គ្រោះថ្នាក់សវុ ត្ថិភាព ឬ

Department of Labor and Industries
Division of Occupational Safety and Health
(DOSH)

សុខភាពដែលបានគោទ្រកាន់

ស្ារ់ត្ណា
ំ
ងនិគោជក ឬនិគោជិក៖

សំណុំដរររទគនោះ្ត្ូវបានផ្តលជ
់ ូនស្ារ់ជំនួយននរណឹត ងត្វ៉ា ណាមួយ
គ

ើយមិនានរំណងរគងកើត្ជាមគយោបាយផ្តតច់មុខដែលរណឹត ងអាច្ត្ូវបានចុោះគ្មោះជាមួយ Department of

Labor and Industries។

រណឹត ងត្វ៉ា គោយនិគោជិក ឬអ្ាកត្ំណាងររស់ពួកគេ។
(1) និគោជិក ឬត្ំណាងនិគោជិកដែលានជំគនឿលអដែលគជឿជាក់ថ្នការរ ំគោភគលើរទោានសុវត្ថិភាព ឬសុខាលភាពណាមួយ
ឬគ្រោះថ្នាក់ជិត្ណាមួយដែលានគៅកដនែងគយវើការណាមួយដែលនិគោជិក្ត្ូវបានជួលអាចគសាើសកា
ុំ រ្ត្ួត្ពិនិត្យការងារគៅកដនែងគយវើការគោយ
ផ្តលន
់ ូវគសចកតីជូនែំណឹងអ្ំពីការរ ំគោភរំពាន ឬគ្រោះថ្នាក់ដែល្ត្ូវបានគោទ្រកាន់គៅការ ិោល័យណាមួយ ឬមន្រនីណា
ត
ាាក់ររស់
Department of Labor and Industries, Division of Occupational Safety and Health។
គសចកតីជូនែំណឹងដររគនោះនឹង្ត្ូវបានសរគសរជាោយលកខណ៍អ្កសរគោយានការពនយល់សមគ ត្ុផ្លអ្ំពីមូលោានស្ារ់ការជូនែំណឹង
គ ើយ្ត្ូវចុោះ ត្ថគលខាគោយនិគោជិក ឬត្ំណាងនិគោជិក។ ចារ់ចមែង្ត្ូវផ្តលជ
់ ូននិគោជក
ឬភាាក់ងារររស់ខនគោយមន្រ
ែួ
នីនត ននាយកោានដរងដចកមិនឱ្យយឺត្ជាងគពលពិនិត្យ ្រសិនគរើាន។
្រសិនគរើការសាាត្់្ត្ូវបានគសាស
ើ ុំការកំណត្់អ្ត្តសញ្ញាណព័ត្៌ាននឹងមិនរងាាញគៅកាងឯកសារថត្ចមែ
ង ឬឯកសារដែលបានគបាោះពុមផ្
ភ ាយ
ុ
ឬ្ត្ូវបានគចញផ្ាយគោយ Department of Labor and Industries។

(2) ្រសិនគរើទទួលបានការជូនែំណឹងដររ គនាោះវ្ត្ូវបានកំណត្់ថ្នពាកយរណឹត ងគនោះគ្ែើយត្រគៅនឹងត្្មូវការនានាដែលានដចងកាងដផ្ា
ករង
ុ
(1) ននដផ្ាកគនោះ គ ើយថ្នានគ ត្ុផ្លសមគ ត្ុផ្លគែើមបីគជឿថ្នការរ ំគោភរំពាន
ឬគ្រោះថ្នាក់ដែលគកើត្ានគនាោះ្ត្ូវគយវើអ្យិការកិចឱ្
ច យបានឆារ់រ ស
័ តាមដែលអាចគយវើគៅបាន គែើមបីកំណត្់ថ្នគត្ើការរ ំគោភរំពាន
ឬគ្រោះថ្នាក់គនោះានដមន។ ការ្ត្ួត្ពិនិត្យគៅគ្កាមដផ្ាកគនោះអាចព្ងីកគលើសពីរញ្ញ
ា ដែលបានគលើកគ ង
ើ គៅកាងរណ
ឹត ងត្វ៉ា ។
ុ
សូមគមើល RCW 49.17.110

ចំណាំ៖ RCW 49.17.160, ការពារនិគោជិក ឬអ្ាកត្ំណាងដែលោក់រណឹត ងត្វ៉ា សុវត្ថិភាព និង /
ឬរណឹត ងត្វ៉ា សុខភាព្រឆាំងនឹងសកមមភាពគរ ើសគអ្ើងគោយនិគោជក

គត្ើគយវើែូចគមតច DOSH គែើមបីកណ
ំ ត្់ "ត្ំណាងររស់និគោជិក?"

អ្ាកត្ំណាងនិគោជិករួមានអ្ងគការពលករជារ់គឆាាត្ដែលត្ំណាងឱ្យនិគោជិកគៅកដនែងគយវើការជាក់ោក់មួយ។
វក៏រារ់រញ្ូច លផ្ងដែរនូវអ្ាកត្ំណាងជារ់គឆាាត្ដែលជានិគោជិកគៅេណៈកាមយិការសុវត្ថិភាពកដនែងការងារជាក់ោក់ស្ារ់និគោជិកដែល
ានជារ់ពាក់ព័ន។
ធ

ស្ារ់សាធារណជនទូគៅ

គសចកតីដណនាំ
រំគពញដរររទទី 2 ែល់ទី 18 ឱ្យបាន្ត្ឹម្ត្ូវ និងគពញគលញតាមដែលអាចគយវើគៅបាន។
គរៀររារ់អ្ំពីគ្រោះថ្នាក់នីមួយៗដែលអ្ាកេិត្ថ្នានគៅកាុងព័ត្ានលមអិត្ែូចដែលអ្ាកអាចគយវើបាន។
្រសិនគរើគ្រោះថ្នាក់ដែលបានពិពណ៌នាគៅកាងរណ
ឹត ងត្វ៉ា ររស់អ្ាកមិនដមនសុទធដត្គៅកាុងត្ំរន់ដត្មួយគទ
ុ
សូមកំណត្់អ្ត្តសញ្ញាណគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចរកគ ើញគៅកដនែងគយវើការ។
្រសិនគរើានភសតតាងជាក់
ោក់ណាមួយដែលរំ្ទការសងស័យររស់អ្ាកដែលានគ្រោះថ្នាក់ (ឧទា រណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរថមីៗ
ុ
ឬគរាេសញ្ញារាងកាយររស់និគោជិកគៅគេ ទំព័រររស់អ្ក
ា ) រួមរញ្ូច លព័ត្៌ានគៅកាងការពិ
ពណ៌នាររស់អ្ាក។
ុ
្រសិនគរើអ្ក
ា ្ត្ូវការទំ ំគ្ចើនជាងគនោះដែល្ត្ូវបានផ្តល់ជូនគៅគលើសំណុំដរររទ សូមរនតគៅគលើសនែឹក្កោសគផ្សងគទៀត្។
រនាទរ់ពីអ្ាកបានរំគពញសំណុំដរររទ សូមរញ្ូជ នវមកកាន់ការ ិោល័យ L & I តាមមូលោានររស់អ្ាក។

Region 1
729 100th St SE
Everett WA 98208-3727
425-290-1300

Region 4
PO Box 44651
Olympia WA 98504-4651
360-902-5566

Region 5
15 W Yakima Ave Suite 100
Yakima WA 98902-3480
509-454-3700

Region 2
12806 Gateway DR S
Tukwila WA 98168
206-835-1000

ានទី តាំងគៅ៖

Region 6
901 N Monroe Suite 100
Spokane WA 99201-2149
509-324-2544

7273 Linderson Way SW
Tumwater, WA 98501-5414

Region 3
950 Broadway Suite 200
Tacoma WA 98402-4405
253-596-3800
F418-052-214 Alleged Safety or Health Hazards (Cambodian) 01-2018

គសចកតីដណនាំការនិោយអ្ំពីគ្រោះថ្នាក់សុវត្ថិភាព ឬសុខភាព
រាល់កមមករគៅទី្កុងវ៉ា សុីនគតានានសិទិទ
ធ ទួលបានសុវត្ថិភាព និងសុខភាពគៅគលើការងារ។ គនាោះេឺជាចារ់។

គយើងផ្តល់ទ្មង់រណឹត ងត្វ៉ា អ្មជាមួយអ្ាកគែើមបីរាយការណ៍លកខខណឌការងារដែលអ្ាកគជឿថ្នរ៉ាោះពាល់ែល់សុវត្ថិភាព
និងសុខភាពររស់កមមករ។ សូមរំគពញសំណុំដរររទែូចខាងគ្កាម៖
រណឹត ងត្វ៉ា / គលខរញ្ូជ ន៖ ទុកឱ្យទគទ

1. កាលររ ិគចេទ៖ រញ្ូច លកាលររ ិគចេទដែលរណឹត ងត្វ៉ា ្ត្ូវបានរំគពញ។
2. គ្មោះនិគោជក៖ រញ្ូច លគ្មោះស្សរចារ់ររស់និគោជក ឬ្េឹោះសាថន។
3. ទីតាំងត្ំរន់៖ រញ្ូច លអាសយោានផ្ែវូ (ឬផ្ែូវហាយគវ) ទី្កុង គលខកូែ រែា

និងគលខកូែត្ំរន់ននកដនែងគយវើការដែលានគ្រោះថ្នាក់។
4. អាសយោានគផ្ញើ (្រសិនគរើខុសរា)៖ រញ្ូច លអាសយោានសំរុ្ត្ស្ារ់្េឹោះសាថន ្រសិនគរើវខុសពីអាសយោានត្ំរន់
5. មន្រនតី្េរ់្េង / មន្រនតី្ត្ួត្ពិនិត្យ៖ រញ្ូច លគ្មោះររស់ាចស់្កុម ុន ្រត្ិរត្តិករ
ឬភាាក់ងារដែលទទួលខុស្ត្ូវគលើត្ំរន់ការងារ។
6. គលខទូរស័ពអា
ទ ជីវកមម៖ រញ្ូច លគលខទូរស័ពទគៅ្េឹោះសាថន។
គនោះអាចជាគលខររស់មន្រនតី្េរ់្េងដែលានគៅកាុង្រអ្រ់គលខ 5 ឬគលខគផ្សងគទៀត្ស្ារ់្េឹោះសាថន។
7. ្រគភទអាជីវកមម៖ ពិពណ៌នាអ្ំពី្រគភទននសកមមភាពឧសា កមមដែលបានអ្នុវត្តគៅកដនែងគយវើការ។ ឧទា រណ៏
រណឹត ងត្វ៉ា ដែលនិោយអ្ំពីលកខខណឌឃ្ែំងមួយដែលមិនានសុវត្ថិភាពគៅកាងគរាងច្កេី
មីកសិកមមនឹងរងាាញ
ុ
"គរាងច្កេីមីកសិកមម" គៅកាុងចគនាែោះគនោះ មិនដមន "ឃ្ែំង" ។
8. ការពិពណ៌នាគ្រោះថ្នាក់៖ គរៀររារ់អ្ំពីគ្រោះថ្នាក់ដែល្ត្ូវបានគោទ្រកាន់គោយលមអិត្។
រួមរញ្ូច លព័ត្៌ានដែលអាចទទួលបាន ឬអាចអ្នុវត្តបាន។ គៅគពលដែល្ត្ូវការកដនែងទំគនរគ្ចើនជាងគនោះ
សូមរនតគៅគលើសនែឹក្កោសមួយគផ្សងគទៀត្។ ភាជរ់សនែឹករនតទាំងអ្ស់គៅសំណុំដរររទរណឹត ងត្វ៉ា ។
រារ់រញ្ូច លថ្នគត្ើនរណាជាអ្ាករងផ្លរ៉ាោះពាល់ គត្ើអ្ីជា
វ គ្រោះថ្នាក់ គត្ើកដនែងណា និងគពលណាដែលានគ្រោះថ្នាក់
គត្ើអ្ីដវ ែលរងកឱ្យានគ្រោះថ្នាក់ និងគត្ើអ្ីដវ ែលនិគោជកបានគយវើគែើមបីលុររំបាត្់គ្រោះថ្នាក់។
9. ទីតាំងគ្រោះថ្នាក់៖ គនោះេឺជាអ្ររ ឬកដនែងគយវើការជាក់ោក់ដែលានគ្រោះថ្នាក់។
10. គត្ើនរណាគទៀត្ដែលបាន្បារ់អ្ក
ា អ្ំពសា
ី ថ នភាព / ការអ្នុវត្តរមនសុវត្ថភា
ិ ពគន៖ េូសសញ្ញា "X"
គៅកាង្រអ្រ់
ដែលសមស្សរររស់អ្ក
ា ដែលអ្ាកបានជូនែំណឹងអ្ំពីសាថនភាព / ការអ្នុវត្ត។
ុ
រញ្ញ
ជ ក់ទីភាាក់ងារណាដែលអាចអ្នុវត្ត។ សូមោក់គ្មោះ
និងចំណងគជើងការងារររស់រុេល
គ ដែលបានជូនែំណឹងអ្ំពីសាថនភាព / ការអ្នុវត្តដែលរមនសុវត្ថិភាព។
11. គត្ើអ្ក
ា ជានិគោជិក ឬត្ំណាងនិគោជិករចចរបនា
ររស់និគោជកគនោះដែរឬគទ៖ េូសសញ្ញា "X"
ុ
គៅកាង្រអ្រ់
ដ
ែលសមស្សរគែើ
ម
បី
ក
ណ
ំ
ត្់
អ្
ត្ត
ស
ញ្ញាណថ្នគត្ើអ្ក
ា ជានិគោជិក ឬត្ំណាងនិគោជិករចចរបនា
និង សាគល់
ុ
ុ
"X" គៅកាុង្រអ្រ់ដែលរងាាញថ្នគត្ើអ្ាកចង់គអាយគ្មោះររស់អ្ាក្ត្ូវបានរងាាញែល់និគោជកដែរ ឬគទ។
12. ចុោះ ត្ថគលខាខាងគ្កាម . . . . (្រភពននរណឹត ងត្វ៉ា )៖ សាគល់ "X"
គៅកាង្រអ្រ់
ដែលរងាាញពីទំនាក់ទំនងររស់អ្ក
ា ជាមួយនិគោជក។ ្រសិនគរើ "គផ្សងគទៀត្" ្ត្ូវបានសាគល់
ុ
សូមរញ្ញ
ជ ក់។
ចំណាំ៖ ្រសិនគរើអ្ក
ា ចង់ទទួលបានលទធផ្លននការ្ត្ួត្ពិនិត្យ / ការគសុើរអ្គងកត្ររស់គយើង រំគពញ្រអ្រ់គលខ
13 ែល់ 15។

13. គ្មោះ៖ រញ្ូច លគ្មោះគពញគលញររស់អ្ាក
14. គលខទូរស័ព៖ទ រញ្ូច លគលខទូរស័ពទររស់អ្ាក។
15. អាស័យោាន៖ រញ្ូច លអាស័យោានផ្ែូវ ទី្កុង អ្កសរកាត្់រែា និងគលខកូែត្ំរន់។
16. ត្ថគលខា៖ សូមចុោះ ត្ថគលខា។
17. កាលររ ិគចេទ៖ រញ្ូច លកាលររ ិគចេទ។
18. ត្ំណាងដែលានសិទិអ្
ធ ណា
ំ
ច៖ ទំ ំគនោះ្ត្ូវបានផ្តល់ជូន ្រសិនគរើអ្ាកជាត្ំណាងដែលានសិទិអ្
ធ ំណាច។
សូមរាយនាមគ្មោះ និងចំណងគជើងអ្ងគការររស់អ្ាក

សំណុំដរររទដែលគៅសល់នឹង្ត្ូវគ្រើគែើមបីវយត្នមែរណឹត ងត្វ៉ា ររស់អ្ក
ា ។ សូមកុំសរគសរខាងគ្កាមរនាទត្់
"គ្រើជាផ្ែវការដត្រ៉ា
ុគណាណោះ"។
ូ

អ្ាកអាចោក់គសាើទ្មង់ដែលបានរំគពញរួចរាល់ររស់អ្ក
ា គៅការ ិោល័យការងារ និងឧសា កមមគៅកាុងត្ំរន់ររស់អ្ាក
ឬគៅកាន់ការ ិោល័យ្រោំត្ំរន់ដែលានកាុងទ្មង់រណឹត ងត្វ៉ា ។ សូមអ្រេុណចំគពាោះការ្ពួយបារមភររស់អ្ាក។
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គ្រោះថ្នាក់សវុ ត្ថិភាព ឬ

Department of Labor and
Industries
Division of Occupational Safety
and Health (DOSH)

សុខភាពដែលបានគោទ្រកាន់
រណឹដ ងត្វ៉ា ឬគលខរណឹដ ង៖

1. កាលររគិ ចេទ៖
2. គ្មោះនិ គោជក៖
3. ទីតាំងត្ំរន់ - ផ្ែូវ៖

ទី្កុង៖

រែា៖

សុីរ + 4

4. អាសយោានគផ្ញើរ (្រសិនគរើ ខុសរា) - ផ្ែូវ៖

ទី្កុង៖

រែា៖

សុីរ + 4

5. គ្មោះររស់អ្ាក្េរ់ ្េង / មន្រនតី្ត្ួត្ពិនិត្យ៖

6. គលខទូរស័ពទអាជី វកមម៖

7. ្រគភទអាជី វកមម៖
8. ការពិពណ៌នាគ្រោះថ្នាក់ ។ គរៀររារ់ ពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអ្ាកគជឿថ្នាន។ រារ់រញ្ចូ លចំនួន្រហាក់្រដ
ឬេំរាមកំ ដ

ងគោយគ្រោះថ្នាក់ នីមួ យៗ៖

លនននិ គោជិ ក ដែល្រឈម

9. ទីតាំងគ្រោះថ្នាក់។ រញ្ញជក់កដនែងសាងសង់ / ការងារជាក់ោក់ និងការផ្តែស់រូតរការងារ្ត្ូវបានគេគោទថ្នានគ្រោះថ្នាក់៖

កំ ណត្់ចំណាំការសាាត្់ ៖ DOSH នឹ ងរកាការសាាត្់ ទាក់ ទងនឹ ង្រភពននរណតឹងត្វ៉ា ស្ារ់ ត្ំណាងនិ គោជិ ក ឬនិ គ ោជិ កដែលោក់ ឯកសារ DOSH

រណតឹងត្វ៉ា កដនែងគយវើការសុវត្ថិភាព និ ងសុខភាព។ និ គោជិ ក ឬត្ំ ណាងនិ គោជិ ក្ត្ូវ ដត្សុំការរកាការសាាត្់ ។ ្រសិនគរើ ដផ្ាកសាាត្់ ននសំណុំដរររទរណតឹងត្វ៉ា មិន្ត្ូវ បានរញ្ចរ់
ឬានសំណួរទាក់ ទងនឹ ងរណតឹងត្វ៉ា ទាមទារសំណងការសាាត្់ DOSH នឹ ង ទាក់ ទ ងអ្ាករតឹងត្វ៉ា មុនគពលោរ់ គផ្តើមគយវើអ្យិ ការកិ ចចរណតឹងត្វ៉ា ។ គមើ ល DOSH
គសចកតីដណនាំ គៅកាុងត្ំ រន់ (WRD) 1.95 "រណតឹងត្វ៉ា សុវត្ថិ ភាព និ ងសុខភាពការគោោះស្សាយរញ្ញ
ា និ ងការោត្់ ថ្នាក់ " ស្ារ់ ការដណនាំ រដនថម
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10. គត្ើនរណាគផ្សងគទៀត្បានែឹងអ្ំពីសាថនភាព / ការអ្នុវត្តរមនសុវត្ថិភាពគនោះដែរ ឬគទ? (សាគល់អ្ីដវ ែល្ត្ូវអ្នុវត្ត)
និគោជក

ភាាក់ងារររស់រោាភិបាលគផ្សងគទៀត្ (រញ្ញ
ជ ក់) __________________________________

រុេល
គ គផ្សងៗគទៀត្

សូមរាយនាមគ្មោះការងារ និងកាលររ ិគចេទដែលរត្់្ត្ូវបានគេជូនែំណឹង៖

11. គត្ើអ្ក
ា ជានិគោជិកឬនិគោជិករចចរបនា
ររស់និគោជកគនោះដែរ ឬគទ?
ុ

ដមន

្រសិនគរើអ្ក
ា ជានិគោជិក ឬនិគោជិករចចរបនា
សូមរងាាញរំណង្បាថ្នាររស់អ្ក
ា ៖
ុ

កុំរងាាញគ្មោះខញំគុ ៅនិគោជក

មិនដមន

គ្មោះររស់ខំអា
ុញ ច្ត្ូវបានរងាាញែល់និគោជក

ចំ ណាំការសាាត្់៖ DOSH នឹ ងរកាការសាាត្់ ទាក់ ទងនឹ ង្រភពននរណតឹងត្វ៉ា ស្ារ់ ត្ំណាងនិ គោជិ ក ឬនិ គោជិ កដែលោក់ ឯកសារ DOSH រណតឹងត្វ៉ា សុវត្ថិភាព
និ ងសុខភាពកដនែងការងារគៅកដនែងគយវើការ។ និ គោជិ ក ឬត្ំ ណាងនិ គោជិ ក្ត្ូវដត្សុំការរកាការសាាត្់ ។ ្រសិនគរើ ដ ផ្ាកការសាាត្់ ននសំណុំដរររទគនោះមិ នទាន់ ្ត្ូវ បានរញ្ច រ់
ឬានសំណួរទាក់ ទងនឹ ងពាកយរណតឹងទាមទារសំណងរកាការសាាត្់ DOSH នឹ ង ទាក់ ទងអ្ាករតឹងត្វ៉ា មុនគពលោរ់ គផ្តើមគយវើអ្យិ ការកិ ចចរណតឹងត្វ៉ា ។ គមើ ល DOSH
គសចកតីដណនាំ កុ ងត្ំ
ា
រន់ (WRD) 1.95 "សុវត្ថិភាព និ ងសុខភាពដែលគោោះស្សាយរញ្ញ
ា និ ងការោត្់ ថ្នាក់ " ស្ារ់ ការដណនាំ រដនថម។

12. អ្ាកចុោះ ត្ថគលខាគជឿជាក់ ថ្នការរគំ ោភរំ ពានគលើសង
ត ់ ោរសុវត្ថិភាពការងារ ឬសុខភាពដែលជាគ្រោះថ្នាក់ ការងារ
ឬគ្រោះថ្នាក់ ែល់ សុខភាពនន្េឹ ោះ សាថនដែលានគ្មោះគៅកាុងសំ ណុំដរររទ។ (សូមពិនិត្យគមើ លមួយខាងគ្កាម)
និគោជិក

13. គ្មោះ (វយ ឬគបាោះពុមព)

ត្ំ ណាងនិ គោជិក

គផ្សងៗ (រញ្ញ
ជ ក់ ) _____________________________________________

14. គលខទូ រស័ពទ

15. អាស័យោាន - ផ្ែូវ៖
16.

ទី្កុង៖

រែា៖

សុីរ + 4

17. កាលររគិ ចេទ

ត្ថគលខា

18. ្រសិនគរើអ្ាកជាអ្ាកត្ំ ណាងដែលានការអ្នុញ្ញាត្ពីនិគោជិ កដែលរងផ្លរ៉ាោះពាល់គោយរណឹត ងត្វ៉ា សូមរញ្ញជក់ គ្មោះននអ្ងគការដែលអ្ាកត្ំ ណាង
និងគ្មោះររស់អ្ាក

គ្មោះអ្ងគភាព / ស

ជីព

គ្មោះររស់អ្ាក

គ្រើ ដត្ជាផ្ែូវការរ៉ាុ គណាណោះ

19. ការរាយការណ៍គលខសាគល់
ការកំណត្់អ្ត្តស
ញ្ញាណ

ព័ត្៌ានរងាកន់នែ
ឧសា

កមម &

ភាពជាាចស់

ការវយត្នមែ

20. សកមមភាពមុន? គរើគ្ែើយថ្នាន សូមរញ្ចូ ល្រគភទ។
ដមន
មិនដមន៖ _____________________ គលខ៖ ____________

22. ការផ្តែស់រូរគ្
ត
ម ោះ្េឹ ោះសាថន
27. បានទទួ លគោយ៖

23. ការផ្តែស់រូរអាស័
ត
យោានត្ំ រន់

28. កាលររ ិគចេទដែលបានទទួ ល

32. SIC / NAICS ែំរូង

33. ភាពជាាចស់ (គ្ជើស គរ ើសដត្មួយ)
វ ិស័យឯកជន

34. បានវយត្នមែគោយ៖ (គលខសាគល់ CSHO)
36. គត្ើគនោះជារណឹត ងត្វ៉ា ្ត្ឹម្ត្ូវដមនគទ?

ដមន

37. គត្ើគនោះជាការរញ្ូជ ន្ត្ឹម្ត្ូវឬគទ?
38.

29. គា៉ា ង

ដមន

24. គលខសាគល់ េណនី

្ពឹក

រគសៀល

រោាភិបាលមូលោធ ន

មិនដមន

មិនដមន

a.

b.

រោាភិបាលរែា

សុវត្ថិភាព

25. គលខយូ រីអាយ

30. អ្ាក្េរ់្េង្ត្ូវបានោត្់ តាំង

គលខកូែភាា ក់ងារស

35. ្រធានរទ និងភាពយាន់យារ

គ្រោះថ្នា ក់ជិត្មកែល់

យាន់យារ

គផ្ទរគៅដែនសមត្ថកិចចគផ្សងគទៀត្៖
គផ្សងៗគទៀត្ / នាយកោាន

កាលររ ិគចេទ

ស

កាលររ ិគចេទ

កាលររ ិគចេទ

រោាភិ បាលមូលោាន / រែា
ព័នធ OSHA

ភាាក់ ងារស
គផ្សងៗ

កាលររ ិគចេទ

ព័ នធគផ្សងគទៀត្

កាលររ ិគចេទ

ទូរស័ពទ និ ងទូរសារ

បានរញ្ូជ នលិ ខិត្រុេគល គៅ

កាលររ ិគចេទដែលបានគផ្ញើ

អ្យិការកិចចបានគ្រងទុក
បានោត្់ តាំងឱ្យ CSHO

រមនសកមមភាពអ្នុវត្ត

គ

ត្ុផ្ល

មត្ិ
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ព័នធ

ការគរស
ើ គអ្ើង

សុខភាព

នាយកោធនដរងដចក L&I

សកមមភាពអ្នុវត្ត

21. គលខរណឹត ងតាវ៉ា ជាជគ្មើស

ការគ្ែើយ ត្រត្្មូវ

ចំនួននថាគែើ មបីពិនិត្យ

ជាទូគៅ

