Ăn cắp tiền lương
Ăn cắp tiền lương là gì?
Ăn cắp tiền lương là hành vi vi phạm luật liên bang, tiểu bang và Philadelphia. Đó là thực hành bất
hợp pháp không trả tiền cho người lao động cho tất cả công việc họ làm. Thực hành này bao gồm
vi phạm luật tiền lương tối thiểu, không trả tiền làm thêm giờ, buộc người lao động phải làm việc
ngoài giờ, lấy bất kỳ phần nào trong tiền boa của người lao động, và một số hành vi khác. Bất kể
quốc tịch hoặc tình trạng nhập cư, ăn cắp tiền lương bị cấm theo luật.
Lương tối thiểu ở Philadelphia là bao nhiêu?
Lương tối thiểu của Philadelphia là $7,25, vốn là lương tối thiểu của liên bang.
Làm thêm giờ là gì?
Nếu bạn làm việc hơn 40 giờ trong một tuần, chủ lao động của bạn phải trả ít nhất 1,5 lần mức
lương thường xuyên của bạn cho số giờ làm hơn 40 giờ.
Tôi phải làm gì nếu tôi cho rằng mình là nạn nhân của hành vi ăn cắp tiền lương?
Bạn, một cơ quan được ủy quyền, hoặc công đoàn lao động của bạn có thể thay mặt bạn nộp
khiếu nại. Bạn có thể nhận mẫu đơn khiếu nại bằng cách gửi email cho Văn phòng Quyền lợi và
Tuân thủ Tiền lương tại wagetheft@phila.gov hoặc vào https://www.phila.gov/documents/wagetheft-complaint. Sau đó, bạn phải nộp biểu mẫu qua bưu điện hoặc email. Vui lòng hỏi nhân viên
cách tiếp cận dịch vụ ngôn ngữ miễn phí do Thành phố Philadelphia cung cấp hoặc gọi cho Văn
phòng Phúc lợi và Tuân thủ Tiền lương theo số 215-686-0802.
Làm thế nào tôi biết được tôi có đủ tiêu chuẩn được nộp khiếu nại ở Philadelphia không?
1. Chủ lao động của bạn ở tại Thành phố Philadelphia.
2. Bạn cho rằng tiền lương của bạn đã bị ăn cắp trong vòng 3 năm qua.
3. Tổng số tiền bạn cho rằng bị ăn cắp rơi vào khoảng từ $100 đến $10.000.
Điều gì xảy ra sau khi tôi nộp khiếu nại?
Có một cuộc điều tra cho mỗi khiếu nại. Một người từ Văn phòng Tuân thủ sẽ liên hệ với bạn trong
vòng 15 ngày làm việc để hướng dẫn bạn thực hiện quy trình và yêu cầu thêm bất kỳ thông tin nào
có thể giúp bạn khiếu nại. Văn phòng Tuân thủ sẽ xử lý tất cả các giao tiếp với chủ lao động của
bạn. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp bản sao của thời gian biểu, ghi chú viết tay, phiếu lương, và
bất kỳ thông tin hỗ trợ nào. Vui lòng chuẩn bị sẵn các biểu mẫu này và nộp cùng với biểu mẫu
khiếu nại của bạn. Nếu bạn không có các biểu mẫu này hoặc không chắc chắn, hãy nộp khiếu nại
của bạn và Văn phòng Tuân thủ sẽ hành động thích hợp.
Tôi có thể bị đuổi việc không?
Luật pháp nghiêm cấm mọi hình thức trả đũa nhân viên có thiện chí trong tố cáo hành vi ăn cắp
tiền lương. Nếu bạn cho rằng bạn bị trả đũa, bạn nên liên hệ với văn phòng của chúng tôi theo địa
chỉ wagetheft@phila.gov.
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