
 Nhân Viên Chăm Sóc Trực Tiếp 
 Hãy Nắm Vững Các Quyền Của Bạn! 
Luật Việc Làm của Tiểu Bang Maine 

Phòng Tiền Lương & Giờ Làm thuộc Sở Lao Động Tiểu Bang Maine 

thi hành luật lao động của Maine với mọi ngành nghề.  

Nhân viên chăm sóc trực tiếp là những người đem lại sự hỗ trợ vô 
giá cho người dân Maine, nhưng các hành vi vi phạm luật lao động 

vẫn thường xuyên xảy ra. Tài liệu này hướng dẫn nhân viên chăm 

sóc trực tiếp về những quyền cơ bản và các hành vi vi phạm thường 

gặp tại nơi làm việc. 

 

 

 

 

▪ Bạn phải được trả lương ít nhất là bằng mức lương 

tối thiểu của Tiểu Bang Maine. Kể từ ngày 1 tháng 

1 năm 2022, mức lương tối thiểu của Tiểu Bang 

Maine là 12,75 đô-la mỗi giờ 

▪ Nhân viên chăm sóc trực tiếp không thuộc diện đáp 

ứng các tiêu chí trở thành nhân viên hợp đồng độc lập. 

Bạn phải điền một tờ biểu mẫu I-9 khi bắt đầu vào làm 

việc và nhận được một biểu mẫu thuế W-2 mỗi năm 

▪ Nhân Viên Chăm Sóc Trực Tiếp không thuộc diện đáp 

ứng các tiêu chí trở thành nhân viên Hưởng Lương 

Miễn Trừ Tiền Làm Thêm Giờ. Bạn phải được trả tiền 

cho số giờ đã làm việc và được trả tiền làm thêm giờ 

(gấp 1.5 lần) cho bất kỳ số giờ làm việc nào vượt quá 
40 giờ mỗi tuần. Tiền làm thêm giờ được xác định theo 

tuần làm việc chứ không phải theo kỳ trả lương 

▪ Bạn phải được trả lương theo lịch trình cố định là 
hàng tuần hoặc hai tuần một lần. Chủ lao động phải 

giải thích về kỳ trả lương khi bạn bắt đầu vào làm, 

đồng thời cho biết thời điểm bắt đầu và kết thúc của 

tuần làm việc 

▪ Chủ lao động phải cung cấp cho bạn một phiếu 

lương (phiếu thực và phiếu qua mạng), trong đó phải 

thể hiển rõ những ngày bạn đã làm việc, số giờ bạn 

làm việc, tổng tiền lương của bạn và ngày bạn được 

trả tiền 

▪ Chủ lao động có thể yêu cầu trả tiền cho bạn qua 

phương thức Chuyển Khoản Trực Tiếp. Chủ lao động 

cũng có thể trả cho bạn bằng séc giấy hoặc thẻ ngân 

hàng nhận lương 

 

 
 

 

▪ Bạn phải được nghỉ giải lao 30 phút không lương sau 6 

giờ làm việc 

▪ Nếu chủ lao động cho phép nghỉ giải lao thêm theo 

các mức tăng dưới 21 phút, thì thời gian nghỉ giải lao 

đó không được phép trừ vào tiền lương của bạn 

▪ Thời gian đi lại giữa các khách hàng được coi là thời 

gian làm việc và không thể dùng để thay thế cho 30 

phút nghỉ giải lao của bạn 

▪ Việc viết ghi chú sự việc cũng được coi là thời gian 

làm việc, cũng như việc tham gia khóa đào tạo bất 

kỳ hay các cuộc họp khác theo yêu cầu của công 

việc 

▪ Chủ lao động không được ngăn cản bạn nói chuyện 

với đồng nghiệp về tiền lương của bạn 
 

o Xem Áp Phích về Trả Lương Bình Đẳng 
của chúng tôi để biết thêm thông tin và 
nộp khiếu nại 

▪ Nếu chủ lao động của bạn có hơn 11 nhân viên trong 

quãng thời gian hơn 120 ngày, thì bạn được quyền 

hưởng tối đa 40 giờ nghỉ phép có lương theo luật của 

Maine về Nghỉ Phép Có Lương Do Tích Lũy 
 

Liên Hệ Để Biết Thêm Thông Tin:  

Sở Lao Động Tiểu Bang Maine 

Vụ Tiêu Chuẩn Lao Động 

Điện thoại: 207-623-7900 

Người dùng TTY xin gọi số 711 Dịch Vụ 

Tiếp Âm Maine. 
Website: www.maine.gov/labor/bls  
Email: bls.mdol@maine.gov 

 
 

 

Sở Lao Động Tiểu Bang Maine đem lại cơ hội bình đẳng về việc làm và trong các chương trình. Có sẵn các 

phương tiện và dịch vụ phụ giúp dành cho người khuyết tật khi có yêu cầu. 

https://www.maine.gov/labor/misclass/how_to_determine_independent_contractor_status.shtml
https://www.maine.gov/labor/misclass/how_to_determine_independent_contractor_status.shtml
https://www.maine.gov/labor/docs/2022/posters/equalpay_new.pdf
https://www.maine.gov/labor/labor_laws/earnedpaidleave/eplfaq/index.shtml
https://www.maine.gov/labor/labor_laws/earnedpaidleave/eplfaq/index.shtml
http://www.maine.gov/labor/bls
mailto:bls.mdol@maine.gov

