
 

Xin vui lòng đăng ở nơi nhân viên có thể đọc dễ dàng; những người vi phạm phải chịu 
phạt. 

Thông Báo Chính Thức 
Mức Lương Tối Thiểu Thành Phố Alameda 

$13,50 
/ giờ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 

 
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, nhân viên làm ít nhất hai (2) giờ trong một tuần 
làm việc cụ thể trong ranh giới địa lý của Thành phố Alameda phải được trả lương 
không ít hơn $13,50/ giờ.  Mức lương tối thiểu này áp dụng như nhau cho tất cả các 
nhân viên, bất kể quy mô của chủ lao động.   
 
Yêu cầu lương tối thiểu được đặt ra trong Pháp lệnh tiền lương tối thiểu của Thành phố 
Alameda, Bộ Luật Thành Phố Chương 4-60.  Tiền thưởng có thể không được tính vào 
thanh toán tiền lương tối thiểu.  Lịch trình thực hiện Pháp lệnh Tiền lương Tối thiểu như 
sau: 
 

Lương Tối Thiểu Ngày Hiệu Lực 
$13,50/ giờ Ngày 1 tháng 7, năm 2019 
$15,00/ giờ Ngày 1 tháng 7, năm 2020 
Được điều chỉnh hàng năm bởi 
Chỉ Số Giá Tiêu Dùng 

Ngày 1 tháng 7, năm 2022 

 
Theo Pháp lệnh này, những nhân viên khẳng định quyền nhận mức lương tối thiểu của 
Thành phố được bảo vệ khỏi bị trả thù.  Nhân viên có thể nộp đơn kiện dân sự chống lại 
chủ lao động của họ vì bất kỳ vi phạm Pháp lệnh nào hoặc có thể nộp đơn khiếu nại lên 
Phòng Phát triển Cộng đồng Thành phố.  Thành phố có thể điều tra các vi phạm có thể 
xảy ra, sẽ có quyền tiếp cận các hồ sơ lương và có thể thi hành xử lý đối với các vi phạm 
về yêu cầu lương tối thiểu bằng cách ra lệnh khôi phục chức vụ cho nhân viên, trả lại tiền 
lương đã bị giữ lại một cách bất hợp pháp và các hình phạt.    
 
Bạn nên liên hệ với chủ lao động nếu bạn tin rằng bạn không được trả lương chính xác.   
 

Nếu bạn có thắc mắc, cần thêm thông tin, vui lòng truy cập: 
 

http://alamedaca.gov/minimumwage 
 

  Hoặc liên hệ Phòng Phát triển Cộng đồng Thành phố Alameda tại số 510-
747-6897. 

http://alamedaca.gov/minimumwage

