รูส้ ิทธิของท่าน
ข้อมูลในเอกสารนี ้จะอธิบายสิทธิตา่ งๆ ของท่านขณะที่ท่าน
ท�ำงานอยู่ ในสหรัฐ
โทรศัพท์สายด่วนร้องทุกข์เรือ่ งการค้ามนุ ษย์
1-888-373-7888 (ภายในสหรัฐ)

ิ ธิของท่าน
รูส้ ท
่ อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุรา้ ยเกิดขึน
้
เรามั่นใจว่าการพ�ำนั กอยู่ ในสหรัฐของท่านจะราบรืน
โปรดระลึกว่าท่านมีสิทธิ และท่านสามารถขอความช่วยเหลือได้!
ิ ธิที่จะ
ท่านมีสท
•
•
•
•
•
•

ได้รบั ค่าจ้างที่เป็ นธรรม
ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
ไม่ถูกล่วงละเมิดและถูกแสวงผลประโยชน์ ทางเพศ
มีสถานที่ท�ำงานที่ดตี อ่ สุขภาพและปลอดภัย
ขอความช่วยเหลือจากสหภาพแรงงาน องค์กรที่ท�ำงานด้านคนเข้าเมือง และองค์กร
สิทธิแรงงานอื่นๆ
ออกจากสถานการณ์ การจ้างงานที่ละเมิดสิทธิของท่าน
ถ้าท่านได้รบ
ั การปฏิบัติ โดยมิชอบ โปรดติดต่อโทรศัพท์สายด่วนเรือ่ งการค้ามนุ ษย์
(NATIONAL HUMAN TRAFFICKING HOTLINE) ที่หมายเลข
1-888-373-7888 (ภายในสหรัฐ) หรือเท็กซ์ข้อความขอความช่วยเหลือ “HELP”
ไปที่หมายเลข 233733 (ภายในสหรัฐ) หรือส่งอีเมลไปที่
NHTRC@POLARISPROJECT.ORG.

เรามีผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่สามารถสือ่ สารได้มากกว่า 200 ภาษา พร้อมที่จะให้ความช่วย
เหลือ ท่านไม่จ�ำเป็ นจะต้องให้ชื่อของท่านหรือแสดงตัวตนของท่าน โปรดดูข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ WWW.TRAFFICKINGRESOURCECENTER.ORG.
ถ้าท่านก�ำลังตกอยู่ ในอันตรายอย่างเฉี ยบพลัน ให้ โทรศัพท์หาต�ำรวจที่หมายเลข 911
(ภายในสหรัฐ) แจ้งเหตุฉุกเฉิ น สถานที่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านใช้ตดิ ต่อ ขอล่าม
ถ้าท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ ได้ เมื่อต�ำรวจมาถึงให้แสดงเอกสารฉบับนี ้ ให้ดแู ละแจ้งต�ำรวจ
เรือ่ งการละเมิดที่ท่านได้รบั อยู่
หากท่านท�ำงานให้แก่นักการทูต และถือวีซ่าประเภท A-3, G-5, H, J, NATO-7 หรือเป็ น
ผู้ช่วยงานบ้านที่ถือวีซ่าชนิ ด B-1 เจ้าหน้ าที่กงสุลจะต้องยืนยันว่าท่านได้รบั เอกสารชุดนี ้
และได้อ่านท�ำความเข้าใจในเนื ้อหาของเอกสารนี ้ก่อนท่านที่ท่านจะได้รบั วีซ่า หากท่านยัง
ไม่ ได้รบั เจ้าหน้ าที่กงสุลจะต้องให้เอกสารนี ้และอธิบายให้ท่านทราบ นอกจากนี ้เจ้าหน้ าที่
กงสุลควรจะตอบค�ำถามที่ท่านสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลในเอกสารนี ้ดว้ ย
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ิ ธิของท่านไม่วา่ สถานะของวีซ่าจะเป็ น
สท
ประเภทใด
ถ้าท่านเชื่อว่าท่านถูกละเมิดสิทธิ ให้รายงานเรือ่ งนี ้กับหน่ วยงานของรัฐบาล
สหภาพแรงงาน องค์กรพัฒนาเอกชน หรือองค์กรอื่นๆ ที่สามารถช่วยเหลือท่านได้ ถ้าท่าน
ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษ ท่านสามารถขอล่ามได้
1. สิทธิของท่านในการได้รบ
ั ค่าจ้างที่เป็ นธรรม

•
•

•

ท่านมีสิทธิ ได้รบั ค่าจ้างส�ำหรับงานทุกอย่างที่ท่านท�ำ
ท่านมีสิทธิ ได้รบั ค่าจ้างอย่างน้ อยทีส่ ุดตามค่าจ้างแรงงานขัน
้ ต�ำ่ ที่กฎหมายรัฐบาล
กลางก�ำหนดไว้ส�ำหรับงานโดยส่วนใหญ่ ท่านสามารถดูข้อมูลค่าจ้างแรงงานขัน
้ ต�ำ่ ใน
ปัจจุบันของรัฐบาลกลางได้ที่ www.dol.gov/whd/minimumwage.htm
ท่านอาจมีสิทธิที่จะได้รบั ค่าจ้างสูงกว่าค่าจ้างแรงงานขัน
้ ต�ำ่ ของรัฐบาลกลาง ถ้า
• ท่านท�ำงานในรัฐ เมือง หรือเขตการปกครองที่มีคา่ จ้างแรงงานขัน
้ ต�ำ่ สูงกว่า
สัญญาจ้างหรือประเภทของวีซ่าของท่านระบุให้ ได้รบั ค่าจ้างที่สูงกว่า
ท่านอาจมีสิทธิ ได้รบั ค่าท�ำงานล่วงเวลาในอัตราหนึ่ งเท่าครึง่ ของค่าแรงต่อชั่วโมง
ส�ำหรับชั่วโมงท�ำงานที่เกินกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านได้รบั ค่าจ้าง
ปกติ ในอัตรา 10 ดอลลาร์ตอ่ ชั่วโมง นายจ้างของท่านจะต้องจ่ายในอัตรา 15 ดอลลาร์
ส�ำหรับทุกชั่วโมงที่ท่านท�ำงานเกินกว่า 40 ชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์
ถ้านายจ้างหักเงินจากค่าจ้างของท่าน ซึ่งเรียกว่าการหักเงิน นายจ้างของท่านจะต้อง
ชีแ้ จงรายการที่ถูกหักเงินทุกรายการให้ท่านทราบอย่างชัดเจน
•

•

•
•

•

การหักเงินอาจผิดกฎหมายถ้าหลังการหักเงินแล้วเหลือเงินน้ อยกว่าอัตราค่าจ้าง
ตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ โดยปกติแล้ว นายจ้างไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวส�ำหรับ
เครือ่ งแบบพนั กงาน อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัย เครือ่ งมือที่ตอ้ งใช้ วัสดุตา่ งๆ ค่า
ธรรมเนี ยมเครือ่ งมือหรือค่าธรรมเนี ยมการสมัครงาน ส�ำหรับวีซ่าบางชนิ ด นายจ้าง
ต้องจัดหาที่พักให้ โดยไม่คดิ ค่าใช้จ่าย
การหักเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงสิ่งที่ท่านเลือกไว้ เช่นการประกันสุขภาพ ค่า
สมาชิกสหภาพแรงงาน หรือการเบิกค่าจ้างล่วงหน้ า ตลอดจนการหักเงิน ณ ที่จ่ายที่
นายจ้างต้องท�ำตามค�ำสั่งศาลเช่นเงินค่าเลีย้ งดูบุตรหรือค่าเลีย้ งดูคสู่ มรสที่หย่าร้าง
หรือตามกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับการล้มละลาย ผู้ถือวีซ่าชั่วคราวที่ท�ำงาน

ข้อแนะน� ำ: น� ำเอกสารฉบับนี ้ ติดตัวท่านไปยังสหรัฐด้วยเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
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้ อยู่กับระยะเวลาที่ท่านพ�ำนั กอยู่
ข้อแนะน� ำ: ท่านอาจต้องท�ำประกันสุขภาพ ทัง้ นี ้ ขึน
ิ ธิ ได้รบ
ในสหรัฐ ท่านอาจมีสท
ั ความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การประกันสุขภาพ
อยู่ ในสหรัฐ จะต้องจ่ายภาษี รายได้ ให้กับรัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐแต่อาจมี
ข้อยกเว้นในบางกรณี ท่านและนายจ้างของท่านอาจตกลงกันที่จะหักภาษี ณ ที่จ่าย
โดยตรงจากค่าจ้างของท่าน โดยทั่วไปนายจ้างของท่านจะหักภาษี ที่เกิดจากการจ้าง
งานซึ่งรวมถึงภาษี ประกันสังคมและภาษี ประกันสุขภาพของรัฐบาลออกจากค่าจ้าง
ของท่านโดยตรง
2. สิทธิของท่านที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติ

•

เป็ นเรือ่ งผิดกฎหมายที่นายจ้างของท่านจะปฏิบัตติ อ่ ท่านแตกต่างจากผู้อื่นหรือปฏิบัติ
อย่างเลวร้ายเนื่ องจากอายุของท่าน (ถ้าท่านมีอายุ 40 ปี หรือมากกว่า) เพศสภาพ
เชือ้ ชาติ ประเทศที่ก�ำเนิ ดและชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา ข้อมูลทางพันธุกรรม (รวมถึง
ประวัตกิ ารแพทย์ของครอบครัว) หรือความพิการ

•

นายจ้างของท่านไม่สามารถปฏิบัตติ อ่ ท่านอย่างแตกต่างเพราะท่านเป็ นผู้หญิง หรือ
เพราะท่านตัง้ ครรภ์ อยู่ ในช่วงที่ ให้นมบุตร หรืออาจก�ำลังจะตัง้ ครรภ์

3. สิทธิของท่านที่จะไม่ถูกล่วงละเมิดและถูกแสวงประโยชน์ ทางเพศ

•
•

เป็ นการผิดกฎหมายที่นายจ้างของท่านจะก่อกวนรังควานทางเพศกับท่าน นายจ้าง
ของท่านไม่ควรกล่าวต�ำหนิ วจิ ารณ์ ใดๆ เกี่ยวกับเรือ่ งเพศหรือเพศสภาพของท่าน
่ ายจ้างจะแสวงหาประโยชน์ ทางเพศจากท่าน รวมถึง
เป็ นการผิดกฎหมายทีน
•
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•

เรียกร้องให้ท่านกระท�ำทางเพศใดๆ
แตะเนื ้อต้องตัวท่านในเชิงชู้สาว

•

ใช้ก�ำลัง หลอกล่อ หรือบังคับขู่เข็ญให้ท่านกระท�ำทางเพศใดๆ

ข้อแนะน� ำ: ก่อนที่ท่านจะเดินทางไปสหรัฐ ให้ขอค�ำแนะน� ำจากองค์กรที่ดูแลคน
งานต่างชาติหรือจากคนงานต่างชาติที่เคยท�ำงานมาก่อน คนเหล่านี ้ สามารถจะให้
ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือองค์กรที่ท่านสามารถติดต่อได้ถ้ามีปัญหา
หรือมีค�ำถามต่างๆ เมื่อท่านไปถึงสหรัฐแล้ว

4. สิทธิของท่านในการมีสถานที่ท�ำงานที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัย

ในฐานะที่ท่านเป็ นผู้ท�ำงานในสหรัฐ ท่านมีสิทธิท่จี ะมีสภาพการท�ำงานที่ปลอดภัยและดี
ต่อสุขภาพ ซึ่งรวมถึง
• การรักษาพยาบาล: ท่านมีสิทธิทจ่ี ะรายงานการบาดเจ็บและการเจ็บป่ วยทีเ่ กีย่ วกับ
การท�ำงานต่อนายจ้างของท่าน ถ้าท่านบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วยขณะท�ำงาน ท่านอาจขอ
เข้ารับการรักษาได้ โดยส่วนใหญ่แล้วส�ำหรับการบาดเจ็บและการเจ็บป่ วยที่เกี่ยวกับ
การท�ำงาน นายจ้างของท่านควรให้การรักษาโดยไม่คดิ ค่าใช้จ่าย และชดเชยค่าจ้าง
ในส่วนที่ท่านต้องขาดรายได้ ไประหว่างที่บาดเจ็บ ท่านอาจต้องยื่นเรือ่ งขอค่าชดเชย
แรงงานในรัฐที่ท่านท�ำงานอยู่
่ ๆ ทัง้
• อุปกรณ์ ป้องกัน: ถ้าท่านต้องท�ำงานกับยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีอันตรายอืน
โดยตรงหรือโดยอ้อม นายจ้างของท่านต้องออกค่าใช้จ่ายและจัดหาอุปกรณ์ ป้องกันที่
จ�ำเป็ นส�ำหรับการท�ำงานให้ (เช่น อุปกรณ์ ช่วยการหายใจหรือถุงมือ)
• การฝึ กอบรม: ท่านมีสิทธิทจ่ี ะได้รบั ข้อมูลและการฝึ กอบรมเกีย่ วกับอันตรายต่างๆ
วิธีป้องกันอันตราย และมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาพซึ่งตรงกับสภาพที่
ท�ำงานของท่าน การฝึ กอบรมต้องใช้ภาษาและค�ำศัพท์ท่ท
ี ่านสามารถเข้าใจได้
• ที่อยู่อาศัย: หากนายจ้างจัดหาที่อยู่อาศัยให้ท่าน ที่อยู่นั้นควรจะสะอาดและปลอดภัย
ท่านต้องได้รบั อนุ ญาตให้ออกไปนอกเคหสถานได้ ในช่วงนอกเวลาท�ำงาน
•
•
•

ห้องน� ้ ำ: ห้องน� ้ำควรจะสะอาดและเข้าใช้ ได้ง่าย นายจ้างของท่านควรอนุ ญาตให้ท่าน
ใช้ห้องน� ้ำได้ตามที่จ�ำเป็ น
น� ้ ำดื่ม: ท่านต้องมีสิทธิ ได้รบั น� ้ำดืม่ ทีส่ ะอาด
สบู่และน� ้ ำสะอาด: ท่านมีสิทธิท่จี ะล้างมือด้วยสบู่และน� ้ำตามที่จ�ำเป็ น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหลังจากการท�ำงานกับยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีอื่นๆ รวมถึงการท�ำงานกับผัก
หรือผลไม้ที่ ได้รบั ยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีอื่นๆ ด้วย
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การรักษาพยาบาลฉุ กเฉิ น: ท่านอาจได้รบั ค่าใช้จ่ายนี ้คน
ื ดังนั ้นท่านควรแจ้งเกี่ยวกับ
การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วยของท่านต่อนายจ้างของท่านโดยเร็วที่สุดเพื่อที่นายจ้าง
จะสามารถยื่นเอกสารที่จ�ำเป็ น เมื่อท่านพบแพทย์ท่คี ลินิกหรือโรงพยาบาล ให้ขอ
ส�ำเนาเอกสารเกี่ยวกับการเจ็บป่ วยหรือการบาดเจ็บมาด้วย
ถ้าท่านท�ำงานกับยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีอันตรายอื่นๆ

•

•

•

ท่านมีสิทธิที่จะได้รบั รูแ้ ละเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีที่ท่านก�ำลังท�ำงานอยู่ดว้ ย และ
นายจ้างของท่านจะต้องออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึ กอบรมเรือ่ งสารเคมีที่ ใช้อยู่ ใน
สถานที่ท�ำงานให้กับท่าน
นายจ้างของท่านต้องแจ้งให้ท่านทราบว่าถึงสถานทีแ่ ละเวลาทีม่ ีการใช้ยาฆ่าแมลง
และเมื่อใดจึงปลอดภัยที่จะกลับเข้าไปในสถานที่นั้นอีกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสสาร
้ ที่ท่กี �ำลังมีการใช้ยาฆ่าแมลง
เคมี โดยไม่ตงั ้ ใจ อย่าเข้าไปในพืน

5. สิทธิของท่านที่จะขอความช่วยเหลือจากสหภาพแรงงาน องค์กรที่ท�ำงานด้านคน

เข้าเมือง และองค์กรสิทธิแรงงานต่างๆ
• ท่านมีสิทธิทีจ่ ะเข้าร่วมกับเพือ่ นร่วมงานเพื่อเรียกร้องนายจ้างของท่านให้ปรับค่าจ้าง
หรือสภาพการท�ำงานให้ดขี น
ึ ้ แต่อาจมีข้อยกเว้นในบางกรณี คนงานส่วนใหญ่มีสิทธิท่ี
จะก่อตัง้ เข้าร่วม และสนั บสนุ นสหภาพแรงงานของสถานที่ท�ำงานของท่านได้
• ในช่วงนอกเวลางาน ท่านสามารถเข้าร่วมฟังการพูดในทีส่ าธารณะ การชุมนุ มและการ
้ ค่าจ้างหรือปรับสภาพการท�ำงานในสถานที่ท�ำงานของท่าน
ประท้วงที่สนั บสนุ นการขึน
ให้ดขี น
ึ้

•

ท่านมีสิทธินี้ ไม่วา่ สถานะวีซ่าของท่านจะเป็ นอย่างใด นายจ้างของท่านไม่สามารถ
กระท�ำการใดๆ ต่อท่านเมื่อท่านยืนยันสิทธิของท่าน

ิ ธิจะออกจากสถานว่าจ้างงานที่ละเมิดสิทธิของท่าน
6. ท่านมีสท
•

สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดถ้าท่านก�ำลังถูกละเมิดสิทธิคอื หาความปลอดภัยไว้ก่อน ท่านไม่จ�ำเป็ น
ต้องท�ำงานของท่านต่อไปถ้านายจ้างละเมิดสิทธิของท่าน

ข้อแนะน� ำ: ข้อแนะน� ำทางกฎหมายที่ ได้จากนายจ้าง ผู้ท�ำสัญญาจ้าง หรือผู้จัดหา
งานอาจมีความล�ำเอียง ควรหาค�ำแนะน� ำจากนั กกฎหมายอิสระ
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•

•

้ สุดลงเมื่อท่านต้องออกจากงานของนายจ้าง แต่ท่าน
แม้สถานะวีซ่าของท่านจะสิน
สามารถเปลี่ยนสถานะของวีซ่าหรือเปลี่ยนนายจ้างได้ โดยท่านอาจต้องเดินทางออก
้ สุดลง ความช่วยเหลือจะยังคงมี
จากสหรัฐ ไปก่อน แม้สถานะวีซ่าเดิมของท่านจะสิน
อยู่เมื่อท่านออกจากงานที่นายจ้างล่วงละเมิดสิทธิของท่าน
่ เรือ่ งร้องเรียนอย่างเป็ นทางการหรือฟ้ องร้องคดีตอ่ นายจ้างของ
ท่านสามารถทีจ่ ะยืน
ท่านในช่วงที่ท่านยังท�ำงานอยู่หรือหลังจากที่ท่านออกจากแล้ว หากนายจ้างของท่าน
กระท�ำการตอบโต้ ใดๆต่อท่านเพราะท่านร้องเรียน จะเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย

ิ ธิอ่ืนๆจากสถานะวีซ่าชั่วคราวของท่าน
สท
วีซ่าผู้ช่วยท�ำงานบ้านประเภท A-3, G-5, NATO-7 และ B-1
• นายจ้างของท่านต้องท�ำสัญญาจ้างงานทีส่ อดคล้องกับกฎหมายของสหรัฐ ให้กับท่าน
•

•

ในสัญญาต้องระบุถึงค่าจ้างต่อชั่วโมงที่จะจ่ายให้กับผู้ช่วยท�ำงานบ้าน ค่าจ้างต่อชั่วโมง
นี ้ตอ้ งเป็ นจ�ำนวนสูงที่สุดเมื่อเทียบระหว่างค่าจ้างขัน
้ ต�ำ่ ภายใต้กฎหมายของรัฐบาล
กลาง กฎหมายของรัฐ หรือกฎหมายของท้องถิ่น
่ ่านเข้าใจได้ ท่านต้องมั่นใจว่าท่านรูเ้ งือ่ นไขใน
นายจ้างต้องท�ำสัญญาโดยใช้ภาษาทีท
สัญญาและไม่ลงนามในเอกสารที่ท่านไม่รวู้ า่ เขียนอะไรไว้บ้าง

กฎเกณฑ์เพิ่มเติมส�ำหรับวีซ่าผู้ช่วยท�ำงานบ้านประเภท A-3, G-5 และ NATO-7
สัญญาต้องมีข้อก�ำหนดเหล่านี ้เป็ นอย่างน้ อย:
•
•
•

นายจ้างของท่านตกลงจะปฏิบัตติ ามกฎหมายทัง้ หมดของสหรัฐ
ข้อมูลเกีย่ วกับรอบการจ่ายและลักษณะการจ่ายค่าจ้าง งานตามหน้ าที่ ชั่วโมงการ
ท�ำงานต่อสัปดาห์ วันหยุด วันลาป่ วย และวันลาพักร้อน และ
นายจ้างของท่านตกลงที่จะไม่เก็บหนั งสือเดินทาง สัญญาจ้างงาน หรือทรัพย์สินส่วน
ตัวอื่นๆ ของท่านไว้

วีซ่าแรงงานชั่วคราวในภาคการเกษตร H-2A
•

ท่านไม่ควรจะต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมให้กับผู้จัดหางาน

•

ท่านต้องได้รบั สัญญาการท�ำงานเป็ นลายลักษณ์ อักษรในภาษาที่ท่านเข้าใจได้ ใน
สัญญาต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าจ้าง ระยะเวลาการท�ำงาน ชั่วโมงท�ำงาน สิทธิ
ประโยชน์ ตา่ งๆ (รวมถึงการเดินทาง ที่อยู่อาศัยและอาหารหรืออุปกรณ์ อ�ำนวยความ
สะดวกในการท�ำอาหาร) และการหักเงินใดๆ จากค่าจ้างของท่าน
ท่านมีสิทธิทีจ่ ะได้คา่ จ้างทีเ่ ป็ นธรรมแม้จะจ่ายค่าจ้างเป็ นอัตราต่อชิน
้ งาน

•
•

นายจ้างของท่านต้องจัดหาหรือจ่ายค่าเดินทางอย่างใดอย่างหนึ่ งส�ำหรับการเดินทาง
เข้าไปท�ำงานและเบีย้ เลีย้ งรายวันจากจุดที่ท่านออกเดินทางเพื่อไปท�ำงานให้นายจ้าง
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้ หรือช�ำระค่าใช้จ่ายคืนท่านตามสมควรเมื่อท่าน
ในสถานที่ที่มีการจ้างงานเกิดขึน
ท�ำงานเสร็จไปครึง่ หนึ่ งตามสัญญาจ้างงานแล้ว และเมื่อท่านท�ำงานเสร็จเรียบร้อย
ตามสัญญาจ้างงาน นายจ้างของท่านต้องจัดหาหรือจ่ายค่าเดินทางขากลับและเบีย้
้ กลับไปยังจุดที่ท่านได้ออกเดินทางมา
เลีย้ งรายวันจากสถานที่ท่มี ีการจ้างงานเกิดขึน
เพื่อท�ำงานให้กับนายจ้างดังกล่าว นายจ้างของท่านอาจต้องจ่ายคืนค่าเดินทางเพื่อ
เข้าไปท�ำงานและค่าท�ำวีซ่าแก่ท่านภายในสัปดาห์แรกของการท�ำงาน ถ้าค่าจ้างของ
ท่านหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือน้ อยกว่าค่าแรงขัน
้ ต�ำ่ ของสหรัฐ นายจ้างของท่านยัง
ต้องจัดการเดินทางจากที่อยู่อาศัยที่นายจ้างจัดหาให้ท่านไปยังสถานที่ท�ำงานโดยไม่คดิ
ค่าใช้จ่ายด้วย
•

ท่านได้รบั การยกเว้นภาษี ประกันสังคมและภาษี ประกันสุขภาพของรัฐบาลสหรัฐ
ส�ำหรับค่าตอบแทนที่ ได้รบั จากงานบริการต่างๆ ที่ท�ำซึ่งเกี่ยวเนื่ องกับวีซ่า H-2A ของ
ท่าน

•

โดยทัว่ ไป นายจ้างของท่านต้องเสนอการจ้างงานให้ท่านเป็ นชั่วโมงท�ำงานทัง้ หมด
เท่ากับอย่างน้ อย 3 ใน 4 ของจ�ำนวนวันท�ำงานของระยะเวลาตามสัญญา

วีซ่าแรงงานชั่วคราวนอกภาคการเกษตร H-2B
•

ท่านไม่ควรต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมให้กับผู้จัดหางาน

•

ท่านต้องได้รบั ใบสั่งงานเป็ นลายลักษณ์ อักษรในภาษาที่ท่านเข้าใจได้ ใบสั่งงานต้องมี
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค่าจ้าง ระยะเวลาท�ำงาน ชั่วโมงท�ำงาน สิทธิประโยชน์ ตา่ งๆ
(รวมถึงการเดินทาง ที่อยู่อาศัยและอาหารหรืออุปกรณ์ อ�ำนวยความสะดวกในการท�ำ
อาหาร) และการหักเงินใดๆ จากค่าจ้างของท่าน

•

โดยทั่วไป นายจ้างของท่านต้องเสนอการจ้างงานท่านเป็ นชั่วโมงท�ำงานทัง้ หมดเท่ากับ
อย่างน้ อย 3 ใน 4 ของจ�ำนวนวันท�ำงานในแต่ละช่วงของระยะเวลา 12 สัปดาห์
ท่านมีสิทธิทีจ่ ะได้คา่ จ้างทีเ่ ป็ นธรรมแม้จะจ่ายค่าจ้างเป็ นอัตราต่อชิน
้ งาน

•
•

นายจ้างของท่านต้องจัดหาหรือจ่ายคืนค่าเดินทางให้กับท่านส�ำหรับการเดินทาง
จากต่างประเทศเข้าไปท�ำงานและเบีย้ เลีย้ ง เมื่อท่านท�ำงานครบครึง่ หนึ่ งของระยะ
เวลาตามสัญญาจ้างงานแล้ว นอกจากนี ้นายจ้างของท่านจะต้องจ่ายค่าเดินทางกลับ
ประเทศของท่านรวมถึงเบีย้ เลีย้ งถ้าท่านท�ำงานจนครบระยะการจ้างงาน หรือนายจ้าง
ให้ท่านออกจากงานด้วยเหตุผลใดๆ ก่อนครบก�ำหนดสัญญาจ้างที่ ให้ ไว้ นายจ้างของ
ท่านอาจต้องจ่ายคืนค่าเดินทางเพื่อเข้าไปท�ำงานและค่าท�ำวีซ่าคืนแก่ท่านภายใน
สัปดาห์แรกของการท�ำงานถ้าค่าจ้างของท่านหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือน้ อยกว่า
ค่าแรงขัน
้ ต�ำ่ ของสหรัฐ

วีซ่า J-1 ส�ำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
• แบบฟอร์ม DS-2019 ของท่านที่ ได้รบั การอนุ มัตจิ ะอธิบายวันที่เริม่ หรือจบของ
โครงการ ประเภทของการแลกเปลี่ยน ชื่อของผู้สนั บสนุ นโครงการ และหน่ วยงานเจ้า
ภาพโครงการแลกเปลี่ยนของท่าน
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ข้อแนะน� ำ: นายจ้างของท่านต้องจ่ายค่าจ้างให้ท่านตรงเวลา โดยปกติ ในสหรัฐ
ลูกจ้างจะได้รบ
ั ค่าจ้างทุกๆ สองสัปดาห์
•

ผู้อุปถัมภ์ของท่านต้องอธิบายค่าใช้จ่ายทัง้ หมด เงื่อนไข และข้อจ�ำกัดของโครงการ
แลกเปลี่ยนของท่านอย่างถูกต้อง

การเดินทางเพื่อท�ำงานในช่วงฤดูรอ้ น
• ถ้าท่านไม่ ได้รบั การก�ำหนดสถานทีจ่ ้างงานไว้ล่วงหน้ า ผู้อุปถัมภ์ของท่านต้องช่วยท่าน
หาสถานที่จ้างงานทันทีท่ท
ี ่านเดินทางถึงสหรัฐ
ผู้ฝึกงานหรือผู้เข้าอบรม
•
•

•

•

ผู้อุปถัมภ์ตอ้ งสัมภาษณ์ ท่านด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรือผ่านทางกล้องเว็บแคม
ผู้อุปถัมภ์ของท่านต้องให้เอกสารแก่ท่านเป็ นลายลักษณ์ อักษรเกี่ยวกับแผนจัดการ
ส�ำหรับผู้เข้าอบรม (DS-7002) ซึ่งรวมถึงรายได้ ใดๆ ที่ท่านจะได้รบั และการสรุป
วัตถุประสงค์ของการอบรมตามโครงการ ท่านต้องได้ท�ำงานไม่ตำ�่ กว่า 32 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์
ผู้อุปถัมภ์ของท่านต้องให้รายละเอียดแก่ท่านเป็ นลายลักษณ์ อักษรเกีย่ วกับค่าใช้จ่าย
และค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ที่ท่านต้องจ่ายและประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อการยังชีพใน
สหรัฐ
ผู้อุปถัมภ์ของท่านต้องท�ำให้แน่ ใจว่าท่านมีการประกันการรักษาพยาบาลถึงแม้วา่ ผู้
อุปถัมภ์ ไม่จ�ำเป็ นต้องจัดหาหรือจ่ายเพื่อความคุม้ ครองนี ้

ผู้ช่วยงานบ้านและพี่เลีย้ งเด็กที่เป็ นนั กศึกษาต่างชาติ
•

ครอบครัวเจ้าภาพต้องช่วยท่านสมัครเรียนและเข้าเรียนในสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษาและช�ำระค่าใช้จ่ายเพื่อชัน
้ เรียนเหล่านี ้ เป็ นเงินไม่เกิน 500 ดอลลาร์สหรัฐ

•

ท่านไม่จ�ำเป็ นต้องท�ำงานเกิน 10 ชั่วโมงต่อวันหรือ 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

•

ผู้ดแู ล/ผู้ ให้คำ� ปรึกษาของท่านควรมีการติดต่อกับท่านและครอบครัวเจ้าภาพของ
ท่านเป็ นประจ�ำ
8

ข้อแนะน� ำ: ก่อนการเดินทาง ให้ท�ำส�ำเนาเอกสารที่สำ� คัญทัง้ หมดไว้สองชุด โดย
เฉพาะหนั งสือเดินทางและวีซ่าเข้าสหรัฐ ของท่าน สัญญาจ้างงานของท่าน และ
เอกสารระบุตัวตนอื่นๆ มอบเอกสารชุดหนึ่ งให้คนที่ท่านไว้ ใจในประเทศของท่าน
เก็บรักษาไว้และน� ำเอกสารอีกชุดติดตัวไปด้วย

ชื่อ

นามสกุล

“R” หมายถึง “หนั งสือเดินทางทั่วไป
“Class” คือประเภทของวีซ่า

สถานที่ออกวีซ่าของท่าน
วันเกิดของท่าน

“Expiration Date”
“M” หมายถึง

ท่านสามารถเข้า
สหรัฐได้หลาย
ครัง้ ถ้ามีตวั เลข
ก�ำกับอยู่ดว้ ย
ท่านอาจยื่นขอ
เพื่อเดินทาง
เข้าสหรัฐ เป็ น
จ�ำนวนครัง้ ตาม
นั ้นได้

คือวันสุดท้ายที่ท่าน
จะใช้วซ
ี ่าของท่านเพื่อ
ขอเข้าสหรัฐ ได้ ซึ่งไม่
เกี่ยวกับระยะเวลาที่
ท่านจะพ�ำนั กอยู่ ใน
สหรัฐ ได้วา่ นานเท่าใด

“Annotation” อาจ

รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับวีซ่าของท่าน
ตัวอย่างเช่น วีซ่าส�ำหรับ
นั กศึกษาจะแสดง
หมายเลข SEVIS และ
ชื่อสถานศึกษาของท่าน

วีซ่าชั่วคราวของท่าน
วีซ่าชั่วคราวเป็ นเอกสารของรัฐบาลสหรัฐ ที่อนุ ญาตให้บุคคลที่เดินทางไปสหรัฐ ขอเข้า
ประเทศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่งรวมถึงการท�ำงาน การศึกษา หรือการ
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ท่านต้องยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตสหรัฐ หรือสถาน
กงสุลในต่างประเทศ เมื่อท่านได้รบั วีซ่าชั่วคราวแล้วท่านสามารถเดินทางไปสหรัฐ และ
แสดงเอกสารนี ้ตอ่ เจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อการอนุ ญาตให้เข้าประเทศ ถ้าวีซ่าของ
ท่านหมดอายุ ท่านจะต้องได้รบั วีซ่าใหม่ก่อนที่จะเดินทางกลับเข้าไปสหรัฐ อีกครัง้ หนึ่ ง
เมือ่ ท่านได้รบั อนุ ญาตให้เข้าสหรัฐแล้ว เจ้าหน้ าทีต่ รวจคนเข้าเมืองจะประทับตราบน
หนั งสือเดินทางของท่านและลงวันที่ที่ท่านเข้าประเทศ ประเภทของการเข้าเมือง และ
ระบุวา่ “อยู่ ได้จนถึงวันที่” ท่านต้องเดินทางออกจากสหรัฐ ก่อนถึงวันที่ท่รี ะบุวา่ “อยู่ ได้
จนถึงวันที่” ในเอกสาร I-94 ของท่านเพื่อรักษาสถานะตามกฎหมาย
นอกจากว่าท่านได้ยื่นเรือ่ งเพื่อขอต่อเวลากับหน่ วยงานตรวจคนเข้า
เมืองและการโอนสัญชาติของสหรัฐ ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูล I-94
ของท่านได้ท่ี https://i94.cbp.dhs.gov.
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ข้อแนะน� ำ: เมื่อท่านเดินทางไปถึงสหรัฐ เก็บรักษาหนั งสือเดินทางและเอกสารการ
เดินทางอื่นๆ ของท่านไว้ ในที่ปลอดภัยซึ่งท่านสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ถือเป็ น
เรือ่ งผิดกฎหมายที่นายจ้างของท่านจะยึดหนั งสือเดินทางของท่านไป

การค้ามนุ ษย์
เหยื่อของการค้ามนุ ษย์มีสิทธิ ได้รบั การคุม้ ครองและความช่วยเหลือ และอาจได้รบั
สวัสดิการสาธารณะบางอย่าง การค้ามนุ ษย์เป็ นอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการแสวงหาผล
ประโยชน์ จากการค้าประเวณี ของเด็กและผู้ ใหญ่ โดยการใช้ก�ำลัง การหลอกลวง หรือการ
บังคับ และเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานของบุคคล ผู้กระท�ำผิดเกี่ยวกับการแสวงหาผล
ประโยชน์ เช่นนี ้ ซึ่งรวมถึงการค้าแรงงานเถื่อน ผู้จัดหาและผู้ซือ้ ในการค้าประเวณี จะถูก
ด�ำเนิ นคดีอาญาภายใต้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุ ษย์ของรัฐบาลกลางและของรัฐ ผู้คา้
แรงงานและผู้คา้ ทางเพศอาจถูกฟ้ องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งด้วย ต่อไปนี ้เป็ นสัญญาณ
้
เตือนที่อาจชี ้ ให้เห็นว่ามีการค้ามนุ ษย์เกิดขึน
การคุกคามและความกลัว
นั กค้ามนุ ษย์และผู้ที่คอยช่วยเหลืออาจใช้การคุกคามและข่มขู่อื่นๆ เพื่อท�ำให้ท่านหรือผู้อ่น
ื
เกิดความกลัวเกินกว่าที่จะพยายามหนี ออกไป ตัวอย่างเช่น
•

การทุบตี การทารุณทางร่างกาย หรือการล่วงละเมิดทางเพศ

•

การขู่วา่ จะทุบตี จะทารุณทางร่างกาย หรือจะล่วงละเมิดทางเพศ
่ �ำงานหรือที่อยู่อาศัย
การกักขังหรือหน่ วงเหนี่ ยวคนงานไว้ ไม่ ให้ออกไปจากสถานทีท

•
•

การขู่วา่ จะท�ำร้ายท่านหรือครอบครัวของท่านถ้าท่านพยายามที่จะหนี ร้องเรียนเรือ่ ง
การปฏิบัตมิ ิชอบ รายงานเหตุการณ์ ให้เจ้าหน้ าที่ทราบ หรือขอความช่วยเหลือ

•

การขู่วา่ ท่านจะถูกส่งตัวกลับหรือถูกจับกุมถ้าขอความช่วยเหลือ หรือ
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•

การขู่หรือท�ำอันตรายต่อคนงานอื่นๆ ที่เคยพยายามหลบหนี ร้องเรียน รายงาน
เหตุการณ์ หรือขอความช่วยเหลือ หรือขู่วา่ ใครที่พยายามจะหนี จะถูกตามจนพบและ
น� ำตัวกลับมาอีก

ิ
หนี ้ สน
นั กค้ามนุ ษย์และผู้ที่คอยช่วยเหลืออาจเรียกร้องให้ท่านใช้แรงงาน ให้บริการหรือกระท�ำการ
้ และบังคับให้รบั
ค้าประเวณี (โสเภณี ) เพื่อช�ำระหนี ้คน
ื ในบางครัง้ หนี ้ดงั กล่าวถูกสร้างขึน
สภาพหนี ้ โดยนั กค้ามนุ ษย์ ถือเป็ นเรือ่ งผิดกฎหมายที่จะใช้หนี ้สินบังคับให้ท่านยังคงใช้
แรงงาน ให้บริการ หรือท�ำการค้าประเวณี ตอ่ ไป หรือเพื่อป้ องกันไม่ ให้ท่านลาออกจากงาน
้ ที่จะจ่ายคืนได้หมด
นั กค้ามนุ ษย์อาจเปลี่ยนแปลงมูลหนี ้ของท่านท�ำให้เป็ นการยากยิ่งขึน
่
และอาจท�ำให้ท่านเชือว่าท่านจ�ำเป็ นต้องอยู่ท�ำงานให้กับนั กค้ามนุ ษย์จนกว่าหนี ้จะหมด
ตัวอย่างของการเปลีย่ นแปลงมูลหนี ้ รวมถึง
•
•
•
•
•
•

การท�ำให้เป็ นหนี ้ที่ยากหรือเป็ นไปไม่ ได้ที่จะจ่ายคืนได้หมดในระยะเวลาที่สมควรและ
คิดเป็ นสัดส่วนมากเกินกว่าที่ท่านจะหาเงินมาได้
่ ่านไม่ยินยอมไว้ล่วงหน้ าหรือเป็ นหนี ้มากกว่าที่ ได้
การบังคับให้ท่านเป็ นหนี ้ โดยทีท
ตกลงกันไว้
การปฏิเสธทีจ่ ะรับเงินค่าแรงของท่านเพือ่ ช�ำระหนี ้
การปฏิเสธที่จะระบุวา่ ท่านต้องท�ำงานให้กับนั กค้ามนุ ษย์อีกนานเท่าใดเพื่อใช้คน
ื หนี ้
่ ่านไม่
การบวกค่าเดินทาง ทีอ่ ยู่อาศัย ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายเพิ่มเข้าไปในหนี ้ โดยทีท
ได้ยินยอมตัง้ แต่ตน
้ และ
การบวกค่าใช้จ่าย ค่าปรับ หรือการลงโทษส�ำหรับการท�ำผิดกฎ การหารายได้ ไม่เพียง
พอ หรือการใช้แรงงาน การให้บริการ หรือการค้าประเวณี ที่ยังท�ำได้ ไม่พอ

กฎและการควบคุม
นั กค้ามนุ ษย์และผู้ที่คอยช่วยเหลืออาจใช้กฎและการควบคุมที่ท�ำให้การออกจากงาน การ
้ ตัวอย่างเช่น
ร้องเรียน และการขอความช่วยเหลือของท่านหรือผู้อื่นท�ำได้ยากล�ำบากขึน
• ออกกฎไม่ ให้ออกไปจากสถานที่ท�ำงาน หรือกฎอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับสถานที่ท่ท
ี ่าน
จะไปได้นอกเวลางาน
• ออกกฎไม่ ให้ท่านเก็บหนั งสือเดินทาง วีซ่า สูตบิ ัตร หรือเอกสารแสดงตัวตนอื่นๆ ไว้
กับตัวเอง
• ปฏิเสธทีจ่ ะให้อาหาร การพักผ่อนนอนหลับ หรือการรักษาพยาบาลทีเ่ พียงพอ หรือ
•
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กีดกัน จ�ำกัด หรือตรวจสอบการติดต่อกับครอบครัวของท่าน คนงานอื่นๆ ลูกค้า หรือ
บุคคลอื่นนอกสถานที่ท�ำงาน เช่น เจ้าหน้ าที่หน่ วยงานบริการด้านกฎหมายหรือบริการ
ทางสังคม

ข้อแนะน� ำ: เก็บบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับค�ำวิจารณ์ และ/หรือการกระท�ำที่
ไม่เหมาะสมของนายจ้างของท่าน และเขียนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของพยานที่
มี ไว้ด้วย
การหลอกลวงและการโกหก
นั กค้ามนุ ษย์และผู้ทีค่ อยช่วยเหลืออาจใช้การหลอกลวงและการโกหก ตัวอย่างเช่น
•
•
•

•
•
•

ให้สัญญาที่เป็ นเท็จเกี่ยวกับลักษณะงาน ชั่วโมงท�ำงาน สภาพการท�ำงานหรือสภาพ
ความเป็ นอยู่ หรือค่าจ้าง
ให้สัญญาว่าจะได้งานทีด่ แี ต่แล้วก�ำหนดให้ท่านท�ำงานเกินชั่วโมงท�ำงานไปมาก
้ หรือจ่ายค่าจ้างน้ อยกว่าที่ ให้สัญญาไว้ หรือ
ท�ำงานภายใต้สภาวะที่ยากล�ำบากขึน
่ ที่ ใช้แรงงาน ให้บริการ หรือ
ให้สัญญาว่าจะได้งานทีด่ แี ต่แล้วให้ท่านท�ำงานอย่างอืน
่
้
ค้าประเวณี เรืองนี อาจรวมถึงการให้สัญญาว่าจะให้งานเป็ นอาจารย์ดา้ นพยาบาลแล้ว
บังคับให้ท่านท�ำงานเป็ นพนั กงานในสถานดูแลคนชรา หรือให้สัญญาว่าจะให้งานเป็ น
พี่เลีย้ งเด็กแล้วบังคับให้ท่านต้องท�ำงานที่เกี่ยวกับระบ�ำเปลือ้ งผ้าหรือการค้าประเวณี
(โสเภณี )
บอกท่านว่าท่านไม่มีสิทธิ ใดๆ
บอกท่านว่าจะไม่มี ใครเชื่อท่านหรือท่านจะถูกส่งตัวกลับถ้าท่านพยายามจะขอความ
ช่วยเหลือ หรือ
สอนให้ท่านโกหกเกีย่ วกับอัตลักษณ์ ของผู้คา้ มนุ ษย์

ท่านจะถูกส่งตัวกลับหรือไม่ถ้าท่านรายงานเรือ่ งการล่วงละเมิด?
มีหลายโครงการทีป่ กป้ องผู้ทีร่ ายงานเรือ่ งการล่วงละเมิด ท่านไม่ควรต้องกลัวที่จะขอความ
ช่วยเหลือแม้วา่ ท่านอาจมีความกังวลเรือ่ งการเข้าเมือง ท่านควรปรึกษากับนั กกฎหมายการ
อพยพเข้าเมืองที่ ไม่ ได้ท�ำงานให้กับนายจ้างของท่าน
่ ทีร่ า้ ยแรง รวมถึงการ
ถ้าท่านเชื่อว่าท่านเป็ นเหยือ่ ของการค้ามนุ ษย์หรืออาชญากรรมอืน
ข่มขืนหรือการลวนลามทางเพศ ท่านอาจได้รบั สถานะวีซ่าชั่วคราวที่แตกต่างออกไป เช่น
“T” (ส�ำหรับเหยื่อการค้ามนุ ษย์) หรือ “U” (ส�ำหรับเหยื่อการค้ามนุ ษย์หรืออาชญากรรม
ร้ายแรงอื่นๆ ) หรือมิฉะนั ้นอาจได้รบั อนุ ญาตให้ยังอยู่ ในสหรัฐ ต่อไปเป็ นการชั่วคราว การ
้ มาเพื่อปกป้ องเหยื่อผู้เคราะห์รา้ ย ผู้คนจ�ำนวนมาก
แยกชนิ ดของวีซ่าชั่วคราวเช่นนี ้ท�ำขึน
ในสหรัฐ ไม่คน
ุ้ เคยกับสถานะวีซ่าชั่วคราวประเภท T หรือ U ดังนั ้นท่านอาจจะต้องบอกให้
คนที่ช่วยเหลือท่านทราบ
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มีบริการอะไรบ้างให้กับเหยื่อของการค้ามนุ ษย์?
• เหยือ่ การค้ามนุ ษย์ ในสหรัฐ อาจได้รบั สิทธิประโยชน์ บริการ และการผ่อนผันเรือ่ ง
การเข้าเมืองภายใต้ โครงการของรัฐบาลกลางหรือของรัฐ มีองค์กรหลายแห่งที่สามารถ
ช่วยท่านให้เข้าถึงบริการเหล่านี ้ซึ่งรวมถึงการรักษาพยาบาล การรักษาฟัน การดูแล
สุขภาพจิต ที่อยู่อาศัย ความช่วยเหลือด้านกฎหมายส�ำหรับการเข้าเมืองและความช่วย
เหลือด้านกฎหมายอื่นๆ ความช่วยเหลือเรือ่ งการจ้างงาน และสวัสดิการสาธารณะอื่นๆ

ข้อแนะน� ำ: เป็ นความคิดที่ดีที่ท่านจะบันทึกการท�ำงานตลอดเวลาที่ท่านท�ำงานอยู่
เป็ นลายลักษณ์ อักษร น� ำสมุดมาจดบันทึกวันและชั่วโมงท�ำงานที่ท่านท�ำทัง้ หมด ค่า
จ้างที่ ได้รบ
ั วันที่ ได้รบ
ั ค่าจ้าง การหักเงินใดๆ จากค่าจ้างของท่านและเหตุผลของการ
หักเงินนั ้ นๆ

ตัวอย่างเอกสารบันทึกการท�ำงานรายสัปดาห์
พนั กงาน:
วันที่

หัวหน้ างาน:
งานที่ท�ำ

จ�ำนวนชั่วโมง
เวลาเริม่ งาน: _________________
เวลาเสร็จงาน: ________________
รวมทัง้ หมด: _________________
เวลาเริม่ งาน: _________________
เวลาเสร็จงาน: ________________
รวมทัง้ หมด: _________________
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ค่าจ้างที่ ได้รบ
ั

เข้าชมเว็บไซต์เหล่านี ้ เพื่อหาข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับ:
(เว็บไซต์เหล่านี ้เป็ นภาษาอังกฤษ)
•

ขัน
้ ตอนในการขอวีซ่าและวีซ่าสหรัฐ ของท่าน usvisas.state.gov

•

การค้ามนุ ษย์: www.state.gov/j/tip

•

วีซ่าประเภท J-1 ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน: j1visa.state.gov
ความเสมอภาคและสิทธิของท่านทีจ่ ะไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ในการท�ำงานเพราะเชือ้ ชาติ
สีผิว ศาสนา เพศ (รวมถึงการตัง้ ครรภ์) ประเทศที่ก�ำเนิ ด อายุ (40 ปี หรือมากกว่า)
ความพิการหรือข้อมูลทางพันธุกรรม และท่านจะร้องเรียนเรือ่ งการเลือกปฏิบัติ ได้ที่:

•

www.eeoc.gov

•
•
•
•

สิทธิของท่านในการท�ำงานในสถานที่ท่ปี ลอดภัย หรือถ้าท่านคิดว่างานของท่านไม่
ปลอดภัยและต้องการให้มีการตรวจสอบ: www.osha.gov
วิธีการทีจ่ ะได้รบั ค่าจ้างทีค่ า้ งจ่ายจากนายจ้างของท่าน: webapps.dol.gov/wow
สิทธิของท่านที่จะได้รบั ค่าจ้างอย่างเป็ นธรรม รวมถึงวิธีการยื่นเรือ่ งร้องเรียนเกี่ยวกับ
ค่าจ้าง: www.dol.gov/WHD/immigration
สิทธิของท่านทีจ่ ะไม่ถูกเลือกปฏิบัตเิ พราะสถานภาพการเป็ นพลเมืองของท่านและ
การยื่นเรือ่ งร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกเลือกปฏิบัตอิ ย่างไม่เป็ นธรรม:
www.justice.gov/crt/filing-charge

•

สิทธิของท่านที่จะเข้าร่วมกับคนงานอื่นๆ เพื่อขอให้ปรับปรุงค่าจ้างหรือสภาพการ
ท�ำงานของท่าน รวมถึงการยื่นข้อกล่าวหา: www.nlrb.gov

•

สิทธิ ภาระผูกพัน และข้อยกเว้นในการประกันสุขภาพของท่าน:
localhelp.healthcare.gov

14

้ ตามมาตรา 202 ของกฎหมาย William Wilberforce Trafficking
เอกสารนี ้ จัดท�ำขึน
Victims Protection Reauthorization Act ฉบับปี 2008 รัฐบัญญัติ 110-457

