
Những nhân viên làm việc ở Tacoma được hưởng 
tối thiểu hai tiêu chuẩn về việc làm:

NGHỈ ỐM CÓ LƯƠNG
Nghỉ ốm có lương cho phép nhân viên được nghỉ 
làm khi có lý do sức khỏe, an toàn, hay chăm sóc 
cho gia đình mà không bị trừ lương hoặc mất việc. 
Điều này cũng giúp bảo vệ sức khỏe công cộng 
bằng cách cho nhân viên được nghỉ ở nhà khi họ 
bị ốm.

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU 
Vào tháng 11 năm 2015, cử tri Tacoma đã phê 
duyệt mức lương tối thiểu $12 mỗi giờ áp dụng 
trong vòng hai năm. 

Trợ Giúp cho Nhân Viên
Những nhân viên hiện không được nhận mức lương tối 
thiểu hoặc không được nghỉ ốm có lương cần liên lạc với 
Thành Phố Tacoma. Không phải trả lệ phí cho bất cứ dịch vụ 
nào liên quan đến các tiêu chuẩn về việc làm, và việc điều 
tra sẽ không xét hỏi đến tình trạng di trú. Để tìm hiểu thêm 
về việc được bảo mật thông tin khi báo cáo vi phạm, hãy gọi 
cho chúng tôi theo số (253) 591-5306.

Trợ Giúp cho Đơn Vị Sử Dụng Lao Động
Thành Phố Tacoma cung cấp các bản thông báo mẫu ở nơi 
làm việc, đào tạo, công cụ để đánh giá chính sách nghỉ ốm 
có lương, và nhiều dịch vụ khác. Hãy liên lạc với chúng tôi 
để được trợ giúp riêng cá nhân cho những câu hỏi liên quan 
đến các tiêu chuẩn về việc làm.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Cityoftacoma.org/ 
employmentstandards  
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Những ai được nghỉ ốm có lương và được hưởng  
mức lương tối thiểu của Tacoma? 
Luật áp dụng cho bất kỳ nhân viên nào làm việc từ 80 giờ trở lên 
trong vòng một năm (bao gồm công việc toàn thời gian, bán thời 
gian, thời vụ, và nhân viên tạm thời). 

Mức Lương Tối Thiểu của Tacoma là bao nhiêu? 
Mức Lương Tối Thiểu của Tacoma được ấn định theo từng giai 
đoạn như sau: 

• Bắt đầu từ tháng 2 năm 2016 $10.35 mỗi giờ
• Năm 2017 $11.15 mỗi giờ
• Năm 2018 $12.00 mỗi giờ
• Điều chỉnh theo mức lạm phát hàng năm bắt đầu vào năm 

2019

Được hưởng bao nhiêu giờ nghỉ ốm có lương?
Đơn vị sử dụng lao động phải cho những nhân viên làm việc trong 
Tacoma được hưởng một giờ nghỉ phép cho mỗi 40 giờ làm việc.

Điều gì xảy ra với những giờ nghỉ ốm có lương  
một nhân viên được hưởng nhưng chưa sử dụng 
trong năm?
Nhân viên có thể chuyển tiếp tối đa 40 giờ nghỉ phép có lương 
chưa sử dụng sang năm sau.

Khi nào thì nhân viên có thể bắt đầu sử dụng giờ 
nghỉ phép đã tích lũy?
Nhân viên có thể sử dụng giờ nghỉ ốm có lương sau khi bắt 
đầu làm việc được 90 ngày.

Những hình thức nghỉ làm nào được xem là nghỉ 
ốm có lương?
Nhân viên có thể yêu cầu sử dụng giờ nghỉ phép có lương của 
họ như sau:

• Nghỉ làm liên quan đến vấn đề sức khỏe y khoa hoặc tâm 
thần;

• Khi nơi làm việc bị đóng cửa theo lệnh của viên chức công 
cộng hoặc để trông giữ con vì trường học bị đóng cửa theo 
lệnh của viên chức công cộng;

• Để được an toàn hoặc trợ giúp về bạo hành trong gia đình, 
cưỡng bức tình dục, rình rập; và

• Cho những nhu cầu liên quan đến sức khỏe, an toàn, hoặc 
sự qua đời của người thân trong gia đình (con cái, cháu, 
anh chị em, vợ/chồng, bạn đời, cha mẹ, hoặc ông bà).

Nếu quyền lợi nghỉ phép có lương của tôi nhiều 
hơn số này thì sao?
Luật thành phố quy định tiêu chuẩn tối thiểu về việc làm và 
không có ý định hạn chế hay ngăn cấm những chính sách 
rộng rãi hơn về nghỉ phép hoặc tiền lương.

Làm thế nào để tôi có thể tìm hiểu thêm?
Tìm hiểu thêm thông tin bằng cách truy cập  
cityoftacoma.org/employmentstandards  
hoặc gọi chúng tôi theo số (253) 591-5306.


