
 

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). 

 

 

 

     News Release 

ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិរ | ថ្ងៃទី 18 ខែតុលា ឆ្ន ាំ 2016    BOS 2016-166K 

 

ក្រសងួការងារអាមេររិបានប្តងឹក្រេុហ នុខរថ្ននមក្រឿងសេកុ្ទ Gloucester, ទភី្នន រង់ារខសែងររការងារឡខូែលមដ្ើេបទីាេទារសាំណងជាក្បារឈ់្នលួយ៉ា ងមោនណាស ់272 ពានដ់្លុាា រអាមេររិ នងិថ្ងាជាំងនឺតិតសក្ាប្ប់្រុគលរិ 55 នារ ់
ក្រេុហ នុ Intershell International Corp., ក្រេុហ នុ Ultimate Advance Corp. បានជាំពារ ់

រេមររក្បារ់ឈ្នលួទាប្ រេមរររងមក្រោះ ម្ែើឯរសារខរាងកាា យ កាត់ក្បារ់ខែមោយេនិសេរេយ 

 

ប្សូតុន - ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិររាំពុងប្ដឹងក្រុេហ ុន Gloucester ខដ្លជាក្រុេហ ុនអាជីែរេមខរថ្នន មែនែចប់្ និងខនរចាយមក្រឿងសេុក្ទ ឡូខែលទីភ្នន រ់ងារខសែងររការងារ      ប្មណាត ោះអាសនន និងក្រុេហ ុនផ្តល់មសវាមរៀប្នាំប្ញ្ជីមប្ើរក្បារ់ខែសក្ាប់្រេមររប្មណាត ោះអាសននសក្ាប់្ខតក្រុេហ ុនមនោះ 

និងាច ស់រេមសិទធិនីេួយថ្នក្រុេហ ុនទាាំងមនោះពីប្ទជាំពារ់   រេមររក្បារ់ឈ្នួលទាប្  55 នារ់ ម ែ្ើឯរសារខរាងកាា យ និងម ែ្ើការកាត់ក្បារ់ខែេិនសេរេយពីរេមររេួយនាំនួន។ 

 

ការមសុើប្អមងេតខដ្លម ែ្ើមឡើងមោយខផ្នរក្បារ់ឈ្នួល និងការងាររិតមា៉ា ង Wage and Hour Division រប្ស់ក្រសួងមនោះ បានររម ើញថា ក្រុេហ ុន Intershell International Corp និងាច ស់ក្រុេហ ុនានម ម្ ោះថា Yibing Gao-Rome និង 

Monte Rome និងក្រុេហ ុន Ultimate Advance Corp និងាច ស់ក្រុេហ ុនានម ម្ ោះថា Phalla Chhit ខដ្លបានរួេរន ជួលរេមររបានរំមលាភមលើលរខែណឌ ប្ខនែេមា៉ា ង និងការររារាំណត់ក្ាថ្ននាប់្សតីពីសតង់ោរការងារក្ប្រប្មោយយុតតិ្េ៌ (Fair Labor 

Standards Act )។ 

 

រនុងពារយប្ណត ឹងមនោះ ក្រសួងមនោះបានមចាទក្ប្កាន់ថា ក្រុេហ ុន Intershell និងាច ស់ក្រុេហ ុនមនោះចាប់្ាាំងពីខែរុេភៈ ឆ្ន ាំ 2013 និងក្រុេហ ុន Ultimate និងាច ស់ក្រុេហ នុមនោះ ចាប់្ាាំងពីខែមេសា ឆ្ន ាំ 2015៖ 

– េិនបានមប្ើរក្បារ់ប្ខនែេមា៉ា ងមទៀងទាត់ដ្ល់ 55 បុ្រគលិរនារ់ខដ្លបានកាត់សាា ត និងមែនែចប់្មក្រឿងសេុក្ទមៅមពលពួរមរបានម ែ្ើការមលើសពី 40 មា៉ា ងរនុងអាំឡុងមពលសបាត ហ៍ម ែ្ើការងារ រួេទាាំងរេមររខដ្លម ែ្ើការសីុក្បារ់ឈ្នួលរិតាេមា៉ា ង និងរេមររខដ្លម ែ្ើការសីុក្បារ់ឈ្នួលរិតាេទាំហាំការងារ។ 

– េិនបានររារាំណត់ក្ាក្រប់្ក្រន់ និងក្តឹេក្តូែអាំពីមា៉ា ងម ែ្ើការងាររប្ស់បុ្រគលិរទាាំងអស់។ 

– ផ្តល់ឯរសារប្ញ្ជីមប្ើរក្បារ់ខែេិនក្តឹេក្តូែមៅឲ្យក្រុេអនរមសុើប្អមងេតថ្នខផ្នរមនោះ។ 

– កាត់ក្បារ់ខែពីបុ្រគលិរេួយនាំនួនសក្ាប់្ប្ង់ថ្ងាសាា តឯរសណាឋ នរប្ស់ពួរមរ។ 

 

ក្រសួងមនោះរាំពុងមសនើសុាំឱ្យតុលាការកាត់រតីឲ្យជនជាប់្មចាទរនុងក្រុេហ ុន Intershell ទទួលែុសក្តូែមប្ើរក្បារ់ឈ្នួលប្ក្ងគប់្ និងទូទាត់ថ្ងាជាំងឺនិតតយ៉ា ងមោនណាស់ 272,000 ដុ្លាា រ ។ រនុងនាំនួនទឹរក្បារ់សរុប្មនាោះ  ជនជាប់្មចាទរនុងក្រុេហ ុន Ultimate រួេរន ទទួលែុសក្តូែប្ង់ក្បារ់ក្ប្ាណជា 

116,000ដុ្លាា រ។ ក្រសួងមនោះរ៏ខសែងររដី្ការប្ងាគ ប់្ និងទប់្សាេ ត់នូែជនជាប់្មចាទទាាំងអស់ជាអនិថ្្នតយ៍េិនឲ្យរំមលាភប្ាំពានមលើនាប់្ FLSA រនុងមពលអនារត។ 

 

មលារ Carlos Mato នាយរខផ្នរក្បារ់ឈ្នួល និងការងាររិតាេមា៉ា ងក្ប្ចាាំរដ្ឋ Massachusetts បានានក្ប្សាសន៍ថា៖ "ររណីមនោះទារ់ទងរេមររក្បារ់ឈ្នួលទាប្ខដ្លងាយរងមក្រោះថ្នការមរងក្ប្ែ័ញ្ច។ ប្ណាត និមយជរមៅរនុងឧសាហរេមខរថ្ននមក្រឿងសេុក្ទ 

ជាញឹរញាប់្មក្ប្ើក្បាស់ទីភ្នន រ់ងារប្មណាត ោះអាសននមដ្ើេបីផ្តល់រេមររ និងការមរៀប្នាំមនាោះជួនកាលអានក្តូែបានមក្ប្ើមោយនិមយជរមដ្ើេបីពាយេមជៀសវាងនូែកាតពែរិនចរប្ស់ែាួនមៅមក្កាេនាប់្សតីពីសតង់ោរការងារក្ប្រប្មោយយុតតិ្េ៌ ។ ការប្មងេើតការងាររួេរន  និងការម ែ្ើឲ្យក្រុេហ ុនមេទទួលែុសក្តូែនាំមពាោះការរំមលាភប្ាំពាននាប់្ FLSA 

រឺជួយមលើររេពស់ការយល់ដឹ្ងពីការទទួលែុសរប្ស់ពួរមរ និងម ែ្ើឲ្យក្រប់្ភ្នរីទាាំងអស់ទទួលែុសក្តូែនាំមពាោះអនុែតតាេនាប់្។ និមយជររួរខតយរនិតតទុរោរ់នាំមពាោះររណីមនោះ និងផ្តួនមផ្តើេចាត់ែិធានការខរខក្ប្មៅមពលខដ្លចាាំបាន់មដ្ើេបីធានាថា រេមរររប្ស់ែាួនក្តូែបានមប្ើរក្បារ់ខែបាន    សេរេយ។” 

មលារ Michael Felsen មេធាែីរនុងតាំប្ន់ New England ថ្នក្រសួងមនោះបានានក្ប្សាសន៍ថា៖ “ររណីមនោះប្ងាា ញ ‘រខនាងការងារខប្របារ់ ’  ជាទីរខនាងការងារខដ្លទាំនារ់ទាំនងការងាររវាងរេមររ 
និងក្រុេហ ុនអាជីែរេមមនោះទទួលបានអតែក្ប្មយជន៍ពីការងាររប្ស់ពួរមរបានខប្របារ់មក្ពាោះក្រុេហ ុនបាននុោះរិនចសនាសរេមភ្នពនានាមៅឲ្យទីភ្នន រ់ងារខសែងររបុ្រគលិរ  ជាញឹរញាប់្មដ្ើេបីមជៀសវាងប្ាំណុល និងមដ្ើេបីកាត់ប្នែយការនាំណាយ”។  មលារបានប្ខនែេមទៀតថា៖ “រនុងរិនចសនាទាាំងមនោះ 
ជាញឹរញាប់្រេមររេិនក្តូែបានផ្តល់មោយេិនក្សប្នាប់្នូែក្បារ់ឈ្នួលមពញមលញខដ្លពួរមរានសិទធិទទួលបាន។ រនុងររណីមនោះ ទាាំងក្រុេហ ុនខដ្លមក្ប្ើក្បាស់រាា ាំងពលរេមរនុងរិនចសនា និងភ្នន រ់ងារខសែងររបុ្រគលិរខដ្លផ្តល់រេមររ ានការទទួលែុសក្តូែរនុងនាេជានិមយជរខដ្លមររពាេនាប់្ 

និងក្តូែសែិតមក្កាេនាំណាត់ការថ្នការអនុែតតាេនាប់្ក្ប្សិនមប្ើពួរមរេិនបានម ែ្ើ។”  

 

 

ការិយល័យេណឌ លបូ្សតុនថ្នខផ្នរមនោះបានមសុើប្អមងេតររណីមនោះ ែណៈខដ្លមេធាែីជាំនុាំជក្េោះជាន់ែពស់មលារ James Glickman និងមេធាែីជាំនុាំជក្េោះមលារ Sheila Gholkar មៅរនុងការិយល័យមេធាែីបូ្សតុនបានោរ់ពារយប្ណត ឹង។ 

 

https://www.dol.gov/sites/default/files/newsroom/newsreleases/WHD20162014.pdf
http://www.dol.gov/whd
http://www.dol.gov/whd/flsa/
http://www.dol.gov/whd/flsa/
https://www.dol.gov/whd/flsa/Joint_Employment_AI.htm
http://blog.dol.gov/2014/10/17/the-fissured-workplace/
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នាំមពាោះព័ត៌ានប្ខនែេអាំពីនាប់្សតីពីសតង់ោរការងារក្ប្រប្មោយយុតតិ្េ៌ និងនាប់្សហព័នធមផ្េងមទៀតសតីពីក្បារ់ឈ្នួល សូេទូរស័ពទមោយឥតរិតថ្ងាមៅកាន់ខផ្នរក្បារ់ឈ្នួល និងការងាររិតាេមា៉ា ង ាេរយៈមលែ 866-4US-WAGE (487-9243)។ រ៏អាននូលមេើលព័ត៌ានប្ខនែេាេមរហទាំព័រ៖ 
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