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     News Release 

U.S. Department of Labor | July 12, 2016   BOS 2016-109 (KHM) 

 

រោងចក្រយូណាយទិតប្លា ស្ទ ិរ United Plastics ភ្នា រ់ងារជួលបុគ្គលិរ ក្រមុ ASI  
ក្តវូបង់ក្ប្លរ់ចំនួន $1.4 លានដុលាា រ ស្ងក្ប្លរ់ខែដល់បុគ្គលិរចំនួន៥៦៨នារ់ 

រៅរដឋម៉ា ស្ាឈូខស្ែត Massachusetts មីស្ែីស្ែីពី Mississippi 
ក្រមុ ASIរក្បើក្ប្លស់្ក្រមុហ ុនបិទប្លងំ រដើមបីរគ្ចពីការបង់ក្ប្លរ់រលើស្រម៉ា ង(អូវថឺាម overtime) 

 
បុស្ត ុ ន BOSTON – បុគ្គលិករោងចក្កយូណាយទិតប្លា ស្ទ ិករៅឡូមិនស្ទ ័រ Leominster ម៉ា ស្ាឈូស្ស្ែត និងសាឌីស្, 

Sardis មីស្ែីស្ែីព ីនឹងប្លនទទួលក្ប្លក់សារុបចំនួន $1,433,618 លានដលុាា រ ជាស្ណំងក្ប្លក់ស្ែ 
និងស្ំណងទូទាត់ស្ដលជារស្ចកត ីស្ំររចសាលក្កម និងជាបទបញ្ជា រចញពីតុលាការស្ហព័នធ  
ទទួលរោយក្កសួ្ងការងារស្ហរដឋអារមរកិ 

 

ការរស្ុ៊ើបអរងេតរបស្ក់្កសួ្ងស្នែកក្ប្លក់ឈន លួ និងរម៉ា ងរ វ្ ៊ើការ Wage and Hour Division ប្លនរករ ៊ើញថារោងចក្ក      

នលិតប្លា ស្ទ ិករៅឡូមិនស្ទ ័រ និងក្កមុហ ុនជួលបុគ្គលិកASI 
ជាក្កមុហ ុនស្ដលនតល់កិចចស្នាការងារដល់រោងចក្កយូណាយទិតប្លា ស្ទ ិក ស្ហការគ្នែ ជួលបុគ្គលិក jointly employed 
និងប្លនអនុវតតគំ្រោងបង់ថ្លាឈន លួបុគ្គលិកពុំក្តឹមក្តវូរៅកន ុងរោងចក្កទាងំពីរ ក្បស្ហលជារយៈរពលបីឆ្ែ ំកនាងមករនេះ 

រោយបដរិស្្ពុំបង់ថ្លាឈន លួរល៊ើស្រម៉ា ង ស្ដលជាសិ្ទធិក្តឹមក្តវូរបស្់បុគ្គលិករក្កាមមក្ាបទោា នការងារយតុត ិ្ម៍ Fair 

Labor Standards Act. 

 

ការរស្ុ៊ើបអរងេតប្លនរករ ៊ើញថាការរគ្ចរវស្ពំុបង់ថ្លាឈន លួរល៊ើស្រម៉ា ងក្តឹមក្តវូរនេះ រោយក្កមុ ASI ប្លនររៀបចំស្ននការ
បរងេ ៊ើតរ ម្ េះក្កមុហ ុនស្លមរទៀត។  រៅករណីស្ដលបុគ្គលិករ វ្ ៊ើការរល៊ើស្ពីកំរតិ៤០រម៉ា ងកន ុងមួយស្ប្លត ហ៍ 
ចំនួនរម៉ា ងរល៊ើស្ទាងំប៉ានុ្មម នប្លនកត់ទុករៅកន ុងរ ម្ េះក្កមុហ ុនរនែងរទៀត រហ៊ើយកំរតិរម៉ា ងរល៊ើស្ែាេះៗ 
ប្លនបង់ថ្លាជាកំរតិរម៉ា ង្មមា។ បុគ្គលិកទាងំរនេះក្បកបការងារជាអែកបញ្ជា រក្គ្ឿងយនត (ម៉ា ស្ុីន) អែកជួលជុល 
បរចចករទស្ស្នែកចាក់ពុមព លាយពណនិ៍ងក្តួតពិនិតយគុ្ណភាព 
ជាញឹកញាប់រគ្ទាងំរនេះប្លនរ វ្ ៊ើការរល៊ើស្ពី៤៨រម៉ា ងកន ុងមួយស្ប្លត ហ៍។  
 

ការរស្ុ៊ើបអរងេតប្លនបងាា ញថាក្កមុហ ុនយូណាយទិតប្លា ស្ទ ិក និងអែកដឹកន្មំប្លនដឹងថាបុគ្គលិកថ្នក្កមុ ASI 
រៅរោងចក្កម៉ា ស្ាឈូស្ស្ែត និងមីស្ែីស្ែីពីពំុប្លនទទួលការបង់ថ្លាឈន លួក្តឹមក្តវូាមកំរតិរល៊ើស្រម៉ា ងរបស្់រគ្រឡ៊ើយ។  

បុគ្គលិកក្បចាំក្កមុហ ុនយូណាយទិតប្លា ស្ទ ិក និង ASI ពុំមនរកាឯកសារតក្មូវាមចាប់ថ្នកំរតិរម៉ា ងរ វ្ ៊ើការ 
និងកំរតិថ្លាក្ប្លក់ស្ែស្ដលបុគ្គលិកប្លនទទួល។ 
 

“និរោជក(កស្នាងរ វ្ ៊ើការ) 
ស្ដលរក្ប៊ើក្ប្លស្ភ់ាែ ក់ងារជួលបុគ្គលិកលាក់ប្លំងការបនា ំរកងក្បវញ្ញ ក្ប្លក់ឈន លួស្ដលជារញ៊ើស្្មរបស្់បុគ្គលិក 

ជាបទរលម ៊ើស្ចាប់ជាក់ស្ស្តង” ស្មតីរលាកម៉ា ក វ៉តស្ុន Mark Watson, Jr. មន្រនត ីចាត់ការស្នែកក្ប្លក់ឈន លួ និងរម៉ា ងរ វ្ ៊ើការ។  

“បទរលម ៊ើស្រនេះមិនក្តឹមស្តដកហូតក្ប្លក់ពីបុគ្គលិកស្ដលគ្នត់ក្តវូការចិញ្ច ឹមជីវតិ 
វាជាភាពរកងក្បវញ្ញ ចំរ េះនិរោជករគ្នរពចាប់ទាងំឡាយរទៀត 
ស្ដលប្លនបង់ថ្លាឈន លួក្តឹមក្តវូាមចាប់ដល់បុគ្គលិករបស្់ែល នួ។  ដំរណាេះក្សាយកន ុងករណីរនេះគ្បបីជាសារដ៍ស្ំខាន់មួយថា 
និរោជកមិនអាចលាក់ប្លងំការពិតពីរក្កាយែែងភាែ ក់ងារជួលបុគ្គលិក 
រដ៊ើមបរីគ្ចរវស្ពីការទទួលែុស្ក្តវូរៅបុគ្គលិករបស្់ែល នួប្លនរឡ៊ើយ។  
 

http://www.dol.gov/whd
https://www.dol.gov/whd/flsa/jointemployment.htm
http://www.dol.gov/whd/flsa/
http://www.dol.gov/whd/flsa/
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រទាេះជារោងចក្កយូណាយទិតប្លា ស្ទ ិកទទួលការងារពីបុគ្គលិកជាស្បបបទចុេះកិចចស្នាក៏រោយ ក្កសួ្ងស្នែកក្ប្លក់ឈន លួ 

និងរម៉ា ងរ វ្ ៊ើការ ប្លនស្ំររចថារគ្មនមុែន្មទីជានិរោកជកស្ហការរក្កាមមក្ាបទោា នការងារយុតត ិ្ម៍FLSA 
និងក្តវូទទួលែុស្ក្តវូជាមួយនិងក្កមុហ ុន ASI រៅរល៊ើសំ្ណងក្ប្លក់ឈន លួ ស្ំណងទូទាត់ និងពិន័យ។  

 

“រនេះជាឧទារហណ៍ថ្នការផ្លា ស្់បត រូលំោប់ការងារស្ដលអាចបរោិយថាជា ‘ការងារមនបញ្ជា ខាា ំងជារក្ច៊ើនឆ្ែ  ំ

មនអវ ីអាចរ វ្ ៊ើឲ្យចំររ ើនរឡ៊ើងfissured workplace’ – វាជាករណីស្ដលទំន្មក់ទំនងរវាងបុគ្គលិក 

និង ណិជាកមមទទួលបំណាច់ការងារជួបក្បទេះនិងភាពរក្បេះឆ្– វាពុំំស្មនជាទំន្មក់ទំនងផ្លទ ល់ 

រោយក្កមុហ ុនប្លនជួលភាែ ក់ងារចាត់ស្ចងបុគ្គលិករដ៊ើមបីកាត់បនាយចំណាយ” ស្មតីរលាកម៉ា យហគ ័ល រហវស្ុន Michael 

Felsen, អែកគ្នំក្ទក្កសួ្ងការងារមណឌ លនីវ អីុងគ្ា ិន New England។ “ការររៀបចំស្បបរនេះ 
ជាញឹកញាប់បុគ្គលិកក្តវូបដិរស្្បង់ថ្លាឈន លួរពញថ្លា ជាតថ្មាស្ដលរគ្មនស្ិទធិទទួលក្តឹមក្តវូ។ ជាការពិតកន ុងករណីរនេះ 
ក្កមុហ ុនប្លនរក្ប៊ើការងារជាស្បបបទចុេះកិចចស្នា ជាញឹកញាប់វាជាការទទួលែុស្ក្តវូរមួគ្នែ កន ុងការក្បតត ិប័ក្តាមចាប់ 

កន ុងន្មមជានិរោជក និងភាែ ក់ងារជួលបុគ្គលិកស្ដលនតល់្នធានបុគ្គលិក” 

  
សាលក្កមកាត់កត ី ប្លនរ វ្ ៊ើរឡ៊ើងរៅតុលាការស្ងាេ ត់ស្ហរដឋអារមរកិក្បចាំស្ងាេ ត់ម៉ា ស្ាឈូស្ស្ែត 

ប្លនបញ្ជា ឲ្យជនជាប់រចាទ: 

 

– បង់ក្ប្លក់សារុបចំនួន1,433,618 លានដលុាា រដល់បុគ្គលិកចំនួន៥៦៨ន្មក់– ក្ប្លក់ចំនួន $716,809
ជាសំ្ណងក្ប្លក់ស្ែ និងចំនួនរស្ម ៊ើគ្នែ ស្ំោប់ស្ណំងទូទាត់ រៅកន ុងស្ែ ន្  ូឆ្ែ ំ២០១៦  

– បង់ថ្លាពិន័យចំនួន $100,000 ដល់ក្កសួ្ងការងារជាតិ រៅរល៊ើបទរលម ៊ើស្រចតន្ម និងបទរលម ៊ើស្ជាបនតបន្មទ ប់ 

– ជួលទីក្បឹកាជនំ្មញបរងេ ៊ើតក្បព័នធបង់ក្ប្លក់ 
និងក្បព័នធ រកាឯកសាររដ៊ើមបីបញ្ជា ក់ថាមនការក្បក្ពតឹតាមមក្ាបទោា នការងារយុតត ិ្ម៍FLSA។ 
ទីក្បឹកានឹងនតល់រស្ចកត ីោយការណ៍ក្បចាំក្តីមស្ជូនក្កសួ្ងស្នែកក្ប្លក់ឈន លួ និងរម៉ា ងរ វ្ ៊ើការ។ 

 
ក្ប្លក់ស្ែ និងភាពខាតបង់នតល់រឡ៊ើងស្ំោប់បទរលម ៊ើស្ស្ដលប្លនក្បក្ពឹតតរិឡ៊ើងរៅរដឋម៉ា ស្ាឈូស្ស្ែត និងមីស្ែីស្ែីពី
ចរន្មា េះស្ែវចិឆ ិកា ឆ្ែ ំ២០១១ និងស្ែតុលាឆ្ែ ២ំ០១៤។ 

ពុំមនរករ ៊ើញបទរលម ៊ើស្ក្បក្ពឹតតរឡ៊ើងរៅរោងចក្កយូណាយទិតហគ ីលបឺត Gilbert, តំបន់អារ ើស្ែុ នណាArizona។ 
 

បណត ឹង និងរស្ចកត ីយល់ក្ពមសាលក្កមអាចអានរៅ here e ចំណុចរនេះ និង hereចំណុចរនេះ និង។  

 
ស្ំណំុររឿងរនេះប្លនទទួលរស្ុ៊ើបអរងេតរោយក្កសួ្ងស្នែកក្ប្លក់ឈន លួ និងរម៉ា ងរ វ្ ៊ើការ ការោិល័យស្ងាេ ត់បូស្ត ុន ជំនួយការ

រោយភាែ ក់ងារ រជគ្សុ្ន Jackson ការោិល័យស្ងាេ ត់មីស្ែីស្ែីពី និងហវ ីនិក អារ ើស្ែូ ណា និងស្នែកគ្នំក្ទការោិល័យតំបន់      
បូស្ត ុ ន។ បណត ឹងនិងរស្ចកត ីយល់ក្ពមសាលក្កមប្លនរ វ្ ៊ើរឡ៊ើងរោយការោិល័យគ្នកំ្ទអគ្គរមធាវ ើបុស្ត ុ ន ស្ែូ ស្ហែន ស្ាល់ប័គ្ 

និងម៉ា គ្ រនឌុលឡា Susan Salzberg  Mark Pedulla។ 

 

ជាចំស្ណកមួយថ្នភាពពាោម មរ្ាប្លយអនុវតត strategic enforcement ក្កសួ្ងស្ហការជាមួយនិងនិរោជក 
និងអែកវនិិរោគ្ឧស្ាហកមមនតល់ជំនួយស្នែកក្បក្ពឹតតាម និងនតល់ពត៍មនស្នែកការទទួលែុស្ក្តវូាមចាប់។ 
ក្កសួ្ងក៏ចូលរមួជាមួយនិងមណឌ លបុគ្គលិក អងគការស្ហគ្មន៍ និងអែកវនិិរោគ្រនែងរទៀត 
រដ៊ើមបនីែពវនាយថ្នភាពការ ររបស្់ចាប់ការងារស្ហព័នធ  និងជក្មញុឲ្យមនការចូលរមួនែពវនាយស្នែកក្បក្ពតឹតាម។  

កន ុងករណីរនេះមណឌ លបុគ្គលិករម៉ាក្តរវស្ Metrowest និងរស្វាចាប់ក្បចាំបូស្ត ុន 
ប្លនស្ហការជាមួយនិងក្កសួ្ងនតល់ជំនួយរដ៊ើមបរី វ្ ៊ើការបញ្ជា ក់ថាបុគ្គលិកស្ដលទទួលនលវបិតត ិកន ុងករណីរនេះប្លនទទួលភា
ពការ រស្ដលរគ្មនស្ិទធទិទួល។  
 

ក្កសួ្ង FLSAតក្មូវឲ្យបុគ្គលិកស្ដលទទួលការធាន្មោ៉ប់រង និងបុគ្គលិកស្ហជីពទទួលក្ប្លក់ស្ែកំរតិអបបបរមិ

(ចំនួនតិចបំនុត) $7.25កន ុងមួយរម៉ា ង 
និងកំរតិមួយរម៉ា ងកនាេះរៅរល៊ើក្ប្លក់ថ្លាឈន លួទាងំឡាយស្ដលរល៊ើស្ពីកំរតិ៤០រម៉ា ងកន ុងមួយស្ប្លត ហ៍។  
និរោជកក្តវូស្តរកាកំណត់រម៉ា ង និងឯកសារកត់ក្ាក្ប្លក់ស្ែរោយក្តឹមក្តវូ ។  

 
រដ៊ើមបីទទួលពត៍មនបស្នាមអំពីចាប់ក្ប្លក់ថ្លាឈន លួស្ហព័នធចាត់ស្ចងរោយក្កសួ្ងក្ប្លក់ឈន លួ និងរម៉ា ងរ វ្ ៊ើការ សូ្ម    

ទូរស្័ពធរៅរស្វាជំនួយឥតគិ្តថ្លាក្បចាកំ្កសួ្ងរលែ 866-4US-WAGE (487-9243)។ ពត៍មនក៏មនរៅវបិសាយ 

http://www.dol.gov/whd/.  

http://blog.dol.gov/2014/10/17/the-fissured-workplace/
http://blog.dol.gov/2014/10/17/the-fissured-workplace/
file://bossrvc02/fitzgerald-edmund$/work/aqui
http://go.usa.gov/xcsV9
https://blog.dol.gov/2014/10/31/strategic-enforcement-to-maximize-impact/
http://www.dol.gov/whd/


 

U.S. Department of Labor news materials are accessible at http://www.dol.gov. The department’s Reasonable Accommodation 

Resource Center converts departmental information and documents into alternative formats, which include Braille and large print. For 

alternative format requests, please contact the department at (202) 693-7828 (voice) or (800) 877-8339 (federal relay). 

 
ក្កសួ្ងក្ប្លក់ឈន លួ និងរម៉ា ងរ វ្ ៊ើការ មននតលក់្កោស្រប្លេះពុមពនាយបកស្ក្បជាភាសារនែងៗ 
languages។មនរមួទាងំភាសាដូចខាងរក្កាមរនេះ: រស្ព នីស្ រវៀតណាម កូររ៉ ចិន ថ្ល រហហែីន រសូ្ែី ម៉ាុង ថាហ្គគ ឡុក នូលីស្ 
រក្បហែីលីយិនន័ទូហគ ី អ័ឌូ ហីនឌី ប្លហ្គស្ាអិនឌូរណស្ែនី សូ្ម៉ា លី សាម៉ាូន និងភុនចាប ៊ី  
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រភររ៉ Perez v.យូណាយទិតែម United Comb និងក្កមុហ ុន and Novelty 

Corp.,ក្បកប ណិជាកមមជាក្កមុហ ុនយូន្មយទិតស្ែូ លូហែិន United Solutionsនិងយូណាយទិតប្លា ស្ទ ិក United Plastics; 

អិតវត័ រហែរពៀរEdward W. Zephir Jr., មច ស្់ក្កមុហ ុន និងន្មយក; រក្កកហគ ូរុើ ភូចានី Gregory Pojani, 

ន្មយករងក្បតិតប័ក្ត និងស្ចកចាយ; និងចន ប័ហគ ៍រុនJohn Bergeron, អែកចាត់ការរោងចក្ក ASI ក្កមុជួលបុគ្គលិក 

ក្បកប ណិជាកមមជាក្កមុហ ុន ASI Group Corp.; និងមូហ្គម៉ា ត់ Mohammed (រមម រៅរក្ៅរអរចិ Eric)អុីសាា ម Islam, 
ន្មយករងក្បតិតប័ក្ត។ 
 

បណត ឹងសីុ្វលិរលែ:  4:16-cv-40047-DHH. 

 

 

ទំន្មក់ទំនងសារពត៍មន: 

 

រលត ហវ ីចជឺ រុើលTed Fitzgerald, 617-565-2075, fitzgerald.edmund@dol.gov  

រជម ឡាល់លី James C. Lally, 617-565-2074, lally.james.c@dol.gov  
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