ניו יארק סטעיט מינימום וועידזש
וועידזש?
ארבעטער ,וואס איז מיין מינימום וועידזש
אלס אן ארבעטער
פון  12/31/2021ביז  ,12/30/2022איז די ניו יארק סטעיט בעיסיק
מינימום וועידזש:
• $15.00פער שעה אין ניו יארק סיטי
• $15.00פער שעה אין לאנג איילענד און וועסטשעסטער קאונטי
• $13.20פער שעה אין די רעשטע פון ניו יארק סיטי
פון  12/31/2021ביז  ,6/30/2022איז די מינימום וועידזש פאר פעסט
פוד ארבעטער*:
• $15.00פער שעה אין גאנץ ניו יארק סיטי
• $15.00פער שעה אין די רעשטע פון ניו יארק סטעיט

ארבעטער וואס טוען שטיקל-ווייזע ארבעט זאלן באצאלט ווערן ביי
א ראטע וואס ברענגט זיי צו אמווייניגסטנס דער בעיסיק מינימום
וועידזש.
א סטאנדארט ארבעטס וואך איז  40שעה .אויב ארבעטערס ארבעטן
סיי וועלכע שטונדן מער ווי דעם ,מוז דער ארבעטסגעבער זיי באצאלן
 ½ 1מאל דעם געווענליכן וועידזש.

ארבעטסגעבער ,ווי אזוי פאלג איך אויס אלע
אלס אן ארבעטסגעבער
געזעץ?
הינזיכטן פונעם מינימום וועידזש געזעץ
דער לעיבאר דעפארטמענט העלפט צוריק איינזאמלען וועידזשעס
פאר ארבעטער וואס האבן נישט באקומען די מינימום וועידזש.
ארבעטסגעבער וואס ברעכן דעם געזעץ פון מינימום וועידזש קענען
זיין אויסגעשטעלט צו באפעלן צו באצאלן:

פריוואטע סעקטאר ארבעטערס אין די סטעיט ,אריינגערעכנט
דאמעסטישע ארבעטער (אין רוב פעלער) ,מוזן באקומען די בעיסיק
מינימום וועידזש.

•אינטערעסט

ספעציעלע אומשטענדן
ּ

•ליקווידירטע שאדנס

די בעיסיק ראטע קען זיך טוישן אונטער רעגולאציעס וואס זענען
באקאנט אלס "וועידזש ארדערס" וואס באשטימען מינימום באצאלונג
פאר דזשאבס אין:

•געלט-שטראפן

•די האספיטאליטי ,בויען סערוויס און פארמינג אינדוסטריעס
•אלע אנדערע אינדוסטריעס און באשעפטיגונגען
די וועידזש ארדערס באשטימען:
•ראטעס פער שעה
•אווערטיים ראטעס
•קרעדיטס פאר מאלצייטן און א פלאץ איינצושטיין ,אויב דער
ארבעטסגעבער שטעלט צו
מערערע וועידזש ארדערס באשטימען נידריגערע מינימום באצאלונג
ראטעס פער שעה אויב ארבעטער באקומען רעגלמעסיג טיפס .די
וועידזש ארדערס זענען פארעפנטליכט אויפן דעפארטמענט אוו
לעיבאר וועבזייטל אויף .www.labor.ny.gov/minimumwage
ווען ארבעטער נעמען קעיר פון זייערע אייגענע פארלאנגטע
יוניפארמס ,מוזן זיי באצאלט ווערן א צוגאבע סומע איבערן מינימום
וועידזש.

•וועידזשעס אויף צוריקצואוועגס

זיי קענען אויך זיין אויסגעשטעלט צו קרימינאלע פראסעקיושאן
און געלט שטראפן .די געלט-שטראפן פאר פארלעצונגען קענען
זיין ביז  200פראצענט פון די פעלנדע וועידזשעס .זיי קענען אויך
דארפן באצאלן ביז  16פראצענט אינטערעסט אין די אומבאצאלטע
וועידזשעס.
ארבעטסגעבער מוזן לייגן א מינימום וועידזש טאוול אינעם פלאץ פון
ביזנעס וואו ארבעטערס קענען עס זען.
ארבעטסגעבער מיט פראגעס אדער זארגן לגבי אויספאלגן די מינימום
וועידזש געזעץ קענען זיך פארבינדן מיטן לעיבאר דעפארטמענט
אויף  888-469-7365פאר הילף ,צווישן  8 amאון  ,5 pmמאנטאג ביז
פרייטאג.
* א פעסט פוד ארבעטער איז סיי וועלכע מענטש וואס איז
איינגעשטעלט אדער ערלויבט צו ארבעטן ביי ,אדער פאר ,א פעסט
פוד קערפערשאפט דורך אן ארבעטסגעבער וואו אזא מענטש'ס
דזשאב פליכטן נעמען אריין אמווייניגסטנס איינס פון די פאלגנדע:
קאסטומער סערוויס ,קאכן ,עסנווארג און געטראנק צוגרייטונג,
דעליווערי ,סעקיוריטי ,סטאק'ן סופלייס אדער עקוויפמענט ,רייניגן,
אדער רוטינע מעינטענענס.

די ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו לעיבאר איז אן אייניגע געלעגנהייט ארבעטסגעבער\פראגראם .בייהילפיגע הילפסמיטלען און סערוויסעס זענען
אוועילעבל אויפן פארלאנג פאר מענטשן מיט דיסאביליטיס.

)P700Y (12/21

