HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP
QUYỀN CỦA BẠN
HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP LÀ GÌ?
Hoạt động phối hợp diễn ra khi một hoặc nhiều đồng nghiệp gặp gỡ nhau để bàn luận và/hoặc ủng hộ những thay
đổi tại nơi làm việc. Hoạt động phối hợp có thể bao gồm việc báo cáo các điều kiện làm việc không an toàn hoặc các
hành vi vi phạm pháp luật cho chính quyền tiểu bang hoặc liên bang. Ngay cả những người lao động hoạt động đơn
lẻ cũng có thể tham gia vào một hoạt động phối hợp nếu đó là vì lợi ích chung của mọi người.

VÍ DỤ VỀ HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP
• Hoạt động phối hợp có thể là việc thảo luận với
đồng nghiệp về tiền lương, phúc lợi hoặc điều kiện
làm việc của bạn.
• Hoạt động phối hợp có thể là biểu tình, đình công
hoặc nộp đơn kiến nghị để đấu tranh cho số giờ làm
việc tốt hơn.
• Hoạt động phối hợp bao gồm một nhóm nhân viên
từ chối làm việc trong điều kiện không an toàn hoặc
bàn luận công khai về mức lương và phúc lợi.
• Hoạt động phối hợp cũng là việc cùng với các đồng
nghiệp (thậm chí là trên mạng xã hội) nói chuyện
trực tiếp với chủ sử dụng lao động, chính quyền
hoặc với các cơ quan truyền thông về các vấn đề
tại nơi làm việc của bạn.

• Một nhóm công nhân làm việc tại cửa hàng Nhôm
nghỉ việc vì môi trường làm việc trong cửa hàng quá
lạnh.
• Một nhóm tài xế xe tải từ chối lái một chiếc xe tải
không an toàn.
• Năm đồng nghiệp thảo luận về các điều khoản và
điều kiện lao động của họ trên Facebook, trong đó có
vấn đề về hiệu suất công việc và cấp bậc nhân sự.
• Thảo luận với đồng nghiệp về mức lương hoặc mối lo
ngại của bạn về mức lương.
• Rủ đồng nghiệp cùng bỏ việc nhằm phản đối một
chính sách bất công và chia sẻ thông tin này với các
phóng viên.
• Từ chối tiết lộ tên của những người lao động đã ký
đơn phản đối ban lãnh đạo.

Chủ sử dụng lao động sẽ không thể xử phạt bạn vì lý
do bạn đã tham gia các hoạt động được bảo vệ, trừ
khi bạn có hành vi lạm dụng.

ĐÂU KHÔNG PHẢI LÀ HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP?
Có một số trường hợp hành động của bạn không thuộc phạm vi của Đạo luật Quốc gia về Quan hệ Lao động (NLRA).
Các hành động này có thể bao gồm:
•
•
•
•

Kêu ca, phàn nàn về ông chủ của bạn
Hành động vì lợi ích của bản thân
Hành động khi các đồng nghiệp của bạn từ chối làm
như vậy
Cảm xúc bộc phát gây rối nơi làm việc

Tiếng Việt

•
•

Dùng mạng xã hội để nhục mạ ông chủ của bạn
Hành vi lăng mạ người giám sát hoặc đồng nghiệp,
ví dụ như chửi thề hoặc bạo lực.
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Điều ông chủ của bạn không thể làm
Nếu bạn hoặc đồng nghiệp của bạn tìm cách đấu tranh đòi quyền lợi, hãy trao đổi trực tiếp với ông chủ
của bạn về những vấn đề thiếu an toàn, hoặc điều kiện làm việc hiện tại;
SẼ LÀ BẤT HỢP PHÁP NẾU ÔNG CHỦ CỦA BẠN CỐ TÌNH TRẢ THÙ BẠN BẰNG CÁCH:
• Giáng chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc sa thải bạn
• Tự ý thay đổi lịch làm việc của bạn
• Cắt giảm lương hoặc phúc lợi của bạn; từ chối trả lương làm thêm giờ hoặc thăng chức
• Quấy rối, uy hiếp, đe dọa hoặc kỷ luật bạn một cách bất công
• Cấm bạn trao đổi với đồng nghiệp về mối lo ngại của mình

Điều bạn có thể làm
Nếu bạn cho rằng quyền lợi của mình bị xâm phạm, bạn nên liên hệ với Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Lao động
(NLRB). Thông thường, bạn sẽ có sáu tháng để báo cáo vi phạm. Bạn có thể trao đổi trực tiếp với NLRB mà không
cần thông qua chủ sử dụng lao động, nghiệp đoàn hoặc bất kỳ đồng nghiệp nào khác. Bạn phải nộp đơn cáo buộc
chủ sử dụng lao động hoặc nghiệp đoàn thì mới có thể bắt đầu quy trình điều tra. Bất kỳ ai cũng có thể nộp đơn cáo
buộc, ngay cả khi nhằm mục đích tố cáo một đồng nghiệp khác. Nếu bạn cho rằng có thể có một vụ việc, hãy liên hệ
với văn phòng khu vực tại Buﬀalo. Hành vi của chủ sử dụng lao động hoặc nghiệp đoàn tìm cách trả thù người lao
động vì họ đã nộp đơn tố cáo hoặc tham gia vào các hoạt động NLRNB là việc làm bất hợp pháp.

Luật Liên Bang

Luật Tiểu Bang

Nếu NLRB xác định rằng quyền lợi của bạn bị xâm phạm,
NLRB có quyền thực thi mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo
vệ bạn. NLRB có thể yêu cầu chủ sử dụng lao động phải ký
lại hợp đồng với nhân viên mà họ đã sa thải, đồng thời chi
trả tiền lương và phúc lợi đã mất cho người lao động đó.
NLRB cũng có thể yêu cầu chủ sử dụng lao động hoặc
nghiệp đoàn chấm dứt các hành vi vi phạm pháp luật, đồng
thời thông báo cho người lao động về các quyền của họ.

New York đã ban hành các đạo luật nhằm tăng cường
các biện pháp bảo vệ của NLRA đối với một số nhóm lao
động, bao gồm cả công nhân nông trại. Tùy vào từng
loại hình khiếu nại, bạn có thể sẽ phải liên hệ với Sở Lao
động hoặc Bộ phận Phụ trách Nhân quyền của tiểu bang
New York thay vì NLRB để được giải quyết nhanh hơn.

Đối Tượng Nào Không Được Bảo Vệ?
Nhà thầu độc lập không thuộc diện được bảo vệ. Ngoài ra, những đối tượng là người giúp việc gia đình và nhân
viên chăm sóc sức khỏe tại nhà cũng có thể không được bảo vệ, tùy theo cách thức họ được thuê mướn. Nếu bạn
băn khoăn liệu mình có được NLRA bảo vệ hay không, hãy gọi đến Trung tâm Hỗ trợ Người lao động WNYCOSH
theo số 716-206-3550 để được trợ giúp.

Bạn Nên Liên Hệ Với Ai Nếu Gặp Vấn đề
Văn phòng NLRB tại Buffalo
130 S. Elmwood Ave, Ste 630
Buﬀalo, NY 14202
Đường dây hỗ trợ miễn phí:
1-844-762-6572
www.nlrb.gov/region/buﬀalo
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1-877-466-9757
www.labor.ny.gov/secure/
contact/form.asp?subject=9
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2495 Main St., Ste 438
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