្កា ពសចកត ីសពគ្ ចរបស់និពោជកដរមាន ក់ប ុពោណ ោះ ។ 

ស. ម ើកុារអាច្បម វ្ ើការថែេមា ងបាន្ថដ្រមទ មបើស្ថលារបស់មគ្ម្រ វូបិទទវ រមោយស្ថរជំង ឺCOVID-19? 

ច្ប. ពទ ។ សាលាភារពគ្ចើនគ្រូវបិទទវ រ ដរសិសងទងំអ្សព់ៅគ្រូវព វី ើកិចចការសាលាគ្បចំនែាពីចមាា យ ។ ដូពចនោះ 
រឺមានន័យថា សាលាពៅ “បនតការបពគ្ងៀន”វដដដល ។ 

ស. ម ើការោិល័យបទោឋ ន្ពលករ (Bureau of Labor Standards) របស់ យកោឋ ន្ពលករម្របោរំដ្ឋមេន្ (Maine 
Department of Labor) សួររកព័ ៌ាន្អ្ំពីស្ថា ន្ភាពអ្ម ា ម្របមវសន្៍របស់ខ្ញ ំថដ្រឬមទ? 

ច្ប. តា អ្វ ីដដលការ ធោល័យបទោឋ នពលករខ្វល់ខ្វវ យ ពលករ រឺជាពលករ ។ ពយើងខំុ្្ ិនសួរ ំអំ្ពី
សាា នភាពអ្ព ត គ្បពវសន៍ ឬពលខ្សនត ិសុខ្សងគ របស់ពលករព ើយ ពៅពពលព ែ្ ើយរបចំព ោះសំណួ្រ ឬបណ្ត ឹងរវ៉ា
របស់ពលករ ។ ពយើងពគ្ងឹងចាប់ពលក មរបស់រដឋព ន ពោយ ិនរិរថាពរើពលករព ោះមានប័ណ្ណ អ្នុញ្ញា រឲ្យព វី ើការ 
ឬក៏ជាជនអ្ព ត គ្បពវសន៍ខុ្សចាប់ព ើយ ។ 

ស. ម ើខ្ញ ំអាច្បសុំច្បាប់សម្រាកបាន្យូរប ុណ្តា  មម្រកាេច្បាប់សម្រាកពីការងាររបស់រដ្ឋមេន្ សម្រាប់អ្នកមេើលថែអ្នកជេង ឺ 
ន្ិងអ្នកថដ្លរងផលប ៉ះពាល់ពីស្ថា ន្ភាពអាសន្ននន្សខុភាពស្ថធារណៈ? 

ច្ប. ការសគ្មាកពនោះ រឺអាចពគ្បើបានចំព ោះដរកន ុងអំ្ ុងពពលដដលមានការគ្បកាសគ្គ្នអាសននសីុវ ធល 
ពោយអ្េិបាលរដឋដរប ុពោណ ោះ ។ សាា នភាពពនោះគ្រូវបនតពៅតា ពពលពវលាដដលស រ យ និចំបាច់ 
ពគ្កាយពពលសាា នភាពអាសនន  គ្រូវបានបញ្ច ប់ សគ្មាប់អ្នកដដលពកើរជំងឺ COVID-19 ឬដដលបានគ្បឈ្ ជា ួយនឹងជំងឺ 
COVID-19 កន ុងអំ្ ុងពពលគ្គ្នអាសននសីុវ ើលកន ុងរដឋ ។ 

ស. ម ើន្ិមោជកអាច្បបដិ្មស្េនិ្ទទួលខ្ញ ំឲ្យម វ្ ើការវញិបាន្មទ ម្របសិន្មបើខ្ញសំុំច្បាប់ឈ្បស់ម្រាកមម្រកាេច្បាប់
សម្រាកពីការងាររបស់រដ្ឋមេន្ មដ្ើេបផីាល់ការថែទអំ្នកជេង ឺ ន្ិងេន្ុសសថដ្លប ៉ះពាល់មោយស្ថរស្ថា ន្ភាពអាសន្ន
សុខភាពស្ថធារណៈ ឬឈ្ប់សម្រាកការងារមម្រកាេច្បាប់ណ្តេួយមផសងមទៀ ម ៉ះ? 

ច្ប. វ ិនដ នជាការគ្រឹ គ្រូវតា ចាប់ពទ ចំព ោះនិពោជក កន ុងការបញ្ឈបក់ារងាររបស់និពោជិក 
ពោយសារអ្នកឈ្ប់សគ្មាកពីការងារពគ្កា ចាប់ទងំអ្ស់ពនោះ ។ ក៏ប ុដនត  ព ន រឺជារដឋ ួយដដលផតលក់ារងារពៅតា 
ពសរ ើភាពរបស់និពោជក ។ ការផតល់ការងារពៅតា ពសរ ើភាពរបស់និពោជក មានន័យថា 
ពោយអ្វរតមានកិចចសនាជា ួយសហជីព ឬ ិនមានកិចចសនាជា ួយនិពោជិក រឺនិពោជក មានពសរ ើភាពកន ុង
ការបញ្ឈប់និពោជិកបានគ្រប់ពពល  ិនថាពោយសារ ូលពហរុអ្វ ីព ើយ ដរាបោ ូលពហរុព ោះ ិន ក់ព័នធនឹងការ
ពរ ើសពអ្ើង ពហើយ ិនដ នជា ូលពហរុដដលរដឋមានការោ ឃារ់ជាពិពសស ពទព ោះ ។ 
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