لطفا ً در محلی نصب کنید که کارکنان به آسانی بتوانند آن را بخوانند؛ متخلفین جریمه خواهند شد

بولتن رسمی

حداقل معاشات فرمونت
از  1جوالی  ،2019معاشات کارمندانی که در محدودۀ جغرافیایی شهر فرمونت کار میکند نباید از حداقل معاش ذکر شده
ذیل ،کمتر باشد.
تاریخ اجرا
( 1جوالی)
2019
2020
2021
2022

استخدام کنندگان کالن
استخدام کنندگان خورد
( 26کارمند یا بیشتر)
( 25کارمند یا کمتر)
 13.50دالر
 11.00دالر
 15.00دالر
 13.50دالر
 15.25دالر
 15.00دالر
سطح استخدام کننده کالن به باال براساس  CPIافزایش پیدا میکند

الزامات حداقل معاشات ذکر شده در طرزالعمل حداقل معاشات فرمونت ،فصل  5.30قانون شاروالی فرمونت در مورد هر
کارمندی (اعم از نیمه وقت یا تمام وقت) که در شهر فرمونت کارش را انجام میدهد ،تطبیق و اعمال میشود (انعام جزو
پرداخت مربوط به حداقل معاشات در نظر گرفته نخواهد شد) کارکنان یک کمپنی غیرانتفاعی از طرزالعمل حداقل
معاشات معاف میباشند.
افزایش در آینده :از  1جوالی  ،2022و بعد از آن در  1جوالی هر سال ،حداقل معاشات به مقدار افزایش شاخص قیمت
مصرف کننده ( )CPIسال جنتری قبلی (در صورت وجود) برای معاش گیرندگان شهری و کارکنان دفتری در
سانفرانسیسکو -اوکلند-هیوارد ،منطقه احصائیوی کالنشهر کالیفورنیا افزایش مییابد .افزایش ساالنه نباید بیشتر از %5
باشد.
حق و حقوق کارکنان :مطابق به این طرزالعمل از کارکنانی که خواهان تطبیق حقوق خود برای دریافت حداقل معاشات
شهر میباشند در مقابل انتقام طلبی یا تالفی کردن ،محافظت خواهند شد .کارمند یا هر شخص دیگر ،میتواند تخلف از
طرزالعمل حداقل معاشات را به شهر راپور بدهد .شهر تخلفات احتمالی را بررسی خواهد کرد ،به سوابق حقوق و معاشات
دسترسی خواهد داشت و با صدور حکم برگشت مجدد کارمندان به سر کار ،پرداخت آن معاشاتی را که به صورت
غیرقانونی ،پرداخت نشده است و تطبیق جریمه ،به تخلفات مربوط به حداقل معاشات رسیدگی خواهد کرد .متن کامل این
طرزالعمل به قسم آنالین در ویبسایت زیر موجود میباشدwww.fremont.gov/minimumwage. :

اگر کدام سوالی دارید ،با استخدام کننده خود یا شهر فرمونت به
تماس شوید:
 minwage@fremont.govیا 510-284-4000

