Tôi
sống
sót
Bạo lực gia đình, cưỡng dâm,
hoặc bị theo dõi
và Tôi có các quyền
liên quan:

Bạo lực gia đình/cưỡng dâm
+ công việc của tôi
Vì chúng cung cấp:

NHỮNG LUẬT NÀY CÓ THỂ GIÚP:

người
chăm
sóc

Đây là việc cần làm:

LAB. CODE

LUẬT LAO ĐỘNG CALIFORNIA §
230(C)

• Việc làm được bảo vệ, nghỉ không lương để
tham dự xét xử nhằm bảo đảm sức khỏe,
sự an toàn hay phúc lợi của bạn và con bạn

· Áp dụng với mọi chủ lao động
B ẢO V Ệ V I Ệ C L À M

Bạn có cần được
nghỉ làm không?

xem trang khác về

LUẬT LAO ĐỘNG CALIFORNIA § 230.1
· 25 lao động trở lên

• Việc làm được bảo vệ, nghỉ không lương để
thăm khám, bảo đảm an toàn, tham vấn và
những dịch vụ khác

Yêu cầu từ chủ lao
động của bạn
(Xem các mẫu tại
www.las-elc.org)

FMLA/CFRA

Yêu cầu từ chủ lao
LUẬT NGHỈ CHỮA BỆNH GIA ĐÌNH/LUẬT • 12 tuần công việc được bảo vệ, nghỉ không
lương khi sức khỏe trong tình trạng nghiêm
CÁC QUYỀN VỀ GIA ĐÌNH CALIFORNIA
trọng (đôi khi có thể được áp dụng)
· 1+ năm làm việc
· 1250+ giờ làm việc trong năm trước đó

• Tiếp tục các lợi ích sức khỏe

· 50+ người lao động trong phạm vi 75 dặm

$

SDI

BẢO HIỂM BẤT LỰC BANG
· Không thể làm việc, hoặc làm việc ít hơn,
vì bất lực

T H U N H Ậ P T H AY T H Ế

Cần có thu nhập
khi bạn không đi
làm?

CHỖ Ở V À BÌ NH
ĐẲNG

Cần nơi ở tại nơi
làm việc? Bị phân
biệt đối xử?

Đăng k ý tại
www.EDD.ca.gov

• Tới $450 mỗi tuần tr ong thời hạn tối
đa 26 tuần, sau khoản thời gian chờ 1
tuần

Đăng k ý tại
www.EDD.ca.gov

· Chi trả vào quỹ SDI trong thời hạn quy định
UI

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
· Có khả năng làm việc nhưng bị thất
nghiệp hoặc làm việc ít hơn mà không
phải lỗi của bạn, bao gồm trường hợp bị
buộc nghỉ việc vì bạo lực gia đình

=

• Tới 55% lương hàng tuần trong thời hạn
tối đa 52 tuần, sau khoảng thời gian chờ
1 tuần

LAB. CODE

LUẬT LAO ĐỘNG CALIFORNIA § 230(F) • Những người còn sống có thể yêu cầu
chỗ ở an toàn hợp lý (như an ninh tốt
· Áp dụng với mọi chủ lao động
hơn, khóa biểu hoặc di chuyển được sửa
đổi)

Yêu cầu từ chủ lao
động của bạn (Xem
các mẫu tại
www.las-elc.org)

LUẬT LAO ĐỘNG CALIFORNIA § 230(E) • Được bảo vệ tr ước sự phân biệt đối xử và
sự tr ả thù do bạo lực gia đình, cưỡng
- Áp dụng với mọi chủ lao động
dâm hay theo dõi

Xem tại
www.dir.ca.gov/dlse

ADA/FEHA

Việc này có thể giúp gì
Lena sống sót sau bạo
lực gia đình và bị trầm
cảm. Chị cần nghỉ làm
12 tuần để điều trị. Khi
trở lại làm việc, chị cần
thay đổi số điện thoại và
email để tránh bị quấy
rối ở chỗ làm bởi người
lạm dụng chị.

www.las-elc.org

LUẬT VỀ SỰ BẤT LỰC HOA KỲ
· 15+ người lao động

• Thay đổi cách bạn làm việc, liên lạc, di
chuyển hoặc nghỉ làm vì lý do chỗ ở vì sự
bất lực

Yêu cầu từ chủ lao
động của bạn (Xem
các mẫu tại
www.las-elc.or g)

LUẬT BÌNH ĐẲNG VIỆC LÀM & NHÀ Ở
· 5+ người lao động;
1+ lao động bị quấy rối

• Được bảo vệ trước sự phân biệt đối xử,
quấy r ối và tr ả thù do bất lực

Xem tại eeoc.gov hoặc
dfeh.ca.gov

WEEK
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việc làm được bảo vệ khi nghỉ

Chỗ ở an toàn hợp lý

FMLA/CFRA; LAB. CODE; ADA/FEHA

LAB. CODE
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SDI

thu nhập thay thế

LAS-ELC không thể bảo đảm những thông tin trên hiện được hoặc có trách nhiệm cho việc sử dụng bất kỳ.
TÀI LIỆU ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI CỘNG ĐỒNG BẮC CALIFORNIA
BỀN VỮNG KAISER .
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15

Thắc mắc? Gọi:

888-864-8335

Tôi
người
chăm
sóc

Bạo lực gia đình/cưỡng dâm
+ công việc của tôi

Người sống sót sau bạo
lực gia đình, cưỡng
dâm hay bị theo dõi
và Tôi có các quyền
liên quan:

NHỮNG LUẬT NÀY CÓ THỂ GIÚP:
FMLA/CFRA

trẻ

NẾU CHĂM SÓC

· 1250+ giờ làm việc trong năm trước đó

trẻ

bố mẹ

Yêu cầu từ chủ
lao động của bạn

bố mẹ vợ/chồng

vợ chồng

thành viên gia đình

anh chị em

NGHỈ LÀM HƯỞNG LƯƠNG VÌ GIA ĐÌNH
CALIFORNIA

$

• Tới 55% lương hàng tuần trong thời
hạn tối đa 6 tuần, sau khoảng thời gian
· Nghỉ để chăm sóc thành viên gia đình ốm nặng chờ 1 tuần (đôi khi có thể được áp
dụng)
· Chi trả vào quỹ SDI trong thời hạn quy định
trẻ

PSD

T H U N H Ậ P T H AY T H Ế

bố mẹ

vợ chồng

thành viên gia đình

NGÀY NGHỈ ỐM HƯỞNG LƯƠNG SF

ông bà

anh chị em

Xem tại sfgov.org
/olse/pslo hoặc
www.dir.ca.gov/dlse

• Tới $450 mỗi tuần trong thời hạn
tối đa 26 tuần, sau khi chờ 1 tuần

Đăng k ý tại
www.EDD.ca.gov

· Có khả năng làm việc nhưng bị thất nghiệp
hoặc làm việc ít hơn mà không phải lỗi của
chính bạn (bị tạm thôi việc/sa thải, nghỉ hông
phép)

trẻ

SF FFWO

SẮC LỆNH CÔNG SỞ THÂN THIỆN GIA
ĐÌNH SF
· Làm việc tại San Francisco

bố mẹ trên 65

WEEK
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thàn viên gia đình ốm nặng

• Quyền yêu cầu sắp xếp cộng việc linh
hoạt hoặc tiên lượng được để chăm sóc
gia đình

Yêu cầu từ chủ lao
động của bạn
(Xem các mẫu tại
www.las-elc.org)

• Bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử và trả thù

Xem tại
sfgov.org /olse/ffwo

· Đã làm tối thiểu 6 tháng

Việc này có thể giúp gì

www.las-elc.org

người được chỉ đinh

• Bảo vệ khỏi sự trả thù

· 20+ người lao động

Cory cần nghỉ 12 tuần
để chăm sóc người mẹ
bị rối loạn sang chấn
(PTSD). Sau đó, anh
cần khóa biểu linh hoạt
để giúp mẹ tiếp tục
điều trị.

cháu

NGÀY NGHỈ ỐM HƯỞNG LƯƠNG CA

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Cần nơi ở tại nơi
làm việc? Bị phân
biệt đối xử?

Đăng k ý tại
www.EDD.ca.gov

· Đã làm được tối thiểu 90 ngày

UI

=

cháu

Yêu cầu từ chủ lao
động của bạn

· Hiệu lực từ Tháng 7 năm 2015

CHỖ Ở V À BÌ NH
ĐẲNG

ông bà

• Thời gian nghỉ hưởng lương (cộng dồn)
SF là 9 ngày (nếu có trên 10 lao động)
5 ngày (nếu ít hơn 10 lao động)
• Thời gian nghỉ hưởng lương (cộng dồn)
CA là 6 ngày (chủ lao động có thể áp
dụng 3 ngày một năm)

· Làm việc ở San Francisco

Cần có thu nhập
khi bạn không đi
làm?

thành viên gia đình

• Tiếp tục các lợi ích sức khỏe

· 50+ người lao động trong phạm vi 75 dặm
PFL

vợ chồng

bố mẹ

• 12 tuần công việc được bảo vệ, nghỉ
không lương khi thành viên gia đình
trong tình trạng sức khỏe nghiêm
trọng (đôi khi có thể được áp dụng)

· 1+ năm làm việc

Bạn có cần được
nghỉ làm không?

người
sống
sót

Đây là việc cần làm:

Vì chúng cung cấp:

LUẬT NGHỈ CHỮA BỆNH GIA ĐÌNH/LUẬT
CÁC QUYỀN VỀ GIA ĐÌNH CALIFORNIA

B ẢO V Ệ V I Ệ C L À M

xem trang khác về

việc làm được bảo vệ khi nghỉ

khóa biểu linh hoạt

FMLA/CFRA

SF FFWO
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PFL

thu nhập thay thế

LAS-ELC không thể bảo đảm những thông tin trên hiện được hoặc có trách nhiệm cho việc sử dụng bất kỳ.
TÀI LIỆU ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI CỘNG ĐỒNG BẮC CALIFORNIA
BỀN VỮNG KAISER .
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Thắc mắc? Gọi:

888-864-8335

