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Paid Leave Oregon ແມ່ນໂປຣແກ 
ຣມໃໝ່ເຊ່ິງຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຄົນງານໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃນເວລາພັກວຽກໃນຊ່ວງເວລາທ່ີສໍາຄັນ
ທ່ີສຸດຂອງຊີວິດທ່ີມີຜົນກະທົບຕ່ໍຄອບຄົວ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາ. ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອ 
Paid Leave Oregon ເລ່ີມໃນເດືອນກັນຍາ 2023. 

ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບ Paid Leave Oregon, ລວມເຖິງເອກະສານຂ້ໍເທັດຈິງກ່ຽວກັບເງິນຊ່ວຍເຫືຼອ, ການປະ
ກອບສ່ວນ ແລະ ອ່ືນໆແມ່ນມີອອນລາຍຢູ່ທ່ີ: Paidleave.Oregon.gov 

ໃນຊ່ວງການສົນທະນາຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ, ນາຍຈ້າງ ແລະ ລູກຈ້າງໄດ້ຖາມກ່ຽວກັບແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ ແລະ 
ໂປຣແກຣມທ່ີອາດຈະມີໃຫ້ໃນຕອນນ້ີເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອຊາວໂອເຣກອນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ. ນ້ີ
ແມ່ນລາຍການກ່ຽວກັບແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ ແລະ ໂປຣແກຣມເພ່ີມເຕີມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການລາພັກເພ່ືອຄອບ
ຄົວ, ການແພດ ແລະ ຄວາມປອດໄພ. Paid Leave Oregon ບ່ໍໄດ້ມາແທນທ່ີໂປຣແກຣມໃດໜ່ຶງເຫ່ົຼາ
ນ້ີ. ຄໍາແນະນໍານ້ີແມ່ນຈຸດເລ່ີມຕ້ົນໃນການຊອກຫາແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ ແລະ ໂປຣແກຣມ. ແຕ່ລະໂປຣແກຣມ
ມີຄຸນສົມບັດ ແລະ ປັດໄຈທ່ີແຕກຕ່າງກັນໃນການກໍານົດການມີສິດໄດ້ຮັບ. ຕິດຕ່ໍຫາແຕ່ລະໜ່ວຍງານ
ໂດຍກົງເພ່ືອລະບຸວ່າທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບໂປຣແກຣມຂອງພວກເຂົາ ຫືຼ ບ່ໍ ແລະ ພວກມັນເໝາະສົມກັບ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານບໍ. 

ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ (BOLI) 
Oregon.gov/boli/workers/Pages/your-rights-at-work.aspx 
ກົດໝາຍລັດ Oregon ປົກປ້ອງພະນັກງານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງສໍາລັບວຽກທ່ີ
ທ່ານເຮັດ. ບ່ໍໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຂອງທ່ານກົງເວລາບໍ? ບ່ໍແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນລ່ວງເວລາ
ບໍ? ບ່ໍໄດ້ຢຸດພັກ ຫືຼ ພັກຮັບປະທານອາຫານບໍ? ທ່ານກໍາລັງປະເຊີນກັບບັນຫາອ່ືນໆດ້ານຄວາມສະເໝີ
ພາບບໍ? ທ່ານມີສິດໃນການເຮັດວຽກ. 
 

ລາຍຊ່ືແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ 

https://paidleave.oregon.gov/Pages/default.aspx
https://www.oregon.gov/boli/workers/Pages/your-rights-at-work.aspx
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Family and Medical Leave Act  
(FMLA, ກົດໝາຍການລາພັກເພ່ືອຄອບຄົວ ແລະ ການແພດ) 
dol.gov/agencies/whd/fmla 

ໂຄງການຂອງລັດຖະບານກາງນ້ີໃຫ້ສິດແກ່ລູກຈ້າງທ່ີມີສິດຕ່ໍກັບນາຍຈ້າງທ່ີໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ (ພະນັກ
ງານຢ່າງໜ້ອຍ 50 ຄົນ) ໃນການລາພັກໂດຍບ່ໍໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ, ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງວຽກເປັນເວລາ 12 ອາ
ທິດສໍາລັບເຫດຜົນສະເພາະສໍາລັບຄອບຄົວ ແລະ ທາງການແພດ. ບຸກຄົນອາດຈະມີສິດໃນການລາພັກ
ສູງສຸດເຖິງ 26 ອາທິດສໍາລັບການລາພັກໃນການເບ່ິງແຍງດູແລສະມາຊິກໃນບໍລິການທ່ີໄດ້ຮັບການຄຸ້ມ
ຄອງທ່ີໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເຈັບປ່ວຍຂ້ັນຮຸນແຮງ. 

ຂ້ໍມູນ ແລະ ການບໍລິການທ່ົວໄປ: (211 ການຄ້ົນຫາທ່ີໄດ້ຮັບການແນະນໍາ) 
ເວັບໄຊ 211info.org/ ມີການຄ້ົນຫາທ່ີໄດ້ຮັບການແນະນໍາສໍາລັບຂ້ໍມູນທ່ົວລັດ ແລະ ບໍລິການສ່ົງຕ່ໍ: 
ທ່ານຍັງສາມາດໂທຫາ: 211 ຫືຼ 866-698-6155 (ການໂທແບບເກັບເງິນປາຍທາງ). 

Oregon Department of Human Services 
adrcofOregon.org 
ສໍາລັບບຸກຄົນທ່ີມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມ, ພິຈາລະນາການເຊ່ືອມຕ່ໍກັບແຫ່ຼງຂ້ໍມູນອາຍຸ ແລະ ຄົນພິການ
ຂອງລັດ Oregon. 

Oregon Family Leave Act  
(OFLA, ລາຊະບັນຍັດການລາພັກເພ່ືອຄອບຄົວຂອງລັດ Oregon) 
Oregon.gov/boli/workers/pages/Oregon -family-leave.aspx 

OFLA ກໍານົດໃຫ້ນາຍຈ້າງຂອງລັດ Oregon ທ່ີມີລູກຈ້າງ 25 ຄົນຂ້ຶນໄປໃຫ້ມີການລາພັກແບບບ່ໍຈ່າຍ
ເງິນ, ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງວຽກໃຫ້ແກ່ລູກຈ້າງໃນການເບ່ິງແຍງດູແລພວກເຂົາເອງ ຫືຼ ສະມາຊິກໃນຄອບ
ຄົວ. 

ພັກໄດ້ສູງສຸດເຖິງ 12 ອາທິດ (ບາງຄ້ັງຫຼາຍກວ່ານ້ັນ) ຕ່ໍກັບການລາພັກທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນແມ່ນມີ
ໃຫ້ສໍາລັບການລາພັກເພ່ືອລ້ຽງດູລູກ, ພາວະສຸຂະພາບທ່ີຮ້າຍແຮງ, ການລາພັກຄວາມພິການຈາກການ
ຖືພາ, ການລາພັກເມ່ືອລູກເຈັບປ່ວຍ, ການລາພັກຄອບຄົວທ່ີເປັນທະຫານ ແລະ ການລາພັກເພ່ືອໄວ້
ທຸກ. 

http://www.dol.gov/agencies/whd/fmla
https://www.adrcoforegon.org/consumersite/index.php
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ໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກລັດ Oregon 
Oregon.gov/oha/hsd/ohp 

ແຜນປະກັນສູຂະພາບລັດ Oregon ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງການເບ່ິງແຍງດູແລສຸຂະພາບສໍາລັບຊາວໂອ
ເຣກອນທ່ີມີລາຍຮັບຕ່ໍາ. 

ເວລາທ�ມີການເຈັບປ່ວຍຂອງລັດ Oregon 
Oregon.gov/boli/workers/Pages/sick-time.aspx 

ກົດໝາຍລັດ Oregon ໃຫ້ສິດແກ່ພະນັກງານທຸກຄົນໃນການລາປ່ວຍ - ເວລາເຈັບປ່ວຍຢ່າງໜ້ອຍໜ່ຶ
ງຊ່ົວໂມງສໍາລັບການເຮັດວຽກທຸກໆ 30 ຊ່ົວໂມງ, ໂດຍໄດ້ສູງສຸດເຖິງ 40 ຊ◌ົ◌່ວໂມງຕ່ໍປີ. 

ຊ່ົວໂມງເຈັບປ່ວຍຂອງລັດ Oregon ແມ່ນໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ, ຖ້າຫາກວ່ານາຍຈ້າງມີລູກຈ້າງຫຼາຍກວ່າ 10 
ຄົນ - ຫົກຄົນຂ້ຶນໄປຖ້າຫາກຕ້ັງຢູ່ທ່ີພັອດແລນ (Portland). 

ທ່ານສາມາດໃຊ້ຊ່ົວໂມງລາປ່ວຍໄດ້ກັບຫຼາຍເຫດຜົນລວມເຖິງເວລາທ່ີທ່ານ ຫືຼ ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງ
ທ່ານປ່ວຍ, ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ປະເຊີນກັບອາການປ່ວຍທາງຈິດ ຫືຼ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄປພົບແພດ. 

ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນສ◌ໍາລັບຜູ້ລອດຊີວິດຈາກການລະເມີດທາງເພດ, 
ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ການຄຸກຄາມ ຫືຼ ການຖືກສະກົດຮອຍຕາມ 

• Oregon Coalition Against Domestic and Sexual Violence (ການຮ່ວມມືກັນຂອງໂອ
ເຣກອນຕ້ານກັບຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ແລະ ທາງເພດ) 
www.ocadsv.org/find-help 

• Oregon Attorney General's Sexual Assault Task Force (ຄະນະສະເພາະກິດຕ້ານການຄຸກ
ຄາມທາງເພດຂອງໄອຍະການສູງສຸດຂອງລັດ Oregon) 
Oregon satf.org/help-for-survivors 

• ໂທຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ – 503-235-5333 ຫືຼ 888-235-5333 (ໂທແບບເກັບເງິນປາຍທາງ) 

• ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິນຈາກ Oregon Department of Human Services 
Oregon.gov/dhs/ABUSE/DOMESTIC 

• Child, Elder, and Vulnerable Adult Abuse (ການລ່ວງລະເມີດເດັກ, ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ທ່ີ
ພິການ): 855-503-SAFE (7233) 
Oregon.gov/dhs/abuse 

• Compensation for Victims of Crime (ການຊ່ວຍເຫືຼອເຫຍ່ືອຈາກອາຊະຍາກໍາ) 
doj.state.or.us/crime-victims 

https://www.oregon.gov/boli/workers/Pages/sick-time.aspx
http://www.oregon.gov/dhs/ABUSE/DOMESTIC
http://www.oregon.gov/dhs/abuse
https://www.doj.state.or.us/crime-victims
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ຖ້າທ່ານປະສົບກັບຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ການລ່ວງລະເມີດ, ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ຫືຼ ການສະ
ກົດຮອຍຕາມ ( ຫືຼ ຖ້າຫາກທ່ານເປັນພ່ໍແມ່ ຫືຼ ຜູ້ປົກຄອງຂອງເຫຍ່ືອ), ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານຕ້ອງເຮັດ
ການປ່ຽນແປງທ່ີເໝາະສົມເພ່ືອສະໜັບສະໜູນຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ ແລະ ບ່ໍສາມາດເລືອກປະຕິບັດ 
ຫືຼ ແກ້ແຄ້ນທ່ານໃນຖານະທ່ີເປັນເຫຍ່ືອໄດ້. Oregon.gov/boli/workers/Pages/domestic-
violence-protections-for-workers.aspx  

ປະກັນໄພການຫວ່າງງານ 
ປະກັນໄພການຫວ່າງງານໄດ້ໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອຄ່າຈ້າງເພ່ືອຊ່ວຍບຸກຄົນໃນຊ່ວງໄລຍະການປ່ຽນວຽກ. ເບ່ິງ
ເວັບໄຊປະກັນໄພການຫວ່າງງານລັດ Oregon ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບການມີສິດໄດ້ຮັບ 
ແລະ ການຍ່ືນຂໍຮຽກຮ້ອງການຫວ່າງງານ. 

Oregon Employment Department ຈັດການຂ້ັນຕອນການຂໍຮັບເງິນປະກັນໄພການຫວ່າງງານ, 
ພ້ອມທັງໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອໃນການເຊ່ືອມຕ່ໍລະຫວ່າງຜູ້ຊອກຫາວຽກ ແລະ ນາຍຈ້າງ 
Oregon.gov/employ ຫືຼ ໂທ 877-345-3484 ເພ່ືອລົມກັບຕົວແທນ. 

ເງິນຊົດເຊີຍແຮງງານ 
wcd.Oregon.gov/Pages/index.aspx 

ຖ້າຫາກທ່ານໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ຫືຼ ເຈັບປ່ວຍຍ້ອນວຽກຂອງທ່ານ, ທ່ານອາດຈະມີສິດຕ່ໍ
ກັບເງິນຊ່ວຍເຫືຼອການຊົດເຊີຍສໍາລັບແຮງງານທ່ີອາດຈະລວມເອົາຄ່າປ່ິນປົວທາງການແພດຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍ
ລິການເບ່ິງແຍງດູແລສຸຂະພາບທ່ີທ່ານເລືອກ. 

https://www.oregon.gov/boli/workers/Pages/domestic-violence-protections-for-workers.aspx
https://www.oregon.gov/boli/workers/Pages/domestic-violence-protections-for-workers.aspx
https://www.oregon.gov/employ/Pages/default.aspx

