
 
 

 ( 3قانون ) 2022در سال رهنمایی؛ کارمندان  یبرا  الرد 9.54 ای ساعت یک در  الرد  12.56: ورادوکل معاش حداقل

 است  2022سال  یفوق فقط برا  مقدارهای نی شود، بنابرا یم می هر سال با توجه به تورم تنظ معاشداقل ح •

مانند  یگر ی دطور به   ای  وار ساعت شکلچه به  (مستثنی باشند 2که در قانون  یپرداخت شود )مگر در موارد معاش شانحداقل  کم از کم دی کارکنان با تمام به  •

 . کامل پرداخت کرد معاشدرصد تحت حداقل  15توان  یخردساالن آزاد شده م استثنای ( پرداخت شود، بهرهی غوتکه تکه ، کمیشن، معاش)

 د ی استاندارد استفاده کن  نی ( از باالتر2022در سال  الرد  15.87)ینور دمعاش  مانند حداقل  کار  نی قوان  ری در صورت اعمال سا •
 

( 4ساعت متوالی )قانون  12روز یا  12ساعت در هفته،  40بیش از  عت های½ برابر نرخ پرداخت برای سا1اضافه کاری:   

 داشته باشد  یکمترهای  عتطور متوسط ساروز به   ای هفته  شتری ب  ای  2اگر   یاست، حت  ازی ساعت مورد ن  12از  شی روز ب  ای ساعت   40از   شی هر هفته ب  یضافه کارا •

 نمایند "( ارائه comp time)" رخصتی ،یاضافه کار عت هایسا یبرا می و ن   کی  مهی پرداخت حق ب  یتوانند به جا ینم انی کارفرما •

 آمده است(:  ل ی به تفص 2.4-2.3 نی در قوان تمام شان )ها  تی معاف / تفاوت های کلیدی •

 نی سنگ هی نقل طی از رانندگان وسا یبرخ یبرا تی . معافتعدیل شده است یاضافه کار صحی  یمراقبت ها اغلاز مش اندکتعداد در  -

وجود    یساعت اضافه کار 56از افراد طبق قانون فدرال  ی اری بس ی)اما برا  وجود ندارد یهفتگ یساعت اضافه کار 40در انحطاط اسنوبرد /ی مشاغل اسکدر  -

 ( دارد

گیرد  صورت می  یساعت، پرداخت اضاف  12از  شی ب   ی در روزها معاشساعت استراحت با  می ساعت. ن  60پس از   ی: اضافه کار11/1/22 خی از تار زراعت -

 ساعت باشد  15از  شی اگر ب 

 ( 1.9ساعت )قانون  5از  شیب  یها فتیش  یبدون وقفه و بدون عوارض، برا قهیدق  30غذا:  های دوره

د را  خوخصوصی   یها ت ی شوند و اجازه داشته باشند فعال فارغ  تمام مسولیت های شاناز  کاملا که کارکنان  صورتآن اما تنها در  باشدپرداخت تواند بدون  یم •

 انجام دهند

 پرداخت شود. دی مجاز باشد و زمان با دی با فهی انجام وظ نی غذا خوردن در ح؛ باشد یرعملی قفه غغذا بدون و  یشود دوره ها یاگر کار باعث م •

 باشد  دوره کاری انی ساعت قبل از پا 1ساعت پس از شروع و    1حداقل  دی غذا با یدوره ها ،یتا حد عمل •
 

(5.2)قانون  ساعت  4هر  ،باپرداخت قه، یدق  10استراحت:  یدوره ها   
 

 22< 22تا  18از  18تا  14از  14تا  10از  10تا  6از  6تا  ، 2از  2تا  : ی کارساعت های #

 6 5 4 3 2 1 0 دوره های استراحت:#

 باشد  یساعت تا حد عمل 4در وسط  دی شامل کار باشد، و با دی اما نبا ؛باشدبیرون    تی از سا ست ی ن ضرور  •

  دی استراحت را ندهند، با یهاو اجازه دوره صلحیت  انی و اگر کارفرما. شودی انجام م یو اهداف اضافه کار معاشحداقل  یاست که برا یاستراحت زمان  یهادوره  •

 بپردازند. یاضاف نهی ، هزگیرند نمیمعاش ها عت سابر اساس  که حقوق  یکارکنان  یاستراحت بوده است، از جمله برا یهاکه دوره  یزمان  یبرا

 ها  تی معاف / تفاوت های کلیدی •

 ( 5.2.1کرد )قانون تقسیم  دقیقه ای  ۵- ۵دوره را به دو   قهی دق 10استراحت  یدوره ها می توان طی شرا  یبرخدر  - 

 ( زراعتکار  طی شرا نی و قوان   2.3است )قانون  یمستثن  یگری دارد. د نیاز یشتری ب  تفریح: کار خاص به زراعت  - 
 

( 1.9دهند کار/خدمات را به نفع خود انجام دهند )قانون  یاجازه م انی که کارفرما مانز برای زمان کار: پرداخت  

 : مشمول در محل(  فهی در محل کار )اما نه فقط اجازه دادن به کارکنان خارج از وظ ای  فهی در محل، در حال انجام وظ میشهه •

 ، رسمی از ساعت بیرون یکارها ری سا ای  می کردن/تنظ زی شده اند(، تم دهی کار پوش جایاز  بیرون که در  ی کار )اما نه لباس ها  زاتی درآوردن لباس/تجه/دنی پوش - 

 ؛ مربوط به کار معلومات  یبه اشتراک گذار ای  افتی در ای در محل کار، گرفتن مسولیت  یانتظار برا - 

 ا ی  خروج ای ورود  ساعت ای   ،یمن ی ا/یت ی امن یننگ سکر  - 

 دی فوق باش  فی از وظا کی هر برای اشغال منتظر  - 

 ( 1.9.2در قانون  اتی )جزئ  ستی خانه/کار ن   یکارفرما زمان کار است. سفر معمول مفادات یسفر برا •

 (. 1.9.3در قانون  اتی خاص حذف شود )جزئ   طی تواند در شرا یم ؛باشد یبدون وقفه و طوالن  یاگر به اندازه کاف خوابوقت  •

  ( .8C.R.Sعنوان و  4، ماده 6قانون ) معوقه یهاو پرداخت هانهیکسورات، اعتبارات، هز

 (  کارمند ی)در صورت استعفا یپرداخت بعد خی در تار  ای )در صورت فسخ توسط کارفرما( بدهکار به عجله : ییپرداخت نها •

  یبا حقوق قابل استفاده برا رخصتیاز جمله  ،رخصتیحقوق تعلق گرفته و استفاده نشده  تمام دی که در حال خروج هستند، با ی: به کارکنان معاش رخصتی •

 پرداخت شود.  رهی بر اساس علت اخراج، عدم اعلم استعفا و غ جریمه اعلم ای بدون کسر  ،رخصتی

 یبرا به نفع کارمند یتوافق نامه کتب  کی در  انونق ازی )شامل کسورات مورد ن  است.مجاز C.R.S 8-4-105در  ای  ذیل از پرداخت: در صورت ذکر شده در کسر •

 ( بررسی حسابپس از  ییاز دست دادن دارا ای  ولیس سرقت در گزارش پ 

 نور( پرداخت کنند، اگر:ی در د الرد 12.85 ای  2022در سال  دالر 9.54) معاشتحت حداقل   دالر 3.02 اندازهتوانند تا  یم انی نکته: کارفرما ازاتی امت  •

 شود ینمبه کارکنان/ مالکان رهنمایی ناشده داده )ب(  رهنمایی های  و رساند،می را به حداقل  معاش( ی نیستخدمات اجبار یهانه ی )الف( )هز هاییراهنما

 مجاز است  پذیرفته شدن غذا داوطلبانهکارفرما( مفاد ارزش )بدون  ای   نهی هز یغذا: برا یکسرها/کریدیت •

ا به نفع کارمند )نه کارفرما( رفتهی داوطلبانه مسکن را پذ  به شکل که کارمند یکاهش اسکان: در صورت /کریدیت • شود و محدود   یثبت م یبه صورت کتب  باشد، عمدتا

 در هفته )بر اساس نوع مسکن( است  دالر 100 ای  25به 

که   یخاصلباس کردن   زی تم یبرا دی با انی باشد. کارفرمادیزاین ویژه  ای و بدون مواد  یمعمول  یلباس ها نکهی شود، مگر ا هیته یا نهی هز  چی بدون ه دی : بافرمی ون  •

 کسر پرداخت کنند ای به سپرده  یمعمول  یو پارگ یفرسودگ یبرا توانندی است بپردازند و نم ازی مورد ن 
 

 (نداذیل بیان شده در  یدیکل یهاتیمعاف کند؛یهمه را فهرست م 2.2قانون  )COMPS از هاتیمعاف 

پرداخت  ( وار  ساعتمعاش حداقل حقوق )و نه دالر  55000، 2023در سال و   دالر 50000)  2022و متخصصان در سال  رانی ناظران، مد/مدیران اجراییبرای  •

 می شود پرداخت  کمپیوتر باالکار  یباال برا تخنیکیکار  در ساعتالر د 28.92، به جز می شود( لی سپس با تورم تعد   2024در سال می شود و 

 می شود ( پرداخت 2022در سال   الرد 101250فوق )  معاش 2.25باال حداقل معاش با انجام نمی دهند  ی دست  که کار کارمندان  ری سابرای  •

 شرکت داشته باشند تی ری که فعاالنه در مد یدر صورت  بلند رتبه کارمند /نی پردرآمدتر یرانتفاعی غ کی در  ای  درصد مالکان 20 •

 ملکیت رانی مد ای ، بیرون در فضا ازادکارکنان حوزه آموزش کمپ/ ،کسیانواع مختلف )نه همه( فروشندگان، رانندگان ت  •

( 7حقوق )قانون  یهااطالعیه ثبت سوابق و     

( و  کریدیتو  یی)شامل هر گونه راهنما معاشبدهند که شامل زمان کار، نرخ معاش حساب حقوق و )و به مدت سه سال( صورت  مندانکارتمام به  دی با انی کارفرما •

 است  معاشکل 

کار و  آغاز ماه پس از   کی ظرف در   راه دور( مندان از کاربرای )مانند  ستی ن  یاگر عمل ای دسترس باشد  قابل  اسانیشود که به گذاشته   ییدر جا دی پوستر امسال با  •

 کنند، ارائه شود  پی آن رااک تقاضای مندانکه کار یزمان 

 شامل نماید دفترچه راهنما  ای استخدام  یرا در هر کتابچه راهنما COMPSسفارش  کی  ای پوستر   نی ا کاپی کی  دی با انی کارفرما  •

 ای ، کسرها کریدیت یبرا ت ی عدم صلح ای  و مه ی پوستر است، ممکن است باعث جر نی که کمتر از ا معلومات( از جمله با ارائه عی توز  ای )پست اطلعیه  نی نقض قوان   •

 شود  COMPSکارمند در  ویژه یهاتی معاف

( 8)قانون   یو حقوق ضد تالف  تیشکا   

 کنند  تیشکا  محکمهدر  ای( ارسال کنند ذیلتخلفات را به بخش )اطلعات تماس نکات مربوط به  ای  اتیتوانند شکا یکارمندان م •

 در آنها دخالت کنند  ایکنند  یکنند تلف یکه از حقوق خود استفاده م مندانتوانند در برابر کار ینم انیکارفرما •

 (4.7معاششود )قانون حفاظت از  یمحرمانه بودن در صورت درخواست محافظت م ایشود. ناشناس بودن  یم رفتهیپذبدون نام نکات   •

 شرکت،   کی تجارتاگر  ی، حتتجارتنه فقط  -تخلفات مسئول باشند  از یممکن است در قبال برخ هستند؛کنترل بر کار یداراکه افراد  ریمالکان و سا •

 (1.6آن باشد )قانون مالکان /جدا از مالک یگرینهاد د ایشراکت       

مهاجرت   تیو استفاده از وضع. کندیگزارش نم ایرا درخواست  تیاحکام وضع ای قاتیبخش در تحق  ربط ندارد. اینحقوق کار  نیا بامهاجرت  تیوضع •

( 4.8 معاشاز  تیاست )قانون حما یرقانونیغ تمام افراد هر ی حقوق برا نیدخالت در ا یبرا

 

   :با ات،یشکا ایها، سؤاالت  ، ترجمهمعلوماتی یهابرگه ن،یهمه قوان یکامل قانون کار به آن استناد کرد. برا معلوماتتوان به عنوان   یخالصه است و نم یک پوستر نیا

 به تماس شوید.  ColoradoLaborLaw.gov, cdle_labor_standards@state.co.us, 303-318-888 / 8441-390-3679  تقسیم بندی استندارد های کار و آمار

 .از تاریخ 1/1/ 22  قابل اجرا  می باشد: باید ساالنه به روز شود

هر دسامبر در دسترس است  در اوسط دیجد پوستر  
،  38شماره   "( COMPS سفارش )"   ورادو کلردهای اضافه کاری و حداقل پرداخت  ااستند دستور 

 پوستر و اطالعیه 


