تحويل به ھمه کارکنان فعلی و جديد –مجرمان ممکن است با جريمه مواجه شوند

اطالعيه رسمی
شھرداری امريويل
بخش نامه ساعات کار ھفتگی عادالنه
قانون شھرداری امريلويل فصل  39عنوان 5
قابل اجرا از  1ژوئيه 2017
کارفرمايان تحت پوشش:
شرکت ھای خرده فروشی با تعداد کارکنان 56يا بيشتر درسطح بين الملل
شرکت ھای تھيه غذای سريع )فست فود( با تعداد کارکنان 56يا بيشتر درسطح بين الملل و با تعداد کارکنان  20يا بيشتر
در امريلويل

از اول ژوئيه  ،2017کارمندان در مرزھای جغرافيايی شھر اميريويل بايد شرايط زير را در ارتباط با برنامه کاری کارکنان ،جبران
تغييرات برنامه آغاز شده توسط کارفرمايان ،دسترسی به ساعت کار برای کارمندان نيمه وقت ،استراحت بين شيفت ھا ،و حق
حفاظت شده برای اظھار نظردر برنامه کاری ,را اجرا کنند .آنھا عبارتند از:

مقررات

اعالم برنامه کاری از پيش:



قبل شروع به کار کارمند جديد کارفرما موظف است که برآورد مناسبی از برنامه کاری را به صورت کتبی به وی ارايه
دھد
کارفرما موظف است که برنامه کاری را حداقل از دو ھفته قبل از شيفت با قرار دادن مکان قابل ديد و يا ارسال
الکترونيکی به نظر کارکنان برساند

اطالع  ،حق انصراف و جبران خسارات برای تغيير برنامه




کارفرما موظف است که ھر گونه تغيير در برنامه کاری را به کارکنان اطالع دھد
کارمند اين حق را دارد که ھر گونه تغيير در برنامه کاری از قبل تعيين شده را که کمتر  14روز فرجه دارد را رد کند
کارفرما موظف است که ھزينه ای برای تغييراتی که در برنامه کاری ميدھد بپردازد
 oاطالع کمتر از  14روز و بيشتر از  24ساعت= پرداخت  1ساعت
 oاطالع کمتر از  24ساعت=  4ساعت يا تعداد ساعات شيفت ھر کدام که کمتر است
 oھرگونه اطالع کمتر از  24ساعت= پرداخت  1ساعت

پيشنھاد کار به کارمندان فعلی


کارفرما موظف است که ساعات اضافه کاری را در ابتدا به کارکنان نيمه وقت فعلی واجد شرايط ارايه دھد تا زمانی که
ساعات کاری آنھا به  35ساعت در ھفته کاری برسد و حداقل  4ساعت افزايش داشته باشند

ساعات استراحت/ساعت تعطيلی



کارفرما موظف است که  1.5برابر حقوق ساعتی را برای تمام ساعات کار شده بين شروع و پايان شيفت ھايی که کمتر از
 11ساعت بين شان فاصله است بپردازد
کارمند اين حق را دارد که ساعات کاری را که کمتر از  11ساعت با پايان شيفت قبلی فاصله دارد را قبول نکند

حق درخواست قرارداد کار انعطاف پذیر


کارمند حق در خواست :ساعات کار يا شيفت اضافه ،تغيير در ساعت شروع و پايان ،جابجايی شيفت ،کار پاره وقت و
غيره را دارد

استثناعات )بدون پيش بينی پرداخت(





مھلت  10دقيقه ای قبل و بعد از شروع و پايان شيفت
جابجايی شيفتی که به درخواست خود کارمند بوده باشد
زمانی که کارمند برای اتمام معامله شيفتی را کار می کند
در زمان تھديدھای مدنی ،خرابی ،عوامل طبيعی ،و ساير موارد خارج از کنترل کارفرما استثناعات در اطالع ،حق رد،
پرداخت و تغيير زمانبندی جايز می باشد

اين قانون شامل ھمه کارمندان بدون توجه به وضعيت مھاجرت ميشود .تمامی کارفرمايان موظف به اجرای اين قوانين می
باشند .کارفرمايان مجاز به دادن زمان بندی کم نيستند .مجازاتو تالفی غير قانونی می باشد.
در صورت ھر گونه سوال يا درخواست اطالعات بيشتر و يا اگر کارفرمايتان از اين قوانين تخطی ميکند با شھرداری شھر امريويل
به نشانی زير تماس بگيريد:

City of Emeryville
Park Avenue 1333
CA 94608 ,Emeryville
تلفن(510) 596-4351 :
ايميل fairworkweek@emeryville.org

اينجانب پس از خواندن اين اطالعيه رسمي و بخش نامه ساعات کار ھفتگی عادالنه
شھر امريويل را اين قوانين را خوانده ،پذيرفته وامضا ميكنم

امضاء كارمند

تاريخ

اسم كارمند

