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Công ty thông báo cho nhân viên W2 

Bảo hộ cho các công ty có 25 hoặc nhiều hơn 25 công nhân 

Quyền và Nghĩa vụ theo Luật Nghỉ phép Gia đình và Y tế của Massachusetts, M.G.L. c. 

175M 

 
 

UMASS MEMORIAL HEALTHALLIANCE-CLINTON 
HOSPITAL 

 
 

(Tên của Công Ty) 
60 HOSPITAL ROAD 

(Địa chỉ của Công Ty) 
LEOMINSTER, MA 01453 

(Thành phố, Tiểu Bang, Mã bưu điện của Công Ty) 

042103555 

(Số ID Liên Bang của Công Ty) (FEIN) 

 
 

Giải thích về các lợi ích 
 

• Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Bạn có thể được hưởng tối đa 

o 12 tuần nghỉ phép gia đình trong một năm lợi ích liên quan đến việc sinh con, nhận con nuôi 

hoặc sắp đặp nơi chăm sóc nuôi dưỡng cho 1 đứa trẻ em, hoặc do một trường hợp ngoại lệ xẩy ra 

trong gia đình, một thân nhân đang phục vụ cho quân đội hoặc đã nhận được tin sắp tập hop 

phục vụ trong quân đội; 

o 20 tuần trong một năm lợi ích nếu họ có tình trạng sức khỏe nghiêm trọng làm họ mất khả năng 

làm việc 

o 26 tuần trong một năm lợi ích, để chăn sóc một thân nhân, người thân nhân này là thành viên 

quân đội,và có tình trạng sức khoể nghiêm trọng 

 
• Bắt đầu từ ngày 1, tháng 7 năm 2021, Bạn có thể được hưởng tối đa 

o 12 tuần, để chăm sóc một thân nhân với tình trạng sức khoể nghiêm trọng trong một năm lợi 

ích. 

o Tổng cộng 26 tuần tối đa hưởng nghỉ phép gia đình và Y tế trong một năm lợi ích. 

 
• Số tiền được hưởng hàng tuần sẽ dựa trên tiền lương của một nhân viên, với lợi ích tối đa là 

$850 mỗi tuần 

1 
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Bảo vệ công việc/Tiếp tục có bảo hiểm sức khẻo/Không có sự lo sợ về trả thù 

• Bảo vệ công việc: Nói chung, một nhân viên đã được trả nghỉ phép gia đình và y tế phải được khôi 

phục lại chức vụ trước đó hoặc một chức vụ tương đương, với cấp tương tự, lương, lợi ích việc làm, 

và ưu tin lâu năm bắt đầu tính vào ngày rời khỏi việc làm. 

 
• Tiếp tục có bảo hiểm sức khẻo: Công ty của bạn phải tiếp tục cung cấp và đóng góp cho nhân công 

bảo hiểm sức khẻo liên quan đến việc làm, nếu có, tương tự như nếu nhân viên còn tiếp tục làm việc 

trong thời gian nghỉ. 

 
• Không có sự lo sợ trả thù: Bắt cứ công ty có sự phân biệt đối xử hoặc trả thù chống đối một nhân 

viên vì họ thực thi quyền lợi của họ được hưởng theo luật được lãnh hưởng nghỉ phép gia đình và y 

tế là bất hợp pháp. Một nhân viên hoặc nhân viên cũ bị phân biệt đối xử hoặc bị trả thù vì đã thực thi 

các quyền theo luật, sau khi vi phạm xảy ra không quá ba năm, có thể khởi kiện ra tòa án cấp cao. 

 

Đóng góp vào cho DFMLvà Qũy (Family and Employment Security Trust Fund) 

• Vào ngày 1 tháng 10 năm 2019, các số tiền đóng góp cho Bộ Nghỉ phép Gia đình và Nghỉ phép Y 

tế (DFML) của Quỹ ̣(Family and Employment Security Trust Fund) sẽ bắt đầu. Công Ty được yêu 

cầu gửi đóng góp của tất cả nhân viên của họ vào cho DFML. Tỷ lệ đóng góp có thể được điều 

chỉnh hàng năm và có thể được tìm thấy trong thông báo tỷ lệ thật sự kèm theo. 

 
 

Cách nộp đơn xin được trả tiền 

Các nhân viên phải nộp đơn yêu cầu lañh hưởng tiền nhgỉ phép y tế và gia đình với DFML bằng cách sử 

dụng các biểu mẫu của Cơ Sở. Các biểu mẫu và hướng dẫn yêu cầu sẽ có sẵn trên trang web của Cơ Sở 

trên trang mạng www.mass.gov/DFML trước tháng 1 năm 2021. 

 
Các nhân viên được yêu cầu báo tin ít nhất trong 30 ngày cho công ty của họ về dự kiến của bất kỳ ngày 

nghỉ phép nào, dự kiện khoãng thời gian nghỉ phép và dự kiện ngày trở lại. Một nhân viên không thể báo 

tín trong 30 ngày vì các trường hợp ngoài sức của họ được yêu cầu báo tin càng sơm càng tốt. 

 
 

Cách trả tiền cho nghỉ phép cùng một thời gian 

 
Bất kỳ lãnh hưởng nghỉ phép nào được cung cấp theo thỏa thuận thương lượng tập thể hoặc chính sách 

của công ty và được trả với số tiền mức bằng nhau hoặc một mức cao hơn so với cách trả tiền nghỉ phép 

theo luật pháp này sẽ được tính vào việc phân bổ quyền lợi nghỉ phép theo luật này. 

http://www.mass.gov/DFML
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Miễn trừ của kế hoạch tư nhân 

Một công ty cung cấp lợi ích trả nghỉ phép với những lợi ích cũng rộng lượng như những quy định theo 

pháp luật có thể xin miễn trừ việc đóng góp cho Bộ nghỉ phép Gia đình và Y tế và Quỹ (Employment 

Security trust Fund). Một công ty có thể nộp đơn xin miễn trừ đóng góp nghỉ phép y tế, đóng góp nghỉ 

phép gia đình hoặc cả hai 

 
Một công ty phải cung cấp cùng một lúc thông báo này với bất kỳ chi tiết của một kế hoạch riêng cho các 

nhân viên. 

 
Các nhân viên được hưởng quyền nghỉ việc được bảo vệ công việc và không bị phân biệt đối xử và trả thù 

theo luật ngay cả khi công ty của họ được chấp thuận cung cấp quyền lợi nghỉ phép thông qua một kế 

hoạch riêng. 

 

 
 

 

 
UMASS MEMORIAL 

HEALTHALLIANCE-CLINTON 
HOSPITAL 

(Tên của Công Ty) 

 Không có một kế hoạch riêng đã được phê 
duyệt; 

 

 Có một kế hoạch riêng đã được phê duyệt 
cho nghỉ phép gia đình và y tế; 

 

 Chỉ có một kế hoạch đã được phê duyệt cho 
ngh̉i phép gia đình; 

 

 Chỉ có một kế hoạch riêng được phê duyệt 
cho nghỉ phép y tế.. 

 

Liên lạc Sở Nghỉ phép Gia đình và Y tế (DFML) 

The Massachusetts Department of Family and Medical Leave 

Charles F. Hurley Building 

19 Staniford Street, 1st Floor 

Boston, MA 02114 

(617) 626-6565 

www.mass.gov/DFML 
 
 

Thông tin có thêm 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo trang mạng của Cơ Sở tại:www.mass.gov/DFML. 

http://www.mass.gov/DFML
http://www.mass.gov/DFML


PFML – Notice – Employees employers 25 (more) – Vietnamese Page 4 of 4  

 
 

Tỉ lệ thật sự: 2019 

 
Cho các công ty có 25 or nhiều hơn 25 nhân viên 

 
 

Đóng góp nghỉ phép Gia 

Đình 

Đóng góp nghỉ phép Y tế Tổng Số tiền đóng góp 

.13% .62% .75% 

 
Vào ngày 1 tháng 10 năm 2019, các số tiền đóng góp cho Bộ Nghỉ phép Gia đình và Nghỉ phép Y tế 

(DFML) của Quỹ ̣(Family and Employment Security Trust Fund) sẽ bắt đầu. Công ty được yêu cầu gửi 

đóng góp cho DFML cho tất cả các nhân viên của họ. 

 
Hiện tại, tổng số tiền đóng góp là 00.75% của thu nhập. Trong tổng số đóng góp 00.75% đó, chia ra: 

17.3% là đóng góp nghỉ phép gia đình và 82.7% là đóng góp nghỉ phép y tế. 

 
Theo luật, các công ty phải chịu trách nhiệm đóng góp tối thiểu là 60% nghỉ phép y tế (0.372% tiền 

lương), nhưng được phép khấu trừ từ tiền lương của nhân viên lên tới 40% tiền đóng góp nghỉ phép y tế 

(0,248% tiền lương ) và có thể khấu trừ đến 100% nghỉ phép gia đình (.13% tiền lương). 
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 Tổng số tiền đóng góp câǹ thiết: .62% 

UMASS MEMORIAL HEALTHALLIANCE-CLINTON 
HOSPITAL 

Sẽ đóng góp 

 60 %  
Vào đóng góp nghỉ Y Tế 

(Tên của Công Ty)  
     40% 

 

 
Sẽ được trừ trong lương Còn lại 
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 Tổng số tiền đóng góp câǹ thiết: .13% 

UMASS MEMORIAL HEALTHALLIANCE-CLINTON 
HOSPITAL 

 
Sẽ đóng góp 

 
 0 % 

 
Vào đóng góp nghỉ gia 
đình 

(Tên của Công Ty)  
   100% 

 

 
Sẽ được trừ trong lương Còn lại 

 

 
  


