
 

THÔNG BÁO CHO CÁC NHÀ TUYỂN DỤNG VÀ NHÂN VIÊN 
 

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2016: Sắc Lệnh Về Nghỉ Phép Có Lương của Thành Phố Tacoma 

(TMC 18.10) đảm bảo rằng tất cả những người đủ tiêu chuẩn đang làm việc tại thành phố đều được tích lũy 

thời gian Nghỉ Phép Có Lương để sử dụng trong trường hợp họ hay một thành viên gia đình của họ bị ốm, 

chấn thương, cần  được chăm sóc y tế phòng bệnh hay cần tìm sự giúp đỡ đối với bạo hành gia đình, tấn 

công tình dục, sự bám đuổi quá mức hay các vấn đề khác liên quan đến an toàn. Sắc lệnh được ban hành 

với mục đích cho phép nhân viên chăm sóc bản thân và các thành viên gia đình họ, và điều này giúp 

Tacoma trở thành một cộng đồng khỏe mạnh hơn, an toàn hơn và năng suất hơn. 
 

 
 

NHỮNG AI ĐỦ  
TIÊU CHUẨN?_--___ 

NHÂN VIÊN ĐƯỢC NGHỈ PHÉP CÓ LƯƠNG  

Sắc Lệnh Về Nghỉ Phép Có Lương được áp dụng cho tất cả các Nhân Viên làm việc trong phạm vi địa giới của 

Thành Phố Tacoma (gọi tắt là “Thành Phố” hay “Tacoma”) ít nhất 80 giờ trong một năm, bất kể Nhà Tuyển Dụng của 

nhân viên đó có trụ sở trong Thành Phố hay không. 

ĐƯỢC NGHỈ PHÉP 
BAO NHIÊU? ______ 

 
TÍCH LŨY THỜI GIAN NGHỈ PHÉP CÓ LƯƠNG 
Các Nhà Tuyển Dụng phải cung cấp cho Nhân Viên tối thiểu một (1) giờ nghỉ phép có lương cho mỗi bốn mươi (40) 

giờ mà nhân viên đó làm việc trong Thành Phố, lên đến 24 giờ một năm. Nhân Viên được phép sử dụng quỹ tích lũy 

thời gian nghỉ phép có lương bắt đầu vào ngày thứ 180 kể từ khi họ bắt đầu công việc. Các Nhà Tuyển Dụng có thể, 

tùy lựa chọn của mình, có chính sách nghỉ phép có lương cao hơn yêu cầu tối thiểu của Sắc Lệnh. 

CHUYỂN SANG  
NĂM SAU_________ 

 
CHUYỂN THỜI GIAN NGHỈ PHÉP CHƯA SỬ DỤNG SANG NĂM SAU 
Nhân Viên được phép tích lũy tới 24 giờ Nghỉ Phép Có Lương mỗi năm. Sắc Lệnh cho phép một Nhân Viên chuyển 
thời gian nghỉ phép có lương đã tích lũy nhưng chưa sử dụng (tối đa là 24 giờ) sang năm tiếp theo. Một Nhân Viên 
sau đó có thể sử dụng thời gian được chuyển sang từ năm trước cộng thời gian đã tích lũy của năm nay, với điều 
kiện là tổng số thời gian nghỉ phép không vượt quá 40 giờ trong một năm bất kỳ. 

SỬ DỤNG_________  
SỬ DỤNG THỜI GIAN NGHỈ PHÉP CÓ LƯƠNG 
Nhân Viên có thể sử dụng thời gian Nghỉ Phép Có Lương cho bất kỳ lý do nào sau đây: 

 Mắc bệnh thể chất hay tâm thần, chăm sóc chấn thương hay chăm sóc y tế phòng bệnh (cho Nhân Viên hay 

một thành viên gia đình của Nhân Viên); 

 Khi nơi làm việc của một Nhân Viên bị đóng cửa theo lệnh của một quan chức chính quyền hay để chăm sóc 

cho một đứa trẻ khi trường học của đứa trẻ đó bị đóng cửa theo lệnh của một quan chức chính quyền; 

 Để tìm sự giúp đỡ về pháp lý hay thực thi pháp lý đối với bạo lực gia đình hay tấn công tình dục (cho Nhân Viên 

hay cho một thành viên gia đình của Nhân Viên); 

 Để tìm nơi trú ẩn an toàn tránh bạo lực gia đình, tấn công tình dục hay sự bám đuổi quá mức (cho Nhân Viên 

hay cho một thành viên gia đình của Nhân Viên); và 

 Để chịu tang một thành viên trong gia đình. 

CÁC LỰA CHỌN___  
ĐỔI CA, TẶNG THỜI GIAN NGHỈ PHÉP CÓ LƯƠNG CHO NGƯỜI KHÁC VÀ LƯƠNG NGOÀI GIỜ 
Các Nhà Tuyển Dụng và Nhân Viên có thể thống nhất với nhau để cho phép một Nhân Viên làm thêm giờ hay tăng 

ca thay vì sử dụng thời gian Nghỉ Phép Có Lương. Các Nhà Tuyển Dụng có thể đưa ra chính sách cho phép Nhân 

Viên đổi ca. Các Nhà Tuyển Dụng có thể đưa ra chính sách cho phép Nhân Viên tặng thời gian Nghỉ Phép Có Lương 

của họ cho một Nhân Viên khác.  Các Nhà Tuyển Dụng có thể xây dựng một Chương Trình Lương Ngoài Giờ được 

phê duyệt để trả thêm tiền lương thay vì trả phúc lợi.  

CÁC YÊU CẦU_____  
CÁC YÊU CẦU VỀ LẬP HỒ SƠ 
Một Nhà Tuyển Dụng có thể thực hiện các biện pháp hợp lý để xác nhận hay lập hồ sơ ghi nhận việc một Nhân Viên 

sử dụng thời gian Nghỉ Phép Có Lương là hợp pháp.  Nếu Nhà Tuyển Dụng yêu cầu phải có hồ sơ bằng văn bản 

hay các hình thức xác minh khác đối với việc sử dụng tất cả hay một phần thời gian Nghỉ Phép Có Lương của một 

Nhân Viên, Nhà Tuyển Dụng phải có chính sách bằng văn bản về việc yêu cầu hồ sơ bằng văn bản hay các hình 

thức xác minh khác đó và chính sách này phải được áp dụng cho tất cả các Nhân Viên. 

ĐẢM BẢO THỰC THI  
GỬI KHIẾU NẠI 
Nếu một Nhân Viên cho rằng họ là nạn nhân của sự vi phạm Sắc Lệnh Về Nghỉ Phép Có Lương, họ có thể gửi khiếu 
nại bằng văn bản đến Thành Phố Tacoma. Các Nhà Tuyển Dụng bị nghiêm cấm sử dụng các biện pháp trả thù đối 
với các Nhân Viên đã thực hiện bất kỳ quyền nào của họ theo Sắc Lệnh này. Để biết thêm thông tin hay để gửi khiếu 
nại, vui lòng truy cập trang www.CityofTacoma.org/paidleave hay tới Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng của Thành Phố 
Tacoma (Phố 747 Market, số nhà 243). 

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web về chính sách Nghỉ 

Phép Có Lương của Thành Phố Tacoma tại 

www.CityofTacoma.org/paidleave 

hay gọi số 253-591-5306. 

Thông báo này phải được dán ở một vị trí dễ thấy và dễ tiếp cận 
tại mỗi cơ sở có nhân viên của công ty làm việc. 
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