BẠN GẶP VẤN ĐỀ VỚI QUÁ TẢI CÔNG VIÊC?
Bạn được trả lương theo giờ . Bạn làm việc đươc tính theo giờ, không tính theo số lầu hay tòa nhà.
Chủ lao động chỉ được giao công việc cho bạn làm trong 8 giờ làm việc. Theo pháp luật, bạn phải nghĩ
giải lao hai lần 10 phút và 1 lần 30 phút cho giờ ăn cơm.

Giờ nghỉ giải lao của bạn đươc bảo vệ bởi luật pháp.
0-2 tiếng

2-4 tiếng
Nghỉ 10 phút

6-8 tiếng

4-6 tiếng
Nghỉ 3o phút
cho giờ cơm

Nghỉ 10 phút

8 tiếng
BẠN GẶP VẤN ĐỀ HOÀN THÀNH CÔNG VIÊC ?
Chủ lao động giao việc cho bạn với mong muốn bạn sẽ hoàn thành công việc . Bạn
được quyền thảo luận với chủ lao động nếu bạn gặp vấn đề hoàn thành công việc .
Nếu bạn cảm thấy công việc quá nhiều để hoàn thành trong ca làm việc của bạn, bạn
có quyền báo cáo với Forman hoặc Supervisor của bạn trong thời gian 10 phút nghỉ
giải lao cuối trong ca làm việc .

BẠN VẪN CÒN GẶP RẮC RỐI ?

Nếu bạn đã báo cáo với Forman và Supervisor yêu cầu được giúp đỡ nhưng vấn đề
vẫn không được giải quyết, bạn hãy liên hệ vói CÔNG ĐOÀN ( UNION LOCAL 6 ). Công
Đoàn sẽ giúp làm rõ và giải quyết vấn đề.
Công việc của bạn là làm tốt những gì bạn có thể làm trong 8 tiếng làm việc và bạn
phải nghỉ giải lao và ăn cơm.
Không được làm việc trong giờ cơm và giờ nghỉ giải lao. Không làm việc khi không
được trả lương.

Câu hỏi ? Xin liên hệ với công đoàn.
206-448-3748. Hãy liên hệ trang mạng của công
đoàn tại www.seiu6.org, hoặc Facebook @SEIU6
opeiu8/afl-cio

Problem with Workload?
You are an hourly employee. You work by hour, not by floor or by building.
Your employer should provide you an 8-hour shift. By law, you must take:
two 10-minute breaks and one 30-minute lunch break.

Take your breaks. They’re protected by law.
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break
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lunch break

10 minute
break

8-Hour Shift
Having Trouble Finishing Your Work?
It’s your employer’s job to provide you with clear expectations. It is your job to
communicate to your employer if you’re having trouble finishing your work.
If you feel you have too much to finish per shift, notify your supervisor or foreman
on your last 10 minute break.

Still Having Trouble?
If you’ve asked your supervisor/foreman for help and the issue continues, contact our
union. Our union can help to clarify expectations or to resolve problems.
Your job is to do the best you can in 8 hours while taking your lunches and breaks.
Do not work through your lunch or breaks. Do not work for free.

Questions? Get in touch with our union.
Call 206-448-3748. Visit us on the web at
www.seiu6.org or Facebook @SEIU6.
opeiu8/afl-cio

