ເມືອງມິນນີແອໂພລິສ

ແຈ້ງການເຖິງລູກຈ້າງທຸກຄົນ
ສິດທິດ້ານແຮງງານ ແລະ ການຈ້າງງານໃນເມືອງມິນນ
 ີແອໂພລສ
ິ

ການເພີ່ມຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕໍ່າຕາມກຳນົດເວລາ

ມັງກ 1, 2018
ກ�ລະກົດ 1, 2018
ກ�ລະກົດ 1, 2019

ລູກຈ�າງ 100 ຄົນ
ຫຼື ໜ�ອຍກວ�ານັນ
້

ລູກຈ�າງຫຼາຍກວ�າ
100 ຄົນ

ທຸລະກິດຂະໜາດນ�ອຍ

ທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ�

—

$10.00
$11.25
$12.25
$13.25
$14.25

$10.25

ກ�ລະກົດ 1, 2023

$11.00
$11.75
$12.50
$13.50
$14.50

ກ�ລະກົດ 1, 2024

ທຽບເທົ່າກັບທຸລະກິດ*
ຂະໜາດໃຫຍ�

ກ�ລະກົດ 1, 2020
ກ�ລະກົດ 1, 2021
ກ�ລະກົດ 1, 2022

$15.00*

*ຈໍານວນອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ໃນທຸກໆວັນທີ 1 ມັງກອນ ຕໍ່ເນື່ອງກັນມາ.

ເວລາເຈັບປ່ວຍ ແລະ ປອດໄພ
•
•
•
•
•

ເ ວລາເຈັບປ
 ່ວຍ ແ
 ລະ ປອດໄພແມ່ນການເຂົ້າເ ຖິງເພື່ອກ
 ຳນົດເວລາພັກວ
 ຽກສຳລັບ
ຈຸດປະສົງເວລາເຈັບປ
 ່ວຍ ແ
 ລະ ປອດໄພ.
ລູກຈ້າງທຸກປະເພດ ລວມທັງຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກບໍ່ເຕັມເວລາ, ກໍມີສິດເຊັ່ນກັນ.
ເພີ່ມຂຶ້ນໜຶ່ງຊົ່ວໂມງສຳລັບທຸກໆ 30 ວັນທີ່ເຮັດວຽກ, ໂດຍມີຂ
 ີດສູງສຸດ48 ຊົ່ວໂ ມງ
ຕໍ່ປີ 80 ຊົ່ວໂ ມງລວມ (ນຳໃຊ້ຂີດສູງສຸດປະຈຳປີ ແ
 ລະ ໂ ດຍລວມຕິດຕໍ່ກັນ).
ນາຍຈ້າງຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຕອບແທນສຳລັບການໃຊ້ແຮງງານຕາມອັດຕາ
ພື້ນຖານຂອງລູກຈ້າງ, ຍົກເວັ້ນຖ້າເຂົາເ ຈົ້າວ
 ່າຈ້າງລູກຈ້າງໜ້ອຍກວ່າ 6 ຄົນ.
ຊົ່ວໂ ມງເຮັດວ
 ຽກເລີມ
່ ເພີ່ມຂ
 ຶ້ນໃ ນມື້ທີ 1 ຂອງການເຮັດ
 ວຽກ ແ
 ລະ ອາດຈະຖືກໃຊ້
ໃນມື້ທີ 90 ຂອງການຈ້າງງານ.

ເຮັດວຽກ. ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ.
ໄປພ້ອມກັນ.
ຊ່ວຍກັນສ້າງເມືອງມນ
ິ ນແ
ີ ອໂພລສ
ິ 
ໃຫ້ກາຍເປັນຊຸມຊົນໜຶງ່ ທີເ່ ຂັມ
້ ແຂງກວ່າ, 
ປອດໄພກວ່າ ແລະ
ບັນລຸຜນ
ົ ຜະລິດໄດ້ຫາຼ ຍກວ່າ.

ລາຍງານການລະເມີດຕ່າງໆ
ກະລຸນາລາຍງານຂໍມ
້ ນ
ູ ກ່ຽວກັບ 
ການຂູດຮີດຄົນງານໃນເມືອງມນ
ິ ນແ
ີ ອໂພລສ
ິ :
ໂ ທຫາ 311, ຍືນ
່ ການຮອ
້ ງຮຽນທາງອອນລາຍທ່ີ
minimumwage.minneapolismn.gov ຫຼື
sicktimeinfo.minneapolismn.gov ຫຼື
ເຂົາ້ ໄປທີ່ 350 S. Fifth St. (City Hall) Rm. 239

ຫ້າມການແກ້ແຄ້ນ

ເວລາເຈັບປ່ວຍ
•	
ການເຈັບເ ປັນ
•	
ການບາດເຈັບ
•	
ການພັກຜ່ອນທາງການແພດ
•	
ການພັກຟື້ນ
•	
ການນັດໝາຍ

ເວລາປອດໄພ
ເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ປອດໄພ
ການປິດ
ເວລາທີ່ໃຊ້ເບິ່ງແຍງດູແລ ສະຖານທີ່ດແ
ູ ລເບິ່ງແ
 ຍງ
ເວລາພັກວຽກ 
ສະມາຊິກ
ສະມາຊິກຄອບຄົວ
ສໍາລັບການນັດໝາຍເພື່ອ
ເນື່ອງຈາກສະພາບອາກາດ
ຄອບຄົວ
ແກ້ໄຂຄວາມຮຸນແ
 ຮງໃນ
ທີ່ໜາວຈັດ ແລະ ມີພະຍຸ 
ຄອບຄົວ ຫຼື ການຄຸມຄາມ
ຫຼື ກໍລະນີສຸກເສີນ 
ທາງເພດ
ທີ່ບໍ່ຄາດຄດ
ິ

ມັນຜິດກົດໝາຍສຳລັບນາຍຈ້າງໃນການ
ຢັບຢັງ້ , ຂັດຂວາງ ຫຼື ປະຕິເສດການໃຊ້
ສິດທິຕາ່ ງໆທີໄ່ ດ້ຮບ
ັ ການປົກປ້ອງພາຍໃຕ້
ຄຳສັງ່ ວາ່ ດວ
້ ຍຄາ່ ຈາ້ ງຂນ
້ັ ຕາ່ໍ ຫຼື ເວລາເຈັບປວ
່ ຍ
ແລະ ປອດໄພຂອງເມືອງມນ
ິ ນີແອໂພລສ
ິ .

ຕ້ອງສະແດງໂປສເຕີນ
້ ຢ
້ີ ບ
ູ່ ອ
່ ນທລ
່ີ ກ
ູ ຈ້າງສາມາດອາ່ ນໄດ້ຢ
 າ່ ງງ່າຍດາຍ
(ອາດຈະພມ
ິ ໂປສເຕີໃ້ ສ່ເຈ້ຍຂະໜາດ 8 ½” x 11”) 
ມີຄຳຖາມເພີມ
່ ເຕີມບ?ໍ ພວກເຮົາພ້ອມຊວ
່ ຍທາ່ ນ: sicktimeinfo@minneapolismn.gov, minimumwage.minneapolismn.gov ຫຼື ໂທຫາ 311.
ສຳລັບການອຳນວຍຄວາມສະດວກທສ
່ີ ມ
ົ ເຫດສົມຜນ
ົ ຫຼື ຮູບແບບອນ
່ື ກະລຸນາຕດ
ິ ຕ
 ຫ
່ໍ າພະແນກສິດທິພນ
ົ ລະເມືອງຂອງເມືອງມນ
ິ ນແ
ີ ອໂພລສ
ິ ທີເ່ ບີ
612-673-3012. ຄນ
ົ ຫໜ
ູ ວກ ຫຼື ຫູຕງຶ ສາມາດໃຊ້ການບລ
ໍ ກ
ິ ານຖາ່ ຍທອດສຽງເພືອ
່ ໂທຫາ 311 ທີເ່ ບີ 612-673-3000 ໄດ້. 
ຜູໃ້ ຊ້ TTY ກໍສາມາດ ໂທຫາ 612-673-2157 ຫຼື 612-673-2626 ໄດ້. Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu
612-673-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500.

