
ກົົດໝາຍຄວາມສໍໍາພັັນທາງດ້ານແຮງງານແຫ່່ງຊາດ (NLRA) ຮັບປະກັົນສິໍດຂອງລູູກົຈ້້າງເພ່່ັອດໍາເນີນກົານຈັ້ດຕ້ັັ້ງ 
ແລູະເຈ້ລູະຈ້າຕ່ໍັ້ລູອງກັົບນາຍຈ້້າງແບບຮ່ວມກັົນເປັນ ກ່່ົມ, ແລູະເພ່່ັອໃຫ້່ມີສ່ໍວນເຂ້ົາຮ່ວມຢູູ່່ໃນກິົດຈ້ະກໍົາທ່ີເຮັດ
ຮ່ວມກັົນອ່່ນໆທ່ີໄດ້ຮັບກົານປົກົປ້ອງ. ລູູກົຈ້້າງທ່ີຢູູ່່ພັາຍໃຕ້ັ້ກົານຮັບປະກັົນໂດຍ NLRA* ແມ່ນໄດ້ຮັບກົານປົກົປ້ອງ
ຈ້າກົ ທ່ີນາຍຈ້້າງ ແລູະສໍະຫ່ະພັາບແຮງງານທ່ີແນ່ນອນໃດໜ່່ຶ່ງປະພ່ັດບ່ໍຖ່ືກົຕ້ັ້ອງ. ກົານແຈ້້ງກົານນ້ີແມ່ນເພ່່ັອເປັນ
ກົານໃຫ້່ຂ້ໍມູນ ທ່ົວໄປກັົບທ່ານກ່ົຽວກັົບສິໍດຂອງທ່ານ ແລູະພັັນທະໜ້ຶ່າທ່ີຂອງນາຍຈ້້າງ ແລູະສໍະຫ່ະພັາບແຮງງານ
ພັາຍໃຕ້ັ້ NLRA. ຈ່ົ້ງຕິັ້ດຕ່ໍັ້ກັົບຄະນະກໍົາມະກົານຄວາມສໍໍາພັັນທາງ ດ້ານແຮງງານແຫ່່ງຊາດ (NLRB), ອົງກົານຂອງ
ລັູດຖືະບານທ່ີສ່ໍບສໍວນ ແລູະແກ້ົໄຂຂ້ໍຮຽກົຮ້ອງພັາຍໃຕ້ັ້ NLRA, ໂດຍກົານນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນກົານຕິັ້ດຕ່ໍັ້ທ່ີໄດ້ສໍະໜຶ່ອງໃຫ້່ 
ລູ່່ມນ້ີ, ຖ້ືາທ່ານມີຄໍາຖືາມອັນໃດກ່ົຽວກັົບສິໍດທິພິັເສໍດທ່ີທ່ານອາດຈ້ະໃຊ້ຢູູ່່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກົສໍະເພັາະຂອງທ່ານ.

ພັາຍໃຕ້ັ້ NLRA, ທ່ານມີສິໍດທ່ີຈ້ະ:
•   ຈັ້ດຕ້ັັ້ງສໍະຫ່ະພັາບແຮງງານເພ່ື່� ອ

ເຈລະຈາຕ່ໍ່� ລອງກັັບນາຍຈ້າງຂອງທ່�ານ
ກັ�ຽວກັັບຄ່�າຈ້າງ, ຊ່ົ່� ວໂມງເຮັັດວຽກັ, ແລະຂ້່
ກ່ັານ່ດ ແລະເງ່� ອນໄຂອ່� ນຂອງກັານຈ້າງງານ.

•  ສ້ໍາງຕ້ັັ້ງ, ເຂ້ົາຮ່ວມ ແລູະຊ່ວຍເຫ່ື່ອ
ສໍະຫ່ະພັາບແຮງງານ.

•  ຕ່ໍັ້ລູອງກັົບນາຍຈ້້າງແບບເປັັນກ່ັ�ມ
ຮັ�ວມກັັນຜ່� ານຜ້້່ຕໍ່າງໜ້້າຂອງລ້ກັຈ້າງທ່່�
ຕ່ໍ່ນເອງໄດ້ເລ່ອກັເອ່າມາມາກັ�ຽວກັັບກັານ
ກ່ັານ່ດຄ່�າຈ້າງ, ຜ່່ນປັະ ໂຫຍດ, ຊ່ົ່� ວໂມງເຮັັດ
ວຽກັ ແລະເງ່� ອນໄຂກັານເຮັັດວຽກັອ່� ນໆ.

•  ປ່ກົສໍາຫ່າລູ່ເລູ່່ອງຂ້ໍກໍົານ່ດ ແລະເງ່� ອນໄຂ
ຂອງກັານຈ້າງງານ ຫ່ືສະຫະພື່າບແຮັງງານ
ທ່່� ໄດ້ຈັດຕ້ັໍ່ງຂ້້ນກັັບເພ່ື່� ອນຮັ�ວມງານ ຫ່ື

ສິໍດຂອງລູູກົຈ້້າງ
ພັາຍໃຕ້ັ້ກົົດໝາຍຄວາມສໍໍາພັັນທາງດ້ານແຮງງານແຫ່່ງຊາດ

ພັາຍໃຕ້ັ້ NLRA, ເປັນເລູ່່ອງຜິິດ
ກົົດໝາຍກັົບສໍະຫ່ະພັາບແຮງງານ 
ຫ່ື່ກັົບ ສໍະຫ່ະພັາບແຮງງານທ່ີເປັນ
ຕົັ້ວແທນຂອງທ່ານໃນກົານຕ່ໍັ້ລູອງ
ກັົບນາຍຈ້້າງ ຂອງທ່ານທ່ີ:
•  ຂູ່ທ່ານວ່າ ທ່ານຈ້ະເສໍຍວຽກົຂອງ

ທ່ານ ຖ້້າຫາກັວ�າທ່� ານບ່�  ສະໜັ້ບສະໜ້້ນ
ສະຫະພື່າບແຮັງງານ.

•  ປະຕິັ້ເສໍດທ່ີຈ້ະດໍາເນີນກົານກັົບເລູ່່ອງ
ກັານຮ້ັອງທ່່ກັ ເພື່າະວ� າທ່� ານ ໄດ້ວິຈານ
ພື່ະນັກັງານຂອງສະຫະພື່າບແຮັງງານ ຫ່ື
ເພື່າະວ� າທ່� ານບ່� ແມ� ນ ສະມາຊິົ່ກັຂອງ
ສະຫະພື່າບແຮັງງານ.

•  ໃຊ້ ຫ່ື່ຮັກົສໍາໃຫ້່ມີມາດຕັ້ະຖືານ  
ຫ່ືຂ້ັນຕໍ່ອນດ່າເນ່ນກັານຈ່າແນ ກັຄ່ວາມ

ພັາຍໃຕ້ັ້ NLRA, ເປັນເລູ່່ອງທ່ີຜິິດ
ກົົດໝາຍກັົບນາຍຈ້້າງຂອງທ່ານທ່ີ
ຈ້ະ:
•  ຫ້່າມທ່ານບ່ໍໃຫ້່ເຂ້ົາຮ່ວມກັົບສະຫະພື່າບ

ແຮັງງານໃນລະຫວ�າງເວລານອກັ ໂມງ
ເຮັັດວຽກັເຊັົ່� ນ: ກັ�ອນເວລາເຂ້່າເຮັັດວຽກັ 
ຫ່ືຫັືງຈາກັເວລາເລ່ກັວຽກັ ຫ່ືໃນລະຫວ�າງ
ເວລາພັື່ກັວຽກັ; ຫ່ືບ່� ໃຫ້ເຮັັດກັານແຈກັຢາຍ
ເອກັະສານຂອງ ສະຫະພື່າບແຮັງງານໃນ
ລະຫວ�າງທ່່� ບ່� ແມ� ນເວລາເຮັັດວຽກັ, ຢ້�ໃນ
ບ� ອນທ່່�  ບ່� ແມ� ນບ� ອນເຮັັດວຽກັເຊັົ່� ນ: ຢ້� ໃນ
ບ� ອນຈອດລ່ດ ຫ່ືຫ້ອງ ພັື່ກັຜ່� ອນ.

•  ຖືາມຄໍາຖືາມກັົບທ່ານກ່ົຽວກັົບກັານ
ສະໜັ້ບສະໜ້້ນ ຫ່ືກິັດຈະກ່ັາທ່່�  ມ່ຕ່ໍ່�
ສະຫະພື່າບແຮັງງານຂອງທ່�ານໃນວິທ່່ກັານ
ທ່່� ເປັັນກັານຫ້າມປັາມບ່�  ໃຫ້ເຂ້່າຮັ�ວມໃນ



ສະຫະພື່າບແຮັງງານ ຂອງທ່�ານ.
•  ໃຊ້ມາດຕັ້ະກົານກັົບຮັ�ວມກັັບເພ່ື່� ອນ

ຮັ�ວມງານຄ່່ນໜ້້� ງ ຫ່ືຫືາຍຄ່່ນ ເພ່ື່� ອປັັບປ່ັງ
ເງ່� ອນໄຂກັານເຮັັດວຽກັຂອງທ່�ານຕໍ່າມວິທ່່
ກັານອ່� ນໆ ໂດຍກັານ ຍ່ກັເອ່າຂ້່ຮັຽກັຮ້ັອງທ່່�
ກັ� ຽວກັັບວຽກັຂ້້ນມາເວ້່າກັັບນາຍຈ້າງຂອງ
ທ່�ານໂດຍກ່ັງ ຫ່ືເວ້່າກັັບໜ້� ວຍງານຂອງ
ລັດຖ້ະບານ ແລະຊົ່ອກັຫາກັານຊົ່�ວຍ ເຫ່ືອ
ຈາກັສະຫະພື່າບແຮັງງານ.

•  ນັດຢູ່່ດງານ ແລູະປະທ້ວງ, ຂ້້ນຢ້� ກັັບຈ່ດ
ປັະສ່wງ ແລະວິທ່່ກັານຂອງກັານນັດຢ່ດ
ງານ ຫ່ືກັານປັະທ້່ວງ.

•  ເລູ່ອກົທ່ີຈ້ະບ່ໍເຮັດກິົດຈ້ະກ່ັາໃດໜ້້� ງໃນ
ບັນດາກິັດຈະກ່ັາເຫ່ື� ານ້່, ລວມມ່ທັ່ງກັານ
ເຂ້່າຮັ�ວມ ຫ່ືກັານຢ້� ເປັັນສະມາຊິົ່ກັຂອງ
ສະຫະພື່າບແຮັງງານ.

ບ່� ອະນ່ຍາດໃຫ້ເຮັັດກັານປັະພ້ື່ດຜິ່ດກ່ັດໝາຍ. ຖ້້າທ່� ານ
ເຊ່ົ່� ອຕ່ໍ່ນເອງ ຫ່ືຜ້້່ອ່� ນຖ່້ກັລະເມ່ດສິດ, ທ່� ານຄ່ວນຈະ
ຕິໍ່ດຕ່ໍ່� ກັັບ NLRB ທັ່ນທ່່ ເພ່ື່� ອຊົ່�ວຍປ່ັກັປ້ັອງສິດຂອງ
ທ່�ານ, ໂດຍທ່່� ວໄປັແລ້ວແມ� ນຈະຢ້�ພື່າຍໃນ 6 ເດ່ອນທ່່�
ມ່ກິັດຈະກ່ັາບ່� ຖ່້ກັຕ້ໍ່ອງຕໍ່າມກ່ັດໝາຍເກ່ັດ ຂ້້ນ. ທ່� ານ
ອາດຈະສາມາດສອບຖ້າມກັ�ຽວກັັບກັານລະເມ່ດທ່່� ເປັັນ
ໄປັໄດ້ ໂດຍທ່່� ບ່� ຕ້ໍ່ອງແຈ້ງໃຫ້ກັັບນາຍຈ້າງ ຫ່ືຜ້້່ໃດໆ
ກັ�ຽວກັັບກັານສອບ ຖ້າມນ້ັນ. ຂ້່ກັ� າວຫາອາດຈະຍ່� ນຂ້້ນ
ໄປັໂດຍຜ້້່ໃດຜ້້່ໜ້້� ງ ແລະບ່� ຈ່າເປັັນຕ້ໍ່ອງແມ� ນລ້ກັຈ້າງ
ຜ້້່ທ່່� ໄດ້ຮັັບຜ່່ນກັະທ່່ບໂດຍກ່ັງຈາກັ ກັານລະເມ່ດເປັັນຜ້້່
ຍ່� ນ. NLRB ອາດຈະສັ� ງໃຫ້ນາຍຈ້າງດ່າເນ່ນກັານຈ້າງ
ເອ່າພື່ະນັກັງານຜ້້່ທ່່� ຖ່້ກັໄລ�ອອກັເນ່� ອງຈາກັກັານລະເມ່ດ 
ກ່ັດໝາຍຂອງນາຍຈ້າງນ້ັນກັັບເຂ້່າມາເຮັັດວຽກັ ແລະ
ໃຫ້ຈ�າຍຄ່�າຈ້າງ ແລະຜ່່ນປັະໂຫຍດທ່່� ເສຍໄປັຄ່່ນໃຫ້, 
ແລະອາດຈະສັ� ງໃຫ້ນາຍຈ້າງ ຫ່ືສະຫະພື່າບແຮັງງານ
ໃຫ້ຢ່ດເຊ່ົ່າກັານລະເມ່ດກ່ັດໝາຍ. ລ້ກັຈ້າງຄ່ວນຊົ່ອກັ
ຫາກັານຊົ່�ວຍເຫ່ືອຈາກັຫ້ອງກັານ NLRB ປັະຈ່າພ້່ື່ນທ່່�
ບ� ອນຢ້� ໃກ້ັທ່່�  ສ່ດ, ເຊົ່�ງິສາມາດຊົ່ອກັເຫນັ ໄດຢ້້� ໃນເວບັ 
ໄຊົ່ທ໌່ຂອງອ່ງກັານທ່� : ່www.nlrb.gov.

ຖ້້າທ່�ານ ແລະເພ່ື່� ອນຮັ�ວມງານຂອງທ່�ານເລ່ອກັເອ່າສະຫະພື່າບ
ແຮັງງານເຮັັດ ໜ້້າທ່່� ເປັັນຜ້້່ຕໍ່າງໜ້້າກັານເຈລະຈາຕ່ໍ່� ລອງໃນກ່ັ�ມ
ຂອງທ່�ານ, ນາຍຈ້າງ ຂອງທ່�ານ ແລະສະຫະພື່າບແຮັງງານຈ່າເປັັນ
ຕ້ໍ່ອງໄດ້ເຮັັດກັານເຈລະຈາຕ່ໍ່� ລອງ ດ້ວຍຄ່ວາມຈິງໃຈໃນຄ່ວາມ
ພື່ະຍາຍາມອັນແທ້່ຈິງເພ່ື່� ອໃຫ້ບັນລ່ຂ້່ ຕ່ໍ່ກັລ່ງທ່່� ຜ້່ກັພັື່ນໄດ້ເປັັນ
ລາຍລັກັອັກັສອນທ່່� ມ່ກັານກ່ັານ່ດສະພື່າບ ແລະເງ່� ອນໄຂຂອງກັານ
ຈ້າງງານຂອງທ່�ານ. ໄດ້ຮັຽກັຮ້ັອງໃຫ້ສະຫະພື່າບແຮັງງານ ເປັັນຜ້້່
ຕໍ່າງໜ້້າທ່�ານຢ�າງຍ່ຕິໍ່ທ່່າໃນກັານເຈລະຈາຕ່ໍ່� ລອງ ແລະບັງຄັ່ບໃຊ້ົ່ 
ຂ້່ຕ່ໍ່ກັລ່ງ.

ທ່� ານຍັງສາມາດຕິໍ່ດຕ່ໍ່�  NLRB ໂດຍກັານໂທ່ບ່� ໄດ້ 
ເສຍຄ່�າ: 1-844-762-NLRB (6572). ມ່ກັານ
ຊົ່�ວຍເຫ່ືອດ້ານພື່າສາ. ຜ້້່ໂທ່ທ່່� ພິື່ກັານທ່າງຫ້ທ່່�  
ຕ້ໍ່ອງກັານເວ້່າກັັບຕ່ໍ່ວແທ່ນຂອງ NLRB ຄ່ວນສ່� ງອ່
ເມວຫາ relay.service@nlrb.gov. ຜ້້່ຕໍ່າງຫນ້າ 
NLRB ຈະສ່� ງອ່ເມວໄປັຫາຜ້້່ຮ້ັອງຂ່ດ້ວຍຄ່່າແນະນ່າ 
ກັ� ຽວກັັບວິທ່່ກັານກ່ັານ່ດເວລາກັານໂທ່ບ່ລິກັານສ່� ງຕ່ໍ່� .

*ກ່ັດໝາຍຄ່ວາມສາພ່ື່ນັ ທ່າງດ້ານແຮັງງານແຫ�ງຊົ່າດກັວມ
ລວມເຖ້ງິນາຍຈ້າງພື່າກັເອກັະຊ່ົ່ນເກ່ັອບທັ່ງໝດ່. ໄດ້ມ່ກັານ
ຍກ່ັເວ້ນັ ກັານຄ້່່ມຄ່ອງພື່າຍ ໃຕໍ່N0LRA ໄດແກ້ັ�ລ້ກັຈ້າງພື່າກັລັດ, 
ກ່ັາມະກັອນພື່າກັກັະສິກັາແ່ລະເຮັັດວຽກັຢ້�ໃນບ້ານ, ຜ້້່ຮັບັ ເໝ່າ
ເອກັະລາດ, ຜ້້່ທ່�່ ເຮັັດວຽກັເປັັນ ລ້ກັຈາງ້ຂອງພ່ື່ແ�ມຫ�ື ຜ່່ວ່/ເມຍ, ລ້ກັ
ຈາງ້ຂອງບ່ລສັິດຂ່ນສ່ງ�ທ່າງອາກັາດ ແລະທ່າງລດ່ໄຟທ່�ໄດ່ຮ້ັບັ ກັານ
ຄ້່ມ່ຄ່ອງໂດຍກັດ່ໝາຍແຮັງງານ ທ່າງລ່ດໄຟ, ແລະຫ່ວໜ້້າຊົ່ນ່້່າ 
(ເຖ້ງິແນວໃດກັຕໍ່�່ າມ ຫວ່ໜ້້າຊົ່ນ່້່າທ່່ຖ້�ກ່ັຈາແ່ນກັຄ່ວາມແຕໍ່ກັຕໍ່�າງ
ຕໍ່�່ ກັານປັະຕໍ່ເສິດທ່�ລ່ະເມ່ດ NLRA ກ່ັ� ອາດຈະໄດ້ຮັບັ ກັານຄ້່່ມຄ່ອງ).

ແຕໍ່ກັຕໍ່�າງໃນກັານເຮັັດກັານດ່າເນ່ນກັານນ່າ
ສ່� ງວຽກັຈາກັບ� ອນ ຈ້າງເຮັັດວຽກັ.

•  ເຮັດໃຫ້່ ຫ່ື່ພັະຍາຍາມເຮັດໃຫ້່ນາຍ
ຈ້າງຈ່າແນກັຄ່ວາມແຕໍ່ກັຕໍ່�າງຕ່ໍ່�  ກັັບ
ທ່�ານ ເນ່� ອງຈາກັກິັດຈະກ່ັາທ່່� ກັ� ຽວຂ້ອງກັັບ
ສະຫະພື່າບແຮັງງານ ຂອງທ່�ານ.

•  ນໍາໃຊ້ມາດຕັ້ະກົານອ່່ນທ່ີເປັັນຜ່່ນ
ເສຍຫາຍຕ່ໍ່� ກັັບທ່�ານ ໂດຍອ່ງໃສ� ເລ່� ອງທ່່�
ທ່� ານໄດ້ເຂ້່າຮັ�ວມ ຫ່ືມ່ກັານສະໜັ້ບສະໜ້້ນ
ສະຫະພື່າບ ແຮັງງານ ຫ່ືບ່� .

ກິັດຈະກ່ັານ້ັນ.
•  ໄລູ່ອອກົ, ປົດຊ້ັນ ຫ່ືຍ່ກັຍ້າຍທ່�ານ, ຫ່ືຫ່ືດ

ຊ່ົ່� ວໂມງເຮັັດວຽກັຂອງ ທ່� ານ ຫ່ືປັ� ຽນຜ່ຽນ
ຂອງທ່�ານ, ຫ່ືເຮັັດອັນໃດອັນໜ້້� ງທ່່� ເປັັນ
ກັານ ກັະທ່່າກ່ັ� ໃຫ້ເກ່ັດຜ່່ນເສຍກັັບທ່�ານ,  
ຫ່ືຂ້� ທ່່� ຈະໃຊ້ົ່ມາດຕໍ່ະຖ້ານ ເຫ່ື� ານ້່ ເນ່� ອງຈາກັ
ວ�າທ່� ານເຂ້່າຮັ�ວມ ຫ່ືໃຫ້ກັານສະໜັ້ບສະ 
ນ້ນສະຫະພື່າບແຮັງງານ ຫ່ືເພື່າະວ� າທ່� ານ
ເຂ້່າຮັ�ວມໃນກິັດຈະກ່ັາທ່່� ເຮັັດ ຮັ�ວມກັັນ
ເປັັນໝ້� ເພ່ື່� ອກັານຊົ່�ວຍເຫ່ືອ ແລະປ່ັກັປ້ັອງ
ເຊິົ່� ງກັັນແລະ ກັັນ ຫ່ືເພື່າະວ� າທ່� ານບ່� ເລ່ອກັ
ເຂ້່າຮັ�ວມກິັດຈະກ່ັາໃດໜ້້� ງ ດັ� ງກັ� າວ.

•  ຂູ່ທ່ີຈ້ະປິດບ່ອນເຮັດວຽກົຂອງທ່�ານ ຖ້້າ
ພື່ະນັກັງານເລ່ອກັເອ່າ ສະຫະພື່າບແຮັງງານ
ເປັັນຜ້້່ຕໍ່າງໜ້້າຂອງເຂ່າເຈ້່າ.

•  ໃຫ້່ຄໍາໝ້ັນສັໍນຍາ ຫ່ື່ໃຫ້່ກົານເລູ່່ອນ
ຂ້ັນ, ໃຫ້ເງິນເດ່ອນເພ່ື່� ມ ຫ່ືໃຫ້ຜ່່ນປັະໂຫຍ
ດອ່� ນໆເພ່ື່� ອເປັັນກັານຫ້າມປັາມ ຫ່ືສ່� ງເສ່ມ 
ກັານສະໜັ້ບສະໜ້້ນຂອງສະຫະພື່າບ
ແຮັງງານ.

•  ຫ້່າມບ່ໍໃຫ້່ທ່ານໃສ່ໍໝວກົ, ກົະດູມ, 
ເສ້່ອເຊ່ົ່ດ, ເຂັມຂັດຂອງສະຫະພື່າບແຮັງ 
ງານຢ້� ໃນບ� ອນເຮັັດວຽກັ, ຍ່ກັເວ້ັນແຕໍ່� ຢ້� ໃນ
ບ� ອນພິື່ເສດເທ່່� ານ້ັນ.

•  ລັູກົຈ້ອບເບ່ິງ ຫ່ື່ລັູກົຖ່ືາຍວິດ່ໂອເອ່າກິັດຈະ
ກ່ັາຂອງສະຫະພື່າບແຮັງ ງານຢ�າງງຽບໆ ແລະ
ປັອມຕ່ໍ່ວເຂ້່າຮັ�ວມ ຫ່ືແກ້ັງເຂ້່າຮັ�ວມເບິ� ງ. 

ນ້່ແມ� ນກັານແຈ້ງກັານອັນເປັັນທ່າງກັານຂອງລັດຖ້ະບານແລະຕ້ໍ່ອງບ່� ໃຫ້ຜ້້່ໃດຜ້້່ໜ້້� ງເສຍໜ້້າ. Technical Revision Date: 05/02/22
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