
حداقل دستمزد طبق

مقررات شهرداری

حقوق مر پرداخت

خصی استعالجی

(PSL) 

تعویق

مطالبات

،  کارمندی که داخل 2016جوالی  1با قابلیت اجرا از تاریخ 

شهر لس آنجلس حداقل دو ساعت در هفتۀ خاص کار کرده است 

حق دارد  مزایای لس آنجلس حداقل دستمزد و مرخصی دوران 

نماید. کسب بیماری  را
دو روش برای ارائه  پرداخت حقوق مرخصی استعالجی:

 ساعت اعطا می شود،  یــا  48(   ساالنه 1

پرداخت حقوق مرخصی استعالجی در ازای هر  (PSL)(   یک ساعت 2

 ساعت کار انجام شده  30

حقوق مرخصی استعالجی تعلق گرفته و استفاده نشده باید  (PSL)پرداخت 

ساعت محدود  72به سال بعد انتقال داده شود و می تواند به میزان حداقل 

گردد.
تاریخ  کارمند یا بیشتر ، باید  26، کارفرمایان دارای 2016جوالی  1در

مزایای لس آنجلس حداقل دستمزد و پرداخت حقوق مرخصی استعالجی را 
کارمند یا کمتر از آن هستند باید از  25فراهم کنند.  کارفرمایان دارای 

ی این مقررات را مراعات نمایند.  بعضی شرکت ها 2017جوالی  1تاریخ 
کارمند یا بیشتر ممکن است بتوانند در صورت  26غیر انتفاعی دارای 

 تصویب،  واجد شرایط  تعویق  در برنامه حداقل مقدار دستمزد  گردند. 

شما می توانید جهت  ارائه رسمی  مطالبه دستمزد  یا  مطالبۀ پرداخت 
 Office ofحقوق مرخصی استعالجی  یا  جهت گزارش  تالفی جویی،  به  

Wage Standards    شخصاً  یا از طریق پست  یا آنالین  یا  توسط
رجوع  نمایید.    MyLA 311اپلیکیشن  

آنجلس در مورد حداقل دستمزد و برگه اطالعات لس

 پرداخت حقوق مرخصی استعالجی

کارمند یا  26کارفرمایان دارای 

 بیشتر

کارمند یا کمتر 25کارفرمایان دارای 

 26یا شرکت های غیر انتفاعی دارای 
کارمند یا بیشتر، که تصویب شده اند 

 نرخ معوق شده بپردازند

 معوق

 

برای آگاھی بیشتر با  Office of Wage Standards   تماس حاصل نمایید

 س آنجلس موسسه ای تحت پوشش عنوان دوم قانون آمریکاییان از کارافتاده می باشد، بهاز آنجا که شهر ل

 برنامه ها ، خدمات ، و فعالیت های آن فراهم می نماید. های معقول برای تضمین دسترسی  یکسان  به قائل نمی شود و  در صورت تقاضا ،  یاوری تبعیض سبب ازکارافتادگی  


