
รูสิ้ทธิของท่าน

โทรศัพท์สายดว่นรอ้งทุกข์เรือ่งการคา้มนุษย์  
1-888-373-7888 (ภายในสหรฐั)

ข้อมูลในเอกสารน้ีจะอธิบายสิทธิตา่งๆ ของท่านขณะที่ท่าน
ท�างานอยู่ ในสหรฐั



รูส้ทิธิของท่าน
เรามั่นใจวา่การพ�านักอยู่ ในสหรฐัของท่านจะราบรืน่ อย่างไรก็ตาม หากมีเหตรุา้ยเกิดขึน้ 
โปรดระลึกวา่ท่านมีสิทธิ และท่านสามารถขอความช่วยเหลือได!้

ท่านมีสทิธิท่ีจะ  

• ไดร้บัคา่จ้างที่เป็นธรรม

• ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ

• ไม่ถูกล่วงละเมิดและถูกแสวงผลประโยชน์ทางเพศ

• มีสถานที่ท�างานที่ดตีอ่สุขภาพและปลอดภัย

• ขอความช่วยเหลือจากสหภาพแรงงาน องคก์รที่ท�างานดา้นคนเข้าเมือง และองคก์ร
สิทธิแรงงานอื่นๆ 

• ออกจากสถานการณ์การจ้างงานที่ละเมิดสิทธิของท่าน

ถ้าท่านได้รบัการปฏิบัติ โดยมิชอบ โปรดติดต่อโทรศพัท์สายด่วนเรือ่งการค้ามนุษย์ 
(NATIONAL HUMAN TRAFFICKING HOTLINE) ท่ีหมายเลข  

1-888-373-7888 (ภายในสหรฐั) หรอืเท็กซ์ข้อความขอความช่วยเหลือ “HELP”  
ไปท่ีหมายเลข 233733 (ภายในสหรฐั) หรอืสง่อีเมลไปท่ี  

NHTRC@POLARISPROJECT.ORG. 

เรามีผู้เช่ียวชาญพิเศษท่ีสามารถสือ่สารได้มากกวา่ 200 ภาษา พรอ้มท่ีจะให้ความช่วย
เหลือ ท่านไม่จ�าเป็นจะต้องให้ช่ือของท่านหรอืแสดงตัวตนของท่าน โปรดดูข้อมูล

เพ่ิมเติมได้ท่ี WWW.TRAFFICKINGRESOURCECENTER.ORG.

ถ้าท่านก�าลังตกอยู่ ในอันตรายอย่างเฉียบพลัน ให้ โทรศัพท์หาต�ารวจที่หมายเลข 911 
(ภายในสหรฐั) แจ้งเหตฉุุกเฉิน สถานที่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านใช้ตดิตอ่ ขอล่าม
ถ้าท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ ได ้เมื่อต�ารวจมาถึงให้แสดงเอกสารฉบับน้ีให้ดแูละแจ้งต�ารวจ
เรือ่งการละเมิดที่ท่านไดร้บัอยู่

หากท่านท�างานให้แก่นักการทูต และถือวซ่ีาประเภท A-3, G-5, H, J, NATO-7 หรอืเป็น
ผู้ช่วยงานบ้านที่ถือวซ่ีาชนิด B-1 เจ้าหน้าที่กงสุลจะตอ้งยืนยันวา่ท่านไดร้บัเอกสารชุดน้ี 
และไดอ้่านท�าความเข้าใจในเน้ือหาของเอกสารน้ีก่อนท่านที่ท่านจะไดร้บัวซ่ีา หากท่านยัง
ไม่ ไดร้บั เจ้าหน้าที่กงสุลจะตอ้งให้เอกสารน้ีและอธิบายให้ท่านทราบ นอกจากน้ีเจ้าหน้าที่
กงสุลควรจะตอบค�าถามที่ท่านสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลในเอกสารน้ีดว้ย
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ข้อแนะน�า: น� าเอกสารฉบับน้ีติดตัวท่านไปยังสหรฐัด้วยเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต

สทิธิของท่านไม่วา่สถานะของวซ่ีาจะเป็น
ประเภทใด
ถ้าท่านเช่ือวา่ท่านถูกละเมิดสิทธิ ให้รายงานเรือ่งน้ีกับหน่วยงานของรฐับาล 
สหภาพแรงงาน องคก์รพัฒนาเอกชน หรอืองคก์รอื่นๆ ที่สามารถช่วยเหลือท่านได ้ถ้าท่าน
ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษ ท่านสามารถขอล่ามได้

1. สทิธิของท่านในการได้รบัค่าจ้างท่ีเป็นธรรม

• ท่านมีสิทธิ ไดร้บัคา่จ้างส�าหรบังานทุกอย่างที่ท่านท�า

• ท่านมีสิทธิ ไดร้บัคา่จ้างอย่างน้อยที่สุดตามคา่จ้างแรงงานขัน้ต�า่ที่กฎหมายรฐับาล
กลางก�าหนดไวส้�าหรบังานโดยส่วนใหญ่  ท่านสามารถดขู้อมูลคา่จ้างแรงงานขัน้ต�า่ใน
ปัจจุบันของรฐับาลกลางไดท้ี่ www.dol.gov/whd/minimumwage.htm 

• ท่านอาจมีสิทธิที่จะไดร้บัคา่จ้างสูงกวา่คา่จ้างแรงงานขัน้ต�า่ของรฐับาลกลาง ถ้า

• ท่านท�างานในรฐั เมือง หรอืเขตการปกครองที่มีคา่จ้างแรงงานขัน้ต�า่สูงกวา่

• สัญญาจ้างหรอืประเภทของวซ่ีาของท่านระบุให้ ไดร้บัคา่จ้างที่สูงกวา่

• ท่านอาจมีสิทธิ ไดร้บัคา่ท�างานล่วงเวลาในอัตราหน่ึงเท่าครึง่ของคา่แรงตอ่ช่ัวโมง
ส�าหรบัช่ัวโมงท�างานที่เกินกวา่ 40 ช่ัวโมงตอ่สัปดาห์ ตวัอย่างเช่น ถ้าท่านไดร้บัคา่จ้าง
ปกติ ในอัตรา 10 ดอลลารต์อ่ช่ัวโมง นายจ้างของท่านจะตอ้งจ่ายในอัตรา 15 ดอลลาร์
ส�าหรบัทุกช่ัวโมงที่ท่านท�างานเกินกวา่ 40 ช่ัวโมงในแตล่ะสัปดาห์

• ถ้านายจ้างหักเงินจากคา่จ้างของท่าน ซ่ึงเรยีกวา่การหักเงิน นายจ้างของท่านจะตอ้ง
ชีแ้จงรายการที่ถูกหักเงินทุกรายการให้ท่านทราบอย่างชัดเจน

• การหักเงินอาจผิดกฎหมายถ้าหลังการหักเงินแล้วเหลือเงินน้อยกวา่อัตราคา่จ้าง
ตามที่กฎหมายก�าหนดไว ้โดยปกตแิล้ว นายจ้างไม่สามารถหักคา่ใช้จ่ายเกี่ยวส�าหรบั
เครือ่งแบบพนักงาน อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เครือ่งมือที่ตอ้งใช้ วสัดตุา่งๆ  คา่
ธรรมเนียมเครือ่งมือหรอืคา่ธรรมเนียมการสมัครงาน ส�าหรบัวซ่ีาบางชนิด นายจ้าง
ตอ้งจัดหาที่พักให้ โดยไม่คดิคา่ใช้จ่าย

• การหักเงินที่ถูกตอ้งตามกฎหมายรวมถึงส่ิงที่ท่านเลือกไว ้เช่นการประกันสุขภาพ คา่
สมาชิกสหภาพแรงงาน หรอืการเบิกคา่จ้างล่วงหน้า ตลอดจนการหักเงิน ณ ที่จ่ายที่
นายจ้างตอ้งท�าตามค�าส่ังศาลเช่นเงินคา่เลีย้งดบูุตรหรอืคา่เลีย้งดคููส่มรสที่หย่ารา้ง 
หรอืตามกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับการล้มละลาย ผู้ถือวซ่ีาช่ัวคราวที่ท�างาน



อยู่ ในสหรฐั จะตอ้งจ่ายภาษีรายได้ ให้กับรฐับาลกลางและรฐับาลของรฐัแตอ่าจมี
ข้อยกเวน้ในบางกรณี ท่านและนายจ้างของท่านอาจตกลงกันที่จะหักภาษี ณ ที่จ่าย
โดยตรงจากคา่จ้างของท่าน โดยทั่วไปนายจ้างของท่านจะหักภาษีที่เกิดจากการจ้าง
งานซ่ึงรวมถึงภาษีประกันสังคมและภาษีประกันสุขภาพของรฐับาลออกจากคา่จ้าง
ของท่านโดยตรง

2. สทิธิของท่านท่ีจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติ

• เป็นเรือ่งผิดกฎหมายที่นายจ้างของท่านจะปฏิบัตติอ่ท่านแตกตา่งจากผู้อื่นหรอืปฏิบัติ
อย่างเลวรา้ยเน่ืองจากอายุของท่าน (ถ้าท่านมีอายุ 40 ปีหรอืมากกวา่) เพศสภาพ 
เชือ้ชาต ิประเทศที่ก�าเนิดและชาตพิันธุ์ สีผิว ศาสนา ข้อมูลทางพันธุกรรม (รวมถึง
ประวตักิารแพทย์ของครอบครวั) หรอืความพิการ

• นายจ้างของท่านไม่สามารถปฏิบัตติอ่ท่านอย่างแตกตา่งเพราะท่านเป็นผู้หญิง หรอื
เพราะท่านตัง้ครรภ์ อยู่ ในช่วงที่ ให้นมบุตร หรอือาจก�าลังจะตัง้ครรภ์

3. สทิธิของท่านท่ีจะไม่ถูกล่วงละเมิดและถูกแสวงประโยชน์ทางเพศ

• เป็นการผิดกฎหมายที่นายจ้างของท่านจะก่อกวนรงัควานทางเพศกับท่าน นายจ้าง
ของท่านไม่ควรกล่าวต�าหนิวจิารณ์ ใดๆ เกี่ยวกับเรือ่งเพศหรอืเพศสภาพของท่าน

• เป็นการผิดกฎหมายที่นายจ้างจะแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากท่าน รวมถึง

• เรยีกรอ้งให้ท่านกระท�าทางเพศใดๆ 

• แตะเน้ือตอ้งตวัท่านในเชิงชู้สาว

• ใช้ก�าลัง หลอกล่อ หรอืบังคบัขู่เข็ญให้ท่านกระท�าทางเพศใดๆ 
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ข้อแนะน�า: ท่านอาจต้องท�าประกันสุขภาพ ทัง้น้ีขึน้อยู่กับระยะเวลาท่ีท่านพ�านักอยู่
ในสหรฐั ท่านอาจมีสทิธิ ได้รบัความช่วยเหลือด้านการเงินเพ่ือลดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
การประกันสุขภาพ



4. สทิธิของท่านในการมีสถานท่ีท�างานท่ีดีต่อสุขภาพและปลอดภัย

ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ท�างานในสหรฐั ท่านมีสิทธิที่จะมีสภาพการท�างานที่ปลอดภัยและดี
ตอ่สุขภาพ ซ่ึงรวมถึง

• การรกัษาพยาบาล: ท่านมีสิทธิที่จะรายงานการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับ
การท�างานตอ่นายจ้างของท่าน ถ้าท่านบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยขณะท�างาน ท่านอาจขอ
เข้ารบัการรกัษาได ้โดยส่วนใหญ่แล้วส�าหรบัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับ
การท�างาน นายจ้างของท่านควรให้การรกัษาโดยไม่คดิคา่ใช้จ่าย และชดเชยคา่จ้าง
ในส่วนที่ท่านตอ้งขาดรายได้ ไประหวา่งที่บาดเจ็บ ท่านอาจตอ้งยื่นเรือ่งขอคา่ชดเชย
แรงงานในรฐัที่ท่านท�างานอยู่

• อุปกรณ์ป้องกัน: ถ้าท่านตอ้งท�างานกับยาฆ่าแมลงหรอืสารเคมีอันตรายอื่นๆ ทัง้
โดยตรงหรอืโดยอ้อม นายจ้างของท่านตอ้งออกคา่ใช้จ่ายและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันที่
จ�าเป็นส�าหรบัการท�างานให้ (เช่น อุปกรณ์ช่วยการหายใจหรอืถุงมือ)

• การฝึกอบรม: ท่านมีสิทธิที่จะไดร้บัข้อมูลและการฝึกอบรมเกี่ยวกับอันตรายตา่งๆ 
วธิีป้องกันอันตราย และมาตรฐานดา้นความปลอดภัยและสุขภาพซ่ึงตรงกับสภาพที่
ท�างานของท่าน การฝึกอบรมตอ้งใช้ภาษาและค�าศัพท์ที่ท่านสามารถเข้าใจได้

• ท่ีอยู่อาศยั: หากนายจ้างจัดหาที่อยู่อาศัยให้ท่าน ที่อยู่น้ันควรจะสะอาดและปลอดภัย 
ท่านตอ้งไดร้บัอนุญาตให้ออกไปนอกเคหสถานได้ ในช่วงนอกเวลาท�างาน

• ห้องน� ้า: ห้องน� ้าควรจะสะอาดและเข้าใช้ ไดง้่าย นายจ้างของท่านควรอนุญาตให้ท่าน
ใช้ห้องน� ้าไดต้ามที่จ�าเป็น

• น� ้าด่ืม: ท่านตอ้งมีสิทธิ ไดร้บัน� ้าดืม่ที่สะอาด

• สบู่และน� ้าสะอาด: ท่านมีสิทธิที่จะล้างมือดว้ยสบู่และน� ้าตามที่จ�าเป็น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหลังจากการท�างานกับยาฆ่าแมลงหรอืสารเคมีอื่นๆ รวมถึงการท�างานกับผัก
หรอืผลไม้ที่ ไดร้บัยาฆ่าแมลงหรอืสารเคมีอื่นๆ ดว้ย
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ข้อแนะน�า: ก่อนท่ีท่านจะเดินทางไปสหรฐั ให้ขอค�าแนะน�าจากองค์กรท่ีดูแลคน
งานต่างชาติหรอืจากคนงานต่างชาติท่ีเคยท�างานมาก่อน คนเหล่าน้ีสามารถจะให้
ช่ือและหมายเลขโทรศพัท์ของบุคคลหรอืองค์กรท่ีท่านสามารถติดต่อได้ถ้ามีปัญหา
หรอืมีค�าถามต่างๆ เม่ือท่านไปถึงสหรฐัแล้ว



• การรกัษาพยาบาลฉุกเฉิน: ท่านอาจไดร้บัคา่ใช้จ่ายน้ีคนื ดงัน้ันท่านควรแจ้งเกี่ยวกับ
การบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วยของท่านตอ่นายจ้างของท่านโดยเรว็ที่สุดเพื่อที่นายจ้าง
จะสามารถยื่นเอกสารที่จ�าเป็น เมื่อท่านพบแพทย์ที่คลินิกหรอืโรงพยาบาล ให้ขอ
ส�าเนาเอกสารเกี่ยวกับการเจ็บป่วยหรอืการบาดเจ็บมาดว้ย

ถ้าท่านท�างานกับยาฆ่าแมลงหรอืสารเคมีอันตรายอื่นๆ

• ท่านมีสิทธิที่จะไดร้บัรูแ้ละเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีที่ท่านก�าลังท�างานอยู่ดว้ย และ
นายจ้างของท่านจะตอ้งออกคา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมเรือ่งสารเคมีที่ ใช้อยู่ ใน
สถานที่ท�างานให้กับท่าน

• นายจ้างของท่านตอ้งแจ้งให้ท่านทราบวา่ถึงสถานที่และเวลาที่มีการใช้ยาฆ่าแมลง 
และเมื่อใดจึงปลอดภัยที่จะกลับเข้าไปในสถานที่น้ันอีกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสสาร
เคมี โดยไม่ตัง้ใจ อย่าเข้าไปในพืน้ที่ที่ก�าลังมีการใช้ยาฆ่าแมลง

5. สทิธิของท่านท่ีจะขอความช่วยเหลือจากสหภาพแรงงาน องค์กรท่ีท�างานด้านคน
เข้าเมือง และองค์กรสทิธิแรงงานต่างๆ 

• ท่านมีสิทธิที่จะเข้ารว่มกับเพื่อนรว่มงานเพื่อเรยีกรอ้งนายจ้างของท่านให้ปรบัคา่จ้าง
หรอืสภาพการท�างานให้ดขีึน้แตอ่าจมีข้อยกเวน้ในบางกรณี คนงานส่วนใหญ่มีสิทธิที่
จะก่อตัง้ เข้ารว่ม และสนับสนุนสหภาพแรงงานของสถานที่ท�างานของท่านได้

• ในช่วงนอกเวลางาน ท่านสามารถเข้ารว่มฟังการพูดในที่สาธารณะ การชุมนุมและการ
ประท้วงที่สนับสนุนการขึน้คา่จ้างหรอืปรบัสภาพการท�างานในสถานที่ท�างานของท่าน
ให้ดขีึน้

• ท่านมีสิทธิน้ีไม่วา่สถานะวซ่ีาของท่านจะเป็นอย่างใด นายจ้างของท่านไม่สามารถ
กระท�าการใดๆ ตอ่ท่านเมื่อท่านยืนยันสิทธิของท่าน

6. ท่านมีสทิธิจะออกจากสถานวา่จ้างงานท่ีละเมิดสทิธิของท่าน

• ส่ิงที่ส�าคญัที่สุดถ้าท่านก�าลังถูกละเมิดสิทธิคอืหาความปลอดภัยไวก้่อน ท่านไม่จ�าเป็น
ตอ้งท�างานของท่านตอ่ไปถ้านายจ้างละเมิดสิทธิของท่าน
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• แม้สถานะวซ่ีาของท่านจะสิน้สุดลงเมื่อท่านตอ้งออกจากงานของนายจ้าง แตท่่าน
สามารถเปลี่ยนสถานะของวซ่ีาหรอืเปลี่ยนนายจ้างได ้โดยท่านอาจตอ้งเดนิทางออก
จากสหรฐั ไปก่อน แม้สถานะวซ่ีาเดมิของท่านจะสิน้สุดลง ความช่วยเหลือจะยังคงมี
อยู่เมื่อท่านออกจากงานที่นายจ้างล่วงละเมิดสิทธิของท่าน

• ท่านสามารถที่จะยื่นเรือ่งรอ้งเรยีนอย่างเป็นทางการหรอืฟ้องรอ้งคดตีอ่นายจ้างของ
ท่านในช่วงที่ท่านยังท�างานอยู่หรอืหลังจากที่ท่านออกจากแล้ว หากนายจ้างของท่าน
กระท�าการตอบโต้ ใดๆตอ่ท่านเพราะท่านรอ้งเรยีน จะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

สทิธิอ่ืนๆจากสถานะวซ่ีาช่ัวคราวของท่าน
วซ่ีาผู้ช่วยท�างานบ้านประเภท A-3, G-5, NATO-7 และ B-1 

• นายจ้างของท่านตอ้งท�าสัญญาจ้างงานที่สอดคล้องกับกฎหมายของสหรฐั ให้กับท่าน

• ในสัญญาตอ้งระบุถึงคา่จ้างตอ่ช่ัวโมงที่จะจ่ายให้กับผู้ช่วยท�างานบ้าน คา่จ้างตอ่ช่ัวโมง
น้ีตอ้งเป็นจ�านวนสูงที่สุดเมื่อเทียบระหวา่งคา่จ้างขัน้ต�า่ภายใตก้ฎหมายของรฐับาล
กลาง กฎหมายของรฐั หรอืกฎหมายของท้องถิ่น

• นายจ้างตอ้งท�าสัญญาโดยใช้ภาษาที่ท่านเข้าใจได ้ท่านตอ้งมั่นใจวา่ท่านรูเ้งื่อนไขใน
สัญญาและไม่ลงนามในเอกสารที่ท่านไม่รูว้า่เขียนอะไรไวบ้้าง 

กฎเกณฑ์เพ่ิมเติมส�าหรบัวซ่ีาผู้ช่วยท�างานบ้านประเภท A-3, G-5 และ NATO-7 

สัญญาตอ้งมีข้อก�าหนดเหล่าน้ีเป็นอย่างน้อย:

• นายจ้างของท่านตกลงจะปฏิบัตติามกฎหมายทัง้หมดของสหรฐั

• ข้อมูลเกี่ยวกับรอบการจ่ายและลักษณะการจ่ายคา่จ้าง งานตามหน้าที่ ช่ัวโมงการ
ท�างานตอ่สัปดาห์ วนัหยุด วนัลาป่วย และวนัลาพักรอ้น และ

• นายจ้างของท่านตกลงที่จะไม่เก็บหนังสือเดนิทาง สัญญาจ้างงาน หรอืทรพัย์สินส่วน
ตวัอื่นๆ ของท่านไว้

วซ่ีาแรงงานช่ัวคราวในภาคการเกษตร H-2A

• ท่านไม่ควรจะตอ้งจ่ายคา่ธรรมเนียมให้กับผู้จัดหางาน

• ท่านตอ้งไดร้บัสัญญาการท�างานเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาที่ท่านเข้าใจได ้ใน
สัญญาตอ้งมีรายละเอียดเกี่ยวกับคา่จ้าง ระยะเวลาการท�างาน ช่ัวโมงท�างาน สิทธิ
ประโยชน์ตา่งๆ (รวมถึงการเดนิทาง ที่อยู่อาศัยและอาหารหรอือุปกรณ์อ�านวยความ
สะดวกในการท�าอาหาร) และการหักเงินใดๆ จากคา่จ้างของท่าน

• ท่านมีสิทธิที่จะไดค้า่จ้างที่เป็นธรรมแม้จะจ่ายคา่จ้างเป็นอัตราตอ่ชิน้งาน

• นายจ้างของท่านตอ้งจัดหาหรอืจ่ายคา่เดนิทางอย่างใดอย่างหน่ึงส�าหรบัการเดนิทาง
เข้าไปท�างานและเบีย้เลีย้งรายวนัจากจุดที่ท่านออกเดนิทางเพื่อไปท�างานให้นายจ้าง
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ในสถานที่ที่มีการจ้างงานเกิดขึน้ หรอืช�าระคา่ใช้จ่ายคนืท่านตามสมควรเมื่อท่าน
ท�างานเสรจ็ไปครึง่หน่ึงตามสัญญาจ้างงานแล้ว และเมื่อท่านท�างานเสรจ็เรยีบรอ้ย
ตามสัญญาจ้างงาน นายจ้างของท่านตอ้งจัดหาหรอืจ่ายคา่เดนิทางขากลับและเบีย้
เลีย้งรายวนัจากสถานที่ที่มีการจ้างงานเกิดขึน้กลับไปยังจุดที่ท่านไดอ้อกเดนิทางมา
เพื่อท�างานให้กับนายจ้างดงักล่าว นายจ้างของท่านอาจตอ้งจ่ายคนืคา่เดนิทางเพื่อ
เข้าไปท�างานและคา่ท�าวซ่ีาแก่ท่านภายในสัปดาห์แรกของการท�างาน ถ้าคา่จ้างของ
ท่านหลังหักคา่ใช้จ่ายแล้วเหลือน้อยกวา่คา่แรงขัน้ต�า่ของสหรฐั นายจ้างของท่านยัง
ตอ้งจัดการเดนิทางจากที่อยู่อาศัยที่นายจ้างจัดหาให้ท่านไปยังสถานที่ท�างานโดยไม่คดิ
คา่ใช้จ่ายดว้ย

• ท่านไดร้บัการยกเวน้ภาษีประกันสังคมและภาษีประกันสุขภาพของรฐับาลสหรฐั 
ส�าหรบัคา่ตอบแทนที่ ไดร้บัจากงานบรกิารตา่งๆ ที่ท�าซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับวซ่ีา H-2A ของ
ท่าน

• โดยทั่วไป นายจ้างของท่านตอ้งเสนอการจ้างงานให้ท่านเป็นช่ัวโมงท�างานทัง้หมด
เท่ากับอย่างน้อย 3 ใน 4 ของจ�านวนวนัท�างานของระยะเวลาตามสัญญา

วซ่ีาแรงงานช่ัวคราวนอกภาคการเกษตร H-2B

• ท่านไม่ควรตอ้งจ่ายคา่ธรรมเนียมให้กับผู้จัดหางาน

• ท่านตอ้งไดร้บัใบส่ังงานเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาที่ท่านเข้าใจได ้ใบส่ังงานตอ้งมี
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคา่จ้าง ระยะเวลาท�างาน ช่ัวโมงท�างาน สิทธิประโยชน์ตา่งๆ 
(รวมถึงการเดนิทาง ที่อยู่อาศัยและอาหารหรอือุปกรณ์อ�านวยความสะดวกในการท�า
อาหาร) และการหักเงินใดๆ จากคา่จ้างของท่าน

• โดยทั่วไป นายจ้างของท่านตอ้งเสนอการจ้างงานท่านเป็นช่ัวโมงท�างานทัง้หมดเท่ากับ
อย่างน้อย 3 ใน 4 ของจ�านวนวนัท�างานในแตล่ะช่วงของระยะเวลา 12 สัปดาห์

• ท่านมีสิทธิที่จะไดค้า่จ้างที่เป็นธรรมแม้จะจ่ายคา่จ้างเป็นอัตราตอ่ชิน้งาน

• นายจ้างของท่านตอ้งจัดหาหรอืจ่ายคนืคา่เดนิทางให้กับท่านส�าหรบัการเดนิทาง
จากตา่งประเทศเข้าไปท�างานและเบีย้เลีย้ง เมื่อท่านท�างานครบครึง่หน่ึงของระยะ
เวลาตามสัญญาจ้างงานแล้ว นอกจากน้ีนายจ้างของท่านจะตอ้งจ่ายคา่เดนิทางกลับ
ประเทศของท่านรวมถึงเบีย้เลีย้งถ้าท่านท�างานจนครบระยะการจ้างงาน หรอืนายจ้าง
ให้ท่านออกจากงานดว้ยเหตผุลใดๆ ก่อนครบก�าหนดสัญญาจ้างที่ ให้ ไว ้นายจ้างของ
ท่านอาจตอ้งจ่ายคนืคา่เดนิทางเพื่อเข้าไปท�างานและคา่ท�าวซ่ีาคนืแก่ท่านภายใน
สัปดาห์แรกของการท�างานถ้าคา่จ้างของท่านหลังหักคา่ใช้จ่ายแล้วเหลือน้อยกวา่
คา่แรงขัน้ต�า่ของสหรฐั

วซ่ีา J-1 ส�าหรบัผู้เข้ารว่มโครงการแลกเปล่ียน

• แบบฟอรม์ DS-2019 ของท่านที่ ไดร้บัการอนุมัตจิะอธิบายวนัที่เริม่หรอืจบของ
โครงการ ประเภทของการแลกเปลี่ยน ช่ือของผู้สนับสนุนโครงการ และหน่วยงานเจ้า
ภาพโครงการแลกเปลี่ยนของท่าน
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ข้อแนะน�า: นายจ้างของท่านต้องจ่ายค่าจ้างให้ท่านตรงเวลา โดยปกติ ในสหรฐั 
ลูกจ้างจะได้รบัค่าจ้างทุกๆ สองสปัดาห์

• ผู้อุปถัมภ์ของท่านตอ้งอธิบายคา่ใช้จ่ายทัง้หมด เงื่อนไข และข้อจ�ากัดของโครงการ
แลกเปลี่ยนของท่านอย่างถูกตอ้ง

การเดินทางเพ่ือท�างานในช่วงฤดูรอ้น

• ถ้าท่านไม่ ไดร้บัการก�าหนดสถานที่จ้างงานไวล้่วงหน้า ผู้อุปถัมภ์ของท่านตอ้งช่วยท่าน
หาสถานที่จ้างงานทันทีที่ท่านเดนิทางถึงสหรฐั

ผู้ฝึกงานหรอืผู้เข้าอบรม

• ผู้อุปถัมภ์ตอ้งสัมภาษณ์ท่านดว้ยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรอืผ่านทางกล้องเวบ็แคม

• ผู้อุปถัมภ์ของท่านตอ้งให้เอกสารแก่ท่านเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับแผนจัดการ
ส�าหรบัผู้เข้าอบรม (DS-7002) ซ่ึงรวมถึงรายได้ ใดๆ ที่ท่านจะไดร้บัและการสรปุ
วตัถุประสงคข์องการอบรมตามโครงการ ท่านตอ้งไดท้�างานไม่ต�า่กวา่ 32 ช่ัวโมงตอ่
สัปดาห์

• ผู้อุปถัมภ์ของท่านตอ้งให้รายละเอียดแก่ท่านเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับคา่ใช้จ่าย
และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที่ท่านตอ้งจ่ายและประมาณการคา่ใช้จ่ายเพื่อการยังชีพใน
สหรฐั

• ผู้อุปถัมภ์ของท่านตอ้งท�าให้แน่ ใจวา่ท่านมีการประกันการรกัษาพยาบาลถึงแม้วา่ผู้
อุปถัมภ์ ไม่จ�าเป็นตอ้งจัดหาหรอืจ่ายเพื่อความคุม้ครองน้ี

ผู้ช่วยงานบ้านและพ่ีเลีย้งเด็กท่ีเป็นนักศกึษาต่างชาติ

• ครอบครวัเจ้าภาพตอ้งช่วยท่านสมัครเรยีนและเข้าเรยีนในสถานศึกษาระดบั
อุดมศึกษาและช�าระคา่ใช้จ่ายเพื่อชัน้เรยีนเหล่าน้ี เป็นเงินไม่เกิน 500 ดอลลารส์หรฐั

• ท่านไม่จ�าเป็นตอ้งท�างานเกิน 10 ช่ัวโมงตอ่วนัหรอื 45 ช่ัวโมงตอ่สัปดาห์

• ผู้ดแูล/ผู้ ให้ค�าปรกึษาของท่านควรมีการตดิตอ่กับท่านและครอบครวัเจ้าภาพของ
ท่านเป็นประจ�า
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วซ่ีาช่ัวคราวของท่าน 
วซ่ีาช่ัวคราวเป็นเอกสารของรฐับาลสหรฐั ที่อนุญาตให้บุคคลที่เดนิทางไปสหรฐั ขอเข้า
ประเทศเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะอย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงรวมถึงการท�างาน การศึกษา หรอืการ
เข้ารว่มโครงการแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรม ท่านตอ้งยื่นขอวซ่ีาที่สถานทูตสหรฐั หรอืสถาน
กงสุลในตา่งประเทศ เมื่อท่านไดร้บัวซ่ีาช่ัวคราวแล้วท่านสามารถเดนิทางไปสหรฐั และ
แสดงเอกสารน้ีตอ่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อการอนุญาตให้เข้าประเทศ ถ้าวซ่ีาของ
ท่านหมดอายุ ท่านจะตอ้งไดร้บัวซ่ีาใหม่ก่อนที่จะเดนิทางกลับเข้าไปสหรฐั อีกครัง้หน่ึง

เมื่อท่านไดร้บัอนุญาตให้เข้าสหรฐัแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะประทับตราบน
หนังสือเดนิทางของท่านและลงวนัที่ที่ท่านเข้าประเทศ ประเภทของการเข้าเมือง และ
ระบุวา่ “อยู่ ไดจ้นถึงวนัที่” ท่านตอ้งเดนิทางออกจากสหรฐั ก่อนถึงวนัที่ที่ระบุวา่ “อยู่ ได้

จนถึงวนัที่” ในเอกสาร I-94 ของท่านเพื่อรกัษาสถานะตามกฎหมาย 
นอกจากวา่ท่านไดย้ื่นเรือ่งเพื่อขอตอ่เวลากับหน่วยงานตรวจคนเข้า
เมืองและการโอนสัญชาตขิองสหรฐั ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูล I-94 
ของท่านไดท้ี ่https://i94.cbp.dhs.gov.

ข้อแนะน�า: ก่อนการเดินทาง ให้ท�าส�าเนาเอกสารท่ีส�าคัญทัง้หมดไวส้องชุด โดย
เฉพาะหนังสอืเดินทางและวซ่ีาเข้าสหรฐั ของท่าน สญัญาจ้างงานของท่าน และ
เอกสารระบุตัวตนอ่ืนๆ มอบเอกสารชุดหน่ึงให้คนท่ีท่านไว้ ใจในประเทศของท่าน
เก็บรกัษาไวแ้ละน�าเอกสารอีกชุดติดตัวไปด้วย
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ช่ือ สถานที่ออกวซ่ีาของท่าน
วนัเกิดของท่าน

“R” หมายถึง “หนังสือเดนิทางทั่วไป 
“Class” คอืประเภทของวซ่ีา

“M” หมายถึง
ท่านสามารถเข้า
สหรฐัไดห้ลาย
ครัง้ ถ้ามีตวัเลข
ก�ากับอยู่ดว้ย 
ท่านอาจยื่นขอ
เพื่อเดนิทาง
เข้าสหรฐั เป็น
จ�านวนครัง้ตาม
น้ันได้

“Annotation” อาจ
รวมถึงข้อมูลเพิ่มเตมิ
เกี่ยวกับวซ่ีาของท่าน 
ตวัอย่างเช่น วซ่ีาส�าหรบั
นักศึกษาจะแสดง
หมายเลข SEVIS และ
ช่ือสถานศึกษาของท่าน

“Expiration Date” 
คอืวนัสุดท้ายที่ท่าน
จะใช้วซ่ีาของท่านเพื่อ
ขอเข้าสหรฐั ได ้ซ่ึงไม่
เกี่ยวกับระยะเวลาที่
ท่านจะพ�านักอยู่ ใน
สหรฐั ไดว้า่นานเท่าใด

นามสกุล



การค้ามนุษย์ 
เหยื่อของการคา้มนุษย์มีสิทธิ ไดร้บัการคุม้ครองและความช่วยเหลือ และอาจไดร้บั
สวสัดกิารสาธารณะบางอย่าง การคา้มนุษย์เป็นอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการแสวงหาผล
ประโยชน์จากการคา้ประเวณีของเด็กและผู้ ใหญ่ โดยการใช้ก�าลัง การหลอกลวง หรอืการ
บังคบั และเกี่ยวกับการบังคบัใช้แรงงานของบุคคล ผู้กระท�าผิดเกี่ยวกับการแสวงหาผล
ประโยชน์เช่นน้ี ซ่ึงรวมถึงการคา้แรงงานเถื่อน ผู้จัดหาและผู้ซือ้ในการคา้ประเวณีจะถูก
ด�าเนินคดอีาญาภายใตก้ฎหมายตอ่ตา้นการคา้มนุษย์ของรฐับาลกลางและของรฐั ผู้คา้
แรงงานและผู้คา้ทางเพศอาจถูกฟ้องเรยีกคา่เสียหายทางแพ่งดว้ย  ตอ่ไปน้ีเป็นสัญญาณ
เตอืนที่อาจชี ้ให้เห็นวา่มีการคา้มนุษย์เกิดขึน้

การคุกคามและความกลัว 

นักคา้มนุษย์และผู้ที่คอยช่วยเหลืออาจใช้การคกุคามและข่มขู่อื่นๆ เพื่อท�าให้ท่านหรอืผู้อื่น
เกิดความกลัวเกินกวา่ที่จะพยายามหนีออกไป ตวัอย่างเช่น

• การทุบต ีการทารณุทางรา่งกาย หรอืการล่วงละเมิดทางเพศ

• การขู่วา่จะทุบต ีจะทารณุทางรา่งกาย หรอืจะล่วงละเมิดทางเพศ

• การกักขังหรอืหน่วงเหน่ียวคนงานไว้ ไม่ ให้ออกไปจากสถานที่ท�างานหรอืที่อยู่อาศัย

• การขู่วา่จะท�ารา้ยท่านหรอืครอบครวัของท่านถ้าท่านพยายามที่จะหนี รอ้งเรยีนเรือ่ง
การปฏิบัตมิิชอบ รายงานเหตกุารณ์ ให้เจ้าหน้าที่ทราบ หรอืขอความช่วยเหลือ

• การขู่วา่ท่านจะถูกส่งตวักลับหรอืถูกจับกุมถ้าขอความช่วยเหลือ หรอื
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ข้อแนะน�า: เม่ือท่านเดินทางไปถึงสหรฐั เก็บรกัษาหนังสอืเดินทางและเอกสารการ
เดินทางอ่ืนๆ ของท่านไว้ ในท่ีปลอดภัยซ่ึงท่านสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ถือเป็น
เรือ่งผิดกฎหมายท่ีนายจ้างของท่านจะยึดหนังสอืเดินทางของท่านไป



• การขู่หรอืท�าอันตรายตอ่คนงานอื่นๆ ที่เคยพยายามหลบหนี รอ้งเรยีน รายงาน
เหตกุารณ์หรอืขอความช่วยเหลือ หรอืขู่วา่ใครที่พยายามจะหนีจะถูกตามจนพบและ
น�าตวักลับมาอีก

หน้ีสนิ

นักคา้มนุษย์และผู้ที่คอยช่วยเหลืออาจเรยีกรอ้งให้ท่านใช้แรงงาน ให้บรกิารหรอืกระท�าการ
คา้ประเวณี (โสเภณี) เพื่อช�าระหน้ีคนื ในบางครัง้หน้ีดงักล่าวถูกสรา้งขึน้และบังคบัให้รบั
สภาพหน้ีโดยนักคา้มนุษย์ ถือเป็นเรือ่งผิดกฎหมายที่จะใช้หน้ีสินบังคบัให้ท่านยังคงใช้
แรงงาน ให้บรกิาร หรอืท�าการคา้ประเวณีตอ่ไป หรอืเพื่อป้องกันไม่ ให้ท่านลาออกจากงาน 
นักคา้มนุษย์อาจเปลี่ยนแปลงมูลหน้ีของท่านท�าให้เป็นการยากยิ่งขึน้ที่จะจ่ายคนืไดห้มด
และอาจท�าให้ท่านเช่ือวา่ท่านจ�าเป็นตอ้งอยู่ท�างานให้กับนักคา้มนุษย์จนกวา่หน้ีจะหมด 

ตวัอย่างของการเปลี่ยนแปลงมูลหน้ี รวมถึง

• การท�าให้เป็นหน้ีที่ยากหรอืเป็นไปไม่ ไดท้ี่จะจ่ายคนืไดห้มดในระยะเวลาที่สมควรและ
คดิเป็นสัดส่วนมากเกินกวา่ที่ท่านจะหาเงินมาได้

• การบังคบัให้ท่านเป็นหน้ีโดยที่ท่านไม่ยินยอมไวล้่วงหน้าหรอืเป็นหน้ีมากกวา่ที่ ได้
ตกลงกันไว้

• การปฏิเสธที่จะรบัเงินคา่แรงของท่านเพื่อช�าระหน้ี

• การปฏิเสธที่จะระบุวา่ท่านตอ้งท�างานให้กับนักคา้มนุษย์อีกนานเท่าใดเพื่อใช้คนืหน้ี

• การบวกคา่เดนิทาง ที่อยู่อาศัย คา่อาหาร และคา่ใช้จ่ายเพิ่มเข้าไปในหน้ีโดยที่ท่านไม่
ไดย้ินยอมตัง้แตต่น้ และ

• การบวกคา่ใช้จ่าย คา่ปรบั หรอืการลงโทษส�าหรบัการท�าผิดกฎ การหารายได้ ไม่เพียง
พอ หรอืการใช้แรงงาน การให้บรกิาร หรอืการคา้ประเวณีที่ยังท�าได้ ไม่พอ

กฎและการควบคุม

นักคา้มนุษย์และผู้ที่คอยช่วยเหลืออาจใช้กฎและการควบคมุที่ท�าให้การออกจากงาน การ
รอ้งเรยีน และการขอความช่วยเหลือของท่านหรอืผู้อื่นท�าไดย้ากล�าบากขึน้ ตวัอย่างเช่น

• ออกกฎไม่ ให้ออกไปจากสถานที่ท�างาน หรอืกฎอย่างเครง่ครดัเกี่ยวกับสถานที่ที่ท่าน
จะไปไดน้อกเวลางาน

• ออกกฎไม่ ให้ท่านเก็บหนังสือเดนิทาง วซ่ีา สูตบิัตร หรอืเอกสารแสดงตวัตนอื่นๆ ไว้
กับตวัเอง

• ปฏิเสธที่จะให้อาหาร การพักผ่อนนอนหลับ หรอืการรกัษาพยาบาลที่เพียงพอ หรอื

• กีดกัน จ�ากัด หรอืตรวจสอบการตดิตอ่กับครอบครวัของท่าน คนงานอื่นๆ ลูกคา้ หรอื
บุคคลอื่นนอกสถานที่ท�างาน เช่น เจ้าหน้าที่หน่วยงานบรกิารดา้นกฎหมายหรอืบรกิาร
ทางสังคม

11



การหลอกลวงและการโกหก

นักคา้มนุษย์และผู้ที่คอยช่วยเหลืออาจใช้การหลอกลวงและการโกหก ตวัอย่างเช่น

• ให้สัญญาที่เป็นเท็จเกี่ยวกับลักษณะงาน ช่ัวโมงท�างาน สภาพการท�างานหรอืสภาพ
ความเป็นอยู่ หรอืคา่จ้าง

• ให้สัญญาวา่จะไดง้านที่ดแีตแ่ล้วก�าหนดให้ท่านท�างานเกินช่ัวโมงท�างานไปมาก 
ท�างานภายใตส้ภาวะที่ยากล�าบากขึน้ หรอืจ่ายคา่จ้างน้อยกวา่ที่ ให้สัญญาไว ้หรอื

• ให้สัญญาวา่จะไดง้านที่ดแีตแ่ล้วให้ท่านท�างานอย่างอื่นที่ ใช้แรงงาน ให้บรกิาร หรอื
คา้ประเวณี เรือ่งน้ีอาจรวมถึงการให้สัญญาวา่จะให้งานเป็นอาจารย์ดา้นพยาบาลแล้ว
บังคบัให้ท่านท�างานเป็นพนักงานในสถานดแูลคนชรา หรอืให้สัญญาวา่จะให้งานเป็น
พี่เลีย้งเด็กแล้วบังคบัให้ท่านตอ้งท�างานที่เกี่ยวกับระบ�าเปลือ้งผ้าหรอืการคา้ประเวณี 
(โสเภณี)

• บอกท่านวา่ท่านไม่มีสิทธิ ใดๆ 

• บอกท่านวา่จะไม่มี ใครเช่ือท่านหรอืท่านจะถูกส่งตวักลับถ้าท่านพยายามจะขอความ
ช่วยเหลือ หรอื

• สอนให้ท่านโกหกเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของผู้คา้มนุษย์

ท่านจะถูกสง่ตัวกลับหรอืไม่ถ้าท่านรายงานเรือ่งการล่วงละเมิด?

มีหลายโครงการที่ปกป้องผู้ที่รายงานเรือ่งการล่วงละเมิด ท่านไม่ควรตอ้งกลัวที่จะขอความ
ช่วยเหลือแม้วา่ท่านอาจมีความกังวลเรือ่งการเข้าเมือง ท่านควรปรกึษากับนักกฎหมายการ
อพยพเข้าเมืองที่ ไม่ ไดท้�างานให้กับนายจ้างของท่าน

ถ้าท่านเช่ือวา่ท่านเป็นเหยื่อของการคา้มนุษย์หรอือาชญากรรมอื่นที่รา้ยแรง รวมถึงการ
ข่มขืนหรอืการลวนลามทางเพศ ท่านอาจไดร้บัสถานะวซ่ีาช่ัวคราวที่แตกตา่งออกไป เช่น  
“T” (ส�าหรบัเหยื่อการคา้มนุษย์) หรอื “U” (ส�าหรบัเหยื่อการคา้มนุษย์หรอือาชญากรรม
รา้ยแรงอื่นๆ ) หรอืมิฉะน้ันอาจไดร้บัอนุญาตให้ยังอยู่ ในสหรฐั ตอ่ไปเป็นการช่ัวคราว การ
แยกชนิดของวซ่ีาช่ัวคราวเช่นน้ีท�าขึน้มาเพื่อปกป้องเหยื่อผู้เคราะห์รา้ย ผู้คนจ�านวนมาก
ในสหรฐั ไม่คุน้เคยกับสถานะวซ่ีาช่ัวคราวประเภท T หรอื U ดงัน้ันท่านอาจจะตอ้งบอกให้
คนที่ช่วยเหลือท่านทราบ
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ข้อแนะน�า: เก็บบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดเก่ียวกับค�าวจิารณ์และ/หรอืการกระท�าท่ี
ไม่เหมาะสมของนายจ้างของท่าน และเขียนช่ือและหมายเลขโทรศพัท์ของพยานท่ี
มี ไวด้้วย



มีบรกิารอะไรบ้างให้กับเหย่ือของการค้ามนุษย์?

• เหยื่อการคา้มนุษย์ ในสหรฐั อาจไดร้บัสิทธิประโยชน์ บรกิาร และการผ่อนผันเรือ่ง
การเข้าเมืองภายใต้ โครงการของรฐับาลกลางหรอืของรฐั มีองคก์รหลายแห่งที่สามารถ
ช่วยท่านให้เข้าถึงบรกิารเหล่าน้ีซ่ึงรวมถึงการรกัษาพยาบาล การรกัษาฟัน การดแูล
สุขภาพจิต ที่อยู่อาศัย ความช่วยเหลือดา้นกฎหมายส�าหรบัการเข้าเมืองและความช่วย
เหลือดา้นกฎหมายอื่นๆ ความช่วยเหลือเรือ่งการจ้างงาน และสวสัดกิารสาธารณะอื่นๆ
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ข้อแนะน�า: เป็นความคิดท่ีดีท่ีท่านจะบันทึกการท�างานตลอดเวลาท่ีท่านท�างานอยู่
เป็นลายลักษณ์อักษร น�าสมุดมาจดบันทึกวนัและช่ัวโมงท�างานท่ีท่านท�าทัง้หมด ค่า
จ้างท่ีได้รบั วนัท่ี ได้รบัค่าจ้าง การหักเงินใดๆ จากค่าจ้างของท่านและเหตุผลของการ
หักเงินน้ันๆ

วนัท่ี งานท่ีท�า จ�านวนช่ัวโมง ค่าจ้างท่ีได้รบั

เวลาเริม่งาน: _________________

เวลาเสรจ็งาน: ________________

รวมทัง้หมด: _________________

เวลาเริม่งาน: _________________

เวลาเสรจ็งาน: ________________

รวมทัง้หมด: _________________

ตัวอย่างเอกสารบันทึกการท�างานรายสปัดาห์
พนักงาน: หัวหน้างาน:
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เข้าชมเวบ็ไซต์เหล่าน้ีเพ่ือหาข้อมูลเพ่ิม
เติมเก่ียวกับ:
(เวบ็ไซตเ์หล่าน้ีเป็นภาษาอังกฤษ)

• ขัน้ตอนในการขอวซ่ีาและวซ่ีาสหรฐั ของท่าน usvisas.state.gov  

• การคา้มนุษย์: www.state.gov/j/tip

• วซ่ีาประเภท J-1 ผู้เข้ารว่มโครงการแลกเปลี่ยน: j1visa.state.gov

• ความเสมอภาคและสิทธิของท่านที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ในการท�างานเพราะเชือ้ชาต ิ
สีผิว ศาสนา เพศ (รวมถึงการตัง้ครรภ์) ประเทศที่ก�าเนิด อายุ (40 ปีหรอืมากกวา่) 
ความพิการหรอืข้อมูลทางพันธุกรรม และท่านจะรอ้งเรยีนเรือ่งการเลือกปฏิบัติ ไดท้ี่: 
www.eeoc.gov

• สิทธิของท่านในการท�างานในสถานที่ที่ปลอดภัย หรอืถ้าท่านคดิวา่งานของท่านไม่
ปลอดภัยและตอ้งการให้มีการตรวจสอบ: www.osha.gov

• วธิีการที่จะไดร้บัคา่จ้างที่คา้งจ่ายจากนายจ้างของท่าน: webapps.dol.gov/wow

• สิทธิของท่านที่จะไดร้บัคา่จ้างอย่างเป็นธรรม รวมถึงวธิีการยื่นเรือ่งรอ้งเรยีนเกี่ยวกับ
คา่จ้าง: www.dol.gov/WHD/immigration

• สิทธิของท่านที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัตเิพราะสถานภาพการเป็นพลเมืองของท่านและ
การยื่นเรือ่งรอ้งเรยีนเกี่ยวกับการถูกเลือกปฏิบัตอิย่างไม่เป็นธรรม:  
www.justice.gov/crt/filing-charge

• สิทธิของท่านที่จะเข้ารว่มกับคนงานอื่นๆ เพื่อขอให้ปรบัปรงุคา่จ้างหรอืสภาพการ
ท�างานของท่าน รวมถึงการยื่นข้อกล่าวหา: www.nlrb.gov

• สิทธิ ภาระผูกพัน และข้อยกเวน้ในการประกันสุขภาพของท่าน:  
localhelp.healthcare.gov



เอกสารน้ีจัดท�าขึน้ตามมาตรา 202 ของกฎหมาย William Wilberforce Trafficking 
Victims Protection Reauthorization Act ฉบับปี 2008 รฐับัญญัติ 110-457


