
Sứ mạng của Văn phòng Thực thi Tiêu chuẩn Lao 
động là nâng cao các tiêu chuẩn lao động bằng 

cách tích cực tham gia vào việc kết nối các 
doanh nghiệp và cộng đồng, áp dụng các sách 
lược về thực thi, đổi mới và nghiên cứu, cũng 

như phát triển chính sách trong tinh thần công 
bằng xã hội.

Know Your 
Workplace Rights!

County of Santa Clara
Office of Labor Standards Enforcement

sccfairworkplace.org

Hiểu rõ Các Quyền
Lao Động Tại Nơi

Làm Việc của Quý vị!

OLSE
Office of Labor
Standards Enforcement



Văn phòng Thực thi Tiêu chuẩn Lao động Hạt Santa Clara:
Đường dây Tư vấn Trực tiếp với Luật sư: 1-866-870-7725
Trung tâm Pháp luật Cộng đồng Katharine & George Alexander:
1-408-288-7030
Để được giúp đỡ về mọi vấn đề liên quan đến việc làm hoặc về
quyền lao động.

Văn Phòng Ủy Viên Lao Động Tiểu Bang Calfornia: 
Các Câu Hỏi Chung (San Jose): 1-408-277-1266 
Để được giúp đỡ nộp đơn khiếu nại về tiền lương.
     
Cơ quan Phát triển Việc làm của Tiểu bang California(EDD):
Bảo hiểm Thất nghiệp (UI): 1-800-300-5616
Nộp đơn qua điện thoại hoặc có các câu hỏi chung về bảo hiểm
thất nghiệp.
Bảo hiểm Khuyết tật (DI): 1-800-480-3287
Nộp đơn và nhận thông tin về bảo hiểm khuyết tật.

Các cơ quan thực thi tiêu chuẩn lao động  
hỏi về tình trạng hợp pháp của quý vị.

Bộ Quản Lý Sức Khỏe và An Toàn Lao Động của Tiểu Bang
California:
Các Câu Hỏi Chung: 1-510-794-2521
Để được giúp đỡ nộp một đơn khiếu nại về vấn đề an toàn nơi
làm việc.

Cơ Quan Quản Lý Nghề Nghiệp và Nhà Ở Công Bằng của
Tiểu Bang California: 
Các Câu Hỏi Chung: 1-510-789-1085
Nộp đơn khiếu nại sở làm vì đã bị đối xử phân biệt.

sẽ không 

Để có được câu trả lời cho
các thắc mắc về quyền Lao
Động của Quý vị.


