-HÃY ĐĂNG BÀI NÀY NHỮNG NƠI NHÂN VIÊN CÓ THỂ ĐỌC MỘT CÁCH DỄ DÀNG-VI PHẠM SẼ BỊ PHẠT-

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC
Mức lương tối thiểu

$ 15.00 mỗi giờ
Mức lương tối thiểu MILPITAS
Ngày hiệu lực: ngày 1 tháng 7 năm 2019
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, tất cả chủ nhân phải tuân theo yêu cầu về
giấy phép kinh doanh của Milpitas hoặc người duy trì cơ sở kinh doanh tại
Milpitas phải trả cho mỗi nhân viên ai làm ít nhất hai (2) giờ làm việc mỗi tuần
trong Milpitas tiền lương không dưới $15.00 USD mỗi giờ.
Mức lương được quy định trong Pháp lệnh Tiền lương Tối thiểu của Milpitas áp
dụng cho người lớn và trẻ em dưới vị thành niên làm việc hai (2) tiếng đồng hồ
mỗi tuần (không kể tiền tips). Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, và hàng năm
sau đó, Thành phố sẽ điều chỉnh mức lương tối thiểu dựa trên Chỉ số giá tiêu dùng
tại vùng Bay Area do Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố.
Theo Pháp lệnh, người lao động khẳng định quyền được hưởng mức lương tối
thiểu của Thành phố sẽ được bảo vệ từ sự trả thù. Nhân viên có thể nộp đơn kiện
dân sự với những người vi phạm Pháp lệnh hoặc có thể nộp đơn khiếu nại với
Thành phố Milpitas. Thành phố sẽ điều tra những vi phạm có thể xảy ra, sẽ có
quyền truy cập hồ sơ lương bổng, và sẽ bắt buộc người vi phạm tiền lương tối thiểu
phải khôi phục nhân viên, thanh toán tiền lương để trả lại cho người lao động và
người vi phạm sẽ bị phạt.
Nếu bạn có thắc mắc, cần thêm thông tin, hoặc tin rằng bạn không được trả lương
chính xác, xin vui lòng liên hệ với nhà tuyển dụng của bạn hoặc City of Milpitas
tại:
Thành phố Milpitas
455 E. Calaveras Blvd
Milpitas, CA 95035
(408) 586-3058
Email: econdev@ci.milpitas.ca.gov

