אכטונג קליידונג אינדוסטרי ארבעטער
מינימום וועידזש ראטעס פער שטונדן גילטיג 12\30\2022 – 12\31\2021

ניו יארק סיטי

גרויסע ארבעטסגעבערס
) 11אדער מער ארבעטער(
מינימום וועידזש

$15.00

מינימום וועידזש
אווערטיים נאך  40שעות

אווערטיים נאך  40שטונדן $22.50

$15.00

$22.50

רעשטע פון ניו יארק סטעיט

לאנג איילענד און וועסטשעסטער קאונטי
מינימום וועידזש

קליינע ארבעטסגעבערס
) 10אדער ווייניגער ארבעטער(

$15.00

$13.20

מינימום וועידזש

אווערטיים נאך  40שעות $22.50

אווערטיים נאך  40שטונדן $19.80

אויב איר האט פראגעס ,נויטיגט זיך אין מער אינפארמאציע אדער ווילט איינגעבן א קלאגע ,ביטע באזוכט
דורכן טעלעפאן(888 ) 4-NYSDOL (888-469-7365) | 711 TTY/TDD | (518) 457-9000 .
קרעדיטס און אלאוענסעס וואס קענען פארמינערן אייער וועידזש צו
אונטער די מינימום וועידזש ראטעס אנגעוויזן אויבן:

איבריגע באצאלונג מען קען אייך זיין שולדיג אין צוגאב צו די מינימום
ראטעס אנגעוויזן אויבן:

• מאלצייטן און קווארטיר – אייער ארבעטסגעבער קען פאדערן א
באגרעניצטע סומע פון אייער וועידזשעס פאר מאלצייטן און א
קווארטיר וואס זיי שטעלן צו פאר אייך ,אזוי לאנג ווי זיי פא דערן
נישט איר זאלט באצאלן פאר קיין אנדערע זאכן .די ראטעס און
פאדערונגען זענען אין וועידזש ארדערס און קיצורים ,וועלכע
זענען אוועילעבל אנליין.

•

אווערטיים – איר מוזט באצאלט ווערן ½ 1מאל אייער געווענליכע
ראטע פון באצאלונג )נישט ווייניגער ווי אווערטיים סומעס געוויזן
אויבן( פאר וועכנטליכע שעות איבער ) 40אדער  44פאר
רעזידענשל ארבעטער(.
אויסנאמען :אווערטיים איז נישט געפאדערט פאר סאלארי'ד
פראפעסיאנאלן ,אדער פאר עקזעקיוטיוון און אדמיניסטראטיווע
שטאב וועמענס וועכנטליכע סאלארי איז מער ווי  75מאל דער
מינימום וועידזש ראטע.

•

אויפן -קאל באצאלונג – אויב איר גייט צום ארבעט ווי געפאדערט
און אייער ארבעטסגעבער שיקט אייך אהיים פרי ,קענט איר זיין
בארעכטיגט פאר איבריגע שעות פון באצאלונג לויט די מינימום
וועידזש ראטע פער יענעם טאג.

•

אויסשפרייטונג פון שעות – אויב אייער ארבעטסטאג דויערט
לענגער ווי צען שטונדן ,קענט איר זיין בארעכטיגט פאר נאך
טעגליכע באצאלונג .דער טעגליכע ראטע איז אייניג צו איין שעה פון
באצאלונג אויף דער מינימום וועידזש ראטע.

•

יוניפארם מעינטענענס – אויב איר רייניגט אייער אייגענע
יוניפארם ,קענט איר זיין בארעכטיגט פאר נאך וועכנטליכע
באצאלונג .די וועכנטליכע ראטעס זענען אוועילעבל אנליין.

אנדערע כללים וואס אייער ארבעטסגעבער מוז נאכפאלגן:
• זיכערהייט – אייער ארבעטסגעבער מוז אויספאלגן לאקאל,
סטעיט און פעדעראלע זיכערהייט און געזונטהייט געזעצן און
פייער קאודס .פייער ארויסגאנג טירן טארן נישט זיין פארשלאסן
און מוזן זיין גרינג צוצוקומען דורכאויס די ארבעט שעות.
• היימארבעט – קיין שום ארבעט זאל נישט ארויסגענומען ווערן
פונעם פאבריק צו ווערן באארבעט אינדערהיים .קיין ארבעט זאל
נישט צעטיילט ווערן דירעקט צו היים ארבעטער.
• רעגיסטראציע – אייער ארבעטסגעבער מוז זיין רעגיסטרירט
מיטן דעפארטמענט אוו לעיבאר .זיי מוזן אויפהענגען זייער
יערליכע רעגיסטראציע סערטיפיקאט וואו איר קענט עס זען.

הענגט אויף וואו מען קען דאס גרינג באמערקן

מינימום וועידזש פלאקאט
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