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BOS 2016-109 (KHM)

រោងចក្រយូណាយទិតប្លាស្ទិរ United Plastics ភ្នារ់ងារជួលបុគ្គលិរ ក្រ ុម ASI
ក្តូវបង់ក្ប្លរ់ចំនួន $1.4 លានដុលាារ ស្ងក្ប្លរ់ខែដល់បុគ្គលិរចំនួន៥៦៨នារ់
រៅរដឋ ម៉ាស្ាឈូ ខស្ែត Massachusetts មីស្ែីស្ែីពី Mississippi
ក្រ ុម ASIរក្បើក្ប្លស្់ក្រ ុមហុនបិទប្លំង រដើមបីរគ្ចពីការបង់ក្ប្លរ់រលើស្រម៉ាង(អូ វ ឺថាម overtime)

បុស្តុន BOSTON – បុគ្គលិករោងចក្កយូណាយទិតប្លាស្ទ ិករៅឡូមិនស្ទ ័រ Leominster ម៉ាស្ាឈូ ស្ស្ែត និងសាឌីស្,
Sardis មីស្ែីស្ែីពី នឹងប្លនទទួ លក្ប្លក់សារុបចំនួន $1,433,618 លានដុលាារ ជាស្ំណងក្ប្លក់ស្ែ
និងស្ំណងទូ ទាត់ស្ដលជារស្ចកត ីស្ំររចសាលក្កម និងជាបទបញ្ជារចញពីតលា
ុ ការស្ហព័នធ
ទទួ លរោយក្កស្ួ ងការងារស្ហរដឋ អារមរ ិក

ការរស្ុ៊ើបអរងេ តរបស្់ក្កស្ួ ងស្នែ កក្ប្លក់ឈន ួល និងរម៉ាងរ្វ ៊ើការ Wage and Hour Division ប្លនរករ ៊ើញថារោងចក្ក
នលិតប្លាស្ទ ិករៅឡូមិនស្ទ ័រ និងក្ក ុមហុនជួ លបុគ្គលិកASI
ជាក្ក ុមហុនស្ដលនត ល់កិចចស្នាការងារដល់រោងចក្កយូណាយទិតប្លាស្ទ ិក ស្ហការគ្នែជួ លបុគ្គលិក jointly employed
និងប្លនអនុវតត គ្ំរោងបង់ថ្លា ឈន ួលបុគ្គលិកពុំក្តឹមក្តូវរៅកនុងរោងចក្កទា ំងពីរ ក្បស្ហលជារយៈរពលបីឆ្ែំកនា ងមករនេះ
រោយបដិរស្្ពុំបង់ថ្លាឈន ួលរល៊ើស្រម៉ាង ស្ដលជាស្ិទធិក្តឹមក្តូវរបស្់បុគ្គលិករក្កាមមក្ាបទោានការងារយុតតិ្ម៍ Fair

Labor Standards Act.
ការរស្ុ៊ើបអរងេ តប្លនរករ ញ
៊ើ ថាការរគ្ចរវស្ពុំបង់ថ្លាឈន ួលរល៊ើស្រម៉ាងក្តឹមក្តូវរនេះ រោយក្ក ុម ASI ប្លនររៀបចំស្ននការ
បរងេ ៊ើតរ្មេះក្ក ុមហុនស្លមរទៀត។ រៅករណីស្ដលបុគ្គលិករ្វ ៊ើការរល៊ើស្ពីកំ រ ិត៤០រម៉ាងកនុងមួ យស្ប្លតហ៍
ចំនួនរម៉ាងរល៊ើស្ទា ំងប៉ាន្ម
ុ ម នប្លនកត់ទុករៅកនុងរ្មេះក្ក ុមហុនរនែងរទៀត រហ៊ើយកំ រ ិតរម៉ាងរល៊ើស្ែា េះៗ
ប្លនបង់ថ្លា ជាកំ រ ិតរម៉ាង្មម ា។ បុគ្គលិកទា ំងរនេះក្បកបការងារជាអែ កបញ្ជារក្គ្ឿងយនត (ម៉ាស្ុីន) អែ កជួ លជុល
បរចច ករទស្ស្នែ កចាក់ពុមព លាយពណ៍និងក្តួ តពិនិតយគ្ុណភាព
ជាញឹកញាប់រគ្ទា ំងរនេះប្លនរ្វ ៊ើការរល៊ើស្ពី៤៨រម៉ាងកនុងមួ យស្ប្លតហ៍។
ការរស្ុ៊ើបអរងេ តប្លនបងាាញថាក្ក ុមហុនយូណាយទិតប្លាស្ទ ិក និងអែ កដឹកន្មំប្លនដឹងថាបុគ្គលិកថ្នក្ក ុម ASI
រៅរោងចក្កម៉ាស្ាឈូ ស្ស្ែត និងមីស្ែីស្ែីពីពុំប្លនទទួ លការបង់ថ្លាឈន ួលក្តឹមក្តូវាមកំ រ ិតរល៊ើស្រម៉ាងរបស្់រគ្រឡ៊ើយ។
បុគ្គលិកក្បចាំក្ក ុមហុនយូណាយទិតប្លាស្ទ ិក និង ASI ពុំមនរកាឯកសារតក្មូវាមចាប់ថ្នកំ រ ិតរម៉ាងរ្វ ៊ើការ
និងកំ រ ិតថ្លា ក្ប្លក់ស្ែស្ដលបុគ្គលិកប្លនទទួ ល។

“និរោជក(កស្នា ងរ្វ ៊ើការ)

ស្ដលរក្ប៊ើក្ប្លស្់ភាែក់ងារជួ លបុគ្គលិកលាក់ប្លំងការបនា ំរកងក្បវញ្ញ ក្ប្លក់ឈន ួលស្ដលជារញ៊ើស្្មរបស្់បុគ្គលិក
ជាបទរលម ៊ើស្ចាប់ជាក់ស្ស្ត ង” ស្មត ីរលាកម៉ាក វ៉តស្ុន Mark Watson, Jr. មន្រនតីចាត់ការស្នែ កក្ប្លក់ឈន ួល និងរម៉ាងរ្វ កា
៊ើ រ។
“បទរលម ៊ើស្រនេះមិនក្តឹមស្តដកហូ តក្ប្លក់ពីបុគ្គលិកស្ដលគ្នត់ក្តូវការចិញ្ចឹមជី វ ិត
វាជាភាពរកងក្បវញ្ញ ចំរ េះនិរោជករគ្នរពចាប់ទា ំងឡាយរទៀត
ស្ដលប្លនបង់ថ្លា ឈន ួលក្តឹមក្តូវាមចាប់ដល់បុគ្គលិករបស្់ែល ួន។ ដំរណាេះក្សាយកនុងករណីរនេះគ្បបីជាសារដ៍ស្ំខាន់មួយថា
និរោជកមិនអាចលាក់ប្លង
ំ ការពិតពីរក្កាយែែ ងភាែក់ងារជួ លបុគ្គលិក
រដ៊ើមបីរគ្ចរវស្ពីការទទួ លែុស្ក្តូវរៅបុគ្គលិករបស្់ែល ួនប្លនរឡ៊ើយ។

U.S. Department of Labor news materials are accessible at http://www.dol.gov. The department’s Reasonable Accommodation
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រទាេះជារោងចក្កយូណាយទិតប្លាស្ទ ិកទទួ លការងារពីបគ្
ុ គ លិកជាស្បបបទចុេះកិចចស្នាក៏រោយ ក្កស្ួ ងស្នែ កក្ប្លក់ឈន ួល
និងរម៉ាងរ្វ ៊ើការ ប្លនស្ំររចថារគ្មនមុែន្មទីជានិរោកជកស្ហការរក្កាមមក្ាបទោានការងារយុតតិ្ម៍FLSA
និងក្តូវទទួ លែុស្ក្តូវជាមួ យនិងក្ក ុមហុន ASI រៅរល៊ើស្ំណងក្ប្លក់ឈន ួល ស្ំណងទូ ទាត់ និងពិន័យ។

“រនេះជាឧទារហណ៍ថ្នការផ្លាស្់បតរលំ
ូ ោប់ការងារស្ដលអាចបរ ិោយថាជា ‘ការងារមនបញ្ជាខាាំងជារក្ច៊ើនឆ្ែំ
មនអវ ីអាចរ្វ ៊ើឲ្យចំរ រ ើនរឡ៊ើងfissured workplace’ – វាជាករណីស្ដលទំន្មក់ទំនងរវាងបុគ្គលិក
និង ណិជាកមម ទទួ លបំណាច់ការងារជួ បក្បទេះនិងភាពរក្បេះឆ្– វាពុំស្មនជាទំន្មក់ទំនងផ្លទល់
រោយក្ក ុមហុនប្លនជួ លភាែក់ងារចាត់ស្ចងបុគ្គលិករដ៊ើមបីកាត់បនា យចំណាយ” ស្មត ីរលាកម៉ាយហគ ័ល រហវ ស្ុន Michael
Felsen, អែ កគ្នំក្ទក្កស្ួ ងការងារមណឌលនីវ អុីងគ្ា ិន New England។ “ការររៀបចំស្បបរនេះ

ជាញឹកញាប់បុគ្គលិកក្តូវបដិរស្្បង់ថ្លាឈន ួលរពញថ្លា ជាតថ្មា ស្ដលរគ្មនស្ិទធិទទួ លក្តឹមក្តូវ។ ជាការពិតកនុងករណីរនេះ
ក្ក ុមហុនប្លនរក្ប៊ើការងារជាស្បបបទចុេះកិចចស្នា ជាញឹកញាប់វាជាការទទួ លែុស្ក្តូវរ ួមគ្នែកនុងការក្បតត ិប័ក្តាមចាប់
កនុងន្មមជានិរោជក និងភាែក់ងារជួ លបុគ្គលិកស្ដលនត ល់្នធានបុគ្គលិក”
សាលក្កមកាត់កតី ប្លនរ្វ ៊ើរឡ៊ើងរៅតុលាការស្ងាេត់ស្ហរដឋ អារមរ ិកក្បចាំស្ងាេត់ម៉ាស្ាឈូ ស្ស្ែត
ប្លនបញ្ជាឲ្យជនជាប់រចាទ:

–
–
–

បង់ក្ប្លក់សារុបចំនួន1,433,618 លានដុលាារដល់បុគ្គលិកចំនួន៥៦៨ន្មក់– ក្ប្លក់ចំនួន $716,809
ជាស្ំណងក្ប្លក់ស្ែ និងចំនួនរស្ម ៊ើគ្នែស្ំោប់ស្ណ
ំ ងទូ ទាត់ រៅកនុងស្ែ្ន ូ ឆ្ែំ២០១៦
បង់ថ្លា ពិន័យចំនួន $100,000 ដល់ក្កស្ួ ងការងារជាតិ រៅរល៊ើបទរលម ស្
៊ើ រចតន្ម និងបទរលម ៊ើស្ជាបនត បន្មទប់
ជួ លទីក្បឹកាជំន្មញបរងេ ៊ើតក្បព័នធបង់ក្ប្លក់
និងក្បព័នធរកាឯកសាររដ៊ើមបីបញ្ជាក់ថាមនការក្បក្ពឹតតាមមក្ាបទោានការងារយុតតិ្ម៍FLSA។
ទីក្បឹកានឹងនត ល់រស្ចកត ីោយការណ៍ក្បចាំក្តីមស្ជូ នក្កស្ួ ងស្នែ កក្ប្លក់ឈន ួល និងរម៉ាងរ្វ កា
៊ើ រ។

ក្ប្លក់ស្ែ និងភាពខាតបង់នតល់រឡ៊ើងស្ំោប់បទរលម ៊ើស្ស្ដលប្លនក្បក្ពឹតតរិ ឡ៊ើងរៅរដឋ ម៉ាស្ាឈូ ស្ស្ែត និងមីស្ែីស្ែីពី
ចរន្មាេះស្ែវ ិចឆ ិកា ឆ្ែំ២០១១ និងស្ែតុលាឆ្ែ២
ំ ០១៤។
ពុំមនរករ ៊ើញបទរលម ៊ើស្ក្បក្ពឹតតរឡ៊ើងរៅរោងចក្កយូណាយទិតហគ ីលបឺត Gilbert, តំបន់អា រ ើស្ែ
ុ នណាArizona។
បណតឹង និងរស្ចកត ីយល់ក្ពមសាលក្កមអាចអានរៅ here e ចំណុចរនេះ និង hereចំណុចរនេះ និង។
ស្ំណុំររឿងរនេះប្លនទទួ លរស្ុប
៊ើ អរងេ តរោយក្កស្ួ ងស្នែ កក្ប្លក់ឈន ួល និងរម៉ាងរ្វ កា
៊ើ រ ការ ិោល័យស្ងាេត់បូស្តុន ជំនួយការ
រោយភាែក់ងារ រជគ្ស្ុន Jackson ការ ិោល័យស្ងាេត់មីស្ែីស្ែីពី និងហវ ីនិក អារ ើស្ែ
ូ ណា និងស្នែ កគ្នំក្ទការ ិោល័យតំបន់
បូ ស្តុន។ បណតឹងនិងរស្ចកត ីយល់ក្ពមសាលក្កមប្លនរ្វ រ៊ើ ឡ៊ើងរោយការ ិោល័យគ្នំក្ទអគ្គ រមធាវ ើបុស្តុន ស្ែ
ូ ស្ហែន ស្ាល់ប័គ្
និងម៉ាគ្ រនឌុលឡា Susan Salzberg Mark Pedulla។
ជាចំស្ណកមួ យថ្នភាពពាោម មរ្ាប្លយអនុវតត strategic enforcement ក្កស្ួ ងស្ហការជាមួ យនិងនិរោជក
និងអែ ក វ ិនិរោគ្ឧស្ាហកមម នតល់ជំនួយស្នែ កក្បក្ពឹតតាម និងនត ល់ពត៍មនស្នែកការទទួ លែុស្ក្តូវាមចាប់។
ក្កស្ួ ងក៏ចូលរ ួមជាមួ យនិងមណឌលបុគ្គលិក អងគ ការស្ហគ្មន៍ និងអែ ក វ ិនិរោគ្រនែងរទៀត
រដ៊ើមបីនែពវ នាយថ្នភាពការ ររបស្់ចាប់ការងារស្ហព័នធ និងជក្ម ុញឲ្យមនការចូ លរ ួមនែពវ នាយស្នែ កក្បក្ពឹតតាម។
កនុងករណីរនេះមណឌលបុគ្គលិករម៉ាក្តរវស្ Metrowest និងរស្វាចាប់ក្បចាំបូស្តុន
ប្លនស្ហការជាមួ យនិងក្កស្ួ ងនត ល់ជំនួយរដ៊ើមបីរ្វ ៊ើការបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកស្ដលទទួ លនលវ ិបតត ិកនុងករណីរនេះប្លនទទួ លភា
ពការ រស្ដលរគ្មនស្ិទធទ
ិ ទួ ល។
ក្កស្ួ ង FLSAតក្មូវឲ្យបុគ្គលិកស្ដលទទួ លការធាន្មោ៉ប់រង និងបុគ្គលិកស្ហជីពទទួ លក្ប្លក់ស្ែកំ រ ិតអបបបរ ិម
(ចំនួនតិចបំនុត) $7.25កនុងមួ យរម៉ាង
និងកំ រ ិតមួ យរម៉ាងកនា េះរៅរល៊ើក្ប្លក់ថ្លា ឈន ួលទា ំងឡាយស្ដលរល៊ើស្ពីកំ រ ិត៤០រម៉ាងកនុងមួ យស្ប្លតហ៍។
និរោជកក្តូវស្តរកាកំណត់រម៉ាង និងឯកសារកត់ក្ាក្ប្លក់ស្ែរោយក្តឹមក្តូវ ។
រដ៊ើមបីទទួ លពត៍មនបស្នា មអំពីចាប់ក្ប្លក់ថ្លាឈន ួលស្ហព័នធចាត់ស្ចងរោយក្កស្ួ ងក្ប្លក់ឈន ួល និងរម៉ាងរ្វ ៊ើការ ស្ូ ម
ទូ រស្័ពធរៅរស្វាជំនួយឥតគ្ិតថ្លា ក្បចាំក្កស្ួ ងរលែ 866-4US-WAGE (487-9243)។ ពត៍មនក៏មនរៅវ ិបសាយ
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ក្កស្ួ ងក្ប្លក់ឈន ួល និងរម៉ាងរ្វ ៊ើការ មននត លក្់ កោស្រប្លេះពុមពនាយបកស្ក្បជាភាសារនែងៗ
languages។មនរ ួមទា ំងភាសាដូ ចខាងរក្កាមរនេះ: រស្ព នីស្ រវៀតណាម កូ ររ៉ ចិន ថ្ល រហហែីន រ ូស្ែី ម៉ាុង ថាហ្គគឡុក នូ លីស្
រក្បហែីលយ
ី ិនន័ទូហគី អ័ឌូ ហីនឌី ប្លហ្គស្ាអិនឌូ រណស្ែីន ស្ូ ម៉ាលី សាម៉ាូ ន និងភុនចាប ៊ី

###

រភររ៉ Perez v.យូណាយទិតែម United Comb និងក្ក ុមហុន and Novelty
Corp.,ក្បកប ណិជាកមម ជាក្ក ុមហុនយូន្មយទិតស្ែូលូ ហែិន United Solutionsនិងយូណាយទិតប្លាស្ទ ិក United Plastics;
អិតវ ័ត រហែរពៀរEdward W. Zephir Jr., មចស្់ក្ក ុមហុន និងន្មយក; រក្កកហគ ូរុើ ភូ ចានី Gregory Pojani,
ន្មយករងក្បតិតប័ក្ត និងស្ចកចាយ; និងចន ប័ហគ៍រុនJohn Bergeron, អែ កចាត់ការរោងចក្ក ASI ក្ក ុមជួ លបុគ្គលិក
ក្បកប ណិជាកមម ជាក្ក ុមហុន ASI Group Corp.; និងមូ ហ្គម៉ាត់ Mohammed (រមមរៅរក្ៅរអរ ិច Eric)អុីសាាម Islam,
ន្មយករងក្បតិតប័ក្ត។
បណតឹងស្ុី វ ិលរលែ: 4:16-cv-40047-DHH.
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