
នីតិវធីិបណ្ត ឹង 
 

មនុស ្រគប់ ្ន នកាតព្វកិច្ចអនុវត្ត មច ប់ 
និង នសិទ្ធិែស្វ ងរកសំណងការខូច តចំេ ះការរេ ភបំ នែដល
នេ ទ្របកាន់េ យ ្ម នភស៉ ង។ 

បណ្ត ឹងលំេ ្ថ ន ងំ យ្រតវេធ្វេឡើងក៉ងរយៈេពលមួយ ្ន ំប ្ទ ប់ពី
កាលបរេិច្ឆទៃនការខូច តែដល នេ ទ្របកាន់។ 
ការសុីបអេង្កត ងំ យ្រតវេធ្វេឡើងេដើម ីកំណត់  
េតើ នមូលេហតុសម្រសបែដលេជឿ  
នការរេ ភេលើច ប់ នេកើត នេឡើង 

និងេដើម ី ត់វ ិ នការែកែ្របការអនុវត្តន៏ែដល នការេរសេអើង 
ឬែកែ្របនូវេ លនេ យ ងំ យ។ 
េដើម ីទទួល ននូវព័ត៌ នបែន្ថមេទ តអំពីនីតិវធិីបណ្ត ឹងេនះ 
សូមេ កអ្នកទស ៈ េគហទំព័ររបស់េយើង 
ឬ ក់ទងមកការ ិ ល័យរបស់េយើង។      
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សូមេ កអ្នកឲ េយើង នដឹង 
្របសិនេបើេ កអ្នក្រតវការអ្នកបកែ្រប 
ឬការយកចិត្តទុក ក់ឲ នសមរម ។ 

 

 

ការេរសេអើង 

ការ រ 

 

រដ្ឋ សីុនេ ន 

គណៈកម្មការសិទ្ធ ិមនុ
ស  

 

 

    េ យ នបេង្ក ើតេឡើងេ ក៉ង ្ន ំ 1949 
េ យអង្គនតីបិញ្ញត្ត ិរដ្ឋ សុនិេ ន 

គណៈកម្មកាសទិ្ធិមនសុ រដ្ឋ សុិនេ ន្រគប្់រគង 
និងអនវុត្តច ប់រដ្ឋ សុនិេ ន ្រប ំងនងឹការេរសេអើង 

ជំពូក 49.60 RCW 

េបសកម្មៃនគណៈកម្មការសិទ្ធិមនសុ រដ្ឋ សុិនេ ន 
គឺេដើម បី ្ក រ និងលុបបំ ត់ការេរសេអើង 

មរយៈការអនវុត្តច ប់េ យយុត្តធិម ៌
ការេ្របើ្រ សធ់ន នដ៏ ន្របសិទ្ធិ ព 

និងការបេង្ក ើតនូវ ព ៃដគូ្របកបេ យផលិត ព
េ ក៉ងសហគមន៏។ 

 
 

េ យ នបេង្ក ើតេឡើងេ ក៉ង ្ន ំ 1949 
េ យអង្គនីតិបញ្ញត្ត ិរដ្ឋ សិុនេ ន 
គណៈកម្មកាសិទ្ធិមនុស រដ្ឋ សិុនេ ន(WSHRC) 
ទទួលខុស្រតវ្រគប់្រគង 
និងអនុវត្តច ប់ សិុនេ ន្រប ំងនឹងការេរសេអើង ជំពូក 
49.60  (WLAD) 
ៃន្រកម សិុនេ នែដល នពិនិត េឡើងវញិ(RCW) ។  
 

                   
 
ទី ្ន ក់ រេធ្វការេដើម ីប ្ក រ 
និងលុបបំ ត់ការេរសេអើង មរយៈ ការេសុើបអេង្កតបណ្ត ឹង 
ដំេ ះ្រ យជំេ ះជេ្រមើសេផ ងៗ ការអប់រ ការហ្វកហ្វន 
និងសកម្ម ពផ ព្វផ យ។  



 

េតើការេរសេអើងការ រគឺ អ្វ? 
ការអនុវត្តន៏ការេរសេអើងក៉ងការ រេ យែផ្អកេលើវណ្ណ ៈែដល្រតវ ន
ការ រ មួយ គឺ ការខុសច ប់។ 
ការេរសេអើងការ រេកើត នេឡើងេ េពលែដលបុគ្គល ្ន ក់្រតវ ន
េគ្រប្រពិត្ត ិេ យមិន្រតឹម្រតវ 
េ យ រ ្ថ ន ពវណ្ណ ៈការ ររបស់បុគ្គលេ ះ។  
 

វណ្ណ ៈែដល្រតវ នការ រេ ក៉ងការ ររមួ ន:  
តិ សន៏ ឬព៌ណសមុ រ 
តិពីកំេណើត 

ជំេនឿ ស  

េភទ ឬការ នៃផ្ទេ ះ 
ចំណង់ផ វេភទ ឬអត្តស ្ញ ណកម្មជិនឌ័រ 
អតីតយុទ្ធជន ឬ ្ថ ន ព េ  

វត្ត នៃនការរេ ច មួយ ពិការ ពេ យ វ ិ ្ញ ណ ឬេ យរបូកាយ  
េ្របើ្រ ស់េស សត្វ   
នផក៉េមេ គហុីវ ឬរ កេថ្លើម្របេភទេស 

្ថ ន ព្រគ រ  
យុ(េលើសពី 40 ្ន ំ) 
្ថ ន ពអ្នកែដល ត្រត ងការ្រប្រពត្ត ឹពំុ្រតឹម្រតវរបស់បុគ្គលិករដ្ឋ។ 
គឺ ការខុសច ប់ផងែដរចំេ ះការតបតេ នឹងបុគ្គល មួយែដល
ប្ត ឹង ឬចូលរមួេ ក៉ងបណ្ត ឹងេរសេអើងេ ះ។ 
ការេរសេអើងេ យខុសច ប់ ចេកើត នេឡើង 
ក៉ងកំឡុងេពលដំេណើរការ ក់ ក សុំេធ្វការ រ 
មរយៈការេសុើបសួរការ រ មុនេ យអយុត្ត ិធម៌ 

ក៉ងកំឡុងេពលេធ្វការ រេ កែន្លងេធ្វការ។ 
រេប បែដលេរសេអើងការ រ ចេកើត នេឡើងរមួ នៈ 
ការ្រប្រពឹត្តមិនេស្ម ើ ្ន ែដលបុគ្គល ្ន ក់្រតវ នេគ្រប្រពឹត្តេផ ងេ វញិ 
ឬេ យអយុត្ត ិធម៌ 
េបើេ្រប បេធ បេ នឹងអ្នកេធ្វការ មួយ ្ន ែដលស្ថ ិតក៉ង ្ថ ន ព្រប
ក់្របែហល ្ន េ កែន្លងេធ្វការ រ 

ែដលេ េ្រ ពីវណ្ណ ៈការ ររបស់បុគ្គល។ ផលប៉ះ ល់មិនេស្ម ើ ្ន  
ែដលនិេ ជក ច នេ លនេ យ 
ឬការអនុវត្តន៏ែដល ក់ដូច អព ្រកឹត  
ប៉ុែន្តប ្ត លឲ នការ្រប្រពឹត្តេ យអយុត្ត ិធម៌េ េលើ្រកមុ ងំមួលៃន
បុគ្គល ងំ យេ យែផ្អកេលើវណ្ណ ៈការ ររមួរបស់ពួកេគ។ 
បរ ិ កាសរ ន ឬអរ ិ ពការ រ 
ែដលក៉ងេ ះលក្ខខណ្ឌការ រមិន ច្រ ្ំរទ ន 
េ យ រែតវណ្ណ ៈការ ររបស់និេ ជិតែដលបុគ្គលមួយែដល នការ
្រតិះរះិសមរម ក៉ងកែន្លងរបស់និេ ជិតនឹង ន រម្មណ៏បង្ខ ំចិត្តែល
ែលងពីការ រ ការខក នមិន នទទួលពិការ ព ឬជំេនឿ ស  
ឬការតបតចំេ ះការប្ត ឹងអំពីការេរសេអើង។ 

ការេរសេអើងការ រ្រតវ ន ក់បទប ្ញ ត្ត ិេ យច ប់រដ្ឋ  
និងច ប់សហព័ន្ធ  និង្របព័ន្ធតុ ការ 
មរយៈបណ្ត ឹងវ ិ ទែដលបេង្ក ើតច ប់យុត្ត ិ ្រស្ត ែដលបក្រ យ 

និងអនុវត្តច ប់ ម ្ថ ន ពៃនេហតុការណ៍ ក់ ក់។ 
ច ប់េរសេអើងការ ររដ្ឋ សុីនេ ន្រតវ នបេង្ក ើតអ័រសុី ប់ប៊លយូ 
49.60 តិកា 162  ៃន្រកមរដ្ឋ ល សុីនេ ន  ច ប់យុត្ត ិ ្រស្ត ។ 
ច ប់េរសេអើងការ រៃនរដ្ឋសហព័ន្ធ រមួ នៈ តិកា  VII 
ៃនច ប់សិទ្ធិពលរដ្ឋ ្ន ំ1964 តិកា  I 
ៃនច ប់ជន តិ េមរកិាំងែដល នពិការ ព 
ការេរសេអើង យុក៉ងច ប់ការ រ ្ន ំ1967(ADEA) 
ច ប់ទទួល្រ ក់កៃ្រមេស្ម ើ ្ន ្ន ំ1963  (EPA) 
ច ប់មិនេរសេអើងព័ត៌ នអំពីែហ ន(GINA) 
ច ប់ទទួល្រ ក់កៃ្រមសមរម របស់  Lilly  Ledbetter 
និងច ប់យុត្ត ិ ្រស្ត ។  

ការ ក់ ក បណ្ត ឹង 

េ ង ម RCW  49.60, បណ្ត ឹង ងំ យអំពីការេរសេអើងការ រ 
្រតវប្ត ឹង មួយ ប់ប៊លយូ  េអសេអចអ័រសុី(WSHRC)េ ក៉ងរយៈេពល 6 
ែខៃនកាលបរេិច្ឆទការខូច តែដល នេ ទ្របកាន់។  
ច ប់ ្ញ យុកាល នរយៈេពល 2 

្ន ំ ប់ពីកាលបរេិច្ឆទៃនការខូច តេ ទ្របកាន់ស្រ ប់បុគ្គល ងំ
យែដលនឹង ក់ ក បណ្ត ឹងេ យែផ្អកេលើ ្ថ ន ពអ្នកែដល ត

្រត ងការ្រប្រពត្ត ឹពំុ្រតឹម្រតវរបស់បុគ្គលិករដ្ឋ។  

ប់ប៊លយូ  េអសេអចអ័រសុី(WSHRC) 
្ម នយុ ្ត ធិការេ េលើនិេ ជិក ងំ យ ែដល ននិេ ជិតតិច
ង 8  ក់ កុលសម្ពន្ធជន តិេដើម េមរកិកាំង រដ្ឋ លរដ្ឋសហព័ន្ធ  

និេ ជក ស  
ឬក៏ការ ម រ ងំ យែដលេ ងេ្រ រដ្ឋ សុីនេ នេ ះេឡើយ។   

ការអនុវត្តច ប់េ យយុត្ត ិធម៌  

គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស រដ្ឋ សុិនេ ន ន ពអព ្រកិត  
គឺ ទី ្ន ក់ រអនុវត្តច ប់េ យែស្វ ងរកការពិត។ 
គណៈកម្មការមិនេដើរតួ ទីេធ្វ អ្នកតស៊ូ មតិស្រ ប់ គី មួយេ ះ
េឡើយក៉ងកំឡុងេពលេសុើបអេង្កត 
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