ปิดประกาศในสถานทีทํางานหรือไซต์งานทีสามารถมองเห็นได้ชดั เจน ผูฝ้ า่ ฝื นจะต้องถูกปรับ

ประกาศในสํานักงาน

อัตราค่าจ้างขันตําสําหรับนครลอสแอนเจลิส
อัตรานี&มผี ลบังคับใช้ในวันที * กรกฎาคม ,-*.

$10.50

$12.00

ต่อชัวโมง

นายจ้างที มีพนักงานไม่เกิ น &' คนหรือน้ อยกว่า

ต่อชัวโมง

นายจ้างที มีพนักงาน &) คนขึนไป

ตามข้อบัญญัตคิ า่ แรงขัน& ตําของนครลอสแอนเจลิส นายจ้างทุกรายกําหนดให้ตอ้ งจ่ายค่าแรงขัน& ตําใหม่แก่พนักงานของตน อัตราค่าแรงขัน& ตํานี&จะนํามาปรับใช้
ในทุก ๆ ปี ตามข้อบัญญัตคิ า่ แรงขัน& ตํา มาตรา *6..-, ของนครลอสแอนเจลิส ทัง& นี&อาจมีขอ้ ยกเว้นและการอ้างอิงเสนอให้
วันทีมีผลบังคับใช้ :

นายจ้างทีมีพนักงาน &) คนขึนไป:

นายจ้างทีมีพนักงานไม่เกิ น &' คน หรือเป็ นบริ ษทั
ทีไม่หวังผลกําไรทีมีพนักงาน &) คนไปซึงได้รบั
อนุมตั ิ ให้ยืดเวลาในการจ่ายตามอัตราดังนี :

7/1/2017

$12.00

$10.50

7/1/2018

$13.25

$12.00

7/1/2019

$14.25

$13.25

7/1/2020

$15.00

$14.25

7/1/2021

$15.00

$15.00

สํานักงานบัญญัตมิ าตรฐานอัตราค่าจ้างของนครลอสแอนเจลิส (The Los Angeles Office of Wage Standards Ordinance) อาศัยอํานาจความรับผิดชอบ
อนุญาตให้สาํ นักงานบริหารข้อตกลง (Bureau of Contract Administration), สํานักงานการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน (Office of Wage Standards) ทําหน้าที
สืบสวนสอบสวนการละเมิดทีอาจมีขน&ึ รวมทัง& ตรวจสอบสถานทีทํางาน สัมภาษณ์พนักงาน และตรวจสอบหลักฐานบัญชีเงินเดือน สําหรับกรณีทมีี การละเมิด
ข้อบัญญัตนิ &ี สํานักงานการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานจะบังคับใช้ขอ้ บัญญัตอิ ตั ราค่าจ้างขัน& ตําของนครนี& รวมทัง& แต่ไม่จาํ กัดถึง: *) การไม่ปฏิบตั ติ ามการจ่าย
อัตราค่าจ้างขัน& ตําของนครลอสแอนเจลิส ,) การไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดการประกาศ การปิ ดประกาศ และบันทึกหลักฐานในบัญชีเงินเดือน และ Z) การตอบ
โต้ ประมวลกฎหมายว่าด้วยการปกครอง มาตรา *66.-\ ปกป้องพนักงานจากการเลือกปฏิบตั หิ รือการตอบโต้ในการใช้สทิ ธิ ^ของตนในการขอรับค่าจ้างขัน& ตํา
ของนครลอสแอนเจลิส

นครลอสแอนเจลิสจ่ายค่าแรงงานเมือลาป่ วย
มีผลบังคับใช้ในวันที * กรกฎาคม ,-*.
นายจ้างทุกรายได้รบั การกําหนดให้ตอ้ งจ่ายค่าแรงงานกรณีลูกจ้างลาปว่ ยตามกฎหมายแรงงานขัน& ตําของนครลอสแอนเจลิส (Los Angeles Minimum Wage
Ordinance) การจ่ายค่าแรงงานจะมีให้สาํ หรับพนักงานทุกรายซึงทํางานอย่างน้อยสัปดาห์ละสองชัวโมงให้กบั นายจ้างรายเดียวกันในนครลอสแอนเจลิสเป็ น
เวลา Z- วันหรือมากกว่าภายในหนึงปี
สิ ทธิ โดยชอบธรรม
ระยะเวลาการเริมต้น
การสะสมเวลา
ขีดจํากัด ., ชัวโมง
เมือออกจากงาน
การพืน& สัญญา

จัดให้บริการอย่างน้อย \6 ชัวโมงโดยเริมต้นของการว่าจ้างแต่ละปี โดยถือตามปี ปฏิทนิ หรือในช่วงเวลา *, เดือน หรือ
สําหรับเวลาทํางานทุก ๆ Z- ชัวโมงจะได้รบั การจ่ายค่าแรงงาน * ชัวโมง
การจ่ายค่าแรงงานสําหรับการลาป่วยทีไม่ได้ใช้จะมีการโอนต่อไปยังปี ถดั ไป และจะต้องได้รบั การจํากัดขัน& ตําไว้ ., ชัวโมง
อย่างไรก็ตาม นายจ้างสามารถเลือกทีจะไม่มขี ดี จํากัดชัวโมง หรือจํากัดชัวโมงทีสูงกว่านี&ได้
กําหนดว่านายจ้างไม่ตอ้ งชดเชยการจ่ายค่าแรงงานสําหรับการใช้หรือไม่ได้ใช้วนั ลาป่วยในการว่าจ้างทีต่างกัน
หากลูกจ้างได้รบั การว่าจ้างใหม่จากการว่าจ้างทีต่างกัน ซึงเดิมได้สะสมวันลาป่วยเดิมหรือไม่ได้ใช้วนั ลาปว่ ยจะนํามาใช้อกี
การใช้

เมือใด

ลูกจ้างอาจใช้การลาป่วยทีจ่ายค่าแรงงานโดยเริมต้นตัง& แต่ a- วัน หลังจากเริมทํางาน

อย่างไร

นายจ้างจะจัดให้มกี ารจ่ายค่าแรงงานสําหรับการทีลูกจ้างร้องขอเองหรือสมาชิกในครอบครัวเป็ นผูข้ อหรือผูท้ มีี ความสัมพันธ์ตาม
สายเลือดหรือสมาชิกทีมีความใกล้ชดิ เป็ นผูข้ อลาปว่ ยด้วยวาจาหรือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร การมีคุณสมบัตใิ นการใช้เวลาจะต้อง
เป็ นไปตามกฎเทศบาลของนครลอสแอนเจลิส มาตรา *6..-\(G)
การใช้การจ่ายค่าแรงงานสําหรับการลาปว่ ยอาจจํากัดการลาได้ปีละ \6 ชัวโมง

กฎเทศบาลนครลอสแอนเจลิส มาตรา *6..-` ว่าด้วยการปกป้องลูกจ้างจากการถูกเลือกปฏิบตั ิ หรือการถูกโต้ตอบจากนายจ้างเมือลูกจ้างใช้สทิ ธิโดยชอบ
ธรรมเพือขอรับการจ่ายค่าแรงงานเมือลาปว่ ยภายใต้กฎเทศบาลนครลอสแอนเจลิสมาตราดังกล่าว
สําหรับข้อมูลเพิ มเติ ม โปรดติ ดต่อสํานักงานการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน (Office of Wage Standards) ที /-122-WAGESLA(924-3752) หรือส่ง
อีเมลไปที wagesla@lacity.org หรือเข้าเยียมเว็บไซต์ที wagesla.lacity.org
ขณะทีอัตลักษณ์ได้รบั การครอบคลุมภายใต้ชอเรื
ื องที , ของประมวลกฎหมายว่าด้วยการทุพพลภาพของชาวอเมริกนั (Title II of the Americans with Disabilities Act) นคร
ลอสแอนเจลิสไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ติ ามพืน& ฐานของการทุพพลภาพ และจะให้เหตุผลการตกลงกันเพือให้มนใจในความเสมอภาคของเข้
ั
าถึงโครงการ การบริการและกิจกรรมต่าง ๆ

