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Ordinansa ng Pinakamaliit na Pagbabayad ng Suweldo  
Minimum Compensation Ordinance (MCO) 
ALAMIN ANG INYONG MGA KARAPATAN 

 
 

Ang pasabing ito ay naglalayon na ipaalam sa inyo ang inyong mga karapatan sa ilalim ng Ordinansa ng Pinakamaliit na Pagbabayad ng 
Suweldo [Minimum Compensation Ordinance (MCO)], Kabanata 12P ng Kodigo ng Pampangasiwaan ng San Francisco (San Francisco 
Administrative Code). Ang MCO ay nag-aatas sa inyong employer na magkaloob ng itinakdang pinakamaliit na antas ng pagbabayad ng 
suweldo na babayaran sa mga kawani ng (1) mga kontratista at kanilang mga kinontrata (subcontractor) na nagkakaloob ng mga 
serbisyo sa Lungsod at County; (2) mga pampublikong organisasyon na ang mga hangganan ay coterminous sa Lungsod at County na 
may mga kontrata sa lungsod; at, (3) mga umuupa at mga nangugupahan sa umuupa (subtenant) sa pag-aari ng Airport at kanilang 
mga kinontrata (subcontractor). Ang Office of Labor Standards Enforcement (OLSE) ay ang namamahala sa pagpapatupad sa MCO.  
Hihingin sa inyo na lumagda sa dokumentong ito pagkatapos ninyong repasuhin ang sumusunod na impormasyon.  Huwag lagdaan ang 
dokumentong ito hanggang lubos na ninyong nauunawaan ang inyong mga karapatan sa ilalim ng batas na ito. 
 

ANG MGA PANGANGAILANGAN NG MCO 
 

1. Pinakamaliit na Sahod sa Bawat Oras (Minimum Hourly Wage) 

 Para sa mga kontrata na ginawa o pagkatapos ng Oktubre 14, 2007, at mga kasalukuyang kontratang sinusugan o 
pagkatapos ng petsang iyon, ang halaga para sa mga kontratista na for-profit ay $13.64/oras epektibo ng Enero 1, 2017, at 
ang halaga para sa mga kontratista na non-profit ay $13.00/oras.  Ang mga halaga ay maaaring baguhin tuwing Enero 1 at 
pagkaraan; ang inyong employer ay may obligasyon na alamin ang nakaraan at kasalukuyan na mga pangangailangan.  

 Para sa mga kontratang ginawa bago ng Oktubre14, 2007, ang halaga para sa for-profit ay $10.77/oras at ang halaga para 
sa non-profit ay ang pinakamaliit na sahod (minimum wage) ng Lungsod ($13.64/araw epektibo ng Enero 1, 2017) 

2. Pagbabayad ng Araw na Wala sa Trabaho (Paid Days Off) 

 12 bayad na araw kada taon para sa pagliban dahil sa bakasyon, pagkakasakit o personal na pangangailangan 

 Ang pagbabayad ng araw na wala sa trabaho para sa part-time na mga kawani ay prorated sa mga oras na nagtrabaho 
3. Walang Bayad na Araw na Wala sa Trabaho (Unpaid Days Off) 

 10 walang bayad na araw na wala sa trabaho kada taon  

 Ang walang bayad na araw na wala sa trabaho para sa part-time na mga kawani ay prorated batay sa mga oras na  
 Nagtrabaho 

 Ang mga pansamantala at casual na mga kawani ay hindi magiging karapat-dapat para sa walang bayad na oras na wala sa  
 trabaho  

 
PAGKALIBRE MULA SA PAGSAKOP 
Ang ilang mga kategorya ng mga kawani, kabilang ngunit hindi limitado sa mga kawani ng pagkatapos ng klase (after school)/tag-init, 
nagsasanay, at boluntaryo, ay hindi saklaw sa ilalim ng MCO.  Para sa higit na impormasyon, pumunta sa www.sfgov.org/olse/mco o 
tumawag sa (415) 554-7903. 
 
PAGBABAWAL NG PAGGANTI 
Ang inyong employer ay hindi maaaring gumanti laban sa inyo o sinumang iba pang kawani dahil sa pagsisikap na matuto nang higit pa 
tungkol sa MCO o sa pagganap ng inyong mga karapatan sa ilalim ng batas. Kung sa inyong paniniwala kayo ay nakaranas ng 
diskriminasyon o pagganti dahil sa pagtatanong tungkol sa MCO o pagganap sa inyong mga karapatan sa ilalim ng MCO, kontakin ang 
OLSE sa (415) 554-7903 upang maghain ng reklamo sa MCO. 

Huwag lumagda sa dokumentong ito hanggang lubos ninyong nauunawaan ang inyong mga karapatan sa ilalim ng batas na ito. Kung 
kayo ay may anumang mga tanong tungkol sa responsibilidad ng inyong employer o sa inyong mga karapatan sa ilalim ng Ordinansang 
ito, kontakin ang OLSE sa (415) 554-7903 o bumisita sa www.sfgov.org/olse/mco para sa higit pang impormasyon tungkol sa batas na 
ito. 

I-print ang Pangalan ng Kawani:        ___________________________  

Lagda ng Kawani:           Petsa:     ____________ 

Para asistencia en Español, llame al 554-7903 

需要中文幫助﹐請電 554-7903 

Para sa kumpletong kopya ng Ordinansa ng Pinakamaliit na Pagbabayad ng Suweldo (Minimum Compensation Ordinance), bumisita sa 
www.sfgov.org/olse/mco. 
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