ລາຍຊື່ແຫຼ່ງຂ້ໍ ມູນ
ຄໍາຖາມທີ່ຖ◌ືກຖາມເລ້ື ອຍໆ

Paid Leave Oregon ແມ່ ນໂປຣແກ
ຣມໃໝ່ ເຊ່ິ ງຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ຄົນງານໄດ້ ຮັບຄ່ າຈ້ າງໃນເວລາພັກວຽກໃນຊ່ ວງເວລາທີ່ສໍາຄັນ
ທ່ີ ສຸດຂອງຊີວິດທ່ີ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄອບຄົວ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາ. ເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ
Paid Leave Oregon ເລ່ີ ມໃນເດືອນກັນຍາ 2023.
ຂ້ໍ ມູ ນກ່ ຽວກັບ Paid Leave Oregon, ລວມເຖິງເອກະສານຂໍ້ເທັດຈິງກ່ ຽວກັບເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ, ການປະ
ກອບສ່ ວນ ແລະ ອ່ື ນໆແມ່ ນມີອອນລາຍຢູ ່ ທ່ີ : Paidleave.Oregon.gov
ໃນຊ່ ວງການສົນທະນາຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ, ນາຍຈ້ າງ ແລະ ລູກຈ້ າງໄດ້ ຖາມກ່ ຽວກັບແຫຼ່ງຂ້ໍ ມູ ນ ແລະ
ໂປຣແກຣມທີ່ອາດຈະມີໃຫ້ ໃນຕອນນ້ີ ເພ່ື ອຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຊາວໂອເຣກອນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ. ນີ້
ແມ່ ນລາຍການກ່ ຽວກັບແຫຼ່ງຂ້ໍ ມູ ນ ແລະ ໂປຣແກຣມເພີ່ມເຕີມທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການລາພັກເພ່ື ອຄອບ
ຄົວ, ການແພດ ແລະ ຄວາມປອດໄພ. Paid Leave Oregon ບ່ໍ ໄດ້ ມາແທນທ່ີ ໂປຣແກຣມໃດໜ
ຶ່ ງເຫ່ົ ຼ າ
ນີ້. ຄໍາແນະນໍານີ້ແມ່ ນຈຸດເລ່ີ ມຕ້ົ ນໃນການຊອກຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູ ນ ແລະ ໂປຣແກຣມ. ແຕ່ ລະໂປຣແກຣມ
ມີຄຸນສົມບັດ ແລະ ປັດໄຈທ່ີ ແຕກຕ່ າງກັນໃນການກໍານົດການມີສິດໄດ້ ຮັບ. ຕິດຕ່ໍ ຫາແຕ່ ລະໜ່ ວຍງານ
ໂດຍກົງເພື່ອລະບຸວ່ າທ່ ານມີສິດໄດ້ ຮັບໂປຣແກຣມຂອງພວກເຂົາ ຫື ຼ ບ່ໍ ແລະ ພວກມັນເໝາະສົມກັບ
ຄວາມຕ້ ອງການຂອງທ່ ານບໍ.

ຫ້ ອງການແຮງງານ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ (BOLI)
Oregon.gov/boli/workers/Pages/your-rights-at-work.aspx
ກົດໝາຍລັດ Oregon ປົກປ້ອງພະນັກງານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ແນ່ ໃຈວ່ າທ່ ານໄດ້ ຮັບຄ່ າຈ້ າງສໍາລັບວຽກທີ່
ທ່ ານເຮັດ. ບ່ໍ ໄດ້ ຮັບຄ່ າຈ້ າງຂອງທ່ ານກົງເວລາບໍ? ບ່ໍ ແນ່ ໃຈວ່ າທ່ ານມີສິດໄດ້ ຮັບການຈ່ າຍເງິນລ່ ວງເວລາ
ບໍ? ບ່ໍ ໄດ້ ຢຸດພັກ ຫື ຼ ພັກຮັບປະທານອາຫານບໍ? ທ່ ານກໍາລັງປະເຊີນກັບບັນຫາອ່ື ນໆດ້ ານຄວາມສະເໝ
ີ
ພາບບໍ? ທ່ ານມີສິດໃນການເຮັດວຽກ.
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Family and Medical Leave Act
(FMLA, ກົດໝາຍການລາພັກເພື່ອຄອບຄົວ ແລະ ການແພດ)
dol.gov/agencies/whd/fmla
ໂຄງການຂອງລັດຖະບານກາງນ້ີ ໃຫ້ ສິດແກ່ ລູກຈ້ າງທ່ີ ມີສິດຕ່ໍ ກັບນາຍຈ້ າງທ່ີ ໄດ້ ຮັບການຄຸ້ມຄອງ (ພະນັກ
ງານຢ່າງໜ້ ອຍ 50 ຄົນ) ໃນການລາພັກໂດຍບໍ່ໄດ້ ຮັບຄ່ າຈ້ າງ, ໄດ້ ຮັບການຄຸ້ມຄອງວຽກເປັນເວລາ 12 ອາ
ທິດສໍາລັບເຫດຜົນສະເພາະສໍາລັບຄອບຄົວ ແລະ ທາງການແພດ. ບຸກຄົນອາດຈະມີສິດໃນການລາພັກ
ສູງສຸດເຖິງ 26 ອາທິດສໍາລັບການລາພັກໃນການເບິ່ງແຍງດູ ແລສະມາຊິກໃນບໍລິການທ່ີ ໄດ້ ຮັບການຄຸ້ມ
ຄອງທີ່ໄດ້ ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເຈັບປ່ວຍຂ້ັ ນຮຸນແຮງ.

ຂ້ໍ ມູ ນ ແລະ ການບໍລິການທົ່ວໄປ: (211 ການຄ້ົ ນຫາທ່ີ ໄດ້ ຮັບການແນະນໍາ)

ເວັບໄຊ 211info.org/ ມີການຄົ້ນຫາທ່ີ ໄດ້ ຮັບການແນະນໍາສໍາລັບຂໍ້ມູ ນທົ່ວລັດ ແລະ ບໍລິການສົ່ງຕ່ໍ :
ທ່ ານຍັງສາມາດໂທຫາ: 211 ຫື ຼ 866-698-6155 (ການໂທແບບເກັບເງິນປາຍທາງ).

Oregon Department of Human Services
adrcofOregon.org
ສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມ, ພິຈາລະນາການເຊ່ື ອມຕ່ໍ ກັບແຫຼ່ງຂໍ້ມູ ນອາຍຸ ແລະ ຄົນພິການ
ຂອງລັດ Oregon.

Oregon Family Leave Act

(OFLA, ລາຊະບັນຍັດການລາພັກເພື່ອຄອບຄົວຂອງລັດ Oregon)
Oregon.gov/boli/workers/pages/Oregon -family-leave.aspx
OFLA ກໍານົດໃຫ້ ນາຍຈ້ າງຂອງລັດ Oregon ທ່ີ ມີລູກຈ້ າງ 25 ຄົນຂ້ຶ ນໄປໃຫ້ ມີການລາພັກແບບບ່ໍ ຈ່ າຍ
ເງິນ, ໄດ້ ຮັບການຄຸ້ມຄອງວຽກໃຫ້ ແກ່ ລູກຈ້ າງໃນການເບ່ິ ງແຍງດູ ແລພວກເຂົາເອງ ຫື ຼ ສະມາຊິກໃນຄອບ
ຄົວ.
ພັກໄດ້ ສູງສຸດເຖິງ 12 ອາທິດ (ບາງຄັ້ງຫຼາຍກວ່ ານ້ັ ນ) ຕ່ໍ ກັບການລາພັກທ່ີ ບ່ໍ ໄດ້ ຮັບການຈ່ າຍເງິນແມ່ ນມີ
ໃຫ້ ສໍາລັບການລາພັກເພື່ອລ້ ຽງດູ ລູກ, ພາວະສຸຂະພາບທ່ີ ຮ້ າຍແຮງ, ການລາພັກຄວາມພິການຈາກການ
ຖືພາ, ການລາພັກເມື່ອລູກເຈັບປ່ວຍ, ການລາພັກຄອບຄົວທີ່ເປັນທະຫານ ແລະ ການລາພັກເພ່ື ອໄວ້
ທຸກ.
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ໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກລັດ Oregon
Oregon.gov/oha/hsd/ohp
ແຜນປະກັນສູຂະພາບລັດ Oregon ໃຫ້ ການຄຸ້ມຄອງການເບ່ິ ງແຍງດູ ແລສຸຂະພາບສໍາລັບຊາວໂອ
ເຣກອນທີ່ມີລາຍຮັບຕ່ໍ າ.

ເວລາທ�ມີການເຈັບປ່ວຍຂອງລັດ Oregon
Oregon.gov/boli/workers/Pages/sick-time.aspx
່ຶ
ກົດໝາຍລັດ Oregon ໃຫ້ ສິດແກ່ ພະນັກງານທຸກຄົນໃນການລາປ່ວຍ - ເວລາເຈັບປ່ວຍຢ່າງໜ້ ອຍໜ
ງຊ່ົ ວໂມງສໍາລັບການເຮັດວຽກທຸກໆ 30 ຊ່ົ ວໂມງ, ໂດຍໄດ້ ສູງສຸດເຖິງ 40 ຊ◌ົ◌່ວໂມງຕ່ໍ ປີ.
ຊ່ົ ວໂມງເຈັບປ່ວຍຂອງລັດ Oregon ແມ່ ນໄດ້ ຮັບຄ່ າຈ້ າງ, ຖ້ າຫາກວ່ ານາຍຈ້ າງມີລູກຈ້ າງຫຼາຍກວ່ າ 10
ຄົນ - ຫົກຄົນຂ້ຶ ນໄປຖ້ າຫາກຕ້ັ ງຢູ ່ ທ່ີ ພັອດແລນ (Portland).
ທ່ ານສາມາດໃຊ້ ຊ່ົ ວໂມງລາປ່ວຍໄດ້ ກັບຫຼາຍເຫດຜົນລວມເຖິງເວລາທ່ີ ທ່ ານ ຫື ຼ ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງ
ທ່ ານປ່ວຍ, ໄດ້ ຮັບບາດເຈັບ, ປະເຊີນກັບອາການປ່ວຍທາງຈິດ ຫື ຼ ຈໍາເປັນຕ້ ອງໄປພົບແພດ.

ແຫຼ່ງຂ້ໍ ມູ ນສ◌ໍາລັບຜູ້ ລອດຊີວິດຈາກການລະເມີດທາງເພດ,
ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ການຄຸກຄາມ ຫ
ື ຼ ການຖືກສະກົດຮອຍຕາມ
• Oregon Coalition Against Domestic and Sexual Violence (ການຮ່ ວມມືກັນຂອງໂອ
ເຣກອນຕ້ ານກັບຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ແລະ ທາງເພດ)
www.ocadsv.org/find-help
• Oregon Attorney General's Sexual Assault Task Force (ຄະນະສະເພາະກິດຕ້ ານການຄຸກ
ຄາມທາງເພດຂອງໄອຍະການສູງສຸດຂອງລັດ Oregon)
Oregon satf.org/help-for-survivors
• ໂທຂໍຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ – 503-235-5333 ຫື ຼ 888-235-5333 (ໂທແບບເກັບເງິນປາຍທາງ)
• ຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນຈາກ Oregon Department of Human Services
Oregon.gov/dhs/ABUSE/DOMESTIC
• Child, Elder, and Vulnerable Adult Abuse (ການລ່ ວງລະເມີດເດັກ, ຜູ້ ສູງອາຍຸ ແລະ ຜູ້ ໃຫຍ່ ທ່ີ
ພິການ): 855-503-SAFE (7233)
Oregon.gov/dhs/abuse
• Compensation for Victims of Crime (ການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອເຫຍື່ອຈາກອາຊະຍາກໍາ)
doj.state.or.us/crime-victims
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ຖ້ າທ່ ານປະສົບກັບຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ການລ່ ວງລະເມີດ, ການລ່ ວງລະເມີດທາງເພດ ຫື ຼ ການສະ
ກົດຮອຍຕາມ ( ຫື ຼ ຖ້ າຫາກທ່ ານເປັນພ່ໍ ແມ່ ຫື ຼ ຜູ້ ປົກຄອງຂອງເຫຍ່ື ອ), ນາຍຈ້ າງຂອງທ່ ານຕ້ ອງເຮັດ
ການປ່ຽນແປງທ່ີ ເໝາະສົມເພື່ອສະໜ
ັ ບສະໜູນຄວາມປອດໄພຂອງທ່ ານ ແລະ ບ່ໍ ສາມາດເລືອກປະຕິບັດ
ຫື ຼ ແກ້ ແຄ້ ນທ່ ານໃນຖານະທ່ີ ເປັນເຫຍ່ື ອໄດ້ . Oregon.gov/boli/workers/Pages/domesticviolence-protections-for-workers.aspx

ປະກັນໄພການຫວ່ າງງານ
ປະກັນໄພການຫວ່ າງງານໄດ້ ໃຫ້ ເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຄ່ າຈ້ າງເພ່ື ອຊ່ ວຍບຸກຄົນໃນຊ່ ວງໄລຍະການປ່ຽນວຽກ. ເບ່ິ ງ
ເວັບໄຊປະກັນໄພການຫວ່ າງງານລັດ Oregon ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ ຽວກັບການມີສິດໄດ້ ຮັບ
ແລະ ການຍື່ນຂໍຮຽກຮ້ ອງການຫວ່ າງງານ.
Oregon Employment Department ຈັດການຂ້ັ ນຕອນການຂໍຮັບເງິນປະກັນໄພການຫວ່ າງງານ,
ພ້ ອມທັງໃຫ້ ຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອໃນການເຊ່ື ອມຕ່ໍ ລະຫວ່ າງຜູ້ ຊອກຫາວຽກ ແລະ ນາຍຈ້ າງ
Oregon.gov/employ ຫື ຼ ໂທ 877-345-3484 ເພື່ອລົມກັບຕົວແທນ.

ເງິນຊົດເຊີຍແຮງງານ
wcd.Oregon.gov/Pages/index.aspx
ຖ້ າຫາກທ່ ານໄດ້ ຮັບບາດເຈັບໃນບ່ ອນເຮັດວຽກ ຫື ຼ ເຈັບປ່ວຍຍ້ ອນວຽກຂອງທ່ ານ, ທ່ ານອາດຈະມີສິດຕ່ໍ
ກັບເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອການຊົດເຊີຍສໍາລັບແຮງງານທ່ີ ອາດຈະລວມເອົາຄ່ າປ່ິ ນປົວທາງການແພດຈາກຜູ້ ໃຫ້ ບໍ
ລິການເບ່ິ ງແຍງດູ ແລສຸຂະພາບທ່ີ ທ່ ານເລືອກ.

Paid Leave Oregon
ລາຍຊ່ື ແຫຼ່ງຂ້ໍ ມູ ນ
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