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Bây giờ đã có quyền nghỉ bệnh được hưởng lương. Nhân viên 
toàn thời gian, bán thời gian và tạm thời đều hợp lệ theo quy 
định của pháp luật.
Dùng thời gian nghỉ bệnh để chăm sóc bản thân hoặc người thân trong gia 
đình - định nghĩa về gia đình rất đa dạng:

• để chăm sóc bệnh tật về thể chất/ tâm thần hoặc sức khỏe 

• để tiêm vắc xin COVID-19 và/hoặc hồi phục từ các tác dụng phụ 

• để ứng phó với bạo lực gia đình hoặc tình dục

• để tham dự các buổi họp phụ huynh của con em ở trường 

Nhân viên kiếm được 1 giờ nghỉ bệnh sau mỗi 30 giờ làm 
việc, lên đến 40 giờ trong năm.
Việc chủ lao động trừng phạt quý vị vì đã nghỉ bệnh theo số giờ mà quý vị đã 
kiếm được hoặc buộc quý vị phải tìm người thay thế cho ca làm việc của mình 
là vi phạm pháp luật. Chủ lao động của quý vị không được yêu cầu cung cấp 
giấy tờ trừ khi quá 3 ngày liên tiếp.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập 

Để biết thông tin về các quyền và lợi ích khác, hãy truy cập

Đừng lo lắng
Quý vị được bảo hiểm

nj.gov/labor

Nhân Viên NJ
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