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Thời gian Đau bệnh và An toàn

Quy định Thời gian Đau bệnh và An toàn của Thành phố  
Minneapolis đảm bảo rằng tất cả mọi người đủ tư cách làm 
việc trong Thành phố nhận được ngày nghỉ có trả lương để  
sử dụng khi họ hoặc một thành viên gia đình bị đau bệnh, 
chấn thương, cần chăm sóc sức khoẻ dự phòng, hoặc
cần tìm kiếm sự giúp đỡ về bạo lực gia đình, tấn công tình 
dục, bị theo dõi, hoặc các vấn đề liên quan đến sự
an toàn khác. Quy định nhằm mục đích cho phép các nhân 
viên chăm sóc cho bản thân họ và các thành viên gia đình, tạo 
lập Minneapolis thành một cộng đồng lành mạnh, an toàn 
hơn, và năng suất hơn.

VẤN

Quy định Thời gian Đau bệnh và An toàn áp dụng cho tất cả 
nhân viên làm việc trong giới hạn thành phố Minneapolis những 
người làm việc từ hơn 80 giờ một năm. Tất cả phân loại nhân 
viên đạt tiêu chuẩn, bao gồm toàn thời gian, bán thời gian, thời 
vụ, thực tập có lương và nhân viên tạm thời. Các nhân viên thu 
được một mức tối thiểu 1 giờ lương (theo thông lệ các mức 
lương và các lợi ích) cho thời gian nghỉ đau ốm và an toàn cho 
mỗi 30 giờ đã làm việc.

Tuy nhiên, nếu có 5 nhân viên trở xuống trong một tổ chức, thời 
gian nghỉ có thể được chưa thanh toán. Sử dụng lao động phải 
thời gian trước tải hoặc cho phép mỗi nhân viên để tích luỹ ít 
nhất 48 giờ mỗi năm, trong đó phải thực hiện từ năm này sang 
năm, cho đến khi đạt 80 giờ bị bệnh và an toàn trả, không sử 
dụng trong những năm tiếp theo.
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ÁP PHÍCH NÀY PHẢI ĐƯỢC TRƯNG BÀY NƠI CÁC NHÂN VIÊN CÓ THỂ DỄ DÀNG ĐỌC ĐƯỢC NÓ
(Áp phích này có thể được in trên thư giấy khổ 8 1⁄2” x 11”)
Cần hỏi thêm? Chúng tôi có ở đây để trợ giúp: sicktimeinfo@minneapolismn.gov hoặc gọi 311.

Để có các sắp xếp hợp lý hay các định dạng thay thế khác vui lòng liên hệ Ban Dân Quyền Minneapolis tại 612-673-2091. Những
người khiếm thính hoặc khó khăn khi nghe có thể sử dụng một dịch vụ phát lại để gọi cho số 311 tại 612-673-3000. Người dùng
TTY có thể gọi 612-673-2157 hoặc 612-673-2626.

các yêu cáu 
Khi được yêu cầu từ nhân viên, 
chủ lao động phải cung cấp, bằng 
văn bản hoặc phương thức điện 
tử, thông tin xác định số lượng 
hiện tại của nhân viên về: 

✔ Tích luỹ thời gian đau bệnh và  
     an toàn khả dụng của nhân viên. 

✔ Thời gian đau bệnh và an toàn  
     đã sử dụng. 

Để sử dụng thời gian nghỉ Đau 
bệnh và An toàn, chủ lao động có 
thể yêu cầu được thông báo trước 
sớm nhất khả thi -- không nhiều 
hơn 7 ngày-- và giải thích hợp lý 
cho nhu cầu.

 
khi u nai  
Nếu một nhân viên tin rằng họ đã 
phải chịu một sự vi phạm về Quy 
định Thời gian Đau bệnh và An 
toàn, vui lòng đệ trình một báo cáo 
lên Bộ phận Thực thi Tiêu chuẩn 
Lao động Thành phố Minneapolis 
tại số 350 đường S. Fifth
– Phòng 239, Minneapolis, MN 
55415, bằng cách liên hệ qua số 
311, hoặc qua mạng:  
www.minneapolismn.gov/
sicktimeinfo.
  
nghiêm cấm tr ấấa 
Sẽ là trái pháp luật nếu chủ lao 
động hoặc bất kỳ người nào khác 
can thiệp, hạn chế, hay từ chối  
việc thực thi, hoặc nỗ lực thực  
thi, bất kỳ quyền nào được bảo  
vệ theo Quy định Thời gian Đau 
bệnh và An toàn Minneapolis.
 
 

Các nhân viên có thể dùng ngày nghỉ của họ cho tất cả các lí do 
được chỉ ra bởi Quy định:
• Điều trị, phục hồi sức khoẻ, hoặc chăm sóc phòng ngừa cho 

tình trạng sức khỏe y tế hoặc tâm thần, bệnh tật, hoặc chấn 
thương. 

• Để yêu cầu thực thi pháp luật, tư vấn, hoặc các dịch vụ khác 
cho ngược đãi gia đình, tấn công tình dục, hoặc bị theo dõi. 

• Đóng cửa một địa điểm kinh doanh của chủ lao động vì các lí 
do sức khoẻ công cộng. 

• Các nhu cầu liên quan đến sức khoẻ y tế, sức khoẻ tâm thần, 
hoặc an toàn thể chất của một thành viên gia đình (con cái, 
vợ chồng, đối tác chung sống, cha mẹ, ông bà, hay thành viên 
hộ gia đình); hoặc việc đóng cửa không lường trước được của 
trường học hay nơi chăm sóc cho một thành viên gia đình, 
bao gồm cả thời tiết khắc nghiệt.


