
Know Your Rights! 
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. 

Keep track of your work hours. 

Date, Start Time, and End Time 

Keep records of your pay. 

Copy of paycheck stubs, bank statements, cash 

ledgers, etc... 

Know your employment information. 

Employer name, address, and phone number 

! 
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. 

 Minimum Wage Rate 

 Paid Sick Leave 

Employers with 26 or more Employees: 

 

 

 

Employers with 25 or fewer Employees and approved 
Non-Profit Corporations with 26 or more Employees: 

7/1/16 7/1/17 7/1/18 7/1/19 7/1/20 

$10.50 $12.00 $13.25 $14.25 $15.00 

Employers with 26 or more Employees: 7/1/16 

Employers with 25 or fewer Employees: 7/1/17 

Front-Loading: At least 48 hours/year; OR 

Accrual: 1 hour for every 30 hours of work 

Accrued and unused paid sick leave must carry 

over to the following year and may be capped at 

a minimum of 72 hours.  

7/1/17 7/1/18 7/1/19 7/1/20 7/1/21 

$10.50 $12.00 $13.25 $14.25 $15.00 

For more information, please contact 
the 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 

 

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. 

ทราบสทิธขิองคณุ ! 
คุณมสิีทธยิืน่ข้อเรยีกร้องสิทธสิ ำหรบัคำ่แรงและกำรลำ
ป่วยโดยไดร้บักำรจำ่ยคำ่แรงหำกคุณท ำงำนอย่ำงน้อย
สองชั่วโมงในสัปดำหห์น่ึงในนครลอสแอนเจลสิโดยไม่
ตอ้งค ำนึงถงึกำรเข้ำเมอืง 

เฝ้าตดิตามจ านวนช ัว่โมงการท างานของคุณ  

โดยเริม่ดว้ยวนัที ่เวลาทีเ่ริม่ท างาน และเวลาทียุ่ตกิาร
ท างาน  

เก็บหลกัฐานการจา่ยเงนิของคณุ 

เชน่ ส าเนาหางเช็คจา่ยเงนิ ใบแจง้ยอดเงนิฝากจาก
ธนาคาร บัญชเีงนิสด ฯลฯ ...  

ทราบขอ้มูลการจา้งงานของคณุ   

ชือ่นายจา้ง ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์ 

! คุณสำมำรถยืน่กำรเรยีกร้องสิทธคิำ่จ้ำงหรอืรำยงำนกำร
ตอบโต้กบัส ำนกังำนมำตรฐำนคำ่แรงงำน  (Office of 

Wage Standards) ด้วยตวัเอง,  โดยส่งรำยงำนทำง
ไปรษณีย,์  ทำงออนไลน ์ หรอืในแอป  MyLA 311 

 อตัราคา่จา้งข ัน้ต า่    

 การลาป่วยโดยไดร้บัการจา่ยคา่แรง  

นายจา้งทีม่พีนกังาน 26 คนขึน้ไป :  

 

 
นายจา้งทีม่พีนกังานไมเ่กนิ 25 คน และบรษิทัทีไ่มห่วงัผล
ก าไรทีม่พีนกังาน 26 คนขึน้ไปซึง่ไดร้บัการอนุมตัแิลว้ :  

7/1/16 7/1/17 7/1/18 7/1/19 7/1/20 

$10.50 $12.00 $13.25 $14.25 $15.00 

นายจา้งทีม่พีนกังาน 26 คนขึน้ไป : 7/1/16 
นายจา้งทีม่พีนกังานไมเ่กนิ 25 คน : 7/1/17 

การบรรทกุดา้นหนา้ : อยา่งนอ้ย 48 ชัว่โมง/ปี หรอื 
เวลาสะสม : 1 ชัว่โมงส าหรับการท างานทกุ ๆ 30 
ชัว่โมง 

เวลาสะสมและเวลาทีไ่มไ่ดใ้ชส้ าหรับการลาป่วยทีไ่ดรั้บ
การจ่ายคา่แรงจะตอ้ง ยกยอดไปรวม กับปีตอ่ไปและ 

อาจน ามาใชไ้ดไ้มเ่กนิ 72 ชัว่โมง 

7/1/17 7/1/18 7/1/19 7/1/20 7/1/21 

$10.50 $12.00 $13.25 $14.25 $15.00 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิโปรดตดิตอ่ส านักงาน

มาตรฐานคา่แรงงาน  

(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 

 

ขณะทีอ่ตัลกัษณไ์ดร้บักำรครอบคลุมภำยใตช้ื่อเรือ่งที ่ 2  ของประมวลกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรทุพพลภำพของชำว
อเมรกินั  (Title II of the Americans with Disabilities Act)  นครลอสแอนเจลสิไมม่กีำรเลอืกปฏบิตัติำมพืน้ฐำน
ของกำรทุพพลภำพ  และจะให้เหตุผลกำรตกลงกนัเพือ่ให้มัน่ใจในควำมเสมอภำคของเข้ำถงึโครงกำร  กำรบรกิำร
และกจิกรรมตำ่ง  ๆ  

การเพิม่คา่แรงของนครลอสแอนเจลสิ   


