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េសចក�ជូីនដំណឹងរបស់និេយាជកជូនចំេពះនិេយាជិត W2 

អង�ភាពែដល្រត�វបានរ៉បរ់ងែដលមានកម�ករនិេយាជិត 25 នាក ់ឬេ្រចនជាងេនះ 

សិទ�ិ និងកតព�កិច�េនេ្រកមច្បោបឈ់បស់្រមាកេដយមលូេហតុ្រគ�សរ និងេវជ�ស�ស�ៃន 

រដ�ម៉ាសឈូេសត M.G.L. c. 175M

(េឈ� ះនិេយាជក) 

(អសយដ� នេលផ�ូវរបស់និេយាជក) 

(ទី្រក�ង រដ� េលខកូដៃ្របសណីយស៍មា� ល់តំបនរ់បស់និេយាជក) 

(េលខអត�ស�� ណនិេយាជកសហពន័�) (FEIN)

េសចក�ពីន្យល់ៃនអត�្របេយាជន៍

• េដយចបេ់ផ�មេនៃថ�ទី 1 ែខមករ ឆា�  ំ2021 អ�កអចនឹងមានសិទ�ិសក�ិសមទទលួបានរហូតដល់ 

o 12 សបា� ហ៍ៃនច្បោបឈ់បស់្រមាកេដយមូលេហតុ្រក�ម្រគ�សរេដយមាន្របាកែ់ខេនក�ុងឆា� អំត�្របេយាជនស៍្រមាបក់រផ�ល់កំេណ ត ករ

យកមកចិ�� ឹមេធ�កូន ឬករដកឲ់្យចិ�� ឹមបីបាចែ់ថរក្សោៃនកូន ឬេដយសរែតសភាពចបំាចប់នា� នែ់ដលេធ�ឲ្យមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់

្រគានែ់ដលេកតេចញមកពីករពិតែដលថាសមាជិក្រក�ម្រគ�សរកំពុងជាបភ់ារកិច�សកម�ក�ុងទព័ ឬ្រត�វបានជូនដំណឹងនូវករអំពវនាវែដល

នឹងេកតេឡងឲ្យចូលបំេពញភារកិច�សកម�ក�ុងកងកមា� ងំ្របដបអ់វធុ។

o 20 សបា� ហ៍ៃនច្បោបឈ់បស់្រមាកេដយមូលេហតុេវជ�ស�ស�េដយមាន្របាកែ់ខេនក�ុងឆា� អំត�្របេយាជន ៍្របសិនេបពួកេគមានសភាព

សុខភាពធ�នធ់�រែដលេធ�ឲ្យពកួេគែលងមានសមត�ភាពេធ�ករងរបាន។

o 26 សបា� ហ៍ៃនច្បោបឈ់បស់្រមាកេដយមូលេហតុ្រក�ម្រគ�សរេដយមាន្របាកែ់ខេនក�ុងឆា� អំត�្របេយាជនេ៍ដម្បេីមលែថទសំមាជិក្រក�ម

្រគ�សរែដលជាសមាជិកជួរកងទព័ែដល្រត�វបានរ៉បរ់ងែដលឆ�ងកតក់រព្យោបាល េវជ�ស�ស� ឬមនិដូចេនាះេទ ែដលេដះ្រសយចតែ់ចង

ជាមយួវបិាកៃនសភាពសុខភាពធ�នធ់�រែដលទកទ់ងនឹងករបេ្រមេយាធារបស់សមាជិក្រក�ម្រគ�សរ។

• ចបេ់ផ�មេនៃថ�ទ ី1 កក�ដ ឆា�  ំ2021 អ�កអចនឹងមានសិទ�ិសក�ិសមទទលួបានរហូតដល់ 

o 12 សបា� ហ៍ៃនច្បោបឈ់បស់្រមាកេដយមូលេហតុ្រក�ម្រគ�សរេដយមាន្របាកែ់ខេនក�ុងឆា� អំត�្របេយាជនេ៍ដម្បែីថទសំមាជិក្រក�ម្រគ�សរ

ែដលមានសភាពសុខភាពធ�នធ់�រ។

o 26 សបា� ហ៍ ជាករបូកផ្សបំ��ូ លគា�  ៃនច្បោបឈ់បស់្រមាកេដយមូលេហតុ្រគ�សរ និងេវជ�ស�ស�េដយមានគិត្របាកែ់ខជូនេនក�ុងឆា� ំ

អត�្របេយាជនម៍យួ។
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• ចំននួៃន្របាកអ់ត�្របេយាជន្៍របចសំបា� ហ៍របស់អ�ក នឹងែផ�កេលចំណូលរកបានរបស់និេយាជិត េដយមានអត�្របេយាជនអ៍តិបរមាចំននួ $850

ក�ុងមយួសបា� ហ៍។

ករករពរករងរ ករបន�ៃនករធានារ៉បរ់ងសុខភាព គា� នករសងសឹក 

• ករករពរករងរ៖ ជាទូេទ ្របសិនេបអ�កេ្របច្បោបឈ់បស់្រមាកេដយមូលេហតុ្រក�ម្រគ�សរ ឬេវជ�ស�ស�េនេ្រកមច្បោប ់អ�ក្រត�វែត្រត�វបានេគ

ស� រ្រតឡបជូ់នវញិនូវតំែណងពីមុនរបស់អ�ក ឬេទកនតំ់ែណងសមមូលគា�  េដយមានឋនៈ ្របាកែ់ខ អត�្របេយាជនក៍រងរ កិត�ិយសេដយ

សររយៈកលបេ្រមករងរ និងភាពចំណាស់ៃនអតីតភាពករងរដែដលដូចគា�  គិតចបពី់កលបរេិច�ទៃនច្បោបឈ់បស់្រមាក។

• ករបន�ៃនករធានារ៉បរ់ងសុខភាព៖ និេយាជករបស់អ�ក្រត�វែតបន�ផ�ល់ និងចូលរមួចំែណកដល់អត�្របេយាជនធ៍ានារ៉បរ់ងសុខភាពែដលទក់

ទងនឹងករងររបស់អ�ក ្របសិនេបមាន េនក�ុងក្រមតិ និងេនេ្រកមល័ក�ខណ័� ែដលកររ៉បរ់ងនឹង្រត�វបានផ�ល់ជូន្របសិនេបអ�កបានបន�េធ�ករ

ងរជាបរ់ហូតអស់រយៈកលៃនច្បោបឈ់បស់្រមាកែបបេនាះ។

• គា� នករសងសឹក៖ វខុសច្បោបស់្រមាបនិ់េយាជកណាមា� កក់�ុងករេរ សេអង ឬសងសឹក្របឆាងំនឹងអ�កស្រមាបក់រេ្រប្របាស់សិទ�ិណាមយួែដល

អ�កមានភាពសក�ិសមទទលួបានេនេ្រកមច្បោបឈ់បស់្រមាកេដយមូលេហតុ្រគ�សរ និងេវជ�ស�ស�េដយមានគិត្របាកែ់ខ។ និេយាជិត ឬអតី

តនិេយាជិតែដល្រត�វបានេរ សេអង ឬសងសឹក្របឆាងំេដយសរករេ្រប្របាស់សិទ�ិេនេ្រកមច្បោបអ់ចនឹងេផ�មបណ�ឹ ងរដ�ប្បេវណីេនក�ុងតុល

ករជានខ់�ស់បាន មនិេលសពីបីឆា� េំ្រកយពីករបំពនេនាះបានេកតេឡង។

ករចូលរមួវភិាគទនដល់មលូនធិអិណត�ពិ្យោបាលភាព្រគ�សរ នងិសន�សុិខករងរៃន DFML

េនៃថ�ទី 1 ែខតុល ឆា�  ំ2019 ករចូលរមួវភិាគទនដល់មូលនិធិអណត�ិព្យោបាលភាព្រគ�សរ និងសន�ិសុខករងររបស់្រកសួងច្បោបឈ់បស់្រមាកេដយ 

សរមូលេហតុ្រគ�សរ និងេវជ�ស�ស� (DFML) នឹងចបេ់ផ�ម។ និេយាជកនឹងទទលួខុស្រត�វចំេពះករេផ�វភិាគទនេទកន ់DFML ស្រមាប្់រគប ់និេយា 

ជិតទងំអស់ ថ�ីេបពកួេគអចនឹងកតយ់កភាគចំែណកពី្របាកែ់ខរបស់និេយាជិតកេ៏ដយ។ អ្រតៃនវភិាគទនអចនឹង្រត�វបានៃលត្រម�វជា្របច ំេហយ 

អច្រត�វបានរកេឃញេនក�ុងេសចក�ីជូនដំណឹងអ្រតែដលចបម់ាន្របសិទ�ភាពែដលភា� បជ់ាមយួ។

រេបៀបដកក់រទមទរសំណង

និេយាជិត្រត�វែតដកក់រទមទរសំណងស្រមាបអ់ត�្របេយាជនច៍្បោបឈ់បស់្រមាកេដយមូលេហតុ្រក�ម្រគ�សរ និងេវជ�ស�ស�ែដលមានគិត្របាកែ់ខជូន

ជាមយួ DFML េដយេ្រប្របាស់ទ្រមងែ់បបបទរបស់្រកសួងេនះ។ ទ្រមងែ់បបបទ និងេសចក�ីែណនារំបស់ករទមទរសំណងនឹងអចរកបានេនេល

េគហទំពរ័របស់្រកសួង www.mass.gov/DFML មុនែខ មករ ឆា�  ំ2021។ 

និេយាជិត្រត�វបានត្រម�វឲ្យផ�ល់ករជូនដំណឹងយ៉ាងេហចណាស់ 30 ៃថ�េទកននិ់េយាជកនូវកលបរេិច�ទចបេ់ផ�មែដលរពឹំងទុកៃនច្បោបឈ់បស់្រមាក

ណាមយួ រយៈកលែដលរពឹំងទុកៃនច្បោបឈ់បស់្រមាកណាមយួ និងកលបរេិច�ទរពឹំងទុកៃនករវលិ្រតលបម់កវញិ។ និេយាជិតែដលមនិអចផ�ល់ករជូន

ដំណឹង 30 ៃថ�បានេដយសរកលៈេទសៈហួសពីករ្រគប្់រគងបានរបស់េគ ្រត�វបានត្រម�វឲ្យផ�ល់ករជូនដំណឹងឲ្យបានឆាបត់មែដលអចេធ�េទបាន។ 

ករបងទូ់ទតស់្រមាបច់្បោបឈ់បស់្រមាកដំណាលគា�

ច្បោបឈ់បស់្រមាកេដយមានគិត្របាកែ់ខណាមយួែដល្រត�វបានផ�ល់ជូនេនេ្រកមអនុស�� រមួៃនករងរ ឬេគាលនេយាបាយនិេយាជក េហយ្រត�វបាន

បងជូ់នេនក�ុងអ្រតដូចគា�  ឬខ�ស់ជាងច្បោបឈ់បស់្រមាកេដយមានគិត្របាកែ់ខែដលមានេនេ្រកមច្បោបេ់នះនឹងរបថ់ា្របឆាងំនឹងករៃលែចកៃនអត� 

្របេយាជនច៍្បោបឈ់បស់្រមាកែដលមានេនេ្រកមច្បោបេ់នះ។ 
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ករេលកែលងចេំពះគេ្រមាងធានារ៉បរ់ងឯកជន

និេយាជកែដលផ�ល់នូវច្បោបឈ់បស់្រមាកែដលមានគិត្របាកែ់ខជូនេដយមានអត�្របេយាជនែ៍ដលយ៉ាងេហចណាស់េ្រចនដូចេទនឹងអត�្របេយាជនអ៍ស់

ទងំឡាយណាែដល្រត�វបានផ�ល់ជូនេនេ្រកមច្បោប ់អចនឹងដកព់ក្យសំុករេលកែលងពីករបងវ់ភិាគទនមូលនិធិអណត�ិព្យោបាលភាព្រគ�សរ និង

សន�ិសុខករងររបស់្រកសួងច្បោបឈ់បស់្រមាកេដយសរមូលេហតុ្រគ�សរ និងេវជ�ស�ស�បាន។ និេយាជកអចនឹងដកព់ក្យសំុករេលកែលងពីវភិាគ

ទនស្រមាបច់្បោបឈ់បស់្រមាកេដយមូលេហតុេវជ�ស�ស�  វភិាគទនស្រមាបច់្បោបឈ់បស់្រមាកេដយមូលេហតុ្រគ�សរ ឬទងំពីរបាន។

េសចក�ីលម�តិៃនគេ្រមាងធានារ៉បរ់ងឯកជនណាមយួ្រត�វែតផ�ល់េទឲ្យនិេយាជិតេដយនិេយាជកេនេពលជាមយួគា� ដូចនឹងេសចក�ីជូនដំណឹងេនះែដរ។ 

និេយាជិតទទលួនូវសិទ�ិទទលួបានច្បោបឈ់បស់្រមាកែដលករពរេដយករងរ និងរចួផុតពីករេរ សេអង និងករសងសឹកេនេ្រកមច្បោប ់េបេទះបីជា

និេយាជករបស់ពួកេគ្រត�វបានអនុមត័ឲ្យផ�ល់អត�្របេយាជនច៍្បោបឈ់បស់្រមាកតមរយៈគេ្រមាងធានារ៉បរ់ងឯកជនកេ៏ដយ។

 មនិមានគេ្រមាងធានារ៉បរ់ងឯកជនែដល្រត�វបានអនុមត័្រពមេទ

 មានគេ្រមាងធានារ៉បរ់ងឯកជនែដល្រត�វបានអនុមត័ស្រមាប់

ទងំច្បោបឈ់បស់្រមាកេដយមូលេហតុ្រគ�សរ នងិេវជ�ស�ស�

 មានគេ្រមាងធានារ៉បរ់ងឯកជនែដល្រត�វបានអនុមត័ស្រមាប់

ច្បោបឈ់បស់្រមាកេដយមូលេហតុ្រគ�សរែតប៉ុេណា� ះ

 មានគេ្រមាងធានារ៉បរ់ងឯកជនែដល្រត�វបានអនុមត័ស្រមាប់

ច្បោបឈ់បស់្រមាកេដយមូលេហតុេវជ�ស�ស�ែតប៉ុេណា� ះ។

(េឈ� ះនិេយាជក)

ពត័ម៌ានទនំាកទ់នំងរបស់្រកសួងច្បោបឈ់បស់្រមាកេដយមលូេហតុ្រគ�សរ នងិេវជ�ស�ស� (DFML) 
 

Massachusetts Department of Family and Medical Leave (្រកសួងច្បោបឈ់បស់្រមាកេដយមលូេហតុ្រគ�សរ និងេវជ�ស�ស�ៃនរដ�ម៉ាសឈូេសត) 

Charles F. Hurley Building  
19 Staniford Street, 1st Floor 
Boston, MA 02114 
(617) 626-6565
www.mass.gov/DFML

មានពត័ម៌ានបែន�មេទៀត

ស្រមាបព់ត័ម៌ានលម�តិបែន�ម សូមចូលេទេមលេគហទំពរ័របស់្រកសួង៖ www.mass.gov/DFML។ 

MARLBOROUGH HOSPITAL



http://www.mass.gov/DFML
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អ្រតមាន្របសិទ�ភាព៖ ឆា�  ំ2019 

ស្រមាបនិ់េយាជកែដលមាននិេយាជិតចំននួ  25 នាក ់ឬេ្រចនជាងេនះ 

វភិាគទនស្រមាបច់្បោបឈ់បស់្រមាក

េដយមូលេហតុ្រគ�សរ 

វភិាគទនស្រមាបច់្បោបឈ់បស់្រមាក

េដយមូលេហតុេវជ�ស�ស� 

ចំននួវភិាគទនសរបុ

.13% .62% .75% 

េនៃថ�ទី 1 ែខតុល ឆា�  ំ2019 វភិាគទនេទដល់្រកសួងមូលនិធិអណត�ិព្យោបាលភាព្រគ�សរ និងសន�ិសុខករងររបស់្រកសួងច្បោបឈ់បស់្រមាកេដយ 

សរមូលេហតុ្រគ�សរ និងេវជ�ស�ស� (DFML) នឹងចបេ់ផ�ម។ និេយាជកនឹងទទលួខុស្រត�វក�ុងករេផ�វភិាគទនេទកន ់DFML ស្រមាបនិ់េយាជិតទងំ 

អស់។ 

បច�ុប្បន�េនះ ចំននួវភិាគទនសរបុគឺ 00.75% ៃន្របាកែ់ខ។ ក�ុងចំេណាមចំននួវភិាគទនសរបុែដលេស�នឹង 00.75% េនាះ មានករែញកែបងែចក៖ 

17.3% គឺវភិាគទនស្រមាបច់្បោបឈ់បស់្រមាកេដយមូលេហតុ្រគ�សរ និង 82.7% គឺវភិាគទនស្រមាបច់្បោបឈ់បស់្រមាកេដយមូលេហតុេវជ�ស�ស�។ 

េនេ្រកមច្បោប ់និេយាជកទទលួខុស្រត�វចំេពះចំននួអប្បបរមា 60% ៃនវភិាគទនស្រមាបច់្បោបឈ់បស់្រមាកេដយមូលេហតុេវជ�ស�ស� (.372% ៃន

្របាកែ់ខ) ែត្រត�វបានអនុ�� តឲ្យកតយ់កពី្របាកែ់ខរបស់និេយាជិតរហូតដល់ 40% ៃនវភិាគទនស្រមាបច់្បោបឈ់បស់្រមាកេដយមូលេហតុេវជ�ស�ស� 

(.248% ៃន្របាកែ់ខ) និងរហូតដល់ 100% ៃនវភិាគទនច្បោបឈ់បស់្រមាកស្រមាបមូ់លេហតុ្រគ�សរ (.13% ៃន្របាកែ់ខ)។ 
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វភិាគទនែដល្រត�វករសុរប៖ .62% 

នឹងចូលរមួចំែណក ___%
ៃនវភិាគទនស្រមាបច់្បោបឈ់បស់្រមា

កេដយមូលេហតុេវជ�ស�ស� 

(េឈ� ះនិេយាជក) 

េហយ ___% 

ែដលេនសល់នឹង្រត�វបានកតយ់កពីចំ

ណូលរកបានរបស់អ�ក 
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គ�ស
រ វភិាគទនែដល្រត�វករសុរប៖ .13% 

នឹងចូលរមួចំែណក ___% 
ៃនវភិាគទនស្រមាបច់្បោបឈ់បស់្រមាក

េដយមូលេហតុ្រគ�សរ 

(េឈ� ះនិេយាជក) 

េហយ ___% 
ែដលេនសល់នឹង្រត�វបានកតយ់កពី

ចំណូលរកបានរបស់អ�ក 

MARLBOROUGH HOSPITAL 60

40

MARLBOROUGH HOSPITAL 0

100




