សូមបិទ្របកាសេ កែន្ល ងែដលបុគ្គលិក ច ន ន ៉ ង
អ្ន ករេ ភបំ ន្រតវ្របឈមនឹងការពិន័យ

ជូនចំេ

ះនិេ

្រ

េសចក្ត ីជូនដំណឹង
ជក និងនិេ

ជិកែដលកំពុងេធ្វ ការេ

ក់ឈលអប បរ

$15.59

$16.07

ក៉ ងមួ យេ ៉ ង ន្រប
សិទ្ធ ពៃថ្ង ទី ១
ែខកក្ក
្ន ំ ២០១៩

េ

យ្រសល

ផ វការ

ក៉ ងមុខ

រក៉ ងទី្រក ុង Berkeley

Berkeley
$16.07 + CPI

ក៉ ងមួ យេ ៉ ង ន្រប ក៉ ងមួ យេ ៉ ង ន្រប
សិទ្ធ ពៃថ្ង ទី ១
សិទ្ធ ពៃថ្ង ទី ១
ែខកក្ក
្ន ំ ២០២០
ែខកក្ក
្ន ំ ២០២១

កំេណើន េពលអ គត៖ ប់េផ្តម
ើ េ ៃថ្ងទី 1 ែខកក្ក
្ន ំ 2019 េហើយប ្ទ ប់មកេ ៃថ្ងទី 1 ែខកក្ក េរ ង ល់ ្ន ំ
្រ ក់ឈលអប បរ េនះនឹងេកើនេឡើងក៉ ងកំេណើនៃន ្ន ំ្របតិទន
ិ មុន េបើសន
ិ
ន េ ក៉ ងសន្ទ ស ន៍ៃថ្លទន
ំ ិញអ្ន កេ្របើ្រ ស់ (CPI)
ស្រ ប់អ្នករក្រ ក់ឈលទី្រក ុង និងបុគ្គលិក េស្ម នស្រ ប់តប
ំ ន់ស្ថិតិទី្រក ុង San Francisco-Oakland-San Jose, CA។
្រ ក់ទឹកែត និង/ឬ ្រ ក់ឧ
់ បត្ថ ម្ភ មិន ច្រតវ នេ្របើេដើម ស
ី េ្រមច ននូ វអ្រ ្រ ក់ឈលអប បរ េទ។
បទប ញ្ញ ត្ត ប
ិ ែន្ថ មេទ តែដល ក់ទងេ នឹងការ្របមូ លនិងការែចក យៃន "ៃថ្លេស " ស្រ ប់ ជីវកម្ម េស កម្ម ម្ហប
និងបដិស ្ឋ រកិច្ច
ន្របសិទ្ធិ ពេ ៃថ្ងទី 1 ែខតុ
្ន ំ 2016។

រ

ការបង់ៃថ្លេពលឈប់ស្រ កេ យឈឺ - BMC (Berkeley Municipal Code)ែផ្នកទី 13.100 បុគ្គលិកមួ យរ ូបៗគួ រទទួ ល នមួ យការបង់ៃថ្លស្រ ប់ការឈប់ស្រ កេ យឈឺមួយេ ៉ ង ស្រ ប់ ល់ មសិប (30) េ ៉ ងេធ្វ ការ
េហើយ ចេ្របើការឈប់ស្រ កេ យឈឺេនះប ្ទ ប់ពី 90 ៃថ្របតិទិន។ និេ ជកផ្តល់្រ ក់ស្រ កេពលឈឺែដល នបូ ក
េ ក៉ ងកំណត់្រ បញ្ជ ីេបើក្រ ក់ែខ។
Berkeley Family Friendly and Environment Friendly Workplace Ordinance BMC - ែផ្នកទី 13.101បុគ្គលិកនីមួយៗ នសិទ្ធិេដើម ីេស្ន ស
ើ កា
ុំ លវ ិ គការ រមួ យែដល ចបត់ែបន ឬព ករ ន។
និេ ជក្រតវែតេឆ្ល ើយ
យលក្ខ ណ៏អក រក៉ ងរយៈេពល 21 ៃថ្ងតបេ នឹងសំេណើ
យលក្ខ ណ៏អក រ។
សិទ្ធិរបស់និេ ជិកេ េ្រកាមបញ្ញ ត្ត កា
ិ រ ររបស់ទី្រក ុង ្រតវ នការ រពីការសងសឹក។ និេ ជិក ្ន ក់
ឬបុគ្គលេផ ងេទ ត មួ យ ច យការណ៍េ ទី្រក ុង ពីការរេ ភសង យ
័
មួ យ ៃនបញ្ញ ត្ត ស
ិ ្ដ ង់ ការ រ។
ទី្រក ុងេនះនឹងេសុើបអេង្ក តការរេ ភែដល ច ន ចូ លដំេណើរការកំណត់្រ បញ្ជ ីេបើក្រ ក់ែខ
និងការព្រងឹង វ ិ នការែកែ្របការរេ ភបំ នៃនត្រមវការស្ដ ង់ រការ រ។
នសំណួរ សូម ក់ទងនិេ ជករបស់អ្នក ឬទី្រក ុង Berkeley៖
យក ្ឋ នសុខ ព លំេ
្ឋ ន និងេស សហគមន៍
(510) 981-CITY/2489 ឬ 311 ពីែខ ដី មួ យេ ក៉ ង Berkeley
www.cityofberkeley.info/Labor
អុីែម៉ល៖ Rules4work@cityofberkeley.info

្របសិនេបើអ្នក

នការបកែ្រប

2180 Milvia Street, Berkeley, CA 94704
●ទូ រស័ព្ទេលខ៖(510) 981-2489 ឬ 311 ពីែខ ទូ រស័ព្ទ
មួ យ ●TDD៖ (510) 981-6903 ●ទូ រ រ៖ (510) 981-5460
អីែម៉ល៖ MWO@cityofberkeley.info េវប យ៖ http://www.CityofBerkeley.info/MWO

