ปิ ดประกาศในที่ ที่ ลู ก จ้ า งอ่ า นได้ ง่ า ย - ผู้ ล ะเมิ ด จะต้ อ งได้ รั บ โทษ

ค่ าจ้ างขั้นต�ำ่ ของซานตาโมนิกา

ประกาศเป็ นทางการ
ค่ าจ้ างขั้นต�ำ่ ของซานตาโมนิกา
$
ต่ อชั่วโมง

15.96

วันที่อัตรามีผล: 1 กรกฏาคม 2022

“ตามค�ำสัง่ ค่าจ้างขั้นต�ำ่ ซานตาโมนิกา กฎเทศบาลบทที่ 4.62 นายจ้างทุกคนจะจ่ายค่าจ้างไม่นอ้ ยกว่าทีป่ รากฏในประกาศนี้ให้ลกู จ้างแต่ละคน (รวมถึงลูกจ้างชัว่ คราวและ
พาร์ทไทม์) ทีท่ ำ� งานอย่างน้อยสองชัว่ โมงในบางสัปดาห์ภายในขอบเขตทางภูมศิ าสตร์ของเมืองซานตาโมนิกา อัตราจะถูกปรับเป็ นรายปี ในวันที่ 1 กรกฎาคมตามก�ำหนดการ
ด้านล่าง”
ภายใต้คำ� สัง่ นี้ ลูกจ้างที่ใช้สิทธิรับค่าจ้างขั้นต�่ำของเมืองได้รับการคุม้ ครองจากการแก้แค้น
ลูกจ้างสามารถฟ้ องร้องคดีความทางแพ่งกับนายจ้างส�ำหรับการละเมิดค�ำสัง่
เมืองสามารถสอบสวนการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นและสามารถบังคับใช้ขอ้ ก�ำหนดเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต�่ำได้
การละเมิดกฎหมายค่าจ้างขั้นต�่ำประกอบด้วย แต่ไม่จำ� กัดที่:
:
การไม่จ่ายค่าจ้างขั้นต่ำ�ของซานตาโมนิกา

การไม่ปฏิบัติตามประกาศ
การติดประกาศและข้อกำ�หนดว่าด้วยการบันทึก
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การแก้แค้น
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ปิ ดประกาศในที่ ที่ ลู ก จ้ า งอ่ า นได้ ง่ า ย - ผู้ ล ะเมิ ด จะต้ อ งได้ รั บ โทษ

ค่ าจ้ างขั้นต�ำ่ ของซานตาโมนิกา

ประกาศเป็ นทางการ
การลาป่ วยแบบได้ รับค่ าจ้ างของซานตาโมนิกา
วันทีม่ ผี ล: 1 มกราคม 2017

ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2017 นายจ้างต้องอนุญาตให้ลกู จ้างที่ทำ� งานในขอบเขตเมืองซานตาโมนิกาลาป่ วยแบบได้รับค่าจ้างตามข้อก�ำหนดการลาป่ วยแบบได้รับค่าจ้าง
ในประมวลกฎหมายเทศบาล ข้อ 4.62.025
นายจ้ างทีม่ ลี ูกจ้ าง 26
คนหรือมากกว่ านั้น
72 ชัว่ โมง

นายจ้ างทีม่ ลี ูกจ้ าง 25
คนหรือน้ อยกว่ านั้น
40 ชัว่ โมง

ลูกจ้างมีสิทธิ ลาป่ วยแบบได้รับค่าจ้างหากพวกเขาท�างานอย่างน้อยสองชัว่ โมงในสัปดาห์งานหน่ ึ งในขอบเขตเมืองซานตาโมนิ กาและมีคุณสมบัติเ ป็ นลูกจ้างที่ได้รับ
สิ ทธิการจ่ายค่าจ้างขน้ั ต่า� จากนายจ้างภายใต้ประมวลกฎหมายแรงงานแคลิฟอร์เนียและค�าสง่ั ค่าจ้างที่ประกาศโดยคณะกรรมาธิการสวัสดิการอุตสาหกรรมแคลิฟอร์เนีย
ลูกจ้างสามารถใช้การลาป่ วยตามกฎหมายสถานที่ทา� งานที่ดีต่อสุ ขภาพและครอบครัวที่สุขภาพดีในแคลิฟอร์เนียปี 2014
การลาป่ วยแบบได้รับค่าจ้างจะเร่ิ มสะสมตง้ั แต่การเร่ิ มการจ้างงานของลูกจ้าง
ลูกจ้างสามารถใช้การลาป่ วยแบบได้รับค่าจ้างสะสมหลังการจ้างงาน 90 วันแรกหรื อตามนโยบายของนายจ้าง ข้ ึนอย่กู บั ว่าอะไรเกิดข้ ึนก่อน
ส�าหรับการท�างานทุก 30 ชัว่ โมง ลูกจ้างจะสะสมการลาป่ วยแบบได้รับค่าจ้างหน่ ึงชว่ั โมง
นายจ้างสามารถเลือกให้สวัสดิการการลาป่ วยมากกว่าน้ ีได้
การลาป่ วยแบบได้รับค่าจ้างสะสมของลูกจ้างยกไปปี ถัดไปได้ (ปี ปฏิทิน ปี งบประมาณหรื อ ปี การจ้างงาน) จนถึงขีดจ�ากัดสะสมที่ปรากฏด้านบน ยกเว้นเมื่อมีการ
ก�าหนดให้ไม่มีการสะสมหรื อการยกข้ามปี นน้ั หากนายจ้างให้วนั ลาเต็มที่เมื่อปี ปฏิทิน ปี งบประมาณหรื อ ปี การจ้างงานแต่ละปี เร่ิ มข้ ึน
ภายใต้คา� สง่ั ลูกจ้างที่ใช้สิทธิรับลาป่ วยแบบได้รับค่าจ้างได้รับการคุม้ ครองจากการแก้แค้น
ลูกจ้างสามารถฟ้ องร้องคดีความทางแพ่งกับนายจ้างส�าหรับการละเมิดข้อก�าหนดการลาป่ วยแบบได้รับค่าจ้าง
เมืองสามารถสอบสวนการละเมิดที่อาจเกิดข้ ึนและสามารถบังคับใช้ขอ้ ก�าหนดเกี่ยวกับการลาป่ วยแบบได้รับค่าจ้าง
การเยียวยาทีม่ อี ยูป่ ระกอบด้วยแต่ไม่จา� กัดทีก่ ารรับลูกจ้างเข้าท�างานใหม่ การจ่ายเงินส�าหรับการลาป่ วยแบบได้รบั ค่าจ้างท่ถี กู หักอย่างผิดกฎหมาย และโทษเป็นการจ่ายเงิน
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ปิ ดประกาศในที่ ที่ ลู ก จ้ า งอ่ า นได้ ง่ า ย - ผู้ ล ะเมิ ด จะต้ อ งได้ รั บ โทษ

ค่ าจ้ างขั้นต�ำ่ ของซานตาโมนิกา

ประกาศเป็ นทางการ
กฎหมายการเก็บค่ าบริการซานตาโมนิกา
วันทีม่ ผี ล: 1 กรกฎาคม 2016

ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2016 นายจ้างที่ใช้ค่าบริ การต้องปฏิบตั ิตามกฎในค�ำสัง่ ค่าจ้างขั้นต�่ำ ประมวลกฎหมายเทศบาล มาตรา 4.62.040
นี่หมายความว่านายจ้างต้อง:
•

จ่ายรายได้ท้ งั หมดที่เก็บเป็ นค่าบริ การให้แก่ลกู จ้างที่ให้บริ การที่มีการเรี ยกเก็บ (สามารถรวมถึงบริ การที่ไม่เกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยตรง)

•

จ่ายรายได้ใดๆ ที่เก็บเป็ นการเก็บเงินเพิ่มเกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพให้แก่ลกู จ้างผ่าน (1) การฝากเงินเข้าในบัญชีรวมที่ลกู จ้างควบคุม หรื อ
(2) จ่ายค่าจ้างให้ลกู จ้าง

•

แจ้งลูกจ้างเกี่ยวกับการแบ่งสรรค่าบริ การ

•

บันทึกการแบ่งสรรค่าบริ การ

นายจ้างสามารถจ่ายรายได้จากค่าบริ การให้ลกู จ้างที่ไม่ได้มีบทบาทหลักเป็ นการควบคุมดูแลหรื อการบริ หารจัดการ
นายจ้างยังต้องประกาศชัดเจนและโดดเด่นให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับค่าบริ การและการใช้ค่าบริ การดังกล่าว
นายจ้างจะแบ่งสรรยอดที่เก็บส�ำหรับงานเลี้ยงในโรงแรมหรื อการประชุมที่โรงแรมบริ การจัดเลี้ยงให้ บริ การห้องในโรงแรม
หรื อบริ การค่าคนขนของในโรงแรมแก่ลูกจ้างที่จดั หาบริ การให้โดยตรง
นายจ้างที่มีการปฏิบตั ิการรวมและการแบ่งสรรค่าบริ การอยูแ่ ล้วก่อนวันที่มีผลของค่าจ้างขั้นต�่ำสามารถท�ำการปฏิบตั ิน้ ีต่อไปได้
ภายใต้คำ� สัง่ นี้ ลูกจ้างที่ใช้สิทธิรับรายได้จากค่าบริ การจะได้รับการคุม้ ครองจากการแก้แค้น
ลูกจ้างสามารถฟ้ องร้องคดีความทางแพ่งกับนายจ้างส�ำหรับการละเมิดการจัดหาค่าบริ การ
เมืองสามารถสอบสวนการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นและสามารถบังคับใช้ขอ้ ก�ำหนดเกี่ยวกับค่าบริ การ
การเยียวยาที่มีอยูป่ ระกอบด้วยแต่ไม่จำ� กัดอยูท่ ี่การรับลูกจ้างเข้าท�ำงานใหม่ การจ่ายค่าบริ การที่ถกู หักอย่างผิดกฎหมาย และโทษเป็ นการจ่ายเงิน
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