NẮM VỮNG QUYỀN CỦA BẠN TẠI NƠI LÀM VIỆC
Mức lương Tối thiểu
13,20 USD/giờ

Lương làm thêm giờ
Hầu hết người lao động được hưởng mức lương bằng
1,5 lần mức lương thông thường đối với số giờ làm
thêm vượt quá 40 giờ một tuần

Quyền của Người lao động Tạm thời

Nhân viên có Tiền boa

Nhân viên có tiền boa nhận mức lương 8,80 USD/
giờ với tối thiểu 4,40 USD được boa thêm HOẶC
được chủ sử dụng lao động trả
Số tiền boa mà nhân viên được nhận hoặc do chủ sử
dụng lao động trả sẽ tăng theo mức lương tối thiểu
Nhân viên có tiền boa được đảm bảo quyền lợi
theo các quy định làm thêm giờ
Chủ sử dụng lao động hoặc đại diện của chủ sử
dụng lao động có thể không yêu cầu hoặc cho
phép nhân viên nhận tiền boa, dù là theo cách trực
tiếp hay gián tiếp

•
Người lao động tạm thời có quyền:
•
Không bị phân biệt đối xử bởi CẢ công
ty mà họ làm việc lẫn chủ sử dụng lao
động chính
•
Được tham gia các khóa đào tạo về an
toàn giống hoặc tương đương như đối
với các nhân viên không thuộc diện lao
động tạm thời của chủ sử dụng lao
động chính
•
Mức lương tối thiểu

•
•
•

Bạn Được Đối xử Bình đẳng tại Nơi làm việc trên Cơ sở:
• Chủng tộc
• Màu da
• Nguồn gốc
dân tộc
• Tôn giáo

• Tình trạng gia đình
• Tình trạng hôn nhân
• Hoạt động chính trị
(bên ngoài công việc)
• Đặc điểm di truyền
bẩm sinh

•
•
•
•

Giới tính
Tình trạng khuyết tật
Tình trạng quân sự
Tình trạng mang thai

Quyền nhận Bồi thường dành cho Người lao động
Trong quá trình làm việc, nếu bị thương:
Bạn sẽ được hưởng bảo hiểm bồi thường dành cho người lao động, ngay cả
khi bạn bị trả lương “chui” hoặc “ngoài sổ sách”. Nếu bạn mắc COVID-19 tại
nơi làm việc, bạn sẽ được hưởng khoản bồi thường dành cho người lao động.
Bạn cần hoàn thành Đơn Yêu cầu Bồi thường Dành cho Người lao động
hoặc nộp mẫu C-3 thông qua chủ sử dụng lao động hoặc nhận hỗ trợ từ
Đường dây nóng của Trung tâm Hỗ trợ Người lao động của WNYCOSH
theo số (716) 206-3550.

• Tình trạng nạn nhân
bạo lực gia đình
• Xu hướng tính dục
• Thành viên nghiệp
đoàn
• Hoạt động giải trí
(bên ngoài công việc)

Trợ cấp thất nghiệp
Những người lao động tại
tiểu bang New York sẽ
được hưởng trợ cấp thất
nghiệp nếu làm việc đủ 6
tháng trước khi mất việc.
Do ảnh hưởng của đại
dịch COVID-19, người lao
động có thể được hưởng
thêm một số phúc lợi khác.
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Nghỉ Ốm Có Lương NYS
•
•
•

Doanh nghiệp có từ 5-99 nhân viên phải cho phép
nhân viên được hưởng 5 ngày nghỉ ốm có lương
mỗi năm
Doanh nghiệp có từ 99 nhân viên trở lên phải cho
phép nhân viên được hưởng 7 ngày nghỉ ốm có
lương mỗi năm
Đối với doanh nghiệp có dưới 4 nhân viên, chủ sử
dụng lao động phải cho phép nhân viên được
hưởng ít nhất 5 ngày nghỉ ốm không lương
Chủ sử dụng lao động không được phép tự ý chấm
dứt hợp đồng hoặc xử phạt người lao động vì lý do
nghỉ ốm, bao gồm cả nghỉ ốm vì mắc bệnh hoặc bị
cách ly do đại dịch COVID-19.

Trách nhiệm theo Đạo luật Đảm bảo Sức
khỏe và Quyền lợi Thiết yếu dành cho
Chủ sử dụng lao động ở tiểu bang New
York (NYS Hero Act)
Căn cứ theo đạo luật trên, chủ sử dụng lao
động phải:
•
Lên kế hoạch ứng phó với các bệnh lây
truyền qua đường không khí
•
Ban hành bản sao của kế hoạch đó bằng
ngôn ngữ mà toàn thể nhân viên có thể
hiểu được
•
Chủ sử dụng lao động điều hành doanh
nghiệp có từ 10 nhân viên trở lên phải
thành lập ủy ban sức khỏe và an toàn
theo hướng dẫn cụ thể của Tiểu Bang
Nếu bạn cần Thiết bị Bảo hộ Cá nhân (PPE),
chủ sử dụng lao động có trách nhiệm cấp cho
bạn thiết bị phù hợp để phục vụ công việc

Quyền Được Làm việc Trong Một Môi trường An toàn và Lành mạnh
Căn cứ theo luật sức khỏe và an toàn của Hoa Kỳ, bạn có quyền:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Được đào tạo bằng ngôn ngữ mà bạn hiểu được
Làm việc trong một môi trường an toàn và không tồn tại các mối nguy hiểm đã được ghi nhận
Nêu lên những lo ngại về sức khỏe và an toàn với người giám sát trực tiếp
Nộp đơn khiếu nại lên OSHA để báo cáo các tình trạng không an toàn hoặc không lành mạnh
Từ chối thực hiện một nhiệm vụ mà bạn cho là có thể khiến mình gặp nguy hiểm ngay lập tức
Nhận biết các mối nguy hiểm tại nơi làm việc
Không bị phân biệt đối xử (bị sa thải, giao một công việc tồi tệ hơn, v.v.) khi báo cáo các rủi ro về
an toàn (Biện pháp Bảo vệ Người tố giác)
Truy cập vào hồ sơ và kết quả kiểm tra sức khỏe để giám sát xem liệu môi trường mà bạn đang
làm việc có chứa các thành phần nguy hại hay không
Tiếp cận thông tin về các loại chấn thương và bệnh tật có thể xảy ra tại nơi làm việc

Bảo vệ Người tố giác
Việc xử phạt hoặc sa thải một nhân viên vì họ đã điền hoặc gửi đơn khiếu nại lên cơ quan chính phủ
là bất hợp pháp
Cchủ sử dụng lao động không được phép tự ý xử phạt người lao động khi họ gửi khiếu nại lên cơ
quan chính phủ một cách thiện chí
Chủ sử dụng lao động sẽ phải chịu trách nhiệm nếu thực hiện các hành vi trả thù như sau:
Sa thải
Đưa vào danh sách đen
Cách chức
Từ chối trả lương làm thêm giờ/thăng chức
Từ chối tuyển/tuyển lại
Uy hiếp

•
•
•
•
•
•

Đe dọa
Giảm lương
Giảm giờ
Kỷ luật
Từ chối quyền lợi
Phân công lại công việc làm ảnh hưởng
đến cơ hội thăng tiến

2495 Main Street • Suite 438 • Bu alo, NY 14214 • WNYCOSH.ORG• Đường dây nóng: (716) 206-3550

ff

•
•
•
•
•
•

