
 
Pháp Lệnh Định Mức Lương Tối Thiểu Của 

Milpitas 
 

Công nhân Milpitas - Biết Quyền của Bạn 
 

• Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, nhân viên làm việc ít nhất hai (2) giờ hoặc 
hơn một tuần tại Milpitas cho chủ nhân được quyền  trả mức lương  $16.40 USD 
mỗi giờ 
 

• Việc Chủ nhân phân biệt hoặc hành động bất lợi đối với một người lao động để 
thực hiện quyền của họ theo Pháp lệnh là trái với luật pháp 

 
• Nhân viên được hưởng các quyền này bất kể tình trạng nhập cư như thế nào. 

 

Phải làm gì nếu bạn không nhận được $ 16.40 USD mỗi giờ? 
 
Nếu bạn tin rằng bạn không nhận được mức lương $16.40 USD mỗi giờ, hãy liên hệ với: 
 

Thành phố San Jose 
200 E Santa Clara Street 

5th Floor, 
San Jose, CA 95113 

(408) 535-5662 
Email: mywage@sanjoseca.gov  

  
Bạn sẽ được hỏi để yêu cầu cung cấp: 
 

• Tên, địa chỉ gửi thư và số điện thoại của bạn 
• Tên, địa chỉ và số điện thoại của công ty nơi bạn làm việc 
• Người quản lý hoặc tên của chủ sở hữu 
• Loại công việc bạn thực hiện 
• Bạn được trả tiền như thế nào và khi nào (ví dụ: tiền mặt hoặc hoá đơn, mỗi tuần) 

 
Bất kỳ thông tin bổ sung nào mà bạn có thể cung cấp như bản sao chi phiếu lương, hồ sơ 
cá nhân về số giờ làm việc hoặc các thông tin khác về cách trả lương của chủ  là hữu ích. 
 
Tất cả các dịch vụ đều miễn phí và bảo mật. Hãy nhớ rằng chủ của bạn không thể chấm 
dứt hoặc bằng bất cứ cách nào khác phân biệt đối xử với bạn vì bạn đã nộp đơn khiếu nại 
với City of Milpitas. 
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