
NJ Minimum Wage
NJ is on the path to a $15 minimum wage for all workers
• Find your minimum wage rate at nj.gov/labor/minwage or scan the QR code  

You Have the Right to be Paid
• You’re due the full amount of wages owed, for all hours worked, and no less than the applicable state minimum wage.
• Overtime: Most workers are owed 1.5 times regular hourly rate of pay for hours worked over 40 hours/week.
• Public construction (i.e. schools, buildings, roads): Contractor must register with State and pay prevailing wage. 
• Misclassified as an independent contractor (1099) or paid cash off the books: You’re not at fault, but you could be 

deprived of work rights and other benefits. Misclassified employees may be entitled to financial award as part of 
employer penalties.

Paid Sick Time is the Law
You have the right to care for yourself and loved ones.
• All employers regardless of size must provide 1 hour of paid sick leave for every 30 hours you work, up to  

40 hours a year; can be used for physical or mental health, COVID-19 testing/vaccination/quarantine, your child’s 
school appointments, to cope with sexual/domestic violence, and more

Nearly all workers are covered: full-time, part-time, and temporary. Learn more at mysickdays.nj.gov.

NJ Work Rights & Benefits
NJ Paid Family and Medical Leave: Cash benefits to care for yourself or loved ones; job may be protected under 
federal/state law
Job-Related Injuries: You may be eligible for Workers’ Compensation
Safe and Healthy Workplaces: Employers must follow state and federal OSHA standards
NJ Law Prohibits Discrimination at Work: njcivilrights.gov

If You Believe Your Rights Are Being Violated
Protections cover most workers, and not matter how you are paid – cash, piece rate or salary.
• Keep track of your daily and weekly work hours and what you are paid; make a complaint at myworkrights.nj.gov; 

Employers that retaliate can face severe penalties.
NJDOL employees do not ask about immigration or citizenship and serve all workers regardless of their status. 
NJDOL will not share any information from an investigation with any federal immigration agency, unless legally 
required to do so.
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Mức Lương Tối Thiểu NJ
NJ đang trên lộ trình triển khai mức lương tối thiểu $15 cho tất cả các 
công nhân viên

• Tìm kiếm mức lương tối thiểu của quý vị theo đường link  
nj.gov/labor/minwage hoặc chụp mã QR

Hiểu Biết về Các 
Quyền Lợi Làm Việc
myworkrights.nj.gov

Quyền Lợi Của Quý Vị là Phải Được Trả Lương
Quý vị phải được trả toàn bộ số tiền lương còn bị nợ, cho tất cả số giờ làm việc và không thấp hơn 
mức lương tối thiểu hiện hành của tiểu bang 

• Làm thêm giờ: Hầu hết nhân viên phải được trả cho số giờ làm việc trên 40 giờ/tuần theo tỷ lệ 1.5 
lần mức lương theo giờ thông thường.

• Xây dựng công cộng (tức là trường học, tòa nhà, đường xá): Nhà thầu phải đăng ký với Tiểu Bang 
và trả lương theo quy định hiện hành.

• Bị phân loại sai là một nhà thầu độc lập (1099) hoặc trả tiền mặt ngoài sổ sách: Quý vị không có 
lỗi, nhưng quyền làm việc và các lợi ích khác của quý vị có thể bị tước đoạt. Nhân viên bị phân 
loại sai có thể được thưởng tài chính như một phần của các hình phạt dành cho người sử dụng 
lao động.

Thời Gian Nghỉ Bệnh Được Trả Lương là Luật Định
Quý vị có quyền chăm sóc cho bản thân và những người thân yêu của mình.

• Tất cả người sử dụng lao động không phân biệt quy mô phải áp dụng 1 giờ nghỉ bệnh được hưởng 
lương cho mỗi 30 giờ mà quý vị đã làm việc, tối đa 40 giờ một năm

• Có thể được sử dụng cho sức khỏe thể chất hoặc tinh thần, xét nghiệm/tiêm chủng/cách ly 
COVID-19, các cuộc hẹn ở trường của con em quý vị, để đối phó với bạo lực tình dục/gia đình, v.v…

• Gần như tất cả công nhân đều được bao gồm: toàn thời gian, bán thời gian và tạm thời 

Tìm hiểu thêm tại mysickdays.nj.gov

http://nj.gov/labor/minwage
http://myworkrights.nj.gov
https://www.nj.gov/labor/worker-protections/earnedsick/
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Quyền và Lợi Ích Làm Việc NJ 
Nghỉ Bệnh & Nghỉ Để Chăm Sóc Gia Đình NJ  

• Các khoản tiền mặt để chăm sóc bản thân và chăm lo cho người thân  
• Công việc vẫn được bảo vệ theo luật tiểu bang/ liên bang   

Thương Tật Liên Quan Đến Công Việc  
Quý vị có lẽ đủ điều kiện để nhận Bồi Thường Cho Người Lao Động (Workers’ Compensation) 

Nơi Làm Việc An Toàn và Khỏe Mạnh  
Người sử dụng lao động phải tuân theo các tiêu chuẩn OSHA của tiểu bang và liên bang 
 
Luật NJ Nghiêm Cấm Phân Biệt Đối Xử Tại Nơi Làm Việc 
njcivilrights.gov

Nếu Quý Vị Nghĩ Rằng Quyền Lợi Của Mình Bị Xâm Phạm   
Các biện pháp bảo vệ bao gồm hầu hết người lao động, và bất kể quý vị được trả lương như thế nào - 
tiền mặt, mức lương theo sản phẩm hay tiền lương  

• Hãy ghi chú giờ làm việc hàng ngày và hàng tuần của quý vị và những gì quý vị được trả 
• Thực hiện khiếu nại tại myworkrights.nj.gov 
• Người sử dụng lao động thực hiện các hành vi trả đũa có thể bị phạt nặng 

Nhân viên NJDOL không hỏi về tình trạng nhập cư hoặc quốc tịch và phục vụ tất cả người lao động 
bất kể địa vị của họ. NJDOL sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin nào từ cuộc điều tra với bất kỳ cơ quan 
nhập cư liên bang nào, trừ khi pháp luật yêu cầu làm như vậy.
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http://njoag.gov/about/divisions-and-offices/division-on-civil-rights-home/
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