สิ ทธิตามกฎหมายของคุณ
สิ ทธิของแรงงานต่ างประเทศในสถานที่ทางาน

กฎหมายค่ าจ้ างและชั่วโมง
การจ้ างงานทีเ่ ลือกปฏิบัติ
ค่ าทดแทน
สุขภาพและความปลอดภัย
สภาพความเป็ นอย่ขู องคนงาน
การคกุ คามทางเพศ

Cumberland Legal Aid Clinic, Refugee and Human Rights Clinical Program
University of Maine School of Law
246 Deering Avenue, Portland, ME 04102
Tel: (207) 228-8709 Fax: (207) 780-4001

สิทธิของแรงงานต่ างประเทศในสถานทีท่ างาน
กฎหมายค่าจ้ างและชั่วโมง
ไม่ว่าสถานะการเข้าเมืองของคุณจะเป็ นอย่างไร ถ้าคุณกาลังทางานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกาคุณมีสทิ ธิทจี่ ะ
ได้รบั ค่าจ้างขั้นต่าและค่าจ้างสาหรับชัว่ โมงการทางานของคุณ หลักการนีใ้ ช้ กบั คนงานทีม่ เี อกสาร
ตรวจคนเข้าเมือง และ "คนงานทีไ่ ม่มเี อกสาร" หรือไม่ได้รบั อนุญาตในการทางาน โปรดดูด้านล่าง
สาหรับรายละเอียดเพิม่ เติม
Steve Johnson



ค่าจ้ างขั้นต่าในรัฐเมน

คนงานส่วนใหญ่ในรัฐเมนมีสิทธิ ได้รับค่าจ้างขั้นต่าเท่ากับ $ 7.50 ต่อชัว่ โมง ถ้าคุณทางานใน
ตาแหน่งที่คุณได้รับทิป นายจ้างของคุณอาจจะจ่ายเงินให้คุณครึ่ งหนึ่ งของค่าจ้างขั้นต่าซึ่ง
เท่ากับ $ 3.75 ต่อชัว่ โมง แต่ถา้ ค่าจ้างและทิป ของคุณรวมกันไม่ถึง $ 7.50 ต่อชัว่ โมงแล้ว คุณ
มีสิทธิที่จะได้รับเงิน $ 7.50 ต่อชัว่ โมง ถ้าคุณเป็ นคนงานด้านการเกษตรจะมีกฎระเบียบอื่น ๆ
สาหรับการกาหนดค่าจ้างของคุณ โปรดติดต่อ Pine Tree ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ภายใต้ "ฉันจะติดต่อใคร" ที่อยูด่ า้ นขวาสาหรับข้อมูลเพิ่มเติม


เจ้ านายของฉันสามารถจ่ ายเงินค่าจ้ างที่แตกต่ างจากคนอืน่ ๆ ได้ไหม

นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างอัตราเดียวกันกับคนงานที่ทางานเดี ยวกัน นัน่ หมายความว่าถ้าชายและ
หญิงทางานเดียวกันโดยใช้ "ทักษะ ความพยายาม ความรับผิดชอบ และมีสภาพการทางานที่
เหมือนกัน" พวกเขามีสิทธิ์ที่จะจ่ายเงินเดียวกัน ตรวจสอบการเชื่ อมโยงทางด้านขวาภายใต้
"สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม" หรื อติดต่อทนายความเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม


ฉันจะดูว่าฉันได้รับค่าจ้ างน้ อยกว่ าเพือ่ นร่ วมงานของฉันได้ หรือไม่

นายจ้างไม่สามารถห้ามหรื อเลือกปฏิบตั ิต่อคนงานสาหรับการพูดดคุยหรื อเปรี ยบเทียบค่าจ้าง
กับคนงานอื่น ๆ คุณมีสิทธิที่จะแบ่งปั นข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้างของคุณกับคนอื่น แต่คนอื่น ๆ ไม่
ผูกพันที่จะต้องบอกคุณว่าพวกเขาจะได้รับเงิน เท่าไร


เมื่อไหร่ ฉันมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าล่วงเวลา

คนงานส่วนมากมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา คนงานรายชัว่ โมงที่ทางานมากกว่า 40 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์มีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าล่วงเวลาสาหรับเวลาที่เกินเป็ นอัตราหนึ่ งเท่าครึ่ งของอัตราชัว่ โมง
ปรกติ ซึ่งหมายความว่าหากคุณทางาน 50 ชัว่ โมงในสัปดาห์คุณจะได้เงินอัตรารายชัว่ โมงของ
คุณสาหรับ 40 ชัว่ โมงแรกและค่าจ้างล่วงเวลาสาหรับ 10 ชัว่ โมงในอัตราหนึ่งจุดห้าเท่าของค่า
ชัว่ โมงปรกติของคุณ (ค่าแรงปรกติ 10 ชั่วโมง x 1.5 เท่ า) นายจ้างไม่ตอ้ งจ่ายค่าล่วงเวลา
สาหรับการทางานใด ๆ ที่ทาต่ากว่า 40 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ แม้วา่ จะมากกว่าจานวนการทางาน
ปกติของคุณ นายจ้างไม่สามารถทาให้คุณทางานมากกว่า 80 ชัว่ โมงของการทางานล่วงเวลา
เป็ นเวลาสองสัปดาห์ต่อเนื่องได้
แรงงานที่ทางานด้านการเกษตรจะไม่ได้รับสิ ทธิ ในการทางานล่วงเวลา โปรดติดต่อ Pine
Tree Legal Assistance ภายใต้ "ฉันจะติดต่อใคร" เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
คาชี้แจงนี้มีขึ้นเพือ่ เป็ นการให้ ข้อมูลสาหรั บผู้ที่ต้องการคาปรึ กษาเท่ านั้น เอกสารนี้ไม่ ได้ เป็ น
คาแนะนาการแก้ปัญหาทางกฎหมาย หากคุณคิดว่ าคุณมีปัญหาทางกฎหมายกรุ ณาขอความ
ช่ วยเหลือจากทนายความ

Viktor Hanacek

ใครที่ฉันควรจะติดต่ อเมื่อมีคาถามหรือเพือ่ ยืน่ เรื่องร้ องเรียน
Maine Department of Labor: Bureau of Labor Standards: (207) 623-7900

ภายใต้กฎหมายของรัฐเมน เจ้าหน้าที่ของกรมแรงงานไม่สามารถเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เป็ นความลับเกี่ยวกับสถานะการตรวจคนเข้าเมืองของคุณ
พนักงานของรัฐไม่ควรถามเกี่ยวกับสถานภาพการเข้าเมืองของคุณและ
แม้วา่ คุณจะเปิ ดเผย พวกเขาไม่สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมือง เว้นเสี ยแต่สงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ มากกว่าไม่มี
เอกสารการเข้าเมือง
U.S. Department of Labor: (866) 487-9243
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางอาจเปิ ดเผยสถานภาพการเข้าเมืองของคุณ แต่
ถ้าคุณโทรถึงกระทรวงแรงงานสหรัฐ คุณไม่จาเป็ นต้องให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองของคุณต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลาง
Pine Tree Legal Assistance: (800) 879-7463
(ติดต่อ Mike Guare สาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการทางานในไร่ )
Southern Maine Workers’ Center:
(207) 200– SMWC (7692)

สาหรับข้ อมูลเพิม่ เติมโปรดเข้ าไปที่เว็ปต่ อไปนี:้
http://www.maine.gov/labor/labor_laws/
wagehour (Maine Department of Labor)
http:// www.ptla.org/library/394
(Pine Tree Legal Assistance Employment Law
Guide)

จัดทาและเผยแพร่โดย:
Chris Marot and Mongkol Siwaluk, ทนายฝึ กหัด Cumberland Legal Aid Clinic,
โครงการสาหรับผูอ้ พยพและสิทธิมนุษยชน, University of Maine School of Law

สิ ทธิของแรงงานต่ างประเทศในสถานทีท่ างาน
การจ้ างงานที่เลือกปฏิบัติ
ไม่ ว่าสถานะการเข้ าเมืองของคุณจะเป็ นอย่ างไร ถ้ าคุณกาลังทางานอยู่ในสหรั ฐอเมริกา คุณมี
สิทธิที่จะเป็ นอิสระจากการเลือกปฏิบัติในที่ทางาน หลักการนีใ้ ช้ กบั คนงานที่มีเอกสารตรวจ
คนเข้ าเมือง และ "คนงานที่ไม่ มีเอกสาร" ที่ได้ รับการว่ าจ้ าง โปรดดูด้านล่ างสาหรับ
รายละเอียดเพิม่ เติม
การจ้ างงานที่เลือกปฏิบัติคืออะไร
การเลือกปฏิบตั ิหมายถึงการปฏิบตั ิโดยไม่เท่าเทียมกัน คนงานมีสิทธิ ที่จะทางานเป็ นปราศจาก
การเลือกปฏิบตั ิบนพื้นฐานของเชื้ อชาติศาสนา เพศ ความพิการ รสนิ ยมทางเพศ ชาติกาเนิ ด
หรื ออายุ


สิ่งที่เป็ นตัวอย่ างของการเลือกปฏิบัติในการจ้ างงานมีอะไรบ้ าง
- คนงานหญิง จะไม่ตอ้ งจ่ายมากขึ้นสาหรับการประกันสุ ขภาพ เพียงเพราะเธออาจจะตั้งครรภ์
- คนงานจะไม่ถูกล่วงละเมิดด้วยวาจาหรื อทางร่ างกาย โดยเหตุที่เป็ นคนที่มาจากประเทศอื่น
ไม่มีใครในที่ทางานของคุณจะข่มขู่หรื อเล่นตลกเกี่ยวกับ "การเรี ยกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมือง" เพื่อตรวจสอบการเข้าเมืองของคุณ
- คุณไม่สามารถูกไล่ออกหรื อปฏิเสธการเลื่อนขั้นเพราะเชื้ อชาติของคุณ ศาสนา เพศ ความ
พิการ รสนิยมทางเพศ ประเทศบ้านเกิด หรื ออายุ
- คุณไม่สามารถถูกไล่ออกหรื อปฏิเสธการเลื่อนขั้นเพียงเพราะคุณรายงานการเลือกปฏิบตั ิใน
สถานที่ทางาน


Greg Westfall

Viktor Hanacek

ใครที่ฉันควรจะติดต่ อเมื่อมีคาถาม
Pine Tree Legal Assistance: (207) 774-8211
Maine Department of Labor: Bureau of Labor
Standards: (207) 623-7900

ภายใต้กฎหมายของรัฐเมน เจ้าหน้าที่ของกรมแรงงานไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับ
เกี่ยวกับสถานะการตรวจคนเข้าเมืองของคุณ พนักงานของรัฐไม่ควรถามเกี่ยวกับสถานภาพการ
เข้าเมืองของคุณและแม้ว่าคุณจะเปิ ดเผย พวกเขาไม่สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
เว้นเสี ยแต่สงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ มากกว่าการไม่มีเอกสารเข้าเมือง
U.S. Department of Labor: (866) 487-9243

เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางอาจเปิ ดเผยสถานภาพการเข้าเมืองของคุณ แต่ถา้ คุณโทรถึงกระทรวง
แรงงานสหรัฐ คุณไม่จาเป็ นต้องให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองของคุณต่อเจ้าหน้าที่ของ
รัฐบาลกลาง
Southern Maine Workers’ Center:
(207) 200– SMWC (7692)

ฉันจะรายงานการร้ องเรียนได้อย่ างไร
ใครที่ได้รับการคุ้มครองจากการจ้ างงานที่เลือกปฏิบัติ
คนงานที่ทางานให้กบั นายจ้างที่มีคนงานสิ บห้าคนหรื อมากกว่า จะได้รับความคุม้ ครองตาม
กฎหมายของรัฐบาลกลาง หากคุณทางานให้นายจ้างที่มีลูกจ้างน้อยกว่าสิ บห้าคน คุณยังคงอยู่
ภายใต้การคุม้ ครองของกฎหมายสิ ทธิมนุษยชนของรัฐเมน


ฉันจะรายงานการเลือกปฏิบัติได้อย่างไร
ขั้นแรกให้รายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาหรื อฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาหรื อนายจ้าง
ไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ให้ติดต่อสอบถามภายใต้ "สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม" เกี่ยวกับวิธีการ
แจ้งหรื อติดต่อทนายความที่จะช่วยในกรณี ที่มีการเรี ยกร้อง คุณต้องเรี ยกร้องกับ
คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนของรัฐเมน ภายใน 300 วัน นับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตรวจสอบคอลัมน์ขวามือเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม


สถานภาพการเข้ าเมืองของฉันสามารถส่ งผลกระทบต่ อสิทธิของฉันในคดีหรือไม่
คนงานที่มีเอกสารการเข้าเมืองสามารถฟ้ องนายจ้างของพวกเขาสาหรับค่าจ้างรายชัว่ โมงที่
หายไป เพราะถูกไล่ออกหรื อปลดออกจากการเลือกปฏิบตั ิ รวมถีงการเยียวยาอื่น ๆ คนงานที่
ไม่มีเอกสารการเข้าเมืองจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าจ้างสาหรับการทางานตามจริ ง คนงานที่ไม่มี
เอกสารการเข้าเมืองจะไม่มีสิทธิ ที่จะบังคับให้นายจ้างที่เลือกปฏิบตั ิรับกลับเข้าทางาน


คาชี้แจงนี้มีขึ้นเพือ่ เป็ นการให้ ข้อมูลสาหรั บผู้ที่ต้องการคาปรึ กษาเท่ านั้น เอกสารนี้ไม่ ได้ เป็ น
คาแนะนาการแก้ปัญหาทางกฎหมาย หากคุณคิดว่ าคุณมีปัญหาทางกฎหมายกรุ ณาขอความ
ช่ วยเหลือจากทนายความ

Maine Human Rights Commission: (207) 624-6050
Equal Employment Opportunity Commission:
(800) 669-4000

สาหรับข้ อมูลเพิม่ เติม:
Equal Employment Opportunity Commission:
http://www.Eeoc.gov

Maine Human Rights Commission:
http://www.maine.gov/mhrc/– Maine Human Rights
Commission
www.maine.gov/portal/employment/rights.html

จัดทาและเผยแพร่ โดย:
Chris Marot and Mongkol Siwaluk, ทนายฝึ กหัด Cumberland Legal Aid Clinic, โครงการ
สาหรับผูอ้ พยพและสิ ทธิมนุษยชน, University of Maine School of Law

สิ ทธิของแรงงานต่ างประเทศในสถานที่ทางาน
ค่ าทดแทน
ไม่วา่ สถานะการเข้าเมืองของคุณเป็ นอย่างไร ถ้าคุณทางานอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กาและคุณ
ได้รับบาดเจ็บในที่ทางานคุณมีสิทธิ ที่จะได้รับ ค่าทดแทน หลักการนี้ใช้กบั คนงานทั้งที่มี
เอกสารตรวจคนเข้าเมืองและ "คนงานที่ไม่มีเอกสาร" โปรดดูดา้ นล่างสาหรับรายละเอียด
เพิ่มเติม
อะไรคือค่าทดแทน
ค่าทดแทนเป็ นโปรแกรมที่จ่ายโดยนายจ้างซี่ งให้ผลประโยชน์กบั แรงงานที่ได้รับบาดเจ็บจาก
การทางาน นายจ้างส่วนใหญ่ได้จดั ให้มีความคุม้ ครองตามกฎหมายนี้ และจ่ายเงินเข้าระบบค่า
ทดแทน


ใครที่อยู่ภายใต้ สิทธิที่จะได้ รับค่ าทดแทน
ถ้าคุณเป็ นคนงานและมีเอกสารตรวจคนเข้าเมือง ค่าสิ นไหมทดแทน สามารถให้ความ
คุม้ ครองดังต่อไปนี้


1) เงินสาหรับค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ
2) ค่าจ้างในขณะที่คุณขาดจากการทางานและ
3) การคุม้ ครองตาแหน่งงานเมื่อคุณกลับมาจากอาการบาดเจ็บ
ถ้าคุณไม่มีเอกสารตรวจคนเข้าเมือง คุณอาจได้รับเงินสาหรับค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่
เกี่ยวข้องกับงานเท่านั้น
มีกฎหมายที่แตกต่างกันออกไปสาหนับคนงานในไร่ ซึ่ งทางานตามฤดูกาล และ คนงานในไร่
ซึ่ งทางานตลอดทั้งปี ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องจาก "สาหรับข้อมูลเพิม่ เติม" สาหรับ
รายละเอียด


ใครที่ฉันควรจะติดต่ อเมื่อมีคาถามหรือเพือ่ ยืน่ เรื่องขอรับค่า
ทดแทน
Workers’ Compensation Board: (877) 832-5525

ภายใต้กฎหมายของรัฐเมน เจ้าหน้าที่ของกรมแรงงานไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ น
ความลับเกี่ยวกับสถานะการตรวจคนเข้าเมืองของคุณ พนักงานของรัฐไม่ควรถามเกี่ยวกับ
สถานภาพการเข้าเมืองของคุณและแม้วา่ คุณจะเปิ ดเผย พวกเขาไม่สามารถแจ้งกับ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เว้นเสี ยแต่สงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผดิ กฎหมายอื่น ๆ มากกว่าการ
ไม่มีเอกสารเข้าเมือง
Southern Maine Workers’ Center:
(207) 200– SMWC (7692)

สาหรับข้ อมูลเพิม่ เติม:
State of Maine Resources
http://www.mainelegislature.org/legis/statutes/39-a/
title39-ach0sec0.html (Maine Workers’ Compensation
statutes)

http://www.maine.gov/wcb/rules/RulesAndRegs.htm
(State rules relating to Workers’ Compensation claims)

สิ่งที่ต้องทาเพือ่ การเรียกร้ อง

แรงงานที่ได้รับบาดเจ็บในที่ทางานจะต้องเริ่ มต้นด้วยการแจ้งให้นายจ้างของพวกเขาทราบว่า
ได้รับบาดเจ็บจากการทางานให้เร็ วที่สุดเท่าที่สามารถทาได้ จากนั้นนายจ้างจะเริ่ มต้นขั้นตอน
การชดเชย หากคุณไม่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์อย่างรวดเร็ ว คุณสามารถดาเนิ นการไกล่เกลี่ยและ
การไต่สวนโดยคุณจะได้รับการแต่งตั้งทนายความให้ฟรี ตรวจสอบ "ใครคือคนที่ฉนั ควร
ติดต่อเมื่อมีคาถาม" สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.maine.gov/wcb/facts.htm (contact information
for where to make a claim)

http://umaine.edu/ble/files/2011/01/Workers-Comp-BP2012.pdf (Workers’ Compensation Fact sheet)

จัดทาและเผยแพร่โดย:
 ฉันควรจะยืน
่ ขอค่าทดแทนจากการได้ รับบาดเจ็บในที่ทางานหรือไม่
Chris Marot and Mongkol Siwaluk, ทนายฝึ กหัด Cumberland Legal Aid
Clinic, โครงการสาหรับผูอ้ พยพและสิทธิมนุษยชน, University of Maine School
มันขึ้นอยูก่ บั คุณมีเอกสารการเข้าเมืองหรื อไม่โปรดดู "ใครที่อยูภ่ ายใต้สิทธิ ที่จะได้รับค่า
ทดแทน" ถ้าคุณไม่มีเอกสารการเข้าเมือง ประโยชน์ที่ได้จะมีเพียง ค่ารักษาพยาบาลาหรับการ of Law
บาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ ในกรณี ที่นายจ้างของคุณรู ้ วา่ คุณไม่มีเอกสารการเข้าเมือง
คุณจะไม่ได้รับการคุม้ ครองตาแหน่งงานและคุณจะไม่สามารถกลับไปทางานได้ คุณอาจ
ต้องการที่จะพบทนายความเพื่อช่วยให้คุณตัดสิ นใจเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
คาชี้แจงนี้มีขึ้นเพือ่ เป็ นการให้ ข้อมูลสาหรั บผู้ที่ต้องการคาปรึ กษาเท่ านั้น เอกสารนี้ไม่ ได้ เป็ น
คาแนะนาการแก้ปัญหาทางกฎหมาย หากคุณคิดว่ าคุณมีปัญหาทางกฎหมายกรุ ณาขอความ
ช่ วยเหลือจากทนายความ

สิทธิของแรงงานต่ างประเทศในสถานทีท่ างาน
สุ ขภาพและความปลอดภัย
ไม่ ว่าสถานะการเข้ าเมืองของคุณเป็ นอย่ างไร ถ้ าคุณทางานอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณมีสิทธิใน
ด้านสุ ขภาพ และความปลอดภัย หลักการนีใ้ ช้ กบั คนงานทั้งที่มีเอกสารตรวจคนเข้ าเมืองและ
"คนงานที่ไม่ มีเอกสาร" โปรดดูด้านล่ างสาหรับรายละเอียดเพิม่ เติม


ฉันมีสิทธิในสถานที่ทางานที่ปลอดภัยหรือไม่

ใช่. The Federal Occupational Safety and Health Administration (ชื่อย่อ “OSHA”) กาหนดให้นายจ้าง
ต้องจัดให้มีสถานที่ทางานที่ปลอดภัย มีกฎระเบียบที่นายจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามและพนักงานมีสิทธิ ที่
จะแจ้งสภาพสถานที่ทางานที่ไม่ปลอดภัย


ฉันจะทาอย่างไรเมื่อสถานที่ทางานไม่ ปลอดภัย

หากคุณเชื่อว่าคุณทางานอยูใ่ นสถานที่ที่มีอนั ตรายจนถึงชีวิตหรื ออาจได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการ
ทางานหรื อต้องทางานบางอย่างที่อาจก่อให้เกิดอันตรายดังกล่าว คุณมีสิทธิ ที่จะบอกนายจ้างของคุณ
และขอให้มีการแก้ไข


ฉันมีสิทธิที่จะแจ้ งการละเมิดสุ ขภาพหรือความปลอดภัยในที่ทางานได้ หรือไม่

ใช่ คุณสามารถขอให้ OSHA ทาการตรวจสอบสถานที่ทางานของคุณสาหรับการละเมิดสุ ขภาพหรื อ
ความปลอดภัย การตรวจสอบคือเมื่อเจ้าหน้าที่ OSHA ตรวจสอบสถานที่ทางานของคุณสาหรับการ
ละเมิด คุณมีสิทธิ ที่จะมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามคุณมีสิทธิ ที่จะขอให้ OSHA เก็บชื่อ
ของคุณเป็ นความลับ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษโดยนายจ้างของคุณ


ฉันมีสิทธิที่จะทราบถึงชนิดของสารเคมีที่ฉันทางานด้วยหรือไม่

ใช่ กฎหมายของรัฐบาลกลางกาหนดให้นายจ้างจะต้องบอกพนักงานในกรณี ที่สารเคมีหรื อสารที่พวก
เขากาลังทางานด้วยที่อาจเป็ นอันตราย คุณมีสิทธิ ที่จะถามว่าสารดังกล่าวที่คุณทางานด้วยเป็ นอันตราย
หรื อไม่ และมีสิทธิ ในการได้รับการอบรมวิธีจดั การกับมันได้อย่างปลอดภัย


ฉันจะได้รับการคุ้มครองในกรณีที่เจ้ านายของฉันไล่ ฉันออกหรือลงโทษสาหรั บการ
รายงาน OSHA หรือไม่

ใช่ คุณอาจจะยื่นเรื่ องร้องเรี ยนสาหรับการตอบโต้จากนายจ้าง ผ่าน OSHA หรื อคณะกรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนของรัฐเมน สาหรับการถูกลงโทษ การตอบโต้ดงั กล่าวรวมถึงการไล่ออก การระงับการ
จ่ายเงิน หรื อถูกลงโทษเพราะคุณยื่นคาร้อง คุณสามารถยื่นคาร้องต่อ OSHA ภายในเวลา 30 วันนับจาก
เวลาที่ถูกลงโทษ และ ภายในเวลา 300 วันสาหรับการยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนของ
รัฐเมน ถ้านายจ้างของคุณไล่คุณออกหรื อคุกคามคุณ เพราะคุณรายงานการละเมิดต่อสุ ขภาพและความ
ปลอดภัย หรื อคุณปฏิเสธที่จะทางานบางอย่างที่เป็ นอันตรายต่อชีวิตของคุณหรื อชีวติ ของผูอ้ ื่น คุณควร
จะขอความช่วยเหลือจากทนายความหรื อคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนของรัฐเมน ภายใต้ "ในการยื่น
คาร้องเรี ยน" ที่อยูด่ า้ นขวา
หากคุณไม่มีเอกสารตรวจคนเข้าเมือง คุณอาจจะขอ OSHA เพื่อให้ชื่อของคุณเป็ นความลับ เพราะหาก
นายจ้างของคุณรู ้วา่ คุณรายงาน คุณอาจถูกไล่ออกหรื อถูกลงโทษโดยไม่มีการป้ องกันทางกฎหมายได้

คาชี้แจงนี้มีขึ้นเพือ่ เป็ นการให้ ข้อมูลสาหรั บผู้ที่ต้องการคาปรึ กษาเท่ านั้น เอกสารนี้ไม่ ได้ เป็ น
คาแนะนาการแก้ปัญหาทางกฎหมาย หากคุณคิดว่ าคุณมีปัญหาทางกฎหมายกรุ ณาขอความ
ช่ วยเหลือจากทนายความ

ใครที่ฉันควรจะติดต่ อเมื่อมีคาถาม
Maine Department of Labor, Bureau of Labor
Standards: (207) 623-7900

ภายใต้กฎหมายของรัฐเมน เจ้าหน้าที่ของกรมแรงงานไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูล
ที่เป็ นความลับเกี่ยวกับสถานะการตรวจคนเข้าเมืองของคุณ พนักงานของรัฐไม่
ควรถามเกี่ยวกับสถานภาพการเข้าเมืองของคุณและแม้วา่ คุณจะเปิ ดเผย พวก
เขาไม่สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เว้นเสี ยแต่สงสัยว่ามีกิจกรรม
ที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ มากกว่าการไม่มีเอกสารเข้าเมือง
U.S. Department of Labor: (866) 487-9243

เจ้าหน้าทีข่ องรัฐบาลกลางอาจเปิดเผยสถานภาพการเข้าเมืองของคุณ
แต่ถา้ คุณโทรถึงกระทรวงแรงงานสหรัฐ คุณไม่จาเป็นต้องให้ขอ้ มูล
เกีย่ วกับการตรวจคนเข้าเมืองของคุณต่อเจ้าหน้าทีข่ องรัฐบาลกลาง
Southern Maine Workers’ Center:
(207) 200– SMWC (7692)

ฉันจะรายงานการร้ องเรียนได้อย่ างไร
Occupational Safety and Health Agency
Augusta Office: (207) 626-9160
Maine Human Rights Commission:
(207) 624-6290

สาหรับข้ อมูลเพิม่ เติม:
http://www.safetyworksmaine.com/
safe_workplace/rights-responsibilities.html (list of
rights and responsibilities for work conditions)
https://www.osha.gov/Publications/poster.htm
(poster detailing safety requirements)

จัดทาและเผยแพร่ โดย:
Chris Marot and Mongkol Siwaluk, ทนายฝึ กหัด Cumberland Legal
Aid Clinic, โครงการสาหรับผูอ้ พยพและสิ ทธิมนุษยชน, University of
Maine School of Law

สิ ทธิของแรงงานต่ างประเทศในสถานที่ทางาน
สภาพความเป็ นอยู่ของคนงาน
ไม่ ว่าสถานะการเข้ าเมืองของคุณเป็ นอย่ างไร ถ้ าคุณทางานอยู่ในสหรัฐอเมริกา และนายจ้ าง
ของคุณได้จัดที่อยู่อาศัยให้ กบั คุณ คุณมีสิทธิในที่อยู่อาศัยที่สามารถยอมรับได้ หลักการนีใ้ ช้
กับคนงานทั้งที่มีเอกสารตรวจคนเข้ าเมืองและ "คนงานที่ไม่ มีเอกสาร" โปรดดูด้านล่ าง
สาหรับรายละเอียดเพิม่ เติม


สิทธิสภาพความเป็ นอยู่ของฉันในฐานะแรงงานต่ างชาติ

Bobak Ha'Eri

ใครที่ฉันควรจะติดต่ อเมื่อมีคาถามหรือเพือ่ ยืน่ เรื่องร้ องเรียน
Pine Tree Legal Assistance: (207) 942-0673

คุณมีสิทธิในสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ปลอดภัย ถ้าคุณเป็ นคนงานเกษตรในรัฐเมนและนายจ้างของ
คุณจัดที่อยูอ่ าศัยให้กบั คนงานตั้งแต่ห้าคนหรื อมากกว่า สภาพความเป็ นอยูข่ องคุณจะได้รับ
การคุม้ ครองภายใต้กฎหมายคุม้ ครองแรงงานต่างชาติที่ทางานด้านการเกษตรตามฤดูกาล


อะไรคือสภาพความเป็ นอยู่ที่ปลอดภัย

ที่อยูอ่ าศัยจะต้องมีความปลอดภัยและไม่มีปัญหาระบบไฟฟ้ า ต้องมีน้ าสะอาดทั้งร้อนและเย็น
เมื่อคุณย้ายเข้าบ้านควรเป็ นที่ปราศจากขยะ ห้องน้ าต้องสะอาด ส้วมและที่อาบน้ าต้องทางาน
ได้ และต้องมีที่จดั เก็บอาหาร ตูเ้ ย็นต้องทางานได้และเตาประกอบอาหารต้องทางานปรกติ
สุดท้ายจะต้องมีห้องเพียงพอสาหรับทุกคนที่อาศัยอยูท่ ี่นน่ั


ฉันจะสามารถรายงานสภาพความเป็ นอยู่ที่ไม่ ปลอดภัยได้ อย่ างไร

กฎหมายของรัฐบาลกลางและรัฐเมนให้สานักมาตรฐานแรงงานและกระทรวงแรงงานสหรัฐ
สามารถเข้าไปในที่อยูอ่ าศัยใด ๆ ที่นายจ้างเป็ นเจ้าของหรื อครอบครองเพื่อตรวจสอบถึงความ
ได้มาตรฐานตามที่กาหนด ทั้งนี้ สถานที่ตอ้ งเป็ นไปตามมาตรฐานการดารงชี วิตที่เหมาะสม
นอกจากนั้นคุณสามารถขอให้มีการตรวจสอบโดยการร้ องเรี ยนไปยังกรมแรงงาน สานัก
มาตรฐานแรงงานของรัฐเมน หรื อกระทรวงแรงงานสหรัฐ (ตรวจสอบ "ใครที่ฉนั ควรจะติด
ต่อเมื่อมีคาถาม" ด้านขวา)


ฉันจะต้ องจ่ ายสาหรับที่พักที่ถูกจัดให้ หรือไม่

เว้นแต่ในกรณี ที่นายจ้างของคุณสัญญาว่าคุณจะไม่ตอ้ งจ่ายสาหรับที่พกั นายจ้างของคุณอาจ
คิดค่าใช้จ่ายได้ เมื่อคุณได้รับคาชี้ แจงเกี่ยวกับงานของคุณ ซึ่ งควรจะอยูใ่ นภาษาพื้นเมืองของ
คุณ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับที่พกั อาศัยและค่าใช้จ่ายของคุณ นายจ้างจะต้องติดประกาศ
คาบรรยายเกี่ยวกับสถานะของที่พกั อาศัยและใบรับรองจานวนของผูท้ ี่สามารถเข้าพักอาศัยได้
ในบ้านแต่ละหลังไว้อย่างชัดเจน
คาชี้แจงนี้มีขึ้นเพือ่ เป็ นการให้ ข้อมูลสาหรั บผู้ที่ต้องการคาปรึ กษาเท่ านั้น เอกสารนี้ไม่ ได้ เป็ น
คาแนะนาการแก้ปัญหาทางกฎหมาย หากคุณคิดว่ าคุณมีปัญหาทางกฎหมายกรุ ณาขอความ
ช่ วยเหลือจากทนายความ

(ติดต่ อ Mike Guare สาหรับข้ อมูลเกีย่ วกับการทางานในไร่ )
Maine Department of Labor: Bureau of Labor
Standards: (207) 623-7900

ภายใต้กฎหมายของรัฐเมน เจ้าหน้าที่ของกรมแรงงานไม่สามารถเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เป็ นความลับเกี่ยวกับสถานะการตรวจคนเข้าเมืองของคุณ
พนักงานของรัฐไม่ควรถามเกี่ยวกับสถานภาพการเข้าเมืองของคุณและ
แม้วา่ คุณจะเปิ ดเผย พวกเขาไม่สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมือง เว้นเสี ยแต่สงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ มากกว่าการไม่มี
เอกสารเข้าเมือง
U.S. Department of Labor: (866) 487-9243

เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางอาจเปิ ดเผยสถานภาพการเข้าเมืองของคุณ แต่
ถ้าคุณโทรถึงกระทรวงแรงงานสหรัฐ คุณไม่จาเป็ นต้องให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองของคุณต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลาง
Southern Maine Workers’ Center:
(207) 200– SMWC (7692)

สาหรับข้ อมูลเพิม่ เติม:
http://Maine.gov/labor/bls/ (Maine Bureau of
Labor Standards)
http://www.ptla.org/housing-1- Pine Tree Legal
Assistance Housing for Migrant Workers
information (details on acceptable conditions)

จัดทาและเผยแพร่โดย:
Chris Marot and Mongkol Siwaluk, ทนายฝึกหัด Cumberland
Legal Aid Clinic, โครงการสาหรับผูอ้ พยพและสิทธิมนุษยชน, University of
Maine School of Law

สิ ทธิของแรงงานต่ างประเทศในสถานที่ทางาน
การคุกคามทางเพศ
ไม่ ว่าสถานะการเข้ าเมืองของคุณเป็ นอย่ างไรถ้ าคุณทางานอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณมีสิทธิที่
จะเป็ นอิสระจากการล่วงละเมิดทางเพศ หลักการนีใ้ ช้ กบั คนงานทั้งที่มีเอกสารตรวจคนเข้ า
เมืองและ "คนงานที่ไม่ มีเอกสาร" โปรดดูด้านล่ างสาหรับรายละเอียดเพิม่ เติม


อะไรคือการคุกคามทางเพศ

ล่วงละเมิดทางเพศหมายถึงการกระทาใดๆโดยปราศจากความยินยอม ในการล่วงเกิน การ
แสดงออกทางคาพูด, การร้องขอหรื อการสัมผัส นายจ้างของคุณไม่สามารถไล่คุณออกหรื อ
ลงโทษเนื่องจากคุณได้ร้องเรี ยนเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ

Craig Cloutier

Luigi Morante

ใครที่ฉันควรจะติดต่ อเมื่อมีคาถามหรือเพือ่ ยืน่ เรื่องร้ องเรียน
Maine Human Rights Commission:
(207) 624-6290



ตัวอย่างของการคุกคามทางเพศ

คนงานคนอื่นเบียดเสี ยดคุณ เมื่อใดก็ตามที่เขาหรื อเธออยูใ่ กล้กบั คุณ
คนงานคนอื่นพยายามที่จะขอมีเพศสัมพันธ์กบั คุณทั้งที่คุณปฏิเสธเขาไปแล้ว
เจ้านายของคุณขอให้คุณมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับการเลื่อนขั้นในที่ทางาน
กระทาใดๆโดยปราศจากความยินยอมในลักษณะอื่น ๆ หรื อการแสดงความคิดเห็นทางเพศ
ตามธรรมชาติซ่ ึ ง "รุ นแรงและโจ่งแจ้ง" (การกระทานั้นได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การทางานและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง)


ใครที่ได้รับการคุ้มครองจากการคุกคามทางเพศ

คนงานทุกคนได้รับการคุม้ ครองจากการคุกคามทางเพศ


ใครที่ฉันควรรายงานให้ ทราบเมื่อถูกคุกคามทางเพศ

รายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาของคุณก่อน คุณควรแจ้งให้นายจ้างของคุณทราบว่าคนงานคนอื่น
คุกคามทางเพศต่อคุณ ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาหรื อนายจ้างไม่ได้ทาหน้าที่หรื อคุณถูกผูบ้ งั คับบัญชา
คุกคามทางเพศกับคุณ ให้ติดต่อสอบถามภายใต้ "สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม" คุณต้องเรี ยกร้ องกับ
คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนของรัฐเมน ภายใน 300 วัน นับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากนี้
คุณยังสามารถร้องเรี ยนถ้าคุณถูกไล่ ปลดออก หรื อพิจารณาเลื่อนขั้นเนื่ องจากการรายงานการ
ล่วงละเมิดทางเพศ


สถานภาพการเข้ าเมืองของฉันสามารถส่ งผลกระทบต่ อสิทธิของฉันในคดีหรือไม่

คนงานที่มีเอกสารการเข้าเมืองสามารถฟ้ องนายจ้างของพวกเขาสาหรับค่าจ้างรายชัว่ โมงที่
หายไป เพราะถูกไล่ออกหรื อปลดออกจากการรายงานการล่วงละเมิดทางเพศ รวมทั้งเรี ยกร้อง
ค่าทาขวัญ คนงานที่ไม่มีเอกสารการเข้าเมืองจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าจ้างสาหรับการทางานตาม
จริ ง คนงานที่ไม่มีเอกสารการเข้าเมืองจะไม่มีสิทธิ ที่จะบังคับให้นายจ้างที่เลือกปฏิบตั ิรับกลับ
เข้าทางาน
คาชี้แจงนี้มีขึ้นเพือ่ เป็ นการให้ ข้อมูลสาหรั บผู้ที่ต้องการคาปรึ กษาเท่ านั้น เอกสารนี้ไม่ ได้ เป็ น
คาแนะนาการแก้ปัญหาทางกฎหมาย หากคุณคิดว่ าคุณมีปัญหาทางกฎหมายกรุ ณาขอความ
ช่ วยเหลือจากทนายความ

Maine Department of Labor: Bureau of Labor
Standards: (207) 623-7900

ภายใต้กฎหมายของรัฐเมน เจ้าหน้าที่ของกรมแรงงานไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูล
ที่เป็ นความลับเกี่ยวกับสถานะการตรวจคนเข้าเมืองของคุณ พนักงานของรัฐไม่
ควรถามเกี่ยวกับสถานภาพการเข้าเมืองของคุณและแม้วา่ คุณจะเปิ ดเผย พวก
เขาไม่สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เว้นเสี ยแต่สงสัยว่ามีกิจกรรม
ที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ มากกว่าการไม่มีเอกสารเข้าเมือง
U.S. Department of Labor: (866) 487-9243
Equal Employment Opportunity Commission:
(800) 669-4000

เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางอาจเปิ ดเผยสถานภาพการเข้าเมืองของคุณ แต่ถา้ คุณ
โทรถึงกระทรวงแรงงานสหรัฐ คุณไม่จาเป็ นต้องให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการตรวจ
คนเข้าเมืองของคุณต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลาง
Pine Tree Legal Assistance: (207) 774-8211
Southern Maine Workers’ Center:
(207) 200– SMWC (7692)

สาหรับข้ อมูลเพิม่ เติม:
http:// www.Maine.gov/mhrc/index.html – Maine
Human Rights Commission (MHRC website)
http://www.maine.gov/portal/employment/rights.html –
Maine State Employee Rights and Services Resource
(State guide to workplace rights)

จัดทาและเผยแพร่ โดย:
Chris Marot and Mongkol Siwaluk, ทนายฝึ กหัด Cumberland Legal Aid
Clinic, โครงการสาหรับผูอ้ พยพและสิ ทธิ มนุษยชน, University of Maine
School of Law

