این اعالمیه را در هر مکان کا ری یا هر کار گاهی در جای چشمگیری نصب کنید.
کسانی که تخطی کنند به آنها جریمه تعلق میگیرد.

اعالمیه رسمی

حد اقل دستمزد لس آنجلس
این نرخ از تاریخ  ١جوالی  ٨١١٢قابل تنفیذ میباشد

ساعتی

$13.25

ساعتی

$12.00

کارفرمایان دارای  ٥٢کارمند یا کمتر

کارفکارفرمایانی که دارای  ٨٢کارمند یا بیشتر هستند

بر اساس «فرمان حد اقل دستمزد لس آنجلس » کار فرمایان موظف می باشند که به کارمندان خود حد اقل نرخ جدیدد را ردرداخدن کدندندد .حدداقدل ندرخ دسدتدمدزد بدراسداس «بدخد
 ١٨١١٢٠فرمان حد اقل دستمزد لس آنجلس »هر سال تعدیل می شود .مصونین ها و تعویق هایی موجود اسن.
کارفرمایان دارای  ٣٧کارمند یا کمتر یا شرکت های تایید
شده غیر انتفاعی دارای  ٣٢کارمند یا بیشتر بایستی نرخ
تعویقی را پرداخت نمایند.

کارفرمایانی که دارای  ٣٢کارمند یا بیشتر هستند

تاریخ اجرا:

$10.50

$12.00

7/1/2017

$12.00

$13.25

7/1/2018

$13.25
$14.25
$15.00

$14.25
$15.00
$15.00

7/1/2019
7/1/2020
7/1/2021

اداره مددرددررات اسددتددانددداردهددای دسددتددمددزد لددس آنددجددلددس )(The Los Angeles Office of Wage Standards Ordinanceبدده دایددره مدددیددریددن قددرار دا دهددا
(Bureau of Contract Administration ),دفتر استانداردهای دستمزد )(Office of Wage Standardsاجازه میدهد که تخطی های احتمالی را رسیدگی کدندنددک مدکدان
کار را بررسی کنندک با کارمندان مصاحبه کنند ک و مدارک مربوط به فهرسن ررداختی را مرور کنند .اداره استانداردهای دستمزد فرمان شهرداری درمورد حد اقل دستمزد را
درموردتخطی از آن را که شامل مواردذیل میباشند تنفیذ میکند اما محدود به نکات زیر نیسن )1 :کوتاهدی ازردرداخدن حدد اقدل دسدتدمدزد لدس آندجدلدسک  )2کدوتداهدی از ردیدروی
نصباعالمیه و شرایط ررداخن دستمزدک و  )3تالفی کردن .قسمن قانون  1...81شهرداری لس آنجلس کارمندان را از هر نوع تبعیض یا تالفدی بدرای کسدب حدردوقشدان جدهدن
دریافن حد اقل دستمزد شهرداری حماین میکند.

مرخصی استعالجی با حقوق در لس آنجلس
آغاز ١ژوئیه ٨١١٠
بر اساس «قانون حداقل دستمزد لس آنجلس»  ،تمامی کارفرمایان مستلزم می باشند که به کارمندان خود مرخصی استعالجی با حروق ارائه نمایند .مرخصی استعالجی با حردوق بده
تمامی کارمندانی که حداقل دو ساعن در طی هفته ای خاص در شهر لس آنجلس برای کارفرمایی کار کرده اند که برای او به مدت  ٠١روز یا بیشتر در طی سال کدار مدی کدندندد
تعلق خواهد گرفن.
مستمری
ارائه حداقل  ٨٢ساعن در ابتدای هر سال اشتغالی ،سال ترویمی ،یا مدت زمان ١٨ماهه؛ یا-
یک ساعن مرخصی استعالجی با حروق برای هر  ٠١ساعن کار

ارائه در آغاز
انباشن

مرخصی استعالجی با حروق انباشته استفاده نشده باید به سال آینده منترل گردد و حد نصاب آن باید حداقل  ٠٨ساعن تعیین گردد؛ ولیکن،
کارفرما مختار اسن تا حد نصاب باالتری را تعیین کند و یا اصالً حد نصابی تعیین نکند.
کارفرما در زمان انفصال کارمند از شغل مستلزم به ارائه حروق بابن روزهای استعالجی استفاده نشده نمی باشد.
اگر کارمندی در طی یک سال از زمان انفصال از شغل مجدداً استخدام گردد ،مرخصی استعالجی با حروق او که سابرا ً انباشته شده باید
بازگردانده شوند.

حد نصاب  ٠٨ساعته
انفصال از اشتغال
بازگرداندن

استفاده
کارمند می تواند از نودمین روز اشتغال از مرخصی استعالجی با حروق استفاده نماید.
کارفرما باید بنا به درخواسن شفاهی یا کتبی کارمند برای بهره مند شدن از مرخصی استعالجی برای خود ،اعضای خانواده ،یا افرادی با نسبن
خونی یا عاطفی به این درخواسن جامه عمل بپوشاند .برای استفاده مشروط از زمان به بخ  ١٨١١٢٠Gاز LAMCرجوع نمایید.

چه زمان
چگونه

استفاده از مرخصی استعالجی ممکن اسن به  ٨٢ساعن در سال محدود باشد.
بخ  ١٢١١٢٠از «قانون شهری لس آنجلس » از کارمندان در برابر هر گونه تبعیض یا انترام گیری بخاطر استفاده از حق خود برای استفاده از مرخصی استعالجی شهر حمدایدن
به عمل می آورد.
برای اطالعات بیشتر ،لطفا ً با دفتر استانداردهای دستمزد با شماره
( ١-٤٩٩WAGESLA- )٤٣٩-٢٥٧٣یا ایمیل wagesla@lacity.orgیا تارنمای wagesla.lacity.orgتماس بگیرید.
از آنجا که شهر لس آنجلس موسسه ای تحن روش

عنوان دوم قانون آمریکاییان از کارافتاده می باشد ،به سبب ازکارافتادگی تبعیض قائل نمی شو د و در صورت تراضا  ،یاوری های معرول برای تضمین دسترسی یکسان به برنامه ها  ،خدمات  ،و فعالین های آن فراهم می نماید.

