
Hãy liên hệ với Văn Phòng Tuân 
Thủ Phúc Lợi và Tiền Lương

215.686.0802

Các Luật Bảo Vệ Người Lao Động của Philadelphia
Nếu chủ lao động có hành động trả thù thì đó là hành vi phạm pháp.

 

*Có sẵn hỗ trợ bằng các 
ngôn ngữ khác.

Trộm Cắp Tiền Lương
Áp dụng với mọi chủ lao động và người 

lao động.

Các vi phạm bao gồm:
Không thanh toán tiền lương cho những 
giờ đã làm việc, không thanh toán tiền làm 
thêm giờ, tiền làm thêm ngoài giờ làm việc 
và những vi phạm khác.
Email: wagetheft@phila.gov

Các vi phạm bao gồm:
Không cho phép nghỉ ốm có lương, không 
tuân thủ việc tích lũy thời gian nghỉ ốm - 
1 giờ cho mỗi 40 giờ làm việc, không thông 
báo cho nhân viên về nghỉ ốm có lương.
Email: paidsickleave@phila.gov

Các vi phạm bao gồm:
Không sử dụng biện pháp kỷ luật tăng dần, 
cho thôi việc mà không có lý do chính đáng, 
không cung cấp lý do chính xác cho việc 
cho thôi việc, không thông báo cho nhân 
viên về quyền này và những vi phạm khác.
Email: justcauseparking@phila.gov

Các vi phạm bao gồm:
Không thông báo trước 10 ngày về lịch làm 
việc, không thuê nhân viên hiện tại cho số 
giờ làm việc mới trước khi thuê bên ngoài, 
không cho nhân viên nghỉ 9 giờ giữa các ca 
nhất định và những vi phạm khác.
Email: fairworkweek@phila.gov

Các vi phạm bao gồm:
Không cung cấp hợp đồng, không cung 
cấp giờ nghỉ ăn uống hoặc nghỉ ngơi, giữ 
tài liệu cá nhân hoặc tiến hành hoạt động 
buôn người, không cung cấp thông báo 
trước hai tuần hoặc trả trợ cấp thôi việc 
và những vi phạm khác.
Email: domesticwork@phila.gov

Nghỉ Ốm Có Lương
Chủ lao động có từ 10 nhân viên trở lên 
phải cung cấp loại nghỉ này cho hầu hết 

nhân viên toàn thời gian và bán thời gian.

Cho Thôi Việc 
Một Cách Sai Trái

Áp dụng với tất cả chủ lao động và nhân viên 
tại nơi đậu xe, bãi đậu xe và người giúp đậu xe.

Tuần Làm Việc 
Công Bằng

Chủ lao động chuyên về dịch vụ, bán lẻ và lĩnh 
vực nhà hàng, khách sạn, du lịch có hơn 250 
nhân viên và hơn 30 địa điểm trên toàn thế 
giới phải cung cấp cho hầu hết nhân viên.

Tuyên Bố về Các 
Quyền của Người 

Giúp Việc Trong Nhà
Chủ lao động thuê người cung cấp dịch 
vụ tại nhà phải cung cấp cho các nhân 
viên như người dọn nhà, người giữ trẻ 

và người chăm sóc người già các quyền này.


