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 2021
ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺷﮭﺮداری اﻣﺮﯾﻮﯾﻞ:
 17.13 $در ﺳﺎﻋﺖ )ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ(
از  1ژوﺋﯿﮫ  ،2021ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ 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

تز ﺳگ راھﻨﻤﺎ یا ﺳگ خدماتی کارﻣﻦد ،یکی از اﻋﻀﺎی خاﻧﻮاده ﮐﺎرمﻧﺪ و یا شﺧﺺاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮظﻔﻨﺪ ظﺮف  30روز ﭘس از ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ
امرﻗﺐ ا
ﺑﺮایﺑﮫ جای همﺳﺮ یا ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ جهت اسﺗﻔﺎده از ساﻋﺖ ﺗﻊﯾﯿﻦ شده ﺗﻮﺳﻂ کارﻣﻨﺪ ،از  PSLتعیﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺮد ،باید ظﺮف  14ﮐﺎرمﻧﺪ ﺷﺮوع ﺑﮫ جمع آوری  PSLﺑﺮای تعﯾﯿﻦ
یک فرد ھﺎی PSLمیک ﻧﺪ ،اطﺎﻟﻌﯿﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را بدهﻧﺪ .کارﮐﻨﺎن ،در صورت تﻣﺎﯾﻞ برای
سز درﯾﺎفت اطﺎﻟﻊیه کارﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد ،فرد مورد ﻧظﺮ را تﻋﯿﯿﻦ کنﻧﺪ.روز ﯾﺗﻘﻤﻮﯽ
پ ا
ﺑﺪون ﺗﺎﻟفﯽ
ﻘﻮﺣقخود را برای دریافت حداﻗﻞ دﺳﺘمزد شهرداری و مزاﯾﺎی  PSLمطالﺑﮫ میﮐﻦند ،در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺎﻧﯾﮫﻮﺟﻣﺤﺎﻓظﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﻣﻮرد ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺨﻠف از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﯾﮏ دﻋﻮیﮔﻮﻧﮫ اﻗﺪام ﻟﺎﺗﻔﯽ
اﺎﻓﻣانﺮریکخود اﻗﺎﻣﮫ کنﻧﺪ و میت وانﻧﺪ خسارت خود را ﺑﮫ شﮐﻞ ﺑﺎزپرداﺧﺖ ،ﺑﺎزگﺷﺖ ﺑﮫ سﻣﺖ و/ﯾﺎھﻤچﻧﯿﻦ میتوانﻧﺪ ﺑﮫ شهرداری شﮐﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .شهرداری میتواﻧﺪ تﺧﻠﻔﺎت ﻣﺮبوط ﻣﺪﻧﯽ ﻠﯿﮫﻋ با
پرداﺧﺖ دﺳﺖمزد را ﺑﺮرسی و اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .نقض ﻗﺮار مﻧﻊ ﻣطﺎﻟﺒﮫ ﮐﻨﻨﺪ .کارﮐﻨﺎن ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺳﺘﻌﺎﻟجﯽ
اﻟﺘدﻌﻤﻮرﻞﺳﻣﻨجﺮ ﺑﮫ ﺟﺮﯾﻤﮫ و ﻣجﺎزات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﮫ اطاﻟﻌﺎت اضﺎﻓﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ یا اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﺪ ﮐﮫ دﺳﺖمزد شما ﺑﮫ درﺳﺘﯽ پرداﺧﺖ نمیشوﯾﺪ واﮔﺮ ﺳؤاﻟﯽ ﯾ،ﺪدار
 PSLﮐﮫ مستﺣﻖ آن هﺳﺖید ﺑﮫ شﻣﺎ ارائه نﻣﯽشود ،لطفاً با شهرداری امریوﯾﻞ تماس ﺑگیرﯾﺪ:ﺎﯾ
ﺷﮭﺮداری اﻣﺮﯾﻮﯾﻞ
Park Avenue 1333
Emeryville, CA 94608
ﺗلفن596-4351 )510( :
اﯾﻤﯿﻞminwage@emeryville.org :
اطﺎﻟﻌﯿﮫ رﺳﻤﯽ ،ﻣﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺳﺘﻌﺎﻟجﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد و ﺣﺪاﻗﻞ«با اﻣﻀﺎی انی
دﺳﺖمزد شھﺮداری اﻣﺮیویل را قرائت نﻣﻮده و ﺑﮫ درﺳﺘﯽ مطلع شدهام».

_
اﻣضﺎی کارﻣﻨﺪ

نام چاپی کارﻣند

ﺗﺎرﯾﺦ

(ﺻﻔﺤﮫ  2از )2

