איבערפרישונג צו

מינימאלע געהאלט NYS

פארם ארבעטער רעכטן און ארבעטסגעבער פאראנטווארטליכקייטן

לאקאציע

12/31/2019

12/31/2020

*12/31/2021

ניו יארק סיטי

$15.00

$15.00

$15.00

לאנג איילענד און וועסטשעסטער

$13.00

$14.00

$15.00

רעשט פון ניו יארק סטעיט

$11.80

$12.50

*$13.20

*יערליכע העכערונגען פאר די רעשט פון די שטאט וועלן ווייטער גיין ביז די
ראטע דערגרייכט  $15מינימאלע געהאלט .אנגעהויבן  ,2021וועלן די יערליכע
העכערונגען ווערן געדריקט דורך די קאמיציאנער פון ארבעט אויף אדער פאר
אקטאבער  .1זיי וועלן זיין באזירט אויף די פראצענט העכערונגען באשטימט
דורך די דירעקטאר פון די אפטיילונג פון בוזשעט ,באזירט אויף עקאנאמישע
אינדייסעס ,אריינגערעכנט די קאנסומער פרייז אינדעקס.

גילטיג יאנואר :2020 ,1
געהאלטן און אווערטיים
אלע פארם ארבעטערס ,אריינגערעכנט פרעמדע ( )foreignוויזע ארבעטער ,מוזן יעצט ווערן באצאלט איין און א האלב מאל די געהעריגע ראטע פון
באצאלט פון שעות געארבעט איבער  60אין א קאלענדער וואך .פאר מער אינפארמאציע ,ביטע רופט די  NYSאפטיילונג פון ארבעט אויף 877-466-9757
אדער.www.labor.ny.gov/FarmLabor

טאג פון רו
ארבעטסגעבער מוזן צושטעלן כאטש איין טאג ( 24נאכאנאנדע שעות) פון רו אין יעדע קאלענדער וואך .די ארבעטסגעבער מוז באשטימען ,און מעלדן די ארבעטער פון פאראויס
פון ,זייער טאג פון רו און ,ווען מעגליך ,מאכן זיכער אז די טאג אראפ קומט אויס מיט א טראדיציאנאלע טאג פאר רעליגיע דינען .פארם ארבעטער זענען ערלויבט צו פרייווייליג
ארבעטן אויף די טאג פון רו ,ווילאנג די ארבעטסגעבער צאלט זיי די אווערטיים ראטע .ארבעטער מוזן האלטן א וועכענטליכע באריכט פון שעות און טעג געארבעט .פאר מער
אינפארמאציע ,ביטע רופט די  NYSאפטיילונג פון ארבעט אויף  877-466-9757אדער www.labor.ny.gov/FarmLabor

ארבעטסלאזע אינשורענס
פארם ארבעטסגעבער ,און פארם גרופע אנפירער אונטער געוויסע אומשטענדן ,זענען פארלאנגט צו צושטעלן ארבעטסלאזע אינשורענס דעקונג פאר
זייער ארבעטער H-2A .פרעמדע געסט ארבעטער זענען אויסגעשלאסן פון ארבעטסלאזע אינשורענס דעקונג .פאר מער אינפארמאציע ,ביטע רופט די
 NYSאפטיילונג פון ארבעט אויף ארבעטסלאזע אינשורענס ארבעטער האטליין .888-899-8810

קאמפענסעישען)
ארבעטער'ס פארגיטיגונג (
ּ

פארם ארבעטסגעבער ,בעלי בתים און אנפירערס זענען פארלאנגט צו צושטעלן ארבעטער'ס פארגיטיגונג דעקונג פאר זייערע ארבעטער ,אפגעזעהן פון זייער יערליכע
געהאלט ,און אלע ארבעטסגעבער זענען פארלאנגט אויסצושטעלן די פארלאנגטע ארבעטער'ס פארגיטיגונג מעלדונג פון צושטעלן צעטל אין ביידע ענגליש און ספאניש .ווי אויך,
פארם ארבעט קאנטראקטארס ,פארפערזאנען און אויפזעערס וואס באקומען א מעלדונג פון שעדיגונג מוז מעלדן די ארבעטסגעבער ,בעל הבית אדער אנפירער פון די פארם
ווי די שעדיגונג איז פארגעקומען ,און ארבעטסגעבער זענען פארבאטן פון דיסקרימינירן קעגן פארם ארבעטער וואס בעטן ארבעטער פארגיטיגונג קלאגע בויגנס .פאר מער
אינפארמאציע ,ביטע רופט די ארבעטער'ס פארגיטיגונג בארד אויף  877-632-4996אדער *.www.wcb.ny.gov

דיסאביליטי אונשורענס און באצאלטע פאמיליע אורלויב
פארם ארבעטסגעבער ,בעלי בתים און אנפירערס זענען פארלאנגט צו צושטעלן ניו יארק'ס דיסאביליטי בענעפיטן ( )DBאון באצאלטע פאמיליע אורלויב ( )PFLאינשורענס
דעקונג צו בארעכטיגטע פארם ארבעטער .זעהט  PaidFamilyLeave.ny.govפאר אינפארמאציע אויף  PFLארבעטער בארעכטיגקייט און וועל-ארויס וועיווערס וואס
ארבעטסגעבער מוזן געבן צו די וואס זענען בארעכטיגט .אלע ארבעטסגעבער זענען פארבאטן צו דיסקרימינירן קעגן ארבעטער וואס פארלאנגען  DBאדער  PFLקלאגע
בויגנס .פאר מער אינפארמאציע ,ביטע רופט * *.844-337-6303פאר מער אינפארמאציע און ארבעטסגעבער מאטריאל פארבינדען צו ארבעטער'ס פארגיטיגונג ,דיסאביליטי
בענעפיטן און באצאלטע פאמיליע אורלויב ,ביטע זעט די ארבעטער'ס פארגיטיגונג בארד'ס געצייגקיט פאר פארם ארבעטסגעבער אויף .www.wcb.ny.gov/farmtoolkit

רעכט צו ארגאניזירן
פארם ארבעטער פארמאגן די רעכט צו ארגאניזירן ,וואס רעכנט אריין פארעמען ,אנשליסן ,אדער העלפן ארבעט ארגאניזאציעס ,און די רעכט צו האנדלען צוזאמען דורך
פארשטייער פון זייער אייגענע אויסוועלן .דאס רעכנט אריין די רעכט זיך צו באשעפטיגין אין קאָ נסערטירט אקטיוויטעטן (סיי וועלכע אקטיוויטעט שמועס ,אדער פארזאמלונג
געשטעלט אויף פארבעסערן טערמינען און באדינגונגען פון ארבעט ,אדער די גרופע אינטערעסן פון ארבעטער) ,פאר די צוועק פון צוזאמען האנדלען אדער אנדער קעגנזייטיגע
הילף אדער באשיצונג ,פריי פון אריינמישן ,צוריקהאלט ,אדער סטראשען פון ארבעטסגעבער .אבער ,פארם ארבעטער האבן נישט די רעכט צו סטרייקן .פארם ארבעטער
זענען באשיצט פון נקמה ,אריינגערעכנט אויפזאגן ,אויב זיי רעדן איינער די אנדערע איבער ארבעט צושטאנדען און ארגאניזירן .פאר מער אינפארמאציע ,ביטע רופט די פאבליק
עמפלאוימענט רילעשאנס בארד אויף  518-457-6410אדער זעט .perb.ny.gov

גילטיג יאנואר :2021 ,1
מיגראנט פארם ארבעטער וואוינען פערמיט
ארבעטסגעבער זענען פארלאנגט זיך צו פארבינדען מיט  NYSאפטיילונג פון געזונט (אדער לאקאלע קאונטי געזונט אפטייילונג) און זיך איינגעבן פאר א פערמיט צו אפערירן א
פארם אדער פראסעסירונג ארבעט קעמפ וועלכע וועט זיין פארנומען דורך איין אדער מער מיגראנט ארבעטער .פאר אינפארמאציע איבער די ערלויבעניש פראצעדור ,ביטע
רופט די  NYSאפטיילונג פון געזונט אויף  .518-402-7600טרעפט אייער קאונטי געזונט אפטיילונג אויף /www.health.ny.gov/contact/contact_information
די ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו לעיבאר איז אן אייניגע געלעגנהייט ארבעטסגעבער\פראגראם .בייהילפיגע הילפסמיטלען און סערוויסעס זענען אוועילעבל לויטן פארלאנג פאר מענטשן מיט באגרעניצונגען.
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