شما طبق مقررات فامیل های شاغل از یک سلسله حقوق برخوردار هستید!
آیا در صورت تنظیم شکایت ،از من
محافظت میشود؟  ...می ترسم کار
خود را از دست بدهم...

دفتر استندردها و اجرای قوانین کار)OLSE
)کانتی سن دیهگو ،شکایت شما را بررسی
نموده و به خاطر نقض مقررات فامیلهای شاغل
قانون را تطبیق می کند .کارفرمایان نباید به
دلیل تنظیم شکایت از طرف شما ،به تبعیض،
اخراج ،آزار و اذیت و یا اقدام تالفی جویانه به
طریق دیگر علیه شما اقدام نمایند.
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اگر در یک پروژه ساخت و ساز کانتی
سن دیهگو یا در یک راهنمای
معامالت مربوط به کانتی فعالیت
کنم ،از کدام حقوق برخوردار  1می

حقوق نامناسب و شرایط
نامناسب ،تأثیر بسیار بدی باالی
توانایی اشخاص شاغل در به
دست آوردن مسکن مناسب و
تأمین مصرف فامیلهای آنها دارد
که خود این کار صحت عامه را در
معرض خطر قرار میدهد.

• حقالزحمه رایج • معاش پرداختی
رخصتی استعالجی برای o :مریضی
روحی یا جسمی  oصدمه  oخدمات
قربانی  oمشاوره  oخشونت خانگی
 oدریافت خدمات حقوقی  oو موارد
دیگر!
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www.sandiegocou
nty.gov/content
/sdc/OLSE.html

کانتی سن دیه گو چیقسم می تواند به
من کمک کند؟
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