Wage
Theft

လုပ်ခခုိုးမှု

Have you experienced
Wage Theft?

လုပ်ခခုိုးမှုက

Even if you work for cash, you
are protected.

သင်ငငွေသ ားဖြငအ
် လုပ်လပ
ု ်ငေလျှင်ပ

Common violations include not
being paid the amount you
agreed to and not receiving time
and one half when you work over
40 hours in a week.
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Compliance

အ

ြုံိုးခစ ိုးခငမ
် ိုးနှငလ
် ပ
ု ် အ ိုးခလု
ခခင်ိုး

215.686.0802

215.686.0802

Wagetheft@phila.gov

Wagetheft@phila.gov

Paidsickleave@phila.gov

Paidsickleave@phila.gov

Examples of Wage Theft Include:
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လုပ့်ခခုျားမှု၏ဥပမောမ ောျားပါဝင့်သ
ည့်:

Failure to pay over time Failure to pay all
hours

အခ န့်ပုဖပျားရန့်ပ က့်ကွက့်ဖခင့်ျား
အောျားလုျားနောရီဖပျားရန့်ပ က့်ကွက့်ဖခ
င့်ျား

Failure to pay amount promised

ကတဖပျားဖငွပမောဏကုဖပျားဖ

ော

င့်ြုပ က့်ကွက့်
Failure to pay beneﬁts
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့် ောျားကုဖပျားရန့်ပ
က့်ကွက့်ဖခင့်ျား

Failure to pay minimum wage
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Work done oﬀ the clock

အလုပ်နာရီကုချွတ်အမှုကုပပြု

Tip deductions
ပြတ်တတာက်ပခင််းသတကာင််းစရာ

Wrongful pay deductions

မာ်းယွင်း် တသာလစာပြတ်တတာ
က်မှုမ ာ်း

Sick
Leave
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Do you receive paid or
unpaid sick leave?
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Employers must provide certain အလုပ့်ရှငမ
employees paid or unpaid sick
တ့်မဖပျားဖသောြ ောျားနောခွငက
့် ုဖပျား
leave.
ဖသော ၀
န့်ထမ့်ျားအခ ျို့ကုဖပျားရမည့်။

If you work in Philadelphia, you
can earn up to 40 hours every
year to take care of yourself or a
family member.

Contact us!
Retaliation is
illegal.
Examples of Sick Leave Violations
Include:
Failure to provide paid or unpaid leave

အကယ့်၍ သင့်သည့်

Philadelphia

တွငအ
့် လုပ့်လုပ့်ပါကသင့်ကယ
ု ့်တုငသ
့် ုမဟုတ့်မသောျားစုဝင့်တစ့်
ဦျား အောျားဂရုစုက့်ရန့်နစ
ှ စ
့် ဉ်နောရီ ၄၀ ခနဝ
့် င့်ဖငွရရှနင
ု သ
့် ည့်။

ကကြှန ပ တုကု

က သှယ ရန !

လက့်တုဖပန့်မတ
ှု ရောျားမဝင့်။

နောမက န့်ျားခွငခ
့် ွငခ
့် ျားဖြောက့်မှုဥပ
မောမ ောျားတွငပ
့် ါဝင့်သည့် -

Failure to notify employees of this beneﬁt
Failure to track accrual and use of leave
time Not carrying over sick leave
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ို့် ုမသယ်တ

Requiring a note for two days or less
Wrongfully requesting an employee ﬁnd
coverage or make up hours
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