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ຄໍາຖາມທ່ີເອົາມາຈາກກອງປະຊຸມການມີສ່ວນຮ່ວມງົບປະມານ, ການສົນທະນາຊຸມຊົນ, ແລະ 

ອີເມວຈາກສາທາລະນະ. 
 

ສາລະບານ: 
• ຄໍາຖາມທ່ົວໄປ 

• ທຸລະກິດສ່ວນຕົວ 

• ຜົນປະໂຫຍດ 

• ເງິນສົມທົບ 

• ເຂ້ົາຫາທັງໝົດ 

• ບັນດາແຜນທຽບເທ່ົາ 
• ຄໍາຖາມດ້ານເຕັກນິກ 

• ຄໍາຖາມອ່ືນໆຂອງນາຍຈ້າງ 
• ຄໍາຖາມອ່ືນໆຂອງພະນັກງານ 

 

ຄໍາຖາມທ່ົວໄປ 

ຄໍາຖາມ: Paid Leave Oregon ແມ່ນຫຍັງ? 

ຄໍາຕອບ:  Paid Leave Oregon ແມ່ນໂຄງການໃຫມ່ທ່ີອະນຸຍາດໃຫ້ພະນັກງານໃນ Oregon 

ໃຊ້ເວລາພັກຜ່ອນສໍາລັບບາງຊ່ວງເວລາທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດຂອງຊີວິດ.  
 

ຄໍາຖາມ: ເມ່ືອໃດທ່ີພະນັກງານສາມາດຂໍລາພັກນ້ີໄດ້? 

ຄໍາຕອບ: 

ພະນັກງານສາມາດໃຊ້ເວລາພັກຜ່ອນສໍາລັບສາມປະເພດຂອງເຫດການຊີວິດທ່ີແຕກຕ່າງກັນເຊ່ັນ: 

ລາພັກຄອບຄົວ: 

• ເພ່ືອເບ່ິງແຍງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວທ່ີມີອາການຮຸນແຮງ ຫືຼ ບາດເຈັບ 

• ເມຍເກີດລູກ 

ຄໍາຖາມຕອບປະຈໍາ 
ຄ້ົນຫາຄໍາຕອບກັບຄໍາຖາມທ່ີມັກຖາມເປັນປະ

ຈໍາໄດ້ທ່ີ  ເວບໄຊທ໌ຂອງ Paid Leave 

 

https://paidleave.oregon.gov/
https://paidleave.oregon.gov/
https://paidleave.oregon.gov/
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• ມີຄວາມສໍາພັນກັບລູກ 

o ປີທໍາອິດຫັຼງເກີດລູກ 

o ຫັຼງຈາກຮັບລູກມາ◌້ຽງ 
o ເມ່ືອພວກເຂົາຖືກຈັດໃຫ້ມາຢູ່ບ້ານຂອງທ່ານ ເພ່ືອການອຸປະຖໍາ 

ລາພັກສໍາລັບເຈັບປ່ວຍ: ເພ່ືອດູແລຕົເອງ ເມ່ືອທ່ານມີບັນຫາສຸຂະພາບຮ້າຍແຮງ 

ລາພັກເພ່ືອຄວາມປອດໄພ ສໍາລັບຜູ້ລອດຊີວິດຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ, 

ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ການຂ່ົມເຫັງ, ຫືຼ ການຕາມຫາ. 
 

ຄໍາຖາມ: ໃຜທ່ີມີເງ່ືອນໄຂໄດ້ຮັບ Paid Leave Oregon? 

ຄໍາຕອບ: ພະນັກງານສ່ວນຫຼາຍທ່ີເຮັດວຽກໃນ Oregon ມີສິດໄດ້ຮັບ Paid Leave Oregon. 

• ຖ້າທ່ານເປັນພະນັກງານທ່ີມີລາຍໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ $1,000 

ຕ່ໍປີກ່ອນສະໝັກຂໍລາພັກແບບໄດ້ຮັບການເງິນ, ທ່ານອາດມີສິດໄດ້.  

• ບ່ໍວ່າທ່ານຈະເຮັດວຽກເຕັມເວລາ, ເຄ່ິງເວລາ, ຫືຼ ເຮັດກັບນາຍຈ້າງທ່ີມີຫຼາຍກວ່າໜ່ຶງຄົນ, 

ມັນກ່ໍນັບ. 

• ຖ້າທ່ານເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ຫືຼ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາອິດສະລະ, 

ທ່ານບ່ໍໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງແບບອັດຕະໂນ ມັດ, ແຕ່ທ່ານສາມາດເລືອກຮູບແບບການຄຸ້ມຄອງ. 

• ພະນັກງານຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖ່ິນກ່ໍຍັງບ່ໍໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ. 

ລັດຖະບານທ້ອງຖ່ິນ ທ່ີຕ້ອງການໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອ Paid 

Leaveເພ່ືອໃຫ້ພະນັກງານຂອງເຂົາເຈ້ົາສາມາດເລືອກການຄຸ້ມຄອງສໍາລັບບາງທຸລະກິດ ຫືຼ 

ທຸລະກິດທັງ ໝົດຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

• ພະນັກງານລັດຖະບານກາງບ່ໍມີສິດ. 
 

ຄໍາຖາມ: ນາຍຈ້າງຄົນໃດທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງເຂ້ົາຮ່ວມໃນ Paid Leave Oregon? 

ຄໍາຕອບ:  

• ນາຍຈ້າງທ່ີມີພະນັກງານ 25 ຄົນຂ້ຶນໄປແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ 

ຈ່າຍເງິນເຂ້ົາໃນໂຄງການ. 
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• ນາຍຈ້າງຂະຫນາດນ້ອຍທ່ີມີພະນັກງານຫນ້ອຍກວ່າ 25 

ຄົນແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງຈ່າຍເງິນສົມທົບ, ແຕ່ຍັງ ຕ້ອງເກັບກໍາ ແລະ 

ສ່ົງເງິນສົມທົບຂອງພະນັກງານ ແລະ ສະຫນອງການປົກປ້ອງວຽກ. 

• ຜູ້ທ່ີທຸລະກິດສ່ວນຕົວສາມາດເລືອກການຄຸ້ມຄອງໄດ້. ຖ້າພວກເຂົາເລືອກການຄຸ້ມຄອງ, 

ພວກເຂົາຈະຮັບ ຜິດຊອບໃນການຈ່າຍຄ່າປະກອບສ່ວນ. 

• ລັດຖະບານທ້ອງຖ່ິນສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອ Paid Leave 

ໃຫ້ພະນັກ ງານຂອງເຂົາເຈ້ົາສໍາລັບບາງທຸລະກິດ ຫືຼ ທຸລະກິດທັງໝົດຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

ຖ້າພວກເຂົາເລືອກ, ພວກເຂົາຈະ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈ່າຍຄ່າປະກອບສ່ວນ. 

 

ຄໍາຖາມ: ໂຄງການໄດ້ຮັບທຶນແນວໃດ? 

ຄໍາຕອບ: Paid Leave ແມ່ນໂຄງການທ່ີພວກເຮົາທຸກຄົນຈ່າຍເງິນເຂ້ົາ. 

ນ້ີແມ່ນວິທີການເຮັດວຽກຕ່ໍພະນັກງານ: 

• ພະນັກງານຈ່າຍ 60% ຂອງອັດຕາເງິນສົມທົບ. ກົມການຈັດຫາງານຂອງລັດ Oregon 

ຕັດສິນໃຈຈໍາ ນວນເງິນກ່ອນເລ່ີມຕ້ົນຂອງແຕ່ລະປີ, ແລະ ຈະບ່ໍເກີນ 1% 

ຂອງຄ່າຈ້າງລວມຂອງພະນັກງານ. 

• ຕົວຢ່າງ, ຖ້າເງິນຄ່າຈ້າງຂອງພະນັກງານມີທັງໝົດ $1,000, ເຂົາເຈ້ົາຈະຈ່າຍປະກອບສ່ວນ $6 

ເປັນສັກ ສ່ວນສໍາລັບເງິນເດືອນນ້ັນ.  

• ອັດຕາເງິນສົມທົບສໍາລັບປີ 2023 ແມ່ນ 1%. 

ນ້ີແມ່ນວິທີການເຮັດວຽກຕ່ໍນາຍຈ້າງ:  

• ນາຍຈ້າງທ່ີມີພະນັກງານ 25 ຄົນຂ້ຶນໄປຈ່າຍ 40% ຂອງອັດຕາເງິນສົມທົບ.  

• ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທຸລະກິດມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 25 ຄົນ ແລະຈ່າຍເງິນເດືອນ $1 ລ້ານ, ມັນຈະຈ່າຍ 

$ 10,000 ເຂ້ົາໄປໃນ Paid Leave Oregon ໃນແຕ່ລະປີ. ນາຍຈ້າງຈະຈ່າຍເງິນ 40% ($4,000) 

ຂອງຈໍານວນນ້ີ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບ ແລະ 
ສ່ົງເງິນສົມທົບຂອງພະນັກງານຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 
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• ນາຍຈ້າງຍັງສາມາດເລືອກທ່ີຈະຈ່າຍສ່ວນຂອງພະນັກງານ, ເຕັມ ຫືຼ ບາງສ່ວນ, 

ເປັນຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບ ພະນັກງານຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  

• ນາຍຈ້າງຂະຫນາດນ້ອຍ, ຜູ້ທ່ີມີພະນັກງານຫນ້ອຍກວ່າ 25 ຄົນ, ບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງປະກອບສ່ວນ. 

ແຕ່, ທ່ານຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງເກັບ ແລະ ສ່ົງເງິນສົມທົບຂອງພະນັກງານ ແລະ 

ປົກປ້ອງວຽກເຮັດງານທໍາຂອງເຂົາ ເຈ້ົາ. 

• ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອແມ່ນມີໃຫ້ສໍາລັບນາຍຈ້າງຂະຫນາດນ້ອຍ. 

 

ຄໍາຖາມ: Paid Leave Oregon ຈະເລ່ີມຕ້ົນເມ່ືອໃດ? 

ຄໍາຕອບ: ເງິນສົມທົບຂອງນາຍຈ້າງ ແລະລູກຈ້າງຈະເລ່ີມຕ້ັງແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2023, ແລະ 

ພະນັກງານ ສາມາດສະໝັກຂໍເງິນຊ່ວຍເຫືຼອ Paid Leave ໄດ້ເລ່ີມແຕ່ວັນທີ 3 ກັນຍາ 2023. 

 

ຄໍາຖາມ: ໃຜຜ່ານກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ Paid Leave ໃນ Oregon? 

ຄໍາຕອບ: ທຸລະກິດ, ພະນັກງານ, ແລະ ຜູ້ອ່ືນໄດ້ ລົມກ່ຽວກັບການເລ່ີມຕ້ົນ ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອການລາພັກ 

ໄປຫາ Oregon ຕ້ົງແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍ 2016. ສະພານິຕິບັນຍັດຂອງລັດ Oregon 

ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງເປັນກົດໝາຍໃນປີ 2019 ເພ່ືອໃຫ້ປະຊາຊົນໃນລັດ Oregon 

ຫຼາຍຂ້ຶນສາມາດມີເວລາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທ່ີເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງການເບ່ິງແຍງຕົນເອງ ແລະ 
ຄົນຮັກຂອງເຂົາເຈ້ົາເມ່ືອເວລາສໍາຄັນຂອງ ຊີວິດເກີດຂ້ຶນ. 

ພວກເຮົາທຸກຄົນຜ່ານເຫດການໃນຊີວິດທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການເວລາດູແລຕົວເອງ, ຫືຼ ຄົນທ່ີພວກ 

ເຮົາຮັກ. 

 

ຄໍາຖາມ: ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາມີພະນັກງານຈໍານວນ X ຄົນ. ຂ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງເຂ້ົາຮ່ວມບໍ? 

ຄໍາຕອບ: ຖ້າທ່ານມີພະນັກງານ 25 ຄົນຂ້ຶນໄປ, ທ່ານຕ້ອງເຂ້ົາຮ່ວມ, ຈ່າຍເງິນເຂ້ົາໃນໂຄງການ, ແລະ 

ເກັບ ແລະ ສ່ົງເງິນສົມທົບຂອງພະນັກງານຂອງທ່ານ. 

ທ່ານຍັງຕ້ອງການເພ່ືອປົກປ້ອງວຽກຂອງພະນັກງານທ່ີມີເງ່ືອນໄຂໄດ້ ຮັບ Paid Leave Oregon ແລະ 

ລາພັກ. 
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ຖ້າທ່ານມີພະນັກງານຫນ້ອຍກວ່າ 25 ຄົນ, ທ່ານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງຈ່າຍເງິນສ່ວນນາຍຈ້າງຂອງເງິນສົມທົບ, 

ແຕ່ ທ່ານຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງເກັບ ແລະ ສ່ົງເງິນສົມທົບຂອງພະນັກງານ ແລະ 
ປົກປ້ອງວຽກເຮັດງານທໍາຂອງພວກເຂົາ. 

 

ຄໍາຖາມ: ທຸລະກິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາມີພຽງແຕ່ກີກຄົນງານ. Paid Leave Oregon 

ເຮັດວຽກກັບທຸລະກິດຂອງຂ້ອຍແນວໃດ? 

ຄໍາຕອບ: ມັນກ່ໍຂ້ຶນກັບວ່າຈັດກິກຄົນງານແນວໃດ. 

• ຖ້າກິກຄົນງານຂອງທ່ານແມ່ນພະນັກງານ, ນອກນ້ັນທ່ານແມ່ນນາຍຈ້າງ. 

ຖ້າທ່ານມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 25 ຄົນ, ທ່ານຈະຕ້ອງຈ່າຍສ່ວນຂອງເງິນສົມທົບຂອງທ່ານ. 

ນາຍຈ້າງທຸກຄົນ, ບ່ໍວ່າຈະເປັນຂະຫນາດໃດ ກ່ໍຕາມ, 

ຈະຕ້ອງປົກປ້ອງວຽກຂອງພະນັກງານໃນເວລາທ່ີເຂົາເຈ້ົາລາພັກ. 

• ຖ້າກິກຄົນງານຂອງທ່ານຖືກຈັດໃຫ້ຂ້ຶນກັບຜູ້ຮັບເໝົາອິດສະລະ, 
ທາງໂຄງການຖືວ່າພວກເຂົາແມ່ນເຮັດ ທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ແລະ 
ຈະບ່ໍຄຸ້ມຄອງແບບອັດຕະໂນມັດ. ພວກເຂົາສາມາດເລືອກເຂ້ົາຖ້າຕ້ອງການ, 

ແຕ່ນາຍຈ້າງຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບຈ່າຍຄ່າປະກອບສ່ວນໃຫ້ເຂົາ ຫືຼ 

ປົກປ້ອງວຽກເຮັດງານທໍາຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

 

ຄໍາຖາມ: ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນພະນັກງານໃນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ. 

ຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ Paid Leave Oregon ບໍ? 

ຄໍາຕອບ: ພະນັກງານສ່ວນຫຼາຍທ່ີເຮັດວຽກໃນ Oregon ທ່ີຈ່າຍເງິເຂ້ົາໂຄງການ ແລະ 

ແມ່ນໄດັ້ບການຄຸ້ມຄອງ, ບ່ໍວ່າພວກເຂົາຈະເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດຈະແມ່ນຂະໜາດໃດກ່ໍຕາມ. 

ຖ້າທຸລະກິດທ່ີທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ມີພະນັກງານ ໜ້ອຍກວ່າ 25 ຄົນ, 

ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນສົມທົບເຂ້ົາໃນໂຄງການ. ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານ 
ຈະຫັກເງິນເງິນສົມທົບຂອງພະນັກງານຈາກເຊັກເງິນຂອງທ່ານ ແລະ 
ທ່ານອາດມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 
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ຄໍາຖາມ: ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນນາຍຈ້າງຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ 
ຂ້າພະເຈ້ົາກັງວົນກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງ ຂ້າພະເຈ້ົາໃນການດໍາເນີນໄປໄດ້ 

ຖ້າພະນັກງານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຄົນຫນ່ຶງຫາກລາພັກ. ມັນມີຂ້ໍຍົກເວ້ັນບໍ?  

ຄໍາຕອບ: ເກືອບທຸກນາຍຈ້າງ, ໂດຍບ່ໍຄໍານຶງເຖິງຂະຫນາດ, ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຫັກ ແລະ 
ຈ່າຍເງິນສົມທົບໃນນາມ ຂອງພະນັກງານຂອງເຂົາເຈ້ົາ ແລະ 
ໃຫ້ພະນັກງານທ່ີມີຄຸນວຸດທິໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງວຽກເຮັດງານທໍາ. ຖ້າທ່ານ ເລືອກຈ່າຍເງິນໃຫ້ Paid 

Leave ໃນນາມນາຍຈ້າງ, ທ່ານສາມາດຂໍ ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອນ. ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ ພວກເຂົາລາພັກ 

ຖ້າພວກເຂົາມີຄຸນສົມບັດ ແລະ ເພ່ືອປົກປ້ອງວຽກຂອງພວກເຂົາໃນຂະນະທ່ີພວກເຂົາຫມົດໄປ. 

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອຊອກຫາຄົນງານອ່ືນ, ທ່ານສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມໄດ້ທ່ີ ເວັບໄຊທ໌ຂອງ 

WorkSource Oregon, ເຊ່ິງຊ່ວຍເຊ່ືອມຕ່ໍນາຍຈ້າງ ແລະ ຄົນງານໃນ Oregon. 
 

ຄໍາຖາມ: ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາເປັນນາຍຈ້າງຂະຫນາດນ້ອຍ (ຫືຼ ຊາວກະສິກອນ) ໃນຊຸມຊົນຊົນນະບົດ, 

ຂ້າພະເຈ້ົາ ຈະຊອກຫາຄົນງານແນວໃດໃນຂະນະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາລາພັກ? 

ຄໍາຕອບ: ມັນສາມາດເປັນສ່ິງທ້າທາຍສໍາລັບນາຍຈ້າງຂະຫນາດນ້ອຍຈໍານວນຫຼາຍ, 

ໂດຍສະເພາະຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ຊົນນະບົດ ທ່ີຈະຊອກຫາຄົນງານອ່ືນໆ. ສູນ WorkSource 

ຂອງພວກເຮົາອາດຈະສາມາດຊ່ວຍທ່ານຊອກຫາ ຄົນງານອ່ືນເມ່ືອພະນັກງານຂໍລາພັກ. 

ເພ່ືອຮຽນຮູ້ເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບບາງໂຄງການ ແລະ ການບໍລິການ, ເຂ້ົາໄປທ່ີ ເວັບໄຊທ໌ຂອງ 

WorkSource Oregon. 
 

ຄໍາຖາມ: ຈະເກີດຫຍັງຂ້ຶນຖ້ານາຍຈ້າງບ່ໍຈ່າຍເງິນ? 

ຄໍາຕອບ: ຖ້ານາຍຈ້າງບ່ໍຈ່າຍເງິນສົມທົບໃນເວລາທ່ີພວກເຂົາເຖິງກໍານົດ, 

ເຂົາເຈ້ົາອາດຈະຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການ ຈ່າຍຄ່າປັບໄຫມ ແລະ ດອກເບ້ຍ. 

 
 
 
 
 
 

https://paidleave.oregon.gov/Documents/Program%20Resources/Paid-Leave-Small-Employers-EN.pdf
https://worksourceoregon.org/business
https://worksourceoregon.org/business
https://worksourceoregon.org/business
https://worksourceoregon.org/business
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ທຸລະກິດສ່ວນຕົວ 

ຄໍາຖາມ: ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ, ຂ້າພະເຈ້ົາຈໍາເປັນຕ້ອງເຂ້ົາຮ່ວມບໍ? 

ຄໍາຕອບ: ຖ້າທ່ານເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ຫືຼ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາອິດສະລະ, 

ທ່ານບ່ໍໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງແບບອັດຕະໂນ ມັດໂດຍ Paid Leave Oregon. 

ນ້ີຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງຈ່າຍເຂ້ົາໄປໃນໂຄງການ ແລະ ທ່ານ ບ່ໍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມໂດຍການເລືອກການຄຸ້ມຄອງ.  ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເລືອກການຄຸ້ມ

ຄອງ, ທ່ານຈະຈ່າຍເຂ້ົາໃນໂຄງການເຊ່ັນດຽວກັນກັບພະນັກງານ — 60% ຂອງອັດຕາການປະກອບ

ສ່ວນ. ບຸກຄົນທ່ີປະກອບອາຊີບທຸລະກິດສ່ວນຕົວສາມາດເລືອກການຄຸ້ມຄອງໄດ້ເລ່ີມແຕ່ວັນທີ 1 

ມັງກອນ 2023, ແລະ ສາມາດຂໍລາພັກໄດ້ເລ່ີມແຕ່ວັນທີ 3 ກັນຍາ 2023. 

 

ຄໍາຖາມ: ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນເຈ້ົາຂອງທຸລະກິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະ ເປັນພະນັກງານຄົນດຽວ. Paid 

Leave Oregon ເຮັດວຽກກັບຂ້າພະເຈ້ົາແນວໃດ? 

ຄໍາຕອບ: ມັນຂ້ຶນກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ ແລະ ວິທີທ່ີທ່ານຈ່າຍເງິນໃຫ້ຕົວເອງ.  

• ຖ້າທ່ານຈ່າຍຄ່າຕົວທ່ານເອງຄືກັບພະນັກງານ, Paid Leave Oregon 

ຖືວ່າທ່ານເປັນພະນັກງານ ແລະ ທ່ານຈະຈ່າຍເງິນເຂ້ົາໃນໂຄງການຄືກັບພະນັກງານອ່ືນໆ. 

• ຖ້າທ່ານເປັນພະນັກງານພຽງຜູ້ດຽວໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານ, 

ທ່ານຈະຖືກພິຈາລະນາເປັນນາຍຈ້າງຂະຫນາດ ນ້ອຍເພາະວ່າທ່ານມີພະນັກງານຫນ້ອຍກວ່າ 25 

ຄົນ. ນ້ີຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານຈະບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງຈ່າຍເງິນ ສ່ວນຂອງນາຍຈ້າງ. ອັດຕາການປະກອບ

ສ່ວນໄດ້ຖືກກໍານົດສໍາລັບປີ 2023 ຢູ່ທ່ີ 1%. ພະນັກງານຈ່າຍ 60% ຂອງຈໍານວນນ້ີ. 

ໃນຖານະເປັນພະນັກງານຄົນດຽວ, ທ່ານຈະຈ່າຍຄ່າເງິນສົມທົບຂອງພະນັກງານ. 

• ຖ້າທ່ານຈ່າຍຄ່າຕົວທ່ານເອງເປັນຜູ້ຮັບເຫມົາເອກະລາດ ຫືຼ 

ເປັນຄົນທ່ີເຮັດທຸລະກິດດ້ວຍຕົນເອງ, ຫັຼງ 

ຈາກນ້ັນທ່ານຈະບ່ໍຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍ Paid Leave Oregon. 

ນ້ີຫມາຍຄວາມວ່າ ທ່ານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງຈ່າຍເຂ້ົາໄປໃນໂຄງການ ແລະ 

ທ່ານບ່ໍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ແຕ່, ທ່ານມີທາງເລືອກ ທ່ີຈະເລືອກເອົາການຄຸ້ມຄອງ. 

ຖ້າທ່ານເລືອກການຄຸ້ມຄອງ, ທ່ານຈະປະກອບສ່ວນເຊ່ັນດຽວກັນກັບ 
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ເງິນສົມທົບຂອງພະນັກງານ. ທ່ານສາມາດເລືອກການຄຸ້ມຄອງໄດ້ເລ່ີມແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 

2023, ແລະ ສາມາດຂໍລາພັກໄດ້ເລ່ີມແຕ່ວັນທີ 3 ກັນຍາ 2023. 

ຜົນປະໂຫຍດ 

ຄໍາຖາມ: ໃຜມີສິດຮ້ອງຂໍເງິນຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອຖືກຈ່າຍແນວໃດ? 

ຄໍາຕອບ: ພະນັກງານສ່ວນຫຼາຍໃນ Oregon ຜູ້ທ່ີມີລາຍໄດ້ຢ່າງຫນ້ອຍ $1,000 

ໃນປີກ່ອນອາດຈະມີສິດໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ເລ່ີມແຕ່ວັນທີ 3 ກັນຍາ 2023, 

ພະນັກງານທ່ີມີສິດຈະສາມາດລາພັກ ແລະ ສະໝັກຂໍເງິນ ຊ່ວຍເຫືຼອໄດ້. 

ພະນັກງານຈະສະໝັກຂໍການລາພັກທ່ີໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ ແລະ ຍ່ືນຄໍາຮ້ອງກັບໂຄງການ Paid Leave 

Oregon.  Paid Leave Oregon—ບ່ໍແມ່ນນາຍຈ້າງຂອງເຂົາເຈ້ົາ—ຈະຈ່າຍເງິນໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາ 

(ຍົກເວ້ັນຖ້າ ນາຍຈ້າງມີແຜນການທຽບເທ່ົາ). 

ພະນັກງານຈະມີທາງເລືອກທ່ີແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບການໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ. ພວກເຮົາ ຈະປັບປຸງເວັບໄຊທ໌ 

Paid Leave Oregon ເມ່ືອພວກເຮົາມີຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມ.  
 

ຄໍາຖາມ: ຈໍານວນເງິນຜົນປະໂຫຍດຖືກຕັດສິນໃຈແນວໃດ ແລະ ມີຈໍານວນສູງສຸດບໍ? 

ຄໍາຕອບ: ພວກເຮົາຄິດໄລ່ຜົນປະໂຫຍດໂດຍອີງໃສ່ຄ່າຈ້າງ ແລະ 

ລາຍໄດ້ຂອງພະນັກງານທ່ີໄດ້ຮັບໃນປີທ່ີຜ່ານມາ, 

ດ່ັງນ້ັນຈໍານວນເງິນຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານແຕ່ລະຄົນຈະແຕກຕ່າງກັນ. 

ຈໍານວນສູງສຸດທ່ີພະນັກງານຈະໄດ້ ຮັບແມ່ນ 120% ຂອງຄ່າຈ້າງສະເລ່ຍປະຈໍາອາທິດຂອງລັດ - 

ຈໍານວນສະເລ່ຍພະນັກງານໃນທ່ົວລັດທ່ີມີລາຍໄດ້. ຄ່າຈ້າງສະເລ່ຍປະຈໍາອາທິດຂອງລັດໃນ Oregon 

ສໍາລັບປີ 2023 ແມ່ນ $1,224.82. ໂດຍອີງຕາມນ້ັນ, ຜົນ ປະໂຫຍດປະຈໍາອາທິດຕໍາ◌່ສຸດແມ່ນ $61.24 

ແລະ ຜົນປະໂຫຍດປະຈໍາອາທິດສູງສຸດແມ່ນ $1,469.78. ກົມ ແຮງງານຂອງລັດ Oregon 

ປັບປຸງຄ່າຈ້າງສະເລ່ຍປະຈໍາອາທິດນ້ີໃນທຸກໆເດືອນກໍລະກົດ.       
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ຄໍາຖາມ: ປະເພດໃດແດ່ທ່ີ Paid Leave Oregon ຄຸ້ມຄອງ? 

ຄໍາຕອບ: Paid Leave Oregon ຄຸ້ມຄອງສາມປະເພດຂອງການລາພັກທ່ີຈ່າຍ: ລາພັກຄອບຄົວ, 

ລາສໍາລັບ ການ ເຈັບປ່ວຍ, ແລະ ລາເພ່ືອຄວາມປອດໄພ  

ລາພັກຄອບຄົວ: 

• ເພ່ືອເບ່ິງແຍງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວທ່ີມີອາການຮຸນແຮງ ຫືຼ ບາດເຈັບ 

• ເມຍເກີດລູກ 

• ມີຄວາມສໍາພັນກັບລູກ 

o ປີທໍາອິດຫັຼງເກີດລູກ 

o ໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງເອົາ 
o ເມ່ືອພວກເຂົາຖືກຈັດໃຫ້ມາຢູ່ບ້ານຂອງທ່ານ ເພ່ືອການອຸປະຖໍາ 

ລາພັກສໍາລັບເຈັບປ່ວຍ 

• ເພ່ືອດູແລຕົເອງ ເມ່ືອທ່ານມີບັນຫາສຸຂະພາບ ຫືຼ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຮ້າຍແຮງ 
ລາພັກເພ່ືອຄວາມປອດໄພ 

• ສໍາລັບຜູ້ລອດຊີວິດຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ການຂ່ົມເຫັງ, 

ຫືຼ ການຕາມຫາ.  

 

ຄໍາຖາມ: ພະນັກງານຕາມລະດູການຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍ Paid Leave Oregon ບໍ? 

ຄໍາຕອບ: ຖ້າຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງເປັນພະນັກງານ, ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຢ່າງຫນ້ອຍ $1,000 

ໃນປີຜ່ານມາ, ແລະ ເຮັດວຽກໃນປະຈຸບັນ, ເຂົາເຈ້ົາອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຜົນປະໂຫຍດຂອງ Paid 

Leave, ບ່ໍວ່າພວກເຂົາ ຈະເຮັດວຽກຈັກຊ່ົວໂມງກ່ໍຕາມ. 

ນ້ີໝາຍຄວາມວ່າພະນັກງານຕາມລະດູການແມ່ນຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍ Paid Leave Oregon. 

 

ຄໍາຖາມ: ພະນັກງານຕາມລະດູການຖືກປົກປ້ອງວຽກເຮັດງານທໍາໂດຍ Paid Leave Oregon ບໍ? 

ຄໍາຕອບ: ການປົກປ້ອງວຽກເຮັດງານທໍາຂອງຂອງພະນັກງານເພ່ືອໃຊ້ Paid Leave 

ຖ້າພວກເຂົາໄດ້ເຮັດວຽກ ກັບນາຍຈ້າງຄົນດຽວກັນຮອດ 90 ວັນຕິດຕ່ໍກັນ. ຕົວຢ່າງ, 

ຖ້າພວກເຂົາສະໝັກຂໍPaid Leave ໃນອາທິດທີ ສອງຂອງການເຮັດວຽກ, 
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ວຽກຂອງພວກເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ. 
 

ເງິນສົມທົບ 

ຄໍາຖາມ: ເງິນສົມທົບຂອງ Paid Leave Oregon ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ພວກເຂົາເລ່ີມຕ້ົນເມ່ືອໃດ? 

ຄໍາຕອບ: ເງິນສົມທົບໃນ paid Leave Oregon ແມ່ນຈໍານວນເງິນທ່ີນາຍຈ້າງ ແລະ 

ພະນັກງານຈະຈ່າຍ ເຂ້ົາໃນໂຄງການ. ເງິນສົມທົບຈະເລ່ີມແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2023. 

ພະນັກງານສາມາດເລ່ີມຂໍລາພັກໄດ້ຕ້ັງ ແຕ່ວັນທີ 3ກັນຍາ 2023. 

• ອັດຕາເງິນສົມທົບທັງໝົດໃນປີ 2023 ໄດ້ກໍານົດໄວ້ທ່ີ 1% ສູງເຖິງ $132,900 ໃນຄ່າແຮງງານ. 

ທາງກົມຈະຕັດສິນໃຈອັດຕາຄ່າຈ້າງພາຍໃນວັນທີ 15 ພະຈິກໃນແຕ່ລະປີ. 

• ພະນັກງານຈ່າຍ 60% ຂອງອັດຕາເງິນສົມທົບ. ຕົວຢ່າງ, 

ຖ້າເງິນຄ່າຈ້າງຂອງພະນັກງານມີທັງໝົດ $1,000, ເຂົາເຈ້ົາຈະຈ່າຍປະກອບສ່ວນ $6  

ເປັນອັດຕາສັກສ່ວນສໍາລັບເງິນເດືອນນ້ັນ. 

• ນາຍຈ້າງທ່ີມີພະນັກງານ 25 ຄົນຂ້ຶນໄປຈ່າຍ 40% ຂອງອັດຕາເງິນສົມທົບ. ຕົວຢ່າງ, 

ຖ້າທຸລະກິດມີ ພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 25 ຄົນ ແລະຈ່າຍເງິນເດືອນ $1 ລ້ານ, ມັນຈະຈ່າຍ $ 

10,000 ເຂ້ົາໄປໃນ Paid Leave Oregon ໃນແຕ່ລະປີ. ນາຍຈ້າງຈະຈ່າຍ 40% ($4,000) 

ຂອງຈໍານວນນ້ີ ແລະ ພະນັກງານ ຈະຈ່າຍ 60% ($6,000). 

• ນາຍຈ້າງສາມາດເລືອກທ່ີຈະຈ່າຍສ່ວນຂອງພະນັກງານ, ເຕັມ ຫືຼ ບາງສ່ວນ, 

ເປັນຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບພະ ນັກງານຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  

• ນາຍຈ້າງຂະຫນາດນ້ອຍ, ຜູ້ທ່ີມີພະນັກງານຫນ້ອຍກວ່າ 25 ຄົນ, 

ບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງຈ່າຍເຂ້ົາໂຄງການ. ແຕ່, ທ່ານຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງເກັບ ແລະ 

ສ່ົງເງິນສົມທົບຂອງພະນັກງານ ແລະ ປົກປ້ອງວຽກເຮັດງານທໍາຂອງເຂົາ ເຈ້ົາ. 

ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອແມ່ນມີໃຫ້ສໍາລັບນາຍຈ້າງຂະຫນາດນ້ອຍ. 

 

ຄໍາຖາມ: ເຈ້ົາຫນ້າທ່ີຂອງບໍລິສັດຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າປະກອບສ່ວນບໍ? 

ຄໍາຕອບ: ມັນຂ້ຶນກັບວ່າ: 
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• ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດມີຄຸນສົມບັດເປັນ "ພະນັກງານ" ຕາມທ່ີໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ພາກທີ (13) 

ຂອງພາກກົດໝາຍໃນນ້ີ 

• ຄ່າແຮງງານທ່ີຈ່າຍໃຫ້ເຈ້ົາຫນ້າທ່ີບໍລິສັດມີຄຸນສົມບັດເປັນ "ຄ່າແຮງງານ" 

ຕາມກົດລະບຽບເຫ່ົຼານ້ີ: 

o ບໍນັດ, ຄ່າບໍລິການ, ແລະ ລັງວັນ 

o ຂອງຂວັນ 

o ປະເພດຄ່າຕອບແທນ 

o ຄ່າຕອບແທນອ່ືນໆນອກຈາກເງິນສົດ 

o ເງິນປັນຜົນພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຜູ້ຖືຫຸ້ນ 

ຖ້າທັງສອງແມ່ນຄວາມຈິງສໍາລັບເຈ້ົາຫນ້າທ່ີຂອງບໍລິສັດ, ຄືກັບພະນັກງານອ່ືນໆ, 
ພວກເຂົາຈະຮັບຜິດຊອບໃນ ການຈ່າຍຄ່າສ່ວນພະນັກງານຂອງເງິນສົມທົບໃນສ່ິງໃດແດ່ທ່ີຖືວ່າເປັນ 

"ຄ່າຈ້າງ" ສໍາລັບ Paid Leave. ນອກຈາກນ້ັນ, ຖ້າທຸລະກິດເປັນນາຍຈ້າງຂະຫນາດໃຫຍ່ສໍາລັບ Paid 

Leave, ໃນນ້ັນທຸລະກິດຈະຮັບຜິດຊອບ 

ສໍາລັບສ່ວນນາຍຈ້າງໃນເງິນສົມທົບລວມກັບສ່ວນຄ່າແຮງງານຂອງເຈ້ົາຫນ້າທ່ີຂອງບໍລິສັດ. 
 

ຄໍາຖາມ: ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍຫວັງຜົນກໍາໄລລວມຢູ່ໃນໂຄງການນ້ີບໍ? 

ຄໍາຕອບ: ແມ່ນ, ໂຄງການກວມເອົາອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ພະນັກງານຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

ໂຄງການນ້ີຄຸ້ມຄອງເກືອບທັງຫມົດນາຍຈ້າງ ແລະ ລູກຈ້າງໃນ Oregon. 

ພະນັກງານທ່ີເຮັດວຽກສໍາລັບອົງ ການຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍຫວັງຜົນກໍາໄລທ່ີໄດ້ຈ່າຍເຂ້ົາໄປໃນໂຄງການ ແລະ 
ອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫືຼອ Paid Leave. ນາຍຈ້າງທ່ີບ່ໍຫວັງຜົນກໍາໄລທ່ີມີພະນັກງານ 25 

ຄົນຂ້ຶນໄປມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈ່າຍເງິນ ສົມທົບແບບນາຍຈ້າງໃຫ້ກັບໂຄງການ, 

ຫັກເງິນສົມທົບຂອງພະນັກງານ, ແລະ ປົກປ້ອງວຽກຂອງພະນັກງານ ທ່ີມີຄຸນວຸດທິທ່ີລາພັກ. 

ນາຍຈ້າງທ່ີບ່ໍຫວັງຜົນກໍາໄລທ່ີມີພະນັກງານຫນ້ອຍກວ່າ 25 ຄົນແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນທ່ີຈະຈ່າຍ 

ເງິນສ່ວນນາຍຈ້າງຂອງເງິນສົມທົບ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງຫັກເອົາເງິນສົມທົບຂອງພະນັກງານ ແລະ 

ໃຫ້ການປົກປ້ອງວຽກ. 
 
 

https://oregon.public.law/statutes/ors_657b.010
https://oregon.public.law/statutes/ors_657b.010
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action;JSESSIONID_OARD=aWUEg1aiCpYQ8x_BG0GtQ3v_SsunlKNLeIf3EZsx7hajOKnTiKwz!-1156552039?ruleVrsnRsn=286265
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action;JSESSIONID_OARD=aWUEg1aiCpYQ8x_BG0GtQ3v_SsunlKNLeIf3EZsx7hajOKnTiKwz!-1156552039?ruleVrsnRsn=286268
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action;JSESSIONID_OARD=aWUEg1aiCpYQ8x_BG0GtQ3v_SsunlKNLeIf3EZsx7hajOKnTiKwz!-1156552039?ruleVrsnRsn=286270
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action;JSESSIONID_OARD=aWUEg1aiCpYQ8x_BG0GtQ3v_SsunlKNLeIf3EZsx7hajOKnTiKwz!-1156552039?ruleVrsnRsn=286271
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action;JSESSIONID_OARD=aWUEg1aiCpYQ8x_BG0GtQ3v_SsunlKNLeIf3EZsx7hajOKnTiKwz!-1156552039?ruleVrsnRsn=286273
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ຄໍາຖາມ: ອົງການສາສະໜາລວມຢູ່ໃນໂຄງການນ້ີບໍ? 

ຄໍາຕອບ: ແມ່ນ, ໂຄງການຄຸ້ມຄອງອົງການສາສະໜາ ແລະ ພະນັກງານຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ໂຄງການນ້ີ

ຄຸ້ມຄອງເກືອບທັງຫມົດນາຍຈ້າງ ແລະ ລູກຈ້າງໃນ Oregon. 

ພະນັກງານທ່ີເຮັດວຽກສໍາລັບອົງການສາສະໜາທ່ີໄດ້ຈ່າຍເຂ້ົາ ໄປໃນໂຄງການ ແລະ 
ອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫືຼອ Paid Leave. ນາຍຈ້າງທາງສາສະໜາທ່ີມີພະນັກງານ 25 

ຄົນຂ້ຶນໄປມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈ່າຍເງິນເງິນສົມທົບແບບນາຍຈ້າງໃຫ້ກັບໂຄງການ, 

ເກັບເງິນສົມ ທົບຂອງພະນັກງານ, ແລະ ປົກປ້ອງວຽກຂອງພະນັກງານທ່ີມີຄຸນວຸດທິທ່ີລາພັກ. 

ນາຍຈ້າງຂອງອົງການສາສະໜາ ທ່ີມີພະນັກງານຫນ້ອຍກວ່າ 25 

ຄົນແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນທ່ີຈະຈ່າຍເງິນສ່ວນນາຍຈ້າງຂອງເງິນສົມທົບ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງ 

ເກັບເອົາເງິນສົມທົບຂອງພະນັກງານ ແລະ ໃຫ້ການປົກປ້ອງວຽກ. 

 

ຄໍາຖາມ: Paid Leave Oregon 

ນັບຈໍານວນພະນັກງານໃນທຸລະກິດສໍາລັບການມີສິດໄດ້ຮັບໂຄງການແນວໃດ? 

ຄໍາຕອບ: ຂະຫນາດຂອງທຸລະກິດແມ່ນອີງໃສ່ຈໍານວນສະເລ່ຍຂອງພະນັກງານທ່ີເຮັດວຽກຢູ່ໃນແລະ 

ນອກ Oregon (ພະນັກງານນອກເວລາ ແລະ ເຕັມເວລາ). 

ຕົວເລກນ້ີບ່ໍນັບເອົາພະນັກງານຊ່ົວຄາວທ່ີຈ້າງເພ່ືອ ປ່ຽນພະນັກງານທ່ີມີສິດເມ່ືອເຂົາເຈ້ົາໄດ້ລາພັກວຽກ. 
 

ຄໍາຖາມ: ຈະເປັນແນວໃດຖ້າພະນັກງານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາບາງຄົນຢູ່ໃນລັດ Oregon ແລະ 

ຄົນອ່ືນອອກລັດ? 

ຄໍາຕອບ: ເງິນສົມທົບຂອງນາຍຈ້າງແມ່ນອີງໃສ່ຂະຫນາດນາຍຈ້າງທັງຫມົດ. 

ນ້ີປະກອບມີຈໍານວນພະນັກງານ ທ່ີເຮັດວຽກຢູ່ໃນລັດ Oregon ແລະ ຜູ້ທ່ີຢູ່ນອກລັດ. 

ຖ້ານາຍຈ້າງມີພະນັກງານ 25 ຄົນຂ້ຶນໄປ, ພວກເຂົາຕ້ອງ 

ຈ່າຍສ່ວນແບ່ງຂອງນາຍຈ້າງຕາມອັດຕາເງິນສົມທົບສໍາລັບພະນັກງານທ່ີໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃນ Oregon. 

ຖ້ານາຍ ຈ້າງມີພະນັກງານໜ້ອຍກວ່າ 25 ຄົນ, 

ນາຍຈ້າງບ່ໍຕ້ອງຈ່າຍສ່ວນແບ່ງຂອງນາຍຈ້າງຕາມອັດຕາເງິນສົມທົບສໍາລັບ 
ພະນັກງານທ່ີໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃນ Oregon.  
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ຕົວຢ່າງ: ບໍລິສັດ Oregon ມີພະນັກງານສາມຄົນເຮັດວຽກຢູ່ໃນລັດ Oregon, ພະນັກງານ 21 

ຄົນເຮັດວຽກຢູ່ ໃນລັດ Idaho, ແລະ ສ່ີຄົນເຮັດວຽກຢູ່ໃນລັດ Arizona. 

ເນ່ືອງຈາກວ່າບໍລິສັດມີພະນັກງານ 25 ຄົນຂ້ຶນໄປ, 

ພວກເຂົາເຈ້ົາແມ່ນຖືກກັບເງິນສົມທົບຂອງນາຍຈ້າງຂອງ 40% ຂອງອັດຕາເງິນສົມທົບ. 

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, 

ພວກເຂົາຈະຈ່າຍພຽງແຕ່ເງິນສົມທົບຂອງນາຍຈ້າງໃນຄ່າຈ້າງຂອງພະນັກງານສາມຄົນທ່ີເຮັດວຽກຢູ່ໃນ
ລັດ Oregon ເທ່ົານ້ັນ. 

 

ເຂ້ົາຫາທັງໝົດ 

ຄໍາຖາມ: ທ່ານຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຊຸມຊົນທ່ີດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ປະຊາກອນທ່ີຫຼາກຫຼາຍບໍ? 

ຄໍາຕອບ: ພວກເຮົາຮ່ວມມືກັບຊຸມຊົນ, ທຸລະກິດ, ພະນັກງານ ແລະ 
ກຸ່ມຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງພວກເຮົາເພ່ືອໃຫ້ ແນ່ໃຈວ່າທຸກຄົນທ່ີເຮັດວຽກ ແລະ ອາໄສຢູ່ໃນລັດ 

Oregon ສາມາດໃຊ້ເວລາທ່ີເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງການໃນເວລາທ່ີ ມັນສໍາຄັນທ່ີສຸດ. 

ພວກເຮົາຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນຕິດຕ່ໍກັບ Paid Leave Oregon, ແລະ 

ເຊີນທ່ານເຂ້ົາຮ່ວມພວກເຮົາສໍາລັບກິດຈະກໍາຊຸມຊົນໃນອະນາຄົດ.  

 

ບັນດາແຜນທຽບເທ່ົາ 
ຄໍາຖາມ: “ແຜນທຽບເທ່ົາ” ແມ່ນຫຍັງ? 

ຄໍາຕອບ: 

ແຜນທຽບເທ່ົາແມ່ນແຜນການລາພັກທ່ີໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກກົມແຮງງານຂອງລັດ 

Oregon, ເຊ່ິງໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທ່ີເທ່ົາກັບ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າຜົນປະໂຫຍດທ່ີPaid Leave Oregon ໃຫ້. 

ຖ້ານາຍຈ້າງສະເຫນີໃຫ້ລູກຈ້າງຂອງພວກເຂົາແລ້ວ ຫືຼ ກໍາລັງຄິດກ່ຽວກັບການເຮັດເຊ່ັນນ້ັນ, 

ເຂົາເຈ້ົາສາມາດ ສະຫມັກຂໍເອົາແຜນທຽບເທ່ົາກັບກົມແຮງງານ Oregon. ຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມ, 

ລວມທັງລາຍການກວດສອບ ແຜນທຽບເທ່ົາ, ມີຢູ່ທ່ີ Paid Leave Oregon ເວັບໄຊທ໌. 

ກະລຸນາຈ່ືໄວ້ວ່າແຜນທຽບເທ່ົາຫມາຍຄວາມວ່າ: 

https://paidleave.oregon.gov/employers/Pages/equivalent-plan.aspx
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• ທ່ານຕ້ອງໄດ້ສະເໜີຜົນປະໂຫຍດອັນດຽວກັນ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າຂ້ໍສະເໜີຂອງ Paid Leave 

Oregon 

• ທ່ານບ່ໍສາມາດຫັກເງິນສົມທົບຂອງພະນັກງານຈາກເງິນເດືອນຂອງເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຫຼາຍກວ່າທ່ີອະນຸ
ຍາດ ໂດຍ Paid Leave Oregon 

• ກ່ອນອ່ືນໝົດ ທ່ານຕ້ອງໃຫ້ກົມແຮງງານຂອງລັດ Oregon ອະນຸມັດແຜນ 

 

ຄໍາຖາມ: ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພໃດແດ່ທ່ີຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດດຽວກັນກັບ Paid Leave Oregon? 

ຄໍາຕອບ: ພະແນກກົດລະບຽບການເງິນຂອງກົມບໍລິການຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ທຸລະກິດຂອງລັດ Oregon 

ຈະອະນຸມັດໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພ, 

ຜູ້ທ່ີສາມາດເຮັດການຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພຂອງເຂົາເຈ້ົາເມ່ືອ 
ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວ.  ໂດຍບ່ໍສົນເລ່ືອງຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃດທ່ີເຂົາເຈ້ົາເລືອກ, 

ນາຍຈ້າງຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ສ່ົງ ໂຄງການການລາພັກທ່ີໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຂອງເຂົາເຈ້ົາເພ່ືອການອະນຸມັດໂດຍ 

Paid Leave Oregon ເພ່ືອຮັບປະ ກັນວ່າມັນຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ.  
 

ຄໍາຖາມ: ໃນຖານະເປັນນາຍຈ້າງ, 

ພວກເຮົາກໍາລັງເບ່ິງການສະເຫນີແຜນການທຽບເທ່ົາສໍາລັບພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ. 

ພວກເຮົາຈະເຮັດສ່ິງນ້ີໄດ້ແນວໃດ? 

ຄໍາຕອບ: Paid Leave Oregon ຈະຮັບໃບສະໝັກສໍາລັບແຜນທຽບເທ່ົາສໍາລັບໂຄງການ Paid Leave 

ຂອງ Oregon ເລ່ີມແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2022. ຄ່າສະໝັກສໍາລັບແຜນທຽບເທ່ົາໃໝ່ແມ່ນ $250. 

ຖ້ານາຍຈ້າງ ຕ້ອງການສະເຫນີແຜນການທຽບເທ່ົາ, ເຂົາເຈ້ົາມີສອງທາງເລືອກ:   

1. ຊ້ືນະໂຍບາຍປະກັນໄພຈາກບໍລິສັດປະກັນໄພ, ເຊ່ິງຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການຮຽກຮ້ອງ, 

ຜົນປະໂຫຍດ, ແລະ ການຈ່າຍເງິນທັງຫມົດ. 

2. ສ້າງແຜນທຽບເທ່ົາຂອງຕົນເອງ. ນ້ີຫມາຍຄວາມວ່ານາຍຈ້າງຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການຮຽກຮ້ອງ, 

ຜົນປະ ໂຫຍດ ແລະ ການຊໍາລະແຜນທຽບເທ່ົາ, ບ່ໍວ່າຈະນໍາໃຊ້ຜູ້ບໍລິຫານພາກສ່ວນທີສາມ ຫືຼ ບ່ໍ. 
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ໃນກໍລະນີໃດກ່ໍຕາມ, Paid Leave Oregon ຈະຕ້ອງທົບທວນ ແລະ 

ອະນຸມັດແຜນທຽບເທ່ົາກ່ອນທ່ີນາຍ ຈ້າງສາມາດສະເຫນີໃຫ້ພະນັກງານຂອງພວກເຂົາ. 

ຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບແຜນທຽບເທ່ົາແມ່ນ ອອນໄລນ໌.  

 

ຄໍາຖາມ: ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາມີນະໂຍບາຍຈ່າຍເງິນເວລາ ລາພັກ (PTO) ແລ້ວ. ກົມແຮງງານ 

Oregon 

ສາມາດທົບທວນຄືນນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາເພ່ືອເບ່ິງວ່າມີຄຸນສົມບັດເປັນແຜນທຽບເທ່ົາບໍ? 

ຄໍາຕອບ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ນະໂຍບາຍ PTO ໃນປະຈຸບັນເປັນແຜນທຽບເທ່ົາ Paid Leave 

Oregon, ທ່ານສາມາດສະຫມັກຂໍການອະນຸມັດເລ່ີມຕ້ົນເດືອນກັນຍາ 2022. 

ຄ່າສະໝັກສໍາລັບແຜນທຽບເທ່ົາໃໝ່ແມ່ນ $250. ຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບແຜນທຽບເທ່ົາແມ່ນ 

ອອນໄລນ໌. ກະລຸນາຈ່ືໄວ້ວ່າແຜນທຽບເທ່ົາຫມາຍ ຄວາມວ່າ: 

• ທ່ານຕ້ອງໄດ້ສະເໜີຜົນປະໂຫຍດອັນດຽວກັນ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າຂ້ໍສະເໜີຂອງ Paid Leave 

Oregon 

• ທ່ານບ່ໍສາມາດຫັກເງິນສົມທົບຂອງພະນັກງານຈາກເງິນເດືອນຂອງເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຫຼາຍກວ່າທ່ີອະນຸ
ຍາດ ໂດຍ Paid Leave Oregon 

• ກ່ອນອ່ືນໝົດ ທ່ານຕ້ອງໃຫ້ກົມແຮງງານຂອງລັດ Oregon ອະນຸມັດແຜນ. 

ນ້ີຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານ ອາດຈະຕ້ອງປັບປຸງນະໂຍບາຍ PTO 

ໃນປະຈຸບັນຂອງທ່ານເພ່ືອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການເຫ່ົຼາ ນ້ີ. 

 

ຄໍາຖາມດ້ານເຕັກນິກ 

ຄໍາຖາມ: Paid Leave Oregon ກໍານົດ "ຄ່າແຮງງານ” ໄດ້ແນວໃດ? ມັນຄືກັນກັບຄ່າແຮງງານ 

ຫວ່າງງານແມ່ນບໍ? 

ຄໍາຕອບ: ວິທີທ່ີ Paid Leave Oregon 

ກໍານົດຄ່າແຮງງານແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບວິທີການປະກັນໄພຫວ່າງງ ານກໍານົດມັນ. 
 

ຄ່າແຮງງານສໍາລັບ Paid Leave Oregon ລວມມີ: 

https://paidleave.oregon.gov/employers/Pages/equivalent-plan.aspx
https://paidleave.oregon.gov/employers/Pages/equivalent-plan.aspx
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• ເງິນເດືອນ ແລະ ອັດຕາຈ່າຍເປັນຊ່ົວໂມງ 
• ອັດຕາຕ່ໍໜ່ວຍຂອງງານ ແລະ ຈ່າຍເປັນວຽກໆ 

• ຈ່າຍລາພັກ, ລາປ່ວຍ, ແລະ ວັນພັກລັດຖະການ, ແລະ ຄ່າທ່ີຈ່າຍນອກເວລາ (PTO) 

• ໂບນັດ, ຄ່າທໍານຽມ, ແລະ ລາງວັນຈາກນາຍຈ້າງ 

• ຊົດເຊີຍເວລາ ແລະ ຈ່າຍຄ່າລໍຖ້າ 
• ຈ່າຍຄ່າແຮງງານຄ້ໍາປະກັນ ຫືຼ ຄ່າຄອມມິດຊັນ 
• ຈ່າຍຄ່າເຈັບປ່ວຍ ແລະ ອຸປະຕິເຫດເສຍອົງຄະ 
• ເງິນປັນຜົນ ແລະ ການແຈກຢາຍການບໍລິການ 
• ເງິນທິບ ແລະ ລັງວັນ 
• ເງິນເບ້ຍລ້ຽງການເລີກຈ້າງ ແລະ ການແຍກອອກ 

• ຄ່າຊົດເຊີຍອ່ືນທ່ີນອກເໜືອຈາກເງິນສົດ, ເຊ່ັນ: ຫ້ອງພັກ ແລະ ອາຫານ 

(ນອກຈາກພະນັກງານເຮັດ ວຍກກະສິກໍາ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ໃນເຮືອນ)  

• ຜົນປະໂຫຍດດ້ານສະຫວັດດີການອ່ືນໆ, ເຊ່ັນ: ຍານພາຫະນະຂອງບໍລິສັດ, 

ບໍລິສັດໄດ້ຈ່າຍບ່ອນຈອດ ລົດ, ການຈ່າຍເງິນເຈັບປ່ວຍໂດຍພາກສ່ວນທີສາມ (ເຊ່ັນ: 

ບໍລິສັດປະກັນໄພ), ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອ ດ້ານການດູແລເດັກ. 

ຄ່າແຮງງານສໍາລັບ Paid Leave Oregon ບ່ໍລວມ:* 

• ການຈ່າຍເງິນໃຫ້ກັບບັນຊີການໃຊ້ຈ່າຍທ່ີປ່ຽນແປງໄດ້ ແລະ 
ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດເພ່ືອການປ່ິນປົວ 

ສຸຂະພາບທ່ີຕອບສະໜອງຂ້ໍກໍານົດກົດລະບຽບລາຍຮັບພາຍໃນ (IRC) ພາກທີ 125 

ທ່ີໄດ້ຈ່າຍໂດຍ ນາຍຈ້າງ ຫືຼ ລູກຈ້າງ.  

• ປະກັນໄພສຸຂະພາບ, ແຂ້ວ, ແລະ ອ່ືນໆທ່ີນາຍຈ້າງຈ່າຍໃຫ້ 

• ປະກັນໄພສຸຂະພາບ, ແຂ້ວ, ແລະ ອ່ືນໆທ່ີພະນັກງານຈ່າຍພາຍໃຕ້ IRC ພາກ 125 ຂອງແຜນ 

• ຄ່າອາຫານ ແລະ ຄ່າເດີນທາງ ແລະ 
ເບ້ຍມ້ືທ່ີນາຍຈ້າງຈ່າຍໃຫ້ພາຍໃຕ້ແຜນການທ່ີຮັບຜິດຊອບ 

• ລາຍໄດ້ຈາກເງິນບໍານານ ຫືຼ ບໍາເນັດ 
• ຄ່າຊົດເຊີຍການເຈັບປ່ວຍ ຫືຼ ເສຍອົງຄະຈາກອຸປະຕິເຫດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ 
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ມັນອາດຈະມີບາງຂ້ໍຍົກເວ້ັນກ່ຽວກັບວິທີທ່ີ "ຄ່າງງານ" ຖືກກໍານົດ. 

ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກກັບປະກັນໄພ ຫວ່າງງານເພ່ືອເຮັດໃຫ້ມັນຊັດເຈນເທ່ົາທ່ີເປັນໄປໄດ້ ແລະ 
ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນນາຍຈ້າງ. 
 

ຄໍາຖາມ: ມັນມີຂ້ໍກໍານົດພິເສດໃດແດ່ໃນກ່ອງ W2? 

ຄໍາຕອບ: ພວກເຮົາເຮັດວຽກກັບກົມລາຍຮັບເພ່ືອກໍານົດວ່າກ່ອງ W2 ທ່ີພວກເຮົາຈະໃຊ້ສໍາລັບ Paid 

Leave Oregon. ພວກເຮົາຈະສະໜອງຂ້ໍມູນນ້ັນໃຫ້ນາຍຈ້າງທັນທີທ່ີພວກເຮົາມີ.  
 

ຄໍາຖາມ: ຖ້ານາຍຈ້າງຈ່າຍສ່ວນຂອງລູກຈ້າງ, ລາຍຮັບຕ້ອງເສຍພາສີສໍາລັບລູກຈ້າງບໍ? 

ຄໍາຕອບ: ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຄໍາຕອບນ້ີກັບກົມລາຍຮັບ. 

ພວກເຮົາຈະສະໜອງຂ້ໍມູນນ້ັນໃຫ້ທັນ ທີທ່ີພວກເຮົາມີ. 
 
ຄໍາຖາມ: ມີຂ້ໍກໍານົດທ່ີແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບການເປັນເຈ້ົາຂອງ S-Corp ບໍ? 

ຄໍາຕອບ: ຂ້ໍກໍານົດແມ່ນຄືກັນ. ຖ້າທ່ານເປັນພະນັກງານຂອງ S-Corp ຂອງທ່ານ ແລະ 

ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນເປັນຄ່າ ແຮງງານ, ກົມແຮງງານລັດ Oregon 

ຈະພິຈາລະນາໃຫ້ທ່ານເປັນພະນັກງານຂອງທຸລະກິດນ້ັນສໍາລັບ Paid Leave Oregon. 

ນ້ີຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານຈະຈ່າຍຄ່າເງິນສົມທົບຂອງພະນັກງານ. ຖ້າທ່ານພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບເງິນ ຈ່າຍ ຫືຼ 

ການແຈກຢາຍ, ທ່ານຈະຖືກພິຈາລະນາວ່າເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ. ໃນນາມທ່ານເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ, 

ທ່ານບ່ໍໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງແບບອັດຕະໂນມັດໂດຍ Paid Leave Oregon. 

ນ້ີຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານບ່ໍຈໍາເປັນ ຕ້ອງຈ່າຍເຂ້ົາໄປໃນໂຄງການ ແລະ ທ່ານບ່ໍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ແຕ່, 

ທ່ານມີທາງເລືອກທ່ີຈະເລືອກເອົາການຄຸ້ມ ຄອງ. ຖ້າທ່ານເລືອກການຄຸ້ມຄອງ, 

ທ່ານຈະປະກອບສ່ວນເຊ່ັນດຽວກັນກັບເງິນສົມທົບຂອງພະນັກງານ. ທ່ານສາ 

ມາດເລືອກການຄຸ້ມຄອງໄດ້ເລ່ີມແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2023, ແລະ ສາມາດຂໍລາພັກໄດ້ເລ່ີມແຕ່ວັນທີ 3 

ກັນຍາ 2023. 

 



 

Paid Leave Oregon                                                                                                                     18    
Paid Leave Oregon – ຄໍາຖາມຕອບປະຈໍາ                                                           Paid Leave Oregon/FAQ/ 9.22/LAO                   

ຄໍາຖາມ: ມີຄວາມແຕກຕ່າງແນວໃດລະຫວ່າງ Paid Leave Oregon ແລະ 

ປະກັນໄພການຫວ່າງງານ ກ່ຽວກັບການຈ່າຍຄືນຂອງນາຍຈ້າງ?   

ຄໍາຕອບ: ບ່ໍເຫມືອນກັບປະກັນໄພຫວ່າງງານ, Paid Leave Oregon ບ່ໍມີທາງເລືອກໃນການຈ່າຍຄືນ. 

ຖ້າທ່ານເປັນນາຍຈ້າງທ່ີຂໍຈ່າຍຄືນ, 

ປະຈຸບັນທ່ານມີສິດທ່ີຈະຂໍຈ່າຍຄືນກອງທຶນຄວາມໄວ້ວາງໃຈການຫວ່າງ 
ງານຂອງລັດສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດທ່ີພະນັກງານຂອງທ່ານໄດ້ຮັບແທນທ່ີຈະຈ່າຍຄ່າເງິນສົມທົບປະຈໍາໄຕມ
າດ ຫືຼ ປະຈໍາປີ. ບ່ໍມີທາງເລືອກໃນການຂໍຈ່າຍຄືນສໍາລັບໂຄງການ Paid Leave Oregon. 

ນາຍຈ້າງທັງໝົດຈະ ບອກລາຍການຄ່າແຮງງານຂອງ Paid Leave Oregon ແລະຈ່າຍເງິນສົມທົບເຂ້ົາ 

Paid Leave ໃນບົດ ລາຍງານການຈ້າງງານລວມໃນແຕ່ລະໄຕມາດ.  
 

ຄໍາຖາມ: ການກໍານົດເວລາເກັບເງິນສົມທົບແມ່ນຫຍັງ? 

ຄໍາຕອບ: ໂຄງການ Paid Leave Oregon 

ຈະເປັນສ່ວນຫນ່ຶງຂອງການກໍານົດເວລາໃນການລາຍງານພາສີປະຈໍາໄຕມາດຂອງລັດ Oregon. 

ພວກເຮົາໄດ້ ຮ່າງການອັບເດດແບບຟອມພາສີເງິນເດືອນ, ລວມທັງແບບຟອມ OQ ແລະ ແບບຟອມ 

132, ເພ່ືອລວມໃນ Paid Leave Oregon. 

ແບບຟອມສະບັບອັບເດດເຫ່ົຼານ້ີຈະຖືກປ່ອຍອອກມາກ່ອນເດືອນມັງກອນ 2023. 

ເງິນສົມທົບເລ່ີມແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2023. 

 

ຄໍາຖາມ: ພະນັກງານແຟ້ມຄວາມຮູ້ຫຍັງແດ່? 

ຄໍາຕອບ: Paid Leave Oregon 

ຈະໃຊ້ລະບຽບແຝ້ມອັນດຽວສໍາລັບພະນັກງານເກັບແຝ້ມແບບປະກັນໄພຫວ່າງງານໃນລະບົບລາຍງານກ
ານຈ່າຍເງິນເດືອນລວມ. ລະບົບໃຫມ່ຂອງກົມແຮງງານ Oregon ຈະກຽມພ້ອມທ່ີຈະໃຊ້ໃນເດືອນກັນຍາ 

2022. Frances Online ຈະປ່ຽນແທນລະບົບການລາຍງານການຈ່າຍເງິນເດືອນ Oregon (OPRS) 

ແລະ ປະຕູ ການເຂ້ົາເຖິງບັນຊີນາຍຈ້າງ (EAA), ເລ່ີມຕ້ົນດ້ວຍການເກັບແຝ້ມໄຕມາດທີສາມໃນປີ 

2022. ລະບົບໃຫມ່ຈະ ຕອບສະໜອງການລາຍງານເງິນເດືອນລວມ, 

ລວມທັງພາສີປະກັນໄພການຫວ່າງງານ, ກອງທຶນຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ (WBF), 
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ພາສີຫັກຢູ່ບ່ອນຈ່າຍຂອງລັດ, ພາສີ Lane ແລະ TriMet, ແລະ ເລ່ີມຕ້ົນໃນ ໄຕມາດທໍາອິດຂອງປີ 

2023, ພາສີການຂົນສ່ົງຂອງລັດ (STT) ແລະ ເງິນສົມທົບ Paid Leave Oregon.  

ຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບ Frances ແລະ ແຝ້ມສະເພາະທ່ີ francesinfo.oregon.gov. 

 

ຄໍາຖາມ: ນາຍຈ້າງສາມາດກັບຄືນ ແລະ ຫັກຄືນເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານໄດ້ບໍ 

ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ເລ່ີມໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2023? 

ຄໍາຕອບ: ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຄວາມຜິດພາດທ່ີບ່ໍໄດ້ວາງແຜນສາມາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ໃນເວລາທ່ີເລ່ີມຕ້ົນສ່ິງໃຫມ່. 

ຖ້າພະນັກງານລືມຫັກເງິນສົມທົບຂອງພະນັກງານ, ເຂົາເຈ້ົາສາມາດຫັກຫັກເງິນສົມທົບຈາກເງິນເດືອນ 

ຂອງພະນັກງານພາຍໃນໄຕມາດທໍາອິດທ່ີສັງເກດເຫັນຄວາມຜິດພາດ. 
 

ຄໍາຖາມ: 

ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດພິເສດເພ່ືອບັນທຶກພາສີນ້ີຢູ່ໃນໃບແຈ້ງຍອດການຈ່າຍເງິນບໍ? 

ຄໍາຕອບ: ເງິນສົມທົບຂອງພະນັກງານຂອງ Paid Leave Oregon ຈໍາເປັນຕ້ອງລະບຸໄວ້ໃນໃບຮັບເງິນ 

ຂອງພະນັກງານ. 
 

ຄໍາຖາມ: ນາຍຈ້າງ ຫືຼ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເງິນເດືອນຈະຕ້ອງລົງທະບຽນໃໝ່ບ່ອນໃດບໍເພ່ີມ? 

ຄໍາຕອບ: ແມ່ນ. ເລ່ີມແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2022, ລະບົບການຈ້າງງານໃຫມ່ຂອງກົມແຮງງານລັດ 

Oregon, Frances Online ຈະປ່ຽນແທນລະບົບການລາຍງານການຈ່າຍເງິນເດືອນ Oregon (OPRS) 

ແລະ ປະຕູການເຂ້ົາເຖິງບັນຊີນາຍຈ້າງ (EAA), ເລ່ີມຕ້ົນດ້ວຍການເກັບແຝ້ມໄຕມາດທີສາມໃນປີ 

2022. ລະບົບ ໃຫມ່ຈະຕອບສະໜອງການລາຍງານເງິນເດືອນລວມ, 

ລວມທັງພາສີປະກັນໄພການຫວ່າງງານ, ກອງທຶນຜົນປະ ໂຫຍດຜູ້ອອກແຮງງານ (WBF), 

ພາສີຫັກຢູ່ບ່ອນຈ່າຍຂອງລັດ, ພາສີ Lane ແລະ TriMet, ແລະ ເລ່ີມຕ້ົນ ໃນໄຕມາດທໍາອິດຂອງປີ 

2023, ພາສີການຂົນສ່ົງຂອງລັດ (STT) ແລະ ເງິນສົມທົບ Paid Leave Oregon. 

ໃນໄວໆນ້ີພວກເຮົາຈະສ່ົງຂ້ໍມູນໄປຫານາຍຈ້າງກ່ຽວກັບວິທີການເຂ້ົາເຖິງລະບົບໃຫມ່ ແລະ ລົງທະ 
ບຽນສໍາລັບບັນຊີອອນໄລນ໌ໃຫມ່ຂອງທ່ານ.  

 

https://francesinfo.oregon.gov/
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ຄໍາຖາມ: ເຈ້ົາຮູ້ເລກບັນຊີຂອງພາສີນ້ີບໍ? 

ຄໍາຕອບ: ນາຍຈ້າງຈະໃຊ້ໝາຍເລກປະຈໍາຕົວທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ (BIN) ສໍາລັບການລາຍງານ, 

ຈ່າຍເງິນ ຫືຼ ຖາມຄໍາຖາມກ່ຽວກັບບັນຊີທ່ີຈ່າຍເງິນໃນ  Paid Leave Oregon ຂອງທ່ານ. 

ພວກເຂົາຕ້ອງລວມເອົາ BIN ໃນທຸກການສ່ືສານ, ການສ່ົງຄືນ, ແລະ ການຈ່າຍເງິນ. 

ບາງແບບຟອມອາດຈະລວມເຖິງໝາຍເລກປະຈໍາຕົວນາຍ ຈ້າງຂອງລັດຖະບານກາງ (FEIN). 
 

ຄໍາຖາມ: ແບບຟອມໃດແດ່ທ່ີນາຍຈ້າງຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ສໍາລັບການປະກອບສ່ວນ Paid Leave 

Oregon? 

ຄໍາຕອບ: ນາຍຈ້າງຈະຍ່ືນເປັນປະຈໍາໄຕມາດຜ່ານບົດລາຍງານພາສີປະຈໍາໄຕມາດລວມຂອງ Oregon. 

ພວກເຮົາໄດ້ຮ່າງການອັບເດດແບບຟອມ OQ ແລະ ແບບຟອມ 132 ເພ່ືອລວມເອົາ Paid Leave 

Oregon, ເຊ່ິງພວກເຮົາຈະປ່ອຍກ່ອນເດືອນມັງກອນ 2023. 

ນາຍຈ້າງຈະຕ່ືມຂ້ໍມູນສ່ວນຂອງຄ່າຈ້າງທັງໝົດທ່ີມີສິດໄດ້ຮັບ ເງິນສົມທົບພາຍໃຕ້ Paid Leave 

Oregon, ຈໍານວນພະນັກງານ, ແລະ ເງິນສົມທົບທ່ີກໍານົດ. ນາຍຈ້າງແຕ່ 

ລະຄົນຍັງຕ້ອງຍ່ືນບົດລາຍງານລາຍລະອຽດພະນັກງານຂອງລັດ Oregon (ແບບຟອມ 132) 

ເຊ່ິງລວມມີ ການ ຈ່າຍການລາພັກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າແຮງງານ. Oregon 

ລວມເອົາບົດລາຍງານພາສີປະຈໍາໄຕມາດ (ແບບຟອມ OQ) ແມ່ນຄົບກໍານົດໃນ ຫືຼ 

ກ່ອນມ້ືສຸດທ້າຍຂອງເດືອນຫັຼງຈາກປິດໄຕມາດປະຕິທິນ.  

 

ຄໍາຖາມອ່ືນໆຂອງນາຍຈ້າງ 
ຄໍາຖາມ: ຂ້ອຍເປັນນາຍຈ້າງໃນລັດອ່ືນ ທ່ີມີຄົນງານທ່ີຢູ່ຫ່າງໄກກັນ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ໃນລັດ 

Oregon. ທຸລະກິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈໍາເປັນຕ້ອງເຂ້ົາຮ່ວມບໍ? 

ຄໍາຕອບ: ມັນຂ້ຶນກັບ. Paid Leave Oregon 

ໃຊ້ມາດຕະຖານທ້ອງຖ່ິນດຽວກັນກັບໂຄງການປະກັນໄພການຫວ່າງງານຂອງລັດຖະບານກາງ 
ແລະອໂຄງການ Washington Paid Leave. ນາຍຈ້າງທ່ີມີລູກຈ້າງເຮັດວຽກ ແລະ ອາໄສຢູ່ໃນລັດ 

Oregon ອາດຈະຕ້ອງ ການທ່ີຈະເຂ້ົາຮ່ວມໃນ Paid Leave Oregon 

ໂດຍການລວບລວມເງິນສົມທົບຂອງສ່ວນແບ່ງຂອງພະນັກ ງານ. ຖ້ານາຍຈ້າງມີພະນັກງານ 25 
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ຄົນຂ້ຶນໄປ, 

ພວກເຂົາຕ້ອງຈ່າຍສ່ວນແບ່ງຂອງນາຍຈ້າງຕາມເງິນສົມທົບສໍາລັບພະນັກງານທ່ີໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃນ 

Oregon. ຖ້ານາຍຈ້າງມີພະນັກງານໜ້ອຍກວ່າ 25 ຄົນ, 

ນາຍຈ້າງບ່ໍຕ້ອງຈ່າຍສ່ວນແບ່ງຂອງນາຍຈ້າງຕາມເງິນສົມທົບສໍາລັບພະນັກງານທ່ີໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃນ 

Oregon. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພະນັກງານທ່ີເຮັດວຽກ ແລະ ອາໄສຢູ່ໃນ Oregon 

ຍັງຄົງຈ່າຍເງິນສົມທົບຂອງພະນັກງານ. 

ຊາວລັດ Oregon ຜູ້ທ່ີເຮັດວຽກທັງໝົດຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນລັດອ່ືນບ່ໍໄດ້ຈ່າຍເງິນສົມທົບ Paid Leave 

Oregon ແລະ ບ່ໍມີສິດໄດ້ຮັບໂຄງການ. 
 

ຄໍາຖາມ: ຈະເຮັດແນວໃດຖ້າທຸລະກິດຂອງຂ້ອຍຢູ່ໃນລັດ, ເຊ່ັນວໍຊິງຕັນ, ທ່ີມີໂຄງການ Paid Leave 

ແລ້ວ. ຂ້ອຍຕ້ອງເຂ້ົາຮ່ວມໂຄງການນ້ີອີກໄດ້ບໍ? 

ຄໍາຕອບ: ມັນຂ້ຶນກັບບ່ອນທ່ີພະນັກງານແຕ່ລະຄົນໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານເຮັດວຽກຢູ່. Paid Leave 

Oregon ໃຊ້ມາດຕະຖານທ້ອງຖ່ິນດຽວກັນກັບໂຄງການປະກັນໄພການຫວ່າງງານຂອງລັດຖະບານກາງ 

ແລະອໂຄງການ Washington Paid Leave. 

ທ່ານອາດຈະບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງຈ່າຍເງິນສົມທົບໃນສອງລັດສໍາລັບພະນັກງານຄົນດຽວກັນ. 

ຖ້າພະນັກງານຂອງທ່ານ ເຮັດວຽກຕ້ົນຕໍໃນ Oregon, 

ທ່ານຈະເກັບເງິນສົມທົບຂອງພະນັກງານແລະຈ່າຍເງິນສົມທົບຂອງນາຍຈ້າງເຂ້ົາ ໄປໃນ Paid Leave 

Oregon ກ່ຽວກັບຄ່າຈ້າງທັງຫມົດທ່ີໄດ້ຢູ່ໃນວໍຊິງຕັນ ແລະ Oregon. ພວກເຮົາກໍາລັງ 
ເຮັດວຽກກັບລັດວໍຊິງຕັນເພ່ືອໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາທຸກຄົນປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບດຽວກັນສໍາລັ
ບເງິນສົມທົບເພ່ືອໃຫ້ພະນັກງານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງຈ່າຍເງິນສອງເທ່ືອ. 

 

ຄໍາຖາມອ່ືນໆຂອງພະນັກງານ 

ຄໍາຖາມ: ຂ້າພະເຈ້ົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສະຫມັກຂໍເງິນອຸດໜູນລາພັກດຽວນ້ີ. 

ຂ້າພະເຈ້ົາຈະສະໝັກໄດ້ແນວໃດ? 

ຄໍາຕອບ: Paid Leave Oregon ເລ່ີມປີ 2023. ນາຍຈ້າງ ແລະ 

ພະນັກງານຈະເລ່ີມຈ່າຍເງິນສົມທົບໃນ ເດືອນມັງກອນ 2023 ແລະ 
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ພະນັກງານສາມາດຍ່ືນຂໍເງິນຊ່ວຍເຫືຼອໄດ້ໃນເດືອນກັນຍາ 2023. ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2023, 

ທ່ານສາມາດສະຫມັກຂໍລາພັກຜ່ານ Frances Online ຫືຼຮ້ອງຂໍໃບຄໍາຮ້ອງເປັນເຈ້ຍ. Paid Leave 

Oregon ຍັງໄດ້ສ້າງ ລາຍການເອກະສານ ເພ່ືອຊ່ວຍຄົນຄ້ົນຫາຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ. 

 

ຄໍາຖາມ: ຂ້າພະເຈ້ົາຄິດວ່າໂຄງການເລ່ີມກ່ອນນ້ັນ. ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງການຜົນປະໂຫຍດນ້ັນດຽວນ້ີ. 

ຄໍາຕອບ: ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈຄວາມກັງວົນຂອງທ່ານ ແລະ 

ພວກເຮົາຮູ້ວ່າໂຄງການນ້ີມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາທັງໝົດ. 

ມັນໃຊ້ເວລາຫຼາຍສໍາລັບໂຄງການໃຫມ່ເພ່ືອເລ່ີມຕ້ົນ. Paid Leave Oregon 

ໄດ້ລົງນາມໃນກົດໝາຍໃນເດືອນສິງຫາ 2019, ແລະການລະບາດຂອງ COVID-19 ໄດ້ເລ່ີມຕ້ົນໃນເດືອນ 

ມີນາ 2020. 

ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາຫຼາຍຄົນໄດ້ໄປໃຊ້ປະກັນໄພຫວ່າງງານເນ່ືອງຈາກວ່າຄົນຈໍານວນຫຼາຍສູນເສຍວ
ຽກເຮັດງານທໍາຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນຕອນເລ່ີມຕ້ົນຂອງໂລກລະບາດ. 

ນ້ີສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍວິທີທ່ີພວກເຮົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ຈໍາ ນວນຊັບພະຍາກອນທ່ີພວກເຮົາມີ ແລະ 

ວິທີທ່ີພວກເຮົາສາມາດເປີດຕົວໂຄງການໄດ້ໄວ.  

ກະລຸນາແບ່ງປັນ ລາຍການເອກະສານ ນ້ີກັບເພ່ືອນ ແລະ ຄົນຮັກຂອງທ່ານ. 

ມີໂຄງການທ່ີມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນທ່ີສາ ມາດຊ່ວຍໄດ້ໃນລະຫວ່າງເວລານ້ີ, ຖ້າພວກເຂົາມີຄຸນສົມບັດ.  

https://paidleave.oregon.gov/Pages/resources.aspx
https://paidleave.oregon.gov/Pages/resources.aspx

