
 

 

 اين اعالميه را در هر مکان کا ری يا هر کار گاهی در جای  چشمگيری نصب کنيد.
 کسانی که تخطی کنند به آنها جريمه تعلق ميگيرد.

 اعالميه رسمی

 حد اقل دستمزد لس آنجلس
 قابل تنفيذ ميباشد 2022جوالی  1اين نرخ از تاريخ 

 $16.04ساعتی 
اس  «فرمان حد اقل دستمزد لس آنجلس»بر اساس  راس زد ب م ت رخ دس ل ن داق د. ح ن ن ت ک خش »کار فرمايان موظف می باشند که به کارمندان خود حد اقل نرخ جديد را پرداخ ب
 هر سال تعديل می شود. مصونيت ها و تعويق هايی موجود است.  «فرمان حد اقل دستمزد لس آنجلس ٠٢/١٨٧

 

س   ل ج س آن زد ل م ت ای  دس دارده ان ت ررات اس ق ا  (The Los Angeles Office of Wage Standards Ordinance)اداره م رار دا ده ت ق ري دي ره م ه  داي  ب
 (Bureau of Contract Administration ),   دفتر استانداردهای دستمزد(Office of Wage Standards)  ان ک اجازه ميدهد که  تخطی های احتمالی را رسيدگی  کنند, م

داری  درمورد حد اقل دستمزد را شهرکار را بررسی کنند, با کارمندان  مصاحبه کنند , و مدارک مربوط به فهرست پرداختی  را مرور کنند.  اداره استانداردهای دستمزد فرمان 
س, 1درموردتخطی از آن را که شامل مواردذيل ميباشند تنفيذ ميکند اما محدود به نکات زير نيست:   ل ج س آن زد ل م ت ل دس روی  2) کوتاهی ازپرداخت حد اق ي ی از پ اه وت ) ک

ت  188.04) تالفی کردن. قسمت  قانون 3نصباعالميه و شرايط پرداخت  دستمزد, و  ه ان ج وقش ق ب ح شهرداری لس آنجلس کارمندان را از هر نوع تبعيض يا تالفی برای کس
 دريافت حد اقل دستمزد شهرداری حمايت ميکند.

 مرخصی استعالجی با حقوق در لس آنجلس
 ٢٠١٧ژوئيه ١آغاز 

، تمامی کارفرمايان مستلزم می باشند که به کارمندان خود مرخصی استعالجی با حقوق ارائه نمايند. مرخصی استعالجی با حقوق به «قانون حداقل دستمزد لس آنجلس»بر اساس 
د  ٣٠تمامی کارمندانی که حداقل دو ساعت در طی هفته ای خاص در شهر لس آنجلس برای کارفرمايی کار کرده اند که برای او به مدت  ن ن روز يا بيشتر در طی سال کار می ک

 تعلق خواهد گرفت. 

 

از کارمندان در برابر هر گونه تبعيض يا انتقام گيری بخاطر استفاده از حق خود برای استفاده از مرخصی استعالجی شهر حمايت  «قانون شهری لس آنجلس»از  ٠٦/١٨٧بخش 
 به عمل می آورد. 

 برای اطالعات بيشتر، لطفاً با دفتر استانداردهای دستمزد با شماره
(٩٢٤-٣٧٥٢ (WAGESLA-يا ايميل  ١-٨٤٤wagesla@lacity.org  يا تارنمایwagesla.lacity.org .تماس بگيريد 

 د و  در صورت تقاضا ،  ياوری های معقول برای تضمين دسترسی  يکسان  به  برنامه ها ، خدمات ، و فعاليت های آن فراهم می نمايد.شو از آنجا که شهر لس آنجلس موسسه ای تحت پوشش عنوان دوم قانون آمريکاييان از کارافتاده می باشد، به سبب ازکارافتادگی تبعيض قائل نمی

 مستمری

 -ماهه؛ يا١٢ساعت در ابتدای هر سال اشتغالی، سال تقويمی، يا مدت زمان  ٤٨ارائه حداقل  ارائه در آغاز

 ساعت کار ٣٠يک ساعت مرخصی استعالجی با حقوق برای هر  انباشت

ساعت تعيين گردد؛ وليکن،  ٧٢مرخصی استعالجی با حقوق انباشته استفاده نشده بايد به سال آينده منتقل گردد و حد نصاب آن بايد حداقل  ساعته ٧٢حد نصاب 
 کارفرما مختار است تا حد نصاب باالتری را تعيين کند و يا اصالً حد نصابی تعيين نکند.  

 کارفرما در زمان انفصال کارمند از شغل مستلزم به ارائه حقوق بابت روزهای استعالجی استفاده نشده نمی باشد.   انفصال از اشتغال

ً انباشته شده بايد  بازگرداندن اگر کارمندی در طی يک سال از زمان انفصال از شغل مجدداً استخدام گردد، مرخصی استعالجی با حقوق او که سابقا
 بازگردانده شوند.

 استفاده

 کارمند می تواند از نودمين روز اشتغال از مرخصی استعالجی با حقوق استفاده نمايد.  چه زمان

بت کارفرما بايد بنا به درخواست شفاهی يا کتبی کارمند برای بهره مند شدن از مرخصی استعالجی برای خود، اعضای خانواده، يا افرادی با نس
 رجوع نماييد.  LAMCاز  ٠٤/١٨٧ Gخونی يا عاطفی به اين درخواست جامه عمل بپوشاند. برای استفاده مشروط از زمان به بخش 

 ساعت در سال محدود باشد.  ٤٨استفاده از مرخصی استعالجی ممکن است به 

 چگونه

 

 کارمند  يا بيشتر هستند ٢٦کارفرمايانی که دارای  تاريخ اجرا: 
کارمند يا کمتر يا شرکت های تاييد  ٢٥کارفرمايان دارای   

کارمند يا بيشتر بايستی نرخ  ٢٦شده غير انتفاعی دارای  
 تعويقی را پرداخت نمايند. 

7/1/2020 $15.00 $14.25 

7/1/2021 $15.00 $15.00 

7/1/2022 $16.04 $16.04 


