
 

Mẫu này phải được nhà thầu giữ lại trong tối thiểu ba (3) năm sau khi hoàn thành hợp đồng. 
Thành phố San Diego | ContactLWO@sandiego.gov | (619)236-6000 

SỐ LƯỢNG SỐ LƯỢNG SỐNG | LỜI CẢM ƠN 

CHÍNH SÁCH: Nhà thầu sẽ phân phối, ít nhất là hàng năm, Thông báo của LWO cho Nhân viên phát cho tất cả nhân viên 
được bảo hiểm cung cấp dịch vụ cho Thành phố San Diego. 
 
HƯỚNG DẪN CHO HỢP ĐỒNG DƯỚI 150.000 đô la: Khi bắt đầu công việc, một bản sao của tài liệu sẽ được cung cấp 
cho mỗi nhân viên hợp đồng và hoàn thành Xác nhận Biên nhận. Xác nhận đã hoàn thành sẽ được giữ lại trong các hồ 
sơ của nhà thầu và có sẵn để xem xét theo yêu cầu của Thành phố. Nếu nhân viên mới được thuê trong thời hạn của 
hợp đồng, nhà thầu sẽ cung cấp một bản sao của tờ rơi cho nhân viên mới và hoàn thành xác nhận cho mỗi nhân viên 
mới. 

HƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG TRONG THỜI GIAN NĂM MULTI: Hàng năm với tiền lương đầu tiên xảy ra sau ngày 1 tháng 
7, sau ngày dịch vụ ban đầu, nhà thầu sẽ phân phối lại một bản sao Thông báo của LWO cho Nhân viên giao cho mỗi 
nhân viên hợp đồng và hoàn thành Xác nhận đã cập nhật tài liệu phân phối lại. Xác nhận đã hoàn thành sẽ được giữ lại 
trong các hồ sơ của nhà thầu và có sẵn để xem xét theo yêu cầu của Thành phố. 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Tên công ty: _________________________________________________ Ngày bắt đầu: _________________________________________ 

Hợp đồng số: __________________________________________ Tên hợp đồng: _______________________________________________ 
 
Bạn là một nhân viên nhận được thông báo này vì chủ nhân của bạn là một nhà thầu với Thành phố San Diego. 
Hợp đồng này tuân theo Pháp lệnh tiền lương sống [LWO]. 

ĐÂY LÀ QUYỀN CỦA BẠN 

Mức lương tối thiểu Trả theo giờ 
Chủ lao động của bạn sẽ trả cho bạn Mức lương đủ sống cho các dịch vụ được cung cấp cho Thành phố không dưới mức 
giá hàng giờ và ngày có hiệu lực như sau: 

NGÀY HIỆU QUẢ TIỀN LƯƠNG + LỢI ÍCH SỨC KHỎE TIỀN LƯƠNG HOÀN TOÀN 
Ngày 1 tháng 7 năm 2021 - ngày 30 tháng 6 

năm 2022 
$ 13,77 + $ 2,77 mỗi giờ trong lợi ích sức khỏe $ 16,54 mỗi giờ 

 
Số giờ nghỉ tối thiểu mỗi năm 
Chủ lao động của bạn sẽ cung cấp 80 giờ nghỉ có lương cho bệnh tật, kỳ nghỉ hoặc nhu cầu cá nhân VÀ 80 giờ nghỉ không 
lương cho bệnh nhân hoặc gia đình. Nhân viên bán thời gian sẽ tích lũy số giờ nghỉ có lương theo tỷ lệ tương ứng với 
nhân viên toàn thời gian. 

Sự trả thù 
Bạn không thể bị chuyển nhượng, giáng chức hoặc chấm dứt vì bạn đã báo cáo vi phạm Pháp lệnh tiền lương sống. Tất 
cả các hành vi trả thù có thể được báo cáo bằng cách gọi điện thoại hoặc gửi email cho Chương trình Hợp đồng Cơ hội 
Bình đẳng của Thành phố San Diego. 

Chữ ký của nhân viên thừa nhận đã nhận được thông báo của LWO cho nhân viên Handout: 

TÊN NHÂN VIÊN (CUỐI, ĐẦU TIÊN):  
ĐỊA CHỈ:  
SỐ ĐIỆN THOẠI:  
ĐỊA CHỈ EMAIL:  
CHỮ KÝ NHÂN VIÊN:  
NGÀY:  
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