Quy Định về Lương Tối Thiểu ở Santa Clara
Các Nhân Viên ở Santa Clara – Biết các Quyền của Mình
Bắt đầu Ngày 01 Tháng Giêng Năm 2018 , các nhân viên làm việc ít nhất (2) giờ trở
lên trong một tuần cho một hãng sở trong vùng Santa Clara có quyền được trả mức
lương $13.00 một giờ
Hãng sở nào kỳ thị hoặc có hành động bất lợi đối với một nhân viên vì đã hành xử các
quyền của họ theo Quy Định là phạm pháp
Các nhân viên trong vùng được hưởng quyền này bất kể đến tình trạng di trú

Bạn phải làm gì nếu không được trả $13.00 một giờ?
Nếu bạn tin rằng mình không được trả mức lương $13.00 một giờ, hãy liên lạc với:
Office of Equality Assurance
200 East Santa Clara Street, Fifth Floor
San Jose CA 95113
Điện thoại: 408-535-8430
E-mail: mywage@sanjoseca.gov
Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp:
Tên, địa chỉ gửi thư và số điện thoại của bạn
Tên, địa chỉ và số điện thoại của công ty nơi bạn làm việc
Tên quản lý hoặc chủ nhân
Loại công việc mà bạn làm
Bạn được trả lương như thế nào và khi nào (thí dụ: tiền mặt hoặc chi phiếu, mỗi tuần)
Bất cứ thông tin nào khác mà bạn có thể cung cấp như bản sao các cuống phiếu lương,
hồ sơ cá nhân về số giờ làm hoặc thông tin khác về các thực thi trả lương của hãng sở
đều hữu ích.
Mọi dịch vụ đều miễn phí và bảo mật. Xin nhớ rằng hãng sở của bạn không thể
sa thải bạn hoặc kỳ thị dưới bất cứ hình thức nào vì bạn đã nộp đơn than phiền lên
Phòng Đảm Bảo Bình Đẳng.
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