Danh Sách Kiểm Tra

Chương Trình
Tương Đương

Sử dụng danh sách kiểm tra này để chuẩn bị cho
việc đăng ký chương trình tương đương Paid
Leave Oregon (Nghỉ Phép Hưởng Lương ở
Oregon) Thông tin: paidleave.oregon.gov

Những ngày quan trọng cần lưu ý
Ngày 6 tháng 9 năm 2022

Cung cấp đơn đăng ký chương trình tương đương
và sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ

Ngày 1 tháng 1 năm 2023

Nhân viên và sở làm bắt đầu đóng góp cho chương
trình Paid Leave Oregon

Ngày 3 tháng 9 năm 2023

nhân viên có thể bắt đầu nộp đơn đăng ký phúc lợi

Bắt đầu từ tháng 9 năm 2022, sở làm có thể:
• Truy cập đơn đăng ký trên mạng thông qua trương mục Frances Online
• Tải và in mẫu đơn đăng ký (để nộp qua thư) ở trang mạng của chương trình
Paid Leave (Nghỉ Phép Hưởng Lương); hoặc đưa ra yêu cầu qua điện thoại:
833-854-0166.

Chuẩn Bị
Chương trình nghỉ phép có lương của quý vị phải đáp ứng các yêu cầu từ
chương trình Paid Leave Oregon:
 Bao gồm tất cả nhân viên ở Oregon (gồm nhân viên toàn thời gian, bán thời gian,
thường trực hoặc tạm thời) mà hãng sở tuyển dụng trong vòng tối thiểu là 30 ngày
 Cho phép nghỉ 12 tuần có hưởng lương hằng năm, vì lý do gia đình, y tế và an toàn, và
thêm hai tuần nghỉ thai sản và liên quan đến chuyện sinh con
 Thực hiện chi trả phúc lợi lần đầu tiên trong vòng hai tuần kể từ lúc nhận được yêu
cầu của nhân viên hoặc từ ngày nghỉ đầu tiên của nhân viên
 Không yêu cầu nhân viên đóng góp nhiều hơn 60% tổng tỷ lệ trích lương đóng góp
 Cung cấp bản phân tích chi phí cho phần đóng góp của nhân viên
 Cho phép nhân viên nghỉ phép hằng ngày hoặc hằng tuần
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 Cung cấp quyền bảo vệ công ăn việc làm cho nhân viên (nếu nhân viên đã được tuyển
vào làm từ 90 ngày trở lên)
 Thông báo cho nhân viên về chương trình tương đương của quý vị
 Không đặt điều kiện hay hạn chế đối với việc nghỉ phép vì lý do gia đình, y tế hoặc an
toàn ngoài những điều được cho phép trong quy định của Paid Leave

Đơn đăng ký chương trình tương đương sẽ được cung cấp vào
tháng 9 năm 2022.
Đây là những gì quý vị sẽ cần để đăng ký:

 Mã Số Doanh Nghiệp và Mã Số Nhận Dạng Sở Làm Liên Bang
 Tên, địa chỉ và thông tin liên lạc của sở làm
 Một bản sao của một trong các tài liệu sau:
• Chương trình tương đương do sở làm quản lý, hoặc
• Hợp đồng bảo hiểm kèm theo sản phẩm bảo hiểm và các lựa chọn đã đưa ra
 Đối với riêng các chương trình do sở làm quản lý, quý vị cũng cần chuẩn bị bằng chứng
cho khả năng thanh toán bằng việc cung cấp một trong các tài liệu sau:
• Bằng chứng sở hữu đủ tài sản
• Một trái phiếu hoặc tín dụng thư không huỷ ngang với bên nhận hoặc người thụ
hưởng là Oregon Employment Department (Sở Lao Động Oregon), được phát hành
bởi một tổ chức được bảo hiểm.
 Đối với riêng các chương trình bảo hiểm toàn diện, quý vị cần chuẩn bị thông tin về hợp
đồng bảo hiểm và công ty bảo hiểm, bao gồm:
• Thông tin doanh nghiệp và thông tin liên lạc của công ty bảo hiểm
• Ngày bắt đầu áp dụng và ngày kết thúc hợp đồng
 Lệ phí đăng ký 250 USD
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