DỰ LUẬT VỀ NHÂN QUYỀN DÀNH
CHO NGƯỜI LÀM MÓNG
LƯƠNG TỐI THIỂU:

ĐÂY LÀ CÁC QUYỀN CỦA QUÝ VỊ BẤT
KỂ TÌNH TRẠNG NHẬP CƯ

Quý vị PHẢI được trả tiền cho
MỖI giờ quý vị làm việc, kể cả
làm thêm giờ, ngay cả khi quý
vị được trả “hoa hồng” hoặc
chưa có kinh nghiệm.

Nếu quý vị không có giấy phép, quý vị cần xin giấy phép học nghề làm
móng. Quý vị có thể xin giấy phép học nghề miễn phí. Vui lòng liên hệ
đường dây nóng để tìm hiểu thêm.
GỌI ĐỂ BIẾT THÔNG TIN HOẶC NHẬN TRỢ GIÚP:
(888) 469-7365

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG
BAO GIỜ ĐƯỢC:
• Lấy tiền boa hoặc tiền lương của quý vị

• Trả cho quý vị ít hơn mức lương tối thiểu
• Bắt quý vị trả tiền để nhận được việc làm hoặc đào tạo,
như một hình phạt hoặc bất kỳ lý do nào khác
• Không cho quý vị nghỉ ăn
• Từ chối quyền đeo khẩu trang và/hoặc găng tay của quý vị
• Trừng phạt quý vị theo BẤT KỲ cách nào vì phàn nàn về
tiền lương hoặc điều kiện làm việc

40 giờ đầu tiên
mỗi tuần,
tối thiểu:

Sau 40 giờ mỗi
tuần, tối thiểu:

Thành phố
New York

$15,00/giờ

$22,50/giờ

Long Island
và Quận
Westchester

$15,00/giờ

$22,50/giờ

Phần còn lại của
Bang New York

$13,20/giờ

$19,80/giờ

Địa điểm

P718V (12/21)

VÌ SỰ AN TOÀN, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO
ĐỘNG PHẢI CUNG CẤP CHO NGƯỜI
LAO ĐỘNG:

• Mặt nạ phòng độc (mặt nạ đặc biệt) để sử dụng khi đánh
bóng/dũa móng tay giả hoặc khi sử dụng bột móng tay giả
• Găng tay để sử dụng khi xử lý hóa chất hoặc chất thải,
trong quá trình dọn dẹp và khi thực hiện bất kỳ dịch vụ
nào có thể làm đứt da của khách hàng
• Bảo vệ mắt để sử dụng khi chuẩn bị, vận chuyển hoặc đổ
hóa chất

Sở Lao động bang New York là một Chương trình/Nhà tuyển dụng cung cấp Cơ hội Bình đẳng. Các dịch vụ và hỗ trợ phụ trợ được cung cấp theo yêu cầu cho các cá nhân khuyết tật.

