DELIVER TO ALL CURRENT AND NEW EMPLOYEES – VIOLATORS MAY BE SUBJECT TO PENALTIES

اطﻼﻋﯿﮫ رﺳﻤﯽ
ﺷﮭﺮداری اﻣﺮﯾﻮﯾﻞ
ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد و ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺳﺘﻌﻼﺟﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد
ﮐﺪ ﺷﮭﺮی اﻣﺮﯾﻮﯾﻞ ،ﻓﺼﻞ  37از ﻋﻨﻮان5

ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮا 1:ژوﺋﯿﮫ 2020

ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺷﮭﺮداری اﻣﺮﯾﻮﯾﻞ:
 16.84 $در ﺳﺎﻋﺖ )ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ(
از  1ژوﺋﯿﮫ  ،2020ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎﻋﺖ در ھﻔﺘﮫ در ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﮭﺮداری اﻣﺮﯾﻮﯾﻞ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻤﺰدی ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫ اﻧﺪازه دﺳﺘﻤﺰد اﻋﻼم ﺷﺪه ﻓﻮقﺑﺎﺷﺪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺰام ﺣﺪاﻗﻞ ھﺰﯾﻨﮫ
ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد اﻣﺮﯾﻮﯾﻞ ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪی )ﭘﺎره وﻗﺖ ،ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﺎ ﻣﻮﻗ( ﮐﮫ در ﻣﺤﺪوده ﺷﮭﺮداری اﻣﺮﯾﻮﯾﻞ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ھﺮ ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮ طﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ) (CPIﮐﮫ ھﺰﯾﻨﮫ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﺎش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﺳﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و از  1ژوﺋﯿﮫ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺳﺘﻌﻼﺟﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد )(PSL
طﺒﻖ ﮐﺪ ﺷﮭﺮی اﻣﺮﯾﻮﯾﻞ ﺑﺨﺶ  ،37.03-5ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪ )ﭘﺎره وﻗﺖ ،ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و ﻣﻮﻗﺖ( ﮐﮫ
ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎﻋﺖ در ھﻔﺘﮫ را در ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﮭﺮداری اﻣﺮﯾﻮﯾﻞ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺳﺘﻌﻼﺟﯽ ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺪھﻨﺪ.
ﻣﯿﺰان ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺳﺘﻌﻼﺟﯽ اراﺋﮫ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ :ﺣﺪاﻗﻞ  48ﺳﺎﻋﺖ
در ﺳﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺎر ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرھﺎی ﮐﻮﭼﮏ )ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن  55ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ( و ﺣﺪاﻗﻞ  72ﺳﺎﻋﺖ در
ﺳﺎل ﯾﺎ ﯾﮏ دوره  12ﻣﺎھﮫ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرھﺎی ﺑﺰرگ )ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن  56ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ(  .ﻣﺮﺧﺼﯽ
اﺳﺘﻌﻼﺟﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﮫ ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ
دﺳﺘﻤﺰد ﻓﻮﻗﺎﻟﺬﮐﺮ اﺳﺖ .ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺎت ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺪی ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﮫ درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از «اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده» ،از ﺟﻤﻠﮫ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﯾﮏ ھﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،از  PSLاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ

( ﺻﻔﺤﮫ  1از(2

می توانند برای مراقبت از سگ راهنما یا سگ خدماتی کارمند ،یکی از اعضای خانواده کارمند و یا شخص
تعیین شده توسط کارمند ،از  PSLاستفاده کنند .کارفرمایان موظفند ظرف  30روز پس از تاریخی که یک
کارمند شروع به جمع آوری  PSLبرای تعیین یک فرد به جای همسر یا شریک زندگی جهت استفاده از ساعت
های PSLمیکند ،اطالعیه کارکنان را بدهند .کارکنان ،در صورت تمایل برای تعیین یک فرد ،باید ظرف 14
روز تقویمی پس از دریافت اطالعیه کارفرمای خود ،فرد مورد نظر را تعیین کنند.
بدون تالفی
کارکنانی که حقوق خود را برای دریافت حداقل دستمزد شهرداری و مزایای  PSLمطالبه میکنند ،در برابر هر
گونه اقدام تالفی جویانه محافظت میشوند .کارکنان می توانند درمورد هر گونه تخلف از این قانون ،یک دعوی
مدنی علیه کارفرمایان خود اقامه کنند و میتوانند خسارت خود را به شکل بازپرداخت ،بازگشت به سمت و/یا
قرار منع مطالبه کنند .کارکنان همچنین میتوانند به شهرداری شکایت کنند .شهرداری میتواند تخلفات مربوط
به حداقل دستمزد و دستورالعمل مرخصی استعالجی با پرداخت دستمزد را بررسی و اجرا کند .نقض
دستورالعمل منجر به جریمه و مجازات کارفرما میشود.
اگر سؤالی دارید ،به اطالعات اضافی نیاز دارید یا اعتقاد دارید که دستمزد شما به درستی پرداخت نمیشوید و
یا  PSLکه مستحق آن هستید به شما ارائه نمیشود ،لطفا ً با شهرداری امریویل تماس بگیرید:
شهرداری امریویل
Park Avenue 1333
Emeryville, CA 94608
تلفن596-4351 )510( :
ایمیلminwage@emeryville.org :
«با امضای این اطالعیه رسمی ،من دستورالعمل مربوط به مرخصی استعالجی با پرداخت دستمزد و حداقل
دستمزد شهرداری امریویل را قرائت نموده و به درستی مطلع شدهام».

_________________________________
امضای کارمند

_______________________________
نام چاپی کارمند

_________________________________
تاریخ

(صفحه  2از )2

