
*កម្មម វិធិី ីផ្នែ�ែ ករដ្ឋឋ បាលសុុវិត្ថិិ�ភាព និ�ងសុុខភាពការងារ (Occupational Safety & Health 
Administration, OSHA) គ្រ�បដ្ឋណ្តត បក់ផ្នែនិែងធ្វើធីើកីារធ្វើគ្រកាម្មយុុត្តាត ធី�ការរបសុស់ុហព័និធ។

PUBLICATION F417-188-214 (Cambodian) [07-2022]

 ការរើរ ើសរើ�ើងសវុត្ថិ ិ�ភាព និ�ងសខុភាពរើ�កន្លែនិែងរើ�ើើការ
ស�ទ្ធិិ�របស់�នក
ច្បា�បស់ុតពីីសុុវិត្ថិិ �ភាព និ�ងសុុខភាពកែុងឧសុាហកម្មម
របសុរ់ដ្ឋឋ Washington (Washington Industrial 
Safety and Health Act) (ជំពូំក 49.17 គ្រកម្ម
ផ្នែដ្ឋលបានិផ្នែកសុគ្រម្មួ លធ្វើ�ីងវិញិរបសុ ់Washington 
[Revised Code of Washington, RCW]) ត្ថិគ្រមូ្ម វិឱ្យយ
និ�ធ្វើ�ជំក�ត លល់កខខណ្តឌ ការងារគ្របកបធ្វើ�យុសុុវិត្ថិិ�ភាព 
និ�ងសុុខភាពលអត្តាម្មផ្នែដ្ឋលអាច្បាធ្វើធីើធី្វើ�បានិសុគ្រ�ប់
កម្មម ករនិ�ធ្វើ�ជំ�ត្ថិធ្វើ�កែុងរដ្ឋឋ ធ្វើនិះ។ គ្រកសួុ ងការងារ 
និ�ងឧសុាហកម្មម (Department of Labor & 
Industries) អនុិវិត្ថិតច្បា�បធ់្វើនិះត្តាម្មរយុៈការផ្នែបងផ្នែច្បាកផ្នែ�ែ កសុុវិត្ថិិ�ភាព និ�ងសុុខភាព
ការងារ (Division of Occupational Safety and Health, DOSH)*។

ច្បា�បធ់្វើនិះកណំ្តត្ថិល់កខខណ្តឌ អបបបរ�ផ្នែដ្ឋលនិ�ធ្វើ�ជំកគ្រតូ្ថិ វិផ្នែត្ថិអនុិវិត្ថិត ត្តាម្ម និ�ង
ការពារសុ�ទ្ធិធ �របសុអ់ែ កកែុងការរាយុការណ៍្តអពីំសុុវិត្ថិិ�ភាពធ្វើ�កផ្នែនិែ ងធ្វើធីើកីារ និ�ង
កងើលទ់ាកទ់្ធិងនិងឹសុុខភាព។ សុកម្មម ភាពផ្នែដ្ឋល�និការពារកអ៏ាច្បារួម្មបញ្ចូូូ ល៖

 � ការ�កព់ាកយបណឹឹ្តងទាកទ់្ធិងនិងឹសុុវិត្ថិិ�ភាព ឬសុុខភាពជាមួ្ម យុនិ�ធ្វើ�ជំក 
សុហជំពី ឬ DOSH របសុអ់ែ ក។

 � ការចូ្បាលរួម្មកែុងការគ្រតួ្ថិ ត្ថិព�និ�ត្ថិយធ្វើ�យុការធ្វើដ្ឋរីធ្វើម្មលីជុំវំិញិ ឬការសុ�ា សុ
ទាកទ់្ធិងនិងឹសុុវិត្ថិិ�ភាពធ្វើ�កផ្នែនិែ ងធ្វើធីើកីារ និ�ងការគ្រតួ្ថិ ត្ថិព�និ�ត្ថិយសុុខភាព ឬ
ការធ្វើសុុបីអធ្វើងេ ត្ថិធ្វើលកីារធ្វើរ ើសុធ្វើអងី។

 � ការចូ្បាលរួម្មកែុងក�ច្បាូ គ្របជុំទំាកទ់្ធិងនិងឹសុុវិត្ថិិ�ភាព ឬសុកម្មម ភាពធ្វើ�េងធ្វើទ្ធិៀត្ថិ
ទាកទ់្ធិងនិងឹសុុវិត្ថិិ�ភាព និ�ងសុុខភាពការងារ។

 � ការអនុិវិត្ថិតសុ�ទ្ធិធ �ណាមួ្ម យុផ្នែដ្ឋលបានិកណំ្តត្ថិ ់ឬបងេ បក់ែុ ងច្បា�បសុ់ុវិត្ថិិ�ភាព និ�ង
សុុខភាពឧសុាហកម្មម របសុរ់ដ្ឋឋ Washington។

និ�ធ្វើ�ជំករបសុអ់ែ កនិងឹម្ម�និអាច្បាបធ្វើណ្តត ញអែ ក ឬចាត្ថិច់្បាណំាត្ថិក់ារ�កវ់ិនិិយ័ុធ្វើលី
អែ កផ្នែត្ថិ�ែ ក�់ត្ថិ ់ធ្វើ�យុសារផ្នែត្ថិអែ កបានិចូ្បាលរួម្មកែុងសុកម្មម ភាពផ្នែដ្ឋល�និការ
ការពារ ផ្នែដ្ឋល�និដូ្ឋច្បាជាសុកម្មម ភាពផ្នែដ្ឋលបានិពណ៌្តនាពីខាងធ្វើលធី្វើ�ីយុ។ កែុង
កាលៈធ្វើទ្ធិសុៈផ្នែបបធ្វើនិះ សុកម្មម ភាពខាងធ្វើគ្រកាម្មកន៏ិងឹគ្រតូ្ថិ វិហាម្មឃាត្ថិ�់ងផ្នែដ្ឋរ៖

 � ការទ្ធិ�ែ កត់្ថិផំ្នែណ្តង ឬការពយួ រការងារអែ ក។

 � ការ�ត លឱ់្យយអែ កនូិ វិការងារ ឬការផ្លាែ សុប់តូ រធ្វើវិនិការងារផ្នែដ្ឋលម្ម�និ�ួ រ�បប។ី

 � ការដ្ឋកយុកអត្ថិតី្ថិភាពរបសុអ់ែ ក។

 � ការកាត្ថិប់និិ យុគ្របាកឈ់្នួែួ ល ឬអត្ថិិ គ្របធ្វើ�ជំនិផ៍្នែដ្ឋលទ្ធិទួ្ធិ លបានិ
ធ្វើ�េងធ្វើទ្ធិៀត្ថិ។

 � ការចុ្បាះធ្វើ�ម ះកែុងបញ្ចូីធី្វើ�ម  ការ�រំាម្មកផំ្នែហង ឬបភំិ�ត្ថិបភំិយ័ុអែ ក។

�ើើន្លែ�លត្រូត្ថិវូរើ�ើើ
គ្របសុ�និធ្វើបអីែ កធ្វើជំឿថាអែ កទ្ធិទួ្ធិ លរងការ�កទ់្ធិណ្តឌ កម្មម 
ឬបធ្វើណ្តត ញធ្វើច្បាញពីការងារធ្វើ�យុសារការអនុិវិត្ថិតសុ�ទ្ធិធ �
សុុវិត្ថិិ �ភាព និ�ងសុុខភាពធ្វើ�កផ្នែនិែ ងធ្វើធីើកីារ ធ្វើនាះអែ ក ឬ
អែ កត្ថិណំាងរបសុអ់ែ ក�ួ រទាកទ់្ធិង DOSH ឱ្យយបានិឆាប់
ត្តាម្មផ្នែដ្ឋលអាច្បាធ្វើធីើធី្វើ�បានិ។

អ្នន កត្រូ�ូ វតែ�ដាកព់ាកយបណឹ្តឹ� ងរបស់អ់្នន ក
កន� ងរយៈៈពេ�ល 90 ថ្ងៃ�ៃ ចាប�ី់ពេ�លតែ�លស់កម្មម ភា�
ពេរ ើស់ពេអី្នងបានពេក�ីពេ�ីង។ ទ្ធិគ្រម្មង់ផ្នែបបបទ្ធិ

ពាកយបណឹឹ្តងអពីំការធ្វើរ ើសុធ្វើអងី�និធ្វើ�ធ្វើលអុីនីិធីណឺ្ត� ត្ថិត្តាម្មធ្វើ�ហទ្ធិព័ំរ  
www.Lni.wa.gov/WorkplaceDiscrimination និ�ងពីការ�ិលយ័ុ 
L&I (គ្រកសួុ ងការងារ និ�ងឧសុាហកម្មម ) កែុងត្ថិបំនិ។់

ទ្ធិនួំិលខសុត្រូត្ថិវូរបស់�នក
អែ កម្ម�និ�និសុ�ទ្ធិធ �បដ្ឋ�ធ្វើសុធីការងារ ឬធ្វើដ្ឋរីធ្វើច្បាញពីការងារធ្វើ�យុសារផ្នែត្ថិអែ កធ្វើជំឿថា
�និការរធំ្វើ�ភិបពំានិលកខខណ្តឌ សុុវិត្ថិិ�ភាព ឬសុុខភាពធ្វើ�ីយុ។

គ្របសុ�និធ្វើបអីែ កគ្របឈ្នួម្មមុ្មខនិងឹសិា និភាពធ្វើគ្រ�ះថាែ កផ់្នែដ្ឋលធ្វើធីើឲី្យយអែ កសុិ�ត្ថិកែុង
ធ្វើគ្រ�ះថាែ កដូ់្ឋច្បាជាការសាែ ប ់ឬធ្វើគ្រ�ះថាែ កដ់្ឋលរ់ាងកាយុធីង និធ់ីង រ ធ្វើហយីុអែ កម្ម�និ
�និធ្វើពលធ្វើវិ�ធ្វើដ្ឋមី្មបទីាកទ់្ធិង DOSH ធ្វើនាះការបដ្ឋ�ធ្វើសុធីម្ម�និធ្វើធីើកីាររបសុអ់ែ ក
អាច្បានិងឹគ្រតូ្ថិ វិបានិការពារធ្វើ�យុច្បា�ប។់ ធ្វើដ្ឋមី្មបទី្ធិទួ្ធិ លបានិការការពារធ្វើ�យុច្បា�ប ់
អែ កគ្រតូ្ថិ វិផ្នែត្ថិ៖

 � ទ្ធិមួី្ម យុ គ្របាបន់ិ�ធ្វើ�ជំករបសុអ់ែ កអពីំធ្វើគ្រ�ះថាែ ក ់ធ្វើហយីុធ្វើសុែសុីុឱំ្យយ�និការ
ផ្នែកត្ថិគ្រមូ្ម វិត្តាម្មផ្នែដ្ឋលអាច្បាធ្វើធីើបីានិ។

 � ទ្ធិពីីរ ធ្វើសុែសុីុ ំនិ�ងទ្ធិទួ្ធិ លយុកការងារជំនួំិ សុ។

គ្របសុ�និធ្វើបអីែ ក�និច្បាម្មង លអ់ពីំការការពារ និ�ងសុ�ទ្ធិធ �ទាងំធ្វើនិះ ឬច្បាង់�កព់ាកយ
បណ្តតឹ ង សូុម្មធ្វើ�ទូ្ធិរសុពទ ធ្វើ�ធ្វើលខ�ឹ លព័់ត្ថិ�៌និឥត្ថិ��ត្ថិថ្លៃ�ែ របសុធ់្វើយុងី ឬចូ្បាល
ធ្វើ�កានិធ់្វើ�ហទ្ធិព័ំររបសុធ់្វើយុងីសុគ្រ�បព័់ត្ថិ�៌និបផ្នែនិិ ម្ម។

អ្នន កមានសិិទ្ធិិទិៅ�កន្លែនែង
ទៅ�ើ�ការប្រ�ក�ទៅ�យ
សិវុត្ថិិិភាព និងមានសិខុភាព
ល្អអ - ទៅនះគឺឺជាច្បាា�់!

ចំំណាំចំំំពោះ�ះនិិពោះ�ជក៖
ការបង្ហោះ�ះ �ផំ្ទាំ �ងរបូភាពស្តីី�ព�ការការពារការង្ហោះរ ើស្តីង្ហោះ��ងនិងិ្ហោះ�ជិតិង្ហោះនិ�គឺងឺ្ហោះ�ើ�ង្ហោះ��ងង្ហោះ�យស្តី័�គ្រគឺចិតិ ីគ្របស្តីនិិង្ហោះប�មិិនិមានិការតគ្រមិវូជាផ្នែ�ែកនៃនិកចិិ ចគ្រពមិង្ហោះគ្រពៀងទូទូាត់
ផ្នែ�លបានិចិះ�ហតថង្ហោះលខាង្ហោះ��ង្ហោះទូ។

ចំំណាំចំំំពោះ�ះកម្មមករនិិពោះ�ជិត៖ 
�ែកកអ៏ាចិ�កព់ាកយបណី្តឹ� ង��ព�ការស្តីងស្តី�កជាមិយួគ្រកស្តីងួការ�ររបស្តីស់្តីហរ�ឋអាង្ហោះមិរកិ (U.S. Department of Labor) ផ្នែ� ែករ�ឋបាលស្តីះវត ថភិាព និងិ
ស្តីះខភាពការ�រ (OSHA) ក ែះងរយៈង្ហោះពល 30 នៃ� ៃចិ�ង្ហោះពា�ស្តីកមិភ័ាពស្តីងស្តី�កង្ហោះនិ��ងផ្នែ�រ។ ង្ហោះទា�ប�ជា OSHA និ�ងមិិនិង្ហោះ�ើ�ការង្ហោះស្តីះ�ប�ង្ហោះងេតគ្រស្តីបគ្នាែ កង៏្ហោះ�យ 
កក៏ារ�កប់ណី្តឹ� ងតាមិ OSHA �និះញ្ញាាតឱ្យយ�ែកង្ហោះស្តីែ�ស្តីះ�ការពនិិតិយរបស្តីស់្តីហព�និ ធង្ហោះល�បណី្តឹ� ង��ព�ការស្តីងស្តី�កផ្នែ�ល�ែកបានិ�ក�់ងផ្នែ�រ គ្របស្តីនិិង្ហោះប��ែកមិិនិ
ង្ហោះពញចិតិនីិ�ងការស្តីង្ហោះគ្រមិចិចិតិចីិះងង្ហោះគ្រកាយរបស្តីរ់�ឋ។ ទាកទ់ូងការ�ិល�យកែះងត�បនិរ់បស្តី ់OSHA តាមិអាស្តីយ�ឋ និ 300 Fifth Ave., Suite 1280, 
Seattle, WA 98104-2442, ឬង្ហោះ�ទូរូស្តីពងំ្ហោះ�ង្ហោះលខ 206-757-6700។

ត្តាម្មការធ្វើសុែសុីុ ំជំនួំិ យុផ្នែ�ែ កភាសាបរធ្វើទ្ធិសុ និ�ងទ្ធិគ្រម្មង់ផ្នែបបបទ្ធិសុគ្រ�បជ់ំនិព�ការក�៏និ�ឹ លជូ់ំនិ�ងផ្នែដ្ឋរ។ 
ធ្វើ�ទូ្ធិរសុពទ ធ្វើ�ធ្វើលខ 1-800-547-8367។ TDD សូុម្មធ្វើ�ធ្វើ�ធ្វើលខ 711។ L&I �ជឺានិ�ធ្វើ�ជំក
ផ្នែដ្ឋល�ឹ លឱ់្យកាសុធ្វើសុម�ីែ ។

Division of Occupational Safety and Health
www.Lni.wa.gov/go/F417-188-214 | 1-800-423-7233

http://www.Lni.wa.gov/WorkplaceDiscrimination

