
CÁC SỞ LÀM: NGHỈ PHÉP CÓ LƯƠNG SẼ BẮT ĐẦU ÁP  

DỤNG TỪ NGÀY 1 THÁNG HAI, 2016 
Bắt đầu từ ngày 1 tháng Hai, 2016, các sở làm sẽ bắt buộc phải cho những nhân viên làm việc ở Tacoma được 

hưởng quyền lợi Nghỉ Phép Có Lương mỗi năm 24 tiếng. Ngày nghỉ có thể dùng để nghỉ làm tạm khi nhân viên 

hoặc người thân trong gia đình họ cần được chăm sóc sức khỏe hoặc sự an toàn.  Những ngày nghỉ khác bao 

gồm nơi làm việc hoặc trường học cần đóng cửa do chỉ thị của viên chức công cộng hoặc khi có người thân qua 

đời. 

 

Những Người Nào Được Hưởng Quyền Lợi Nghỉ Phép Có Lương?  

Những người được hưởng Sắc Lệnh Nghỉ Phép Có Lương dựa vào công việc họ làm ở nơi nào chứ không phải 

văn phòng hay trụ sở của doanh nghiệp tọa lạc ở đâu.  Nghỉ Phép Có Lương áp dụng cho tất cả mọi nhân viên 

làm việc trong Ranh Giới Thành Phố Tacoma nhiều hơn 80 tiếng mỗi năm, cho dù là doanh nghiệp có trụ sở ở 

một thành phố hay tiểu bang khác.  Tất cả mọi nhân viên (làm full-time [trọn thời gian], part-time [nửa thời 

gian], và làm tạm) trong Tacoma mỗi 40 tiếng làm việc được hưởng một tiếng, một năm được 24 tiếng. 
 

Có Thể Sử Dụng Bao Nhiêu? 

Nhân viên có thể bắt đầu sử dụng Nghỉ Phép Có Lương từ 180 ngày sau khi bắt đầu vào làm việc.  Nhân viên có 

thể để dành tối đa 24 tiếng Nghỉ Phép Có Lương chưa sử dụng qua năm kế tiếp, nhưng trong bất cứ năm nào 

chỉ được sử dụng tối đa 40 tiếng Nghỉ Phép Có Lương mà thôi.   
 

Nếu Quyền Lợi Nghỉ Phép Có Lương Của Tôi Nhiều Hơn Số Này Thì Sao?  

Sắc Lệnh Nghỉ Phép Có Lương quy định mức tiêu chuẩn tối thiểu cho các sở làm và không phải để giới hạn hay 

cấm những chính sách rộng rãi hơn về nghỉ phép. 

 

Sự Linh Động dành cho Các Sở Làm 

Sắc Lệnh Về Nghỉ Phép Có Lương cho phép các sở làm được đặt ra “Năm Làm Việc” của riêng họ dựa vào năm 

dương lịch truyền thống, là một khoảng thời gian 12 tháng bắt đầu từ ngày thuê Nhân Viên vào làm việc, hoặc 

là năm tài khóa của công ty.  Các sở làm cũng có thể đặt ra nhiều chính sách bổ túc bằng cách soạn văn thư 

chính sách.   
 

Những Quyền Hạn Được Bảo Vệ  

Cấm can thiệp vào, ngăn cản, hay tìm cách từ khước thực thi bất cứ một quyền hạn nào được bảo vệ chiếu 

theo Sắc Lệnh Nghỉ Phép Có Lương và Các Quy Định.  Sự trả thù và những chính sách bao gồm quyết định gây 

bất lợi cho việc sử dụng Nghỉ Phép Có Lương của nhân viên là vi phạm Sắc Lệnh Nghỉ Phép Có Lương.   
 

Có Thắc Mắc? 
Mặt sau của trang này có liệt kê những điều cần biết để giúp đánh giá chính sách nghỉ phép có lương. Muốn 

biết thêm chi tiết có thể vào xem trong www.cityoftacoma.org/paidleave.  Có thêm thắc mắc?  Liên lạc với 

chúng tôi: paidleave@cityoftacoma.org hoặc (253) 591-5306. 

 

  

http://www.cityoftacoma.org/paidleave
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Chính Sách Nghỉ Phép Có Lương của quý vị có Hợp Lệ không? 
Bản Liệt Kê Những Điều Cần Biết về Tuân Hành Sắc Lệnh Nghỉ Phép Có Lương của Thành 

Phố Tacoma dành cho Sở Làm 

 

Quý vị có nhân viên làm việc trong Phạm Vi Ranh Giới Thành Phố Tacoma không? Bản liệt kê những điều cần 

biết dưới đây có thể giúp chắc chắn kế hoạch hiện thời của quý vị về nghỉ phép có lương đáp ứng những đòi 

hỏi của Sắc Lệnh Nghỉ Phép Có Lương của Thành Phố Tacoma (có hiệu lực từ ngày 1 tháng Hai, 2016).  

 

 Tất cả những nhân viên của tôi làm việc ở Tacoma nhiều hơn 80 tiếng mỗi năm đều được hợp lệ hưởng 

quyền lợi nghỉ phép có lương 

 Nhân viên của tôi được hưởng ít nhất 1 tiếng nghỉ phép có lương cho mỗi 40 tiếng làm việc  

 Nhân viên của tôi có thể được hưởng 24 tiếng (hoặc nhiều hơn) nghỉ phép có lương mỗi năm 

 Nhân viên của tôi có thể bắt đầu sử dụng những ngày phép tích lũy của họ từ 180 ngày sau ngày được tuyển 

dụng làm việc 

 Vào cuối mỗi năm, nhân viên của tôi có thể để dành ít nhất 24 tiếng nghỉ phép có lương mà họ được hưởng, 

nhưng chưa sử dụng 

 Trong một năm nhân viên của tôi có thể sử dụng 40 tiếng nghỉ phép (hoặc nhiều hơn) mà họ được hưởng 

hoặc đã để dành  

 Nhân viên của tôi có thể sử dụng ngày phép của họ cho tất cả những lý do quy định trong Sắc Lệnh:  

 Bị đau yếu hoặc bệnh tâm thần, bị thương, hoặc chăm sóc phòng ngừa (cả nhân viên hoặc người thân trong gia đình 

của họ); 

 Khi cơ sở kinh doanh là nơi nhân viên làm việc bị đóng cửa theo lệnh của viên chức công cộng hoặc để chăm sóc cho 

một đứa trẻ mà trường học đã bị đóng cửa theo lệnh của viên chức công cộng; 

 Để xin sự trợ giúp của ngành công lực hoặc sự trợ giúp pháp lý về vấn đề bạo hành trong gia đình hoặc cưỡng bức tình 

dục (cả nhân viên hoặc người thân trong gia đình của họ); 

 Để tìm sự an toàn vị bị bạo hành trong gia đình, cưỡng bức tình dục, hoặc bị rình rập (cả nhân viên hoặc người thân 

trong gia đình của họ); và 

 Có người thân trong gia đình qua đời (con, vợ/chồng, bạn đời, cha mẹ, ông bà). 
 

 Tôi sẽ lưu giữ những hồ sơ quy định trong Sắc Lệnh trong vòng ba năm (tên nhân viên, ngày được nhận vào 

làm, số giờ nghỉ phép có lương được hưởng, số giờ nghỉ phép có lương đã sử dụng, v.v.)  

 Tôi đã niêm yết tại nơi làm việc “Thông báo cho Các Sở Làm & Nhân Viên” của Thành Phố Tacoma. Nếu tôi 

có nhân viên nói tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đại Hàn, tiếng Nga, tiếng Cam Bốt, hoặc tiếng Việt, tôi phải cung 

cấp thông báo cho những nhân viên đó bằng ngôn ngữ của họ. (Thông báo có đăng trong 

www.cityoftacoma.org/paidleave.)   

 Tôi đã soạn sẵn chính sách cho Nhân Viên và tuân hành Sắc Lệnh Nghỉ Phép Có Lương và Các Quy Định nếu 

tôi chọn áp dụng những chính sách bổ túc sau đây:  

 Phải xin giấy khi nghỉ làm 

 Tặng giờ nghỉ phép của mình 

 Đổi ca / thay ca 

 Giờ làm theo “kế hoạch có sẵn”  

 Sử dụng giờ nghỉ phép trên hoặc dưới một tiếng 

 Chương Trình Tiền Thưởng 

 Trả tiền cho số giờ nghỉ phép được hưởng

 

Vẫn còn thắc mắc? Chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị: paidleave@cityoftacoma.org hoặc 253-591-5306. 

Bản liệt kê những đòi hỏi này thể hiện những quy định tối thiểu mà Sắc Lệnh Nghỉ Phép Có Lương đặt ra. Sắc Lệnh 

cho phép những chính sách rộng rãi hơn về nghỉ phép có lương. Muốn biết thêm chi tiết, kể cả Sắc Lệnh Nghỉ Phép 

Có Lương và Các Quy Định, có thể xem trong www.cityoftacoma.org/paidleave. 
 

Bản liệt kê những điều cần biết này được cung cấp cho Các Sở Làm để tham khảo. Phần hướng dẫn đầy đủ có nêu trong Bộ Luật 

Thành Phố Tacoma (TMC) Đoạn 18.10 “Nghỉ Phép Có Lương” cũng như Quy Định Về Nghỉ Phép Có Lương đã được Giám Đốc Tài 

Chánh thông qua. Trách nhiệm của Sở Làm là phải duy trì sự cập nhật và tuân hành nếu có thay đổi trong TMC 18.10 hoặc Quy Định 

Về Nghỉ Phép Có Lương.  
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