
ساعتی $10.50

اين اعالميه را در ھر مکان کا ری يا ھر کار گاھی در جای  چشمگيری نصب کنيد.

کسانی که تخطی کنند به آنھا جريمه تعلق ميگيرد.

اعالميه رسمی

حد اقل دستمزد لس آنجلس

           اين نرخ از تاريخ 1 جوالی 2016 قابل تنفيذ ميباشد         

از آغاز 1 جوالی 2016, بر اساس فرمان حد اقل نرخ لس آنجلس کار فرمايان موظف ھستند که به کارمندان خود حد

اداره مقررات استانداردھای  دستمزد لس آنجلس  (The Los Angeles Office of Wage Standards Ordinance) به  
دايره مديريت قرار دا دھا (Bureau of Contract Administration ), دفتر استانداردھای دستمزد                      

(Office of Wage Standards) اجازه ميدھد که  تخطی ھای احتمالی را رسيدگی  کنند, مکان کار را بررسی کنند, با 
کارمندان  مصاحبه کنند , و مدارک مربوط به فھرست پرداختی  را مرور کنند.  اداره استانداردھای دستمزد فرمان 
شھرداری  درمورد حد اقل دستمزد را درموردتخطی از آن را که شامل مواردذيل ميباشند تنفيذ ميکند اما محدود به 
نکات زير نيست:  1) کوتاھی ازپرداخت حد اقل دستمزد لس آنجلس, 2) کوتاھی از پيروی  نصباعالميه و شرايط 
پرداخت  دستمزد, و 3) تالفی کردن. قسمت  قانون 188.04 شھرداری لس آنجلس کارمندان را از ھر نوع تبعيض 

يا تالفی برای کسب حقوقشان جھت دريافت حد اقل دستمزد شھرداری حمايت ميکند.

7/1/2019 $14.25 7/1/2020 $14.25
7/1/2020 $15.00 7/1/2021 $15.00

7/1/2017 $12.00 7/1/2018 $12.00
7/1/2018 $13.25

برای کسب اطالعات بيشتر لطفاً با اداره استانداردھای دستمزد با شماره تماس بگيريدWAGESLA-844-1(3752-924) يا 
wagesla.lacity.org .و يا از تار نمای ديدار کنيد email wagesla@lacity.org يا

اقل نرخ جديد را پرداخت کنند. حد اقل نرخ دست مزد  براساس فرمان 187.02 حد اقل دستمزد لس آنجلس ھر سال
تطبيق داده ميشود. برخی استثنائات و تأخيرات ممکن است صورت بگيرد.

7/1/2019 $13.25

کارفرمايانی که دارای 26 کارمند  يا بيشتر ھستند
  کارفرمايانی که دارای 25 کارمند يا کمتر يا شرکتھای 

غير انتفاعی با 26 کارمند يا بيشتر ھستند, مجاز 
ميباشند که نرخ متغير داشته باشند.

7/1/2016 $10.50 7/1/2017 $10.50


