
Wage 
Theft 

လပ်ုခခ ုိုးမှု  

Have you experienced 
Wage Theft? 

လပ်ုခခ ုိုးမှုက  ြုံတ  ွေ့ ဖ ိုးလ ိုး 

Even if you work for cash, you 
are protected. 

သငင်ငွေသ ားဖြင အ်လပ်ုလပ်ုငေလျှငပ်

ငသ်င အ် ားအက အကွေယင်ပားသည။် 

  

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. 

အမ ောျားအောျားဖြင ့်ခ   ျားဖြောက့်မှုမ ောျား

တွင့်သင့်သဖ ောတူသည ့်ပမောဏ

နငှ ့်သင့်တစ့်ပတ့်လျှင့်နောရီ ၄၀ 

ဖက ော့်အလုပ့်လုပ့်ခ  န့်နငှ ့်တစ့်ဝ

က့်က ုမရရှ ဖခင့်ျားတ ု  ပါဝင့်သည့်။ 

The Office of Benefits and Wage 
Compliance 

အ   ြုံိုးခ စ ိုးခ င မ်  ိုးနငှ လ်ပ်ုအ ိုးခလ  ု်န 

ခခငိ်ုး 

215.686.0802 215.686.0802 
Wagetheft@phila.gov 

Paidsickleave@phila.gov 

Wagetheft@phila.gov 

Paidsickleave@phila.gov 

Examples of Wage Theft Include: လုပ့်ခခ ုျားမှု၏ဥပမောမ ောျားပါဝင့်သ

ည့်: 

mailto:Wagetheft@phila.gov
mailto:Paidsickleave@phila.gov
mailto:Wagetheft@phila.gov
mailto:Paidsickleave@phila.gov


Failure to pay over time Failure to pay all 

hours 

အခ  န့်ပ ုဖပျားရန့်ပ က့်ကွက့်ဖခင့်ျား

အောျားလ ုျားနောရီဖပျားရန့်ပ က့်ကွက့်ဖခ

င့်ျား 

 

Failure to pay amount promised ကတ ဖပျားဖငပွမောဏက ုဖပျားဖ ော

င့်ြ ု  ပ က့်ကွက့် 

Failure to pay benefits အက   ျားခ စောျားခွင ့်မ ောျားက ုဖပျားရန့်ပ 

က့်ကွက့်ဖခင့်ျား 

Failure to pay minimum wage အနည့်ျား  ျုားလုပ့်ခလစောဖပျားရန့်ပ 

က့်ကွက့်ဖခင့်ျား 

Work done off the clock  

Tip deductions 

အလုပ်နာရီက ုချွတ်အမှုက ုပပြု 

ပြတ်တတာက်ပခင််းသ တကာင််းစရာ 

 

Wrongful pay deductions မ ာ်းယွင််းတသာလစာပြတ်တတာ

က်မှုမ ာ်း 

 

 

 

 



Sick 
Leave 

အခ  န်န မ  န်ိုး 

Do you receive paid or 
unpaid sick leave? 

လခသ ု  မဟ ုလ်ခမရတသ ဖ  ိုး

န ခ င  ် သုငရ်ပါသလ ိုး။ 

Employers must provide certain 
employees paid or unpaid sick 
leave. 

အလုပ့်ရှင့်မ ောျားသည့်လစောသ ု  မဟု

တ့်မဖပျားဖသောြ ောျားနောခွင ့်က ုဖပျား

ဖသော ၀ 

န့်ထမ့်ျားအခ   ျို့က ုဖပျားရမည့်။ 

 
  

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

အကယ့်၍ သင့်သည့် Philadelphia 
တွင့်အလုပ့်လုပ့်ပါကသင့်က ယု့်တ ုင့်သ ု  မဟုတ့်မ သောျားစုဝင့်တစ့် 

ဦျား အောျားဂရစု ုက့်ရန့်နစှ့်စဉ်နောရ ီ၄၀ ခန  ့်ဝင့်ဖငရွရှ န ငု့်သည့်။ 

 

  

Contact us! 
ကကြှန  ပ တ ု  က ု က သှယ ရန ! 

Retaliation is 
illegal. 

လက့်တ ု  ဖပန့်မှုတရောျားမဝင့်။ 

Examples of Sick Leave Violations 

Include:  

Failure to provide paid or unpaid leave 

နောမက န့်ျားခွင ့်ခွင ့်ခ   ျားဖြောက့်မှုဥပ

မောမ ောျားတွင့်ပါဝင့်သည့် - 



Failure to notify employees of this benefit 

Failure to track accrual and use of leave 

time Not carrying over sick leave 

အခတ က်းတငတွပ်းတ ာငပ်ခင််းသ ု ို့

မဟုတ်မတပ်းရသညို့ခ်ွငို့မ်တပ်းခွငို့ ်

၀ 

နထ်မ််းမ ာ်းအာ်းဤအက  ြု်းအပမတ်အတ ကာင််း ကာ်းရနပ် 

က်ကွက်ပခင််း 

တနမတကာင််းအခ  န၏်တ ်ုးပွာ်းလာပခင််းန ငို့အ်သ ်ုးပပြုမှုက ုတပခ

ရာခ ရနပ် က်ကွက် 

ြ ာ်းနာခွငို့က် ုမသယ်တ ာငရ် 

Requiring a note for two days or less 

Wrongfully requesting an employee find 

coverage or make up hours 

န စ်ရက်သ ု ို့မဟတု်ထ ထုက်နည််းတသာမ တစ်တုစ်ခု

လ ုအပ်သည ်

၀ နထ်မ််းတစ ်ဦ်း 

၏ြ ု်းအုပ်မှုက ုမ ာ်းယွင််းစွာတတာင််း  ုပခင််းသ ု ို့မဟု

တ်နာရီတပေါင််းမ ာ်းစွာလပ်ုပခင််း 

 

 


