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Văn Phòng Tiêu Chuẩn Lao Động Công Bố Lương Tối Thiểu Năm 2020 Của 
Seattle 

Seattle – (Ngày 14 tháng 10 năm 2019) – Văn Phòng Tiêu Chuẩn Lao Động (OLS, 
Office of Labor Standards) của Seattle công bố mức tăng lương tối thiểu ở Seattle 
có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2020. Mức tăng này là theo yêu cầu của Sắc 
Lệnh về Lương Tối Thiểu (Minimum Wage Ordinance). Mức lương tối thiểu này áp 
dụng cho tất cả các nhân viên làm việc ở Seattle bất kể tình trạng nhập cư của 
người lao động. 

• Mức lương tối thiểu năm 2020 dành cho các chủ lao động lớn (501 
nhân viên trở lên) là $16.39/giờ.  

• Mức lương tối thiểu năm 2020 dành cho các chủ lao động nhỏ (500 
nhân viên trở xuống) không trả ít nhất $2.25/giờ tiền phúc lợi y tế của nhân 
viên và/hoặc trường hợp nhân viên không kiếm được ít nhất $2.25/giờ tiền 
tip là $15.75/giờ.  

• Mức lương tối thiểu năm 2020 dành cho các chủ lao động nhỏ có trả ít 
nhất $2.25/giờ tiền phúc lợi y tế của nhân viên và/hoặc trường hợp nhân 
viên kiếm được ít nhất $2.25/giờ tiền tip là $13.50/giờ.  

Vào tháng 12 năm 2019, OLS sẽ gửi qua đường bưu điện áp phích sửa đổi để treo 
ở nơi làm việc có thông tin về các tiêu chuẩn lao động năm 2020 cho mọi doanh 
nghiệp có giấy phép kinh doanh tại Seattle. Có thể tải về các bản sao của áp phích 
treo ở nơi làm việc (bằng Tiếng Anh) tại Trang web của OLS, lấy ở văn phòng OLS 
tại 810 3rd Avenue, Suite 375, và tại mọi Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của 
Thành Phố Seattle. OLS sẽ dịch áp phích này sang 19 ngôn ngữ khác và thông 
báo về sự sẵn có của bản sao trực tuyến và bản in của áp phích qua bản tin của 
mình.  Vui lòng đăng ký nhận bản tin trên trang web của OLS.    

• Trợ giúp cho chủ lao động: để được trợ giúp riêng miễn phí về tuân thủ 
tiêu chuẩn lương tối thiểu và các tiêu chuẩn lao động khác của Seattle, hoặc 
để xếp lịch tập huấn, hãy gọi 206-256-5297, email 
business.laborstandards@seattle.gov hoặc nhấp vào đây để điền biểu mẫu 
yêu cầu trực tuyến. 

• Trợ giúp cho người lao động và công chúng: để đặt một câu hỏi, gửi một 
khiếu nại, hay cung cấp thông tin, hãy gọi 206-256-5297, email 

mailto:cynthia.santana@seattle.gov
https://www.seattle.gov/laborstandards/outreach
https://www.seattle.gov/laborstandards/outreach/publications/workplace-poster
https://www.seattle.gov/laborstandards/outreach/publications/workplace-poster
http://www.seattle.gov/laborstandards
mailto:business.laborstandards@seattle.gov%20or
https://olsconnect.microsoftcrmportals.com/employer-inquiry/


workers.laborstandards@seattle.gov, tới OLS ở khu trung tâm Seattle tại 810 
Third Avenue Suite 375, hoặc nhấp vào đây để điền biểu mẫu trên web. 
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