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Điều luật mới này có nội dung gì? 
   

• Bắt đầu từ ngày 1 tháng Bảy, 2017, các nhân viên sẽ tích lũy thời gian nghỉ đau bệnh và bảo vệ an toàn 
theo hình thức cứ 30 giờ làm việc sẽ được hưởng một giờ nghỉ và sẽ được trả thù lao theo mức lương và 
quyền lợi bình thường trong khi sử dụng thời gian nghỉ đau bệnh và bảo vệ an toàn.   

• Nhân viên có thể sử dụng thời gian nghỉ đau bệnh và bảo vệ an toàn cho sức khỏe bản thân và trong 
trường hợp một số người nhà bị đau bệnh, thương tích hoặc có vấn đề về sức khỏe; hoặc cho các buổi 
hẹn khám chẩn đoán, chăm sóc chữa trị hay chăm sóc ngừa bệnh.   

• Nạn nhân bị ngược đãi trong gia đình, bị hãm hiếp và theo lén có thể sử dụng thời gian nghỉ đau bệnh và 
bảo vệ an toàn để chữa trị và nhận các dịch vụ cần thiết khác.   

• Nhân viên có thể sử dụng thời gian nghỉ đau bệnh để ở nhà trông con nếu trường đột ngột hủy ngày học 
do một tình trạng y tế khẩn cấp hoặc do điều kiện thời tiết.   

 

Những ai thuộc diện qui định?  
  

• Hãng sở nào có ít nhất sáu nhân viên và hiện chưa có qui chế về thời gian nghỉ ít nhất ở mức tương đương 
phải cho nhân viên hưởng thời gian nghỉ đau bệnh và bảo vệ an toàn.   

• Các hãng sở có chưa đến sáu nhân viên phải cho nhân viên hưởng thời gian nghỉ đau bệnh và bảo vệ an 
toàn; có thể không trả lương cho thời gian này.   

• Các nhân viên làm việc ít nhất 80 giờ một năm trong phạm vi thành phố Minneapolis có thể sử dụng thời 
gian nghỉ đau bệnh và bảo vệ an toàn.   

 
Luật này sẽ được thi hành như thế nào?   
 
Thành Phố Minneapolis sẽ thi hành luật này theo từng giai đoạn.  Ban Dân Quyền sẽ điều tra các trường hợp khiếu 
nại nhưng sẽ chủ động hợp tác giải quyết với các hãng sở.  Nếu cần, mức phạt có thể thay đổi để bảo đảm sự hợp 
tác và chấp hành.  Tuyệt đối nghiêm cấm trả đũa nhân viên.   
 
Từ nay về sau  
  

• Hãng sở có thể bắt đầu chuẩn bị bằng cách xem lại các chính sách hiện hành về thời gian nghỉ, lưu hồ sơ, 
và theo dõi.  

• Xem www.minneapolismn.gov/sicktimeinfo để biết thêm thông tin.   

• Tham gia các buổi thuyết trình công khai vào mùa thu năm nay hoặc gửi ý kiến phản hồi qua mạng trực 
tuyến.   

 
Để biết thêm thông tin, tới www.minneapolismn.gov/sicktimeinfo, email sicktimeinfo@minneapolismn.gov 
hoặc gọi số. 

  

Sắc lệnh về thời gian nghỉ đau bệnh và bảo vệ an toàn  
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