You may file a wage claim or report
retaliation with the Office of Wage
Standards in person, by mail, online, or
on the MyLA 311 app.

Know your employment information.
Employer name, address, and phone number
You have the right to file wage and paid sick
leave claims if you work at least two hours in a
week in the City of Los Angeles regardless of
your immigration status.

Know Your Rights!
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Employers with 26 or more Employees:

Minimum Wage Rate
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การลาป่วยโดยได้ร ับการจ่ายค่าแรง
้ ไป : 7/1/16
นายจ้างทีม
่ พ
ี น ักงาน 26 คนขึน
นายจ้างทีม
่ พ
ี น ักงานไม่เกิน 25 คน : 7/1/17
การบรรทุกด้านหน้า : อย่างน ้อย 48 ชัว่ โมง/ปี หรือ
เวลาสะสม : 1 ชัว่ โมงสาหรับการทางานทุก ๆ 30
ชัว่ โมง
เวลาสะสมและเวลาทีไ่ ม่ได ้ใช ้สาหรับการลาป่ วยทีไ่ ด ้รับ
การจ่ายค่าแรงจะต ้อง ยกยอดไปรวม กับปี ต่อไปและ
อาจนามาใช ้ได ้ไม่เกิน 72 ชัว่ โมง

ตองค
ำนึงถึงกำรเข้ำเมือง
้
เฝ้าติดตามจานวนชว่ ั โมงการทางานของคุณ
โดยเริม
่ ด ้วยวันที่ เวลาทีเ่ ริม
่ ทางาน และเวลาทีย
่ ุตก
ิ าร
ทางาน
เก็บหล ักฐานการจ่ายเงินของคุณ
เช่น สาเนาหางเช็คจ่ายเงิน ใบแจ ้งยอดเงินฝากจาก
ธนาคาร บัญชีเงินสด ฯลฯ ...
ทราบข้อมูลการจ้างงานของคุณ
่ นายจ ้าง ทีอ
ชือ
่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

!

For more information, please contact
the Office of Wage Standards:

Keep track of your work hours.
Date, Start Time, and End Time

Paid Sick Leave
7/1/20

1149 S. Broadway, Suite 300
Los Angeles, CA 90015

Keep records of your pay.
Copy of paycheck stubs, bank statements, cash
ledgers, etc...

7/1/19

1-844-WAGESLA (924-3752)

Employers with 26 or more Employees: 7/1/16
Employers with 25 or fewer Employees: 7/1/17
7/1/18

http://wagesla.lacity.org

Front-Loading: At least 48 hours/year; OR
Accrual: 1 hour for every 30 hours of work
7/1/17

คุณมีสิทธิยน
ื่ ข้อเรียกรองสิ
ทธิสำหรับคำแรงและกำรลำ
้
่
ป่วยโดยไดรั
ำแรงหำกคุ
ณทำงำนอย่ำงน้อย
้ บกำรจำยค
่
่
สองชั่วโมงในสั ปดำหหนึ
์ ่งในนครลอสแอนเจลิสโดยไม่

wagesla@lacity.org

Accrued and unused paid sick leave must carry
over to the following year and may be capped at
a minimum of 72 hours.
7/1/16

นายจ้างทีม
่ พ
ี น ักงานไม่เกิน 25 คน และบริษ ัททีไ่ ม่หว ังผล
้ ไปซึง่ ได้ร ับการอนุม ัติแล้ว :
กาไรทีม
่ พ
ี น ักงาน 26 คนขึน

การเพิม
่ ค่าแรงของนครลอสแอนเจลิส

!

ิ ธิของคุณ !
ทราบสท

้ ไป :
นายจ้างทีม
่ พ
ี น ักงาน 26 คนขึน

As a covered entity under Title II of the Americans with Disabilities Act, the City of Los Angeles does
not discriminate on the basis of disability and, upon request, will provide reasonable accommodation
to ensure equal access to its programs, services, and activities.

อ ัตราค่าจ้างขนต
ั้ า
่

สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมโปรดติดต่อสานั กงาน
มาตรฐานค่าแรงงาน
(Office of Wage Standards):
1149 S. Broadway, Suite 300
Los Angeles, CA 90015
1-844-WAGESLA (924-3752)
http://wagesla.lacity.org
wagesla@lacity.org

คุณสำมำรถยืน
่ กำรเรียกรองสิ
ทธิคำจ
้
่ ้ำงหรือรำยงำนกำร
ตอบโต้กับสำนักงำนมำตรฐำนคำแรงงำน
(Office of
่
Wage Standards) ดวยตั
ว
เอง,
โดยส
งรำยงำนทำง
้
่
ไปรษณีย,์ ทำงออนไลน์ หรือในแอป MyLA 311

ขณะทีอ
่ ต
ั ลักษณได
่ งที่ 2 ของประมวลกฎหมำยวำด
พพลภำพของชำว
์ รั
้ บกำรครอบคลุมภำยใตชื
้ ่อเรือ
่ วยกำรทุ
้
อเมริกน
ั (Title II of the Americans with Disabilities Act) นครลอสแอนเจลิสไมมี
ั ต
ิ ำมพืน
้ ฐำน
่ กำรเลือกปฏิบต
ของกำรทุพพลภำพ และจะให้เหตุผลกำรตกลงกันเพือ
่ ให้มัน
่ ใจในควำมเสมอภำคของเขำถึ
้ งโครงกำร กำรบริกำร
และกิจกรรมตำง
ๆ
่

