ĐƠN XIN MIỄN DO HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN KHỎI THEO SẮC LỆNH VỀ CƠ HỘI LÀM VIỆC Ở SAN JOSE CỦA
THÀNH PHỐ SAN JOSE

Đơn Xin Miễn Do Hoàn Cảnh Khó Khăn khỏi theo Sắc Lệnh về Cơ Hội Làm Việc Ở San Jose phải được nộp cùng với các tài liệu hỗ trợ
cho Văn Phòng Đảm Bảo Sự Bình Đẳng của Thành Phố San José tại địa chỉ dưới đây. Đơn xin đã nộp không chính xác hoặc thiếu sót
sẽ bị gửi trả lại.
Bộ Luật Đô Thị Thành Phố n o Phần 4.101.080 cho ph p Văn Phòng Đảm Bảo Sự Bình Đẳng của Thành Phố được cho miễn do
hoàn cảnh khó khăn lên đến mười h i tháng đối với Chủ l o động nào chứng minh được rằng:
1.
2.

Chủ l o động đã đảm nhận với lòng thành tín tất cả các bước hợp lý để tuân thủ; và
Sự tuân thủ hoàn toàn và tức thời này không thực tiễn, không thể thực hiện được hoặc vô ích.

Do đó, Văn Phòng Đảm Bảo Sự Bình Đẳng của Thành Phố có thể triển hạn sự cho miễn do hoàn cảnh khó khăn các lần gi tăng mỗi
lần mười hai tháng nếu Chủ l o động chứng minh được rằng, bất kể đến việc dồn mọi nỗ lực trong việc tuân thủ, mà các tình trạng
khó khăn vẫn tiếp tục tồn tại. Yêu cầu triển hạn sự cho miễn về hoàn cản khó khăn thêm mười hai tháng phải được nộp lên Văn
Phòng Đảm Bảo Sự Bình Đẳng 30 ngày trước khi hết hạn sự cho miễn vì hoàn cảnh khó khăn.
PHẦN I. THÔNG TIN VỀ CHỦ LAO ĐỘNG
1.
2.

Tên Công Ty:
Địa chỉ:

3.
4.

Số Điện Thoại:
Địa Chỉ Email:

PHẦN II. CÁC TIÊU CHUẨN ĐỂ ĐƯỢC MIỄN VÌ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
Việc xác định sự cho miễn về hoàn cảnh khó khăn ẽ được tiến hành theo từng trường hợp một. Nói chung, sự cho miễn vì hoàn
cảnh khó khăn có thể được cấp khi công việc hoặc nhu cầu không thể đoán trước được hoặc cần phải có một kỹ năng đặc biệt và
có nhu cầu cần phải có Nhân viên “chờ gọi.”
Cần Có Tài Liệu Hỗ Trợ
Cung cấp thông tin u đây để giúp hỗ trợ cho đơn xin của bạn: 1) Mô tả về công việc; 2) Các bước hợp lý với lòng thành tín đã
được đảm nhận để tuân thủ theo Sắc lệnh; và 3) Giải thích lý do tại sao việc tuân thủ hoàn toàn và tức thời không thực tiễn,
không thể thực hiện được hoặc vô ích.
PHẦN III. TUYÊN BỐ VÀ CHỮ KÝ
Tôi tuyên bố sẽ chịu hình phạt về tội nói dối chiếu theo luật của Tiểu Bang California rằng: (1) Tôi được ủy quyền ràng buộc với thực thể nêu
trên; (2) thông tin nêu trên mẫu đơn này là đúng sự thực và chính xác theo sự hiểu biết tốt nhất của tôi; và (3) thực thể hội đủ điều kiện để
được miễn một năm khỏi phải theo Sắc Lệnh Cơ Hội Về Việc Làm dựa vào những điều nêu trên. Qua việc ký tên dưới đây, tôi đồng ý thêm là
nếu thực thể nêu trên không còn hội đủ điều kiện để được cho miễn về hoàn cảnh khó khăn này vì bất cứ lý do nào, thực thể sẽ báo cho Văn
Phòng Đảm Bảo Sự Bình Đẳng của Thành Phố San Jose biết về sự th y đổi đó và tuân thủ theo Sắc Lệnh Cơ Hội Về Việc Làm vào lúc có sự thay
đổi.

_____________________________________________
Tên và Chức Vụ Viết Chữ In củ Người Điền Mẫu Đơn này
___________________________________
Chữ Ký củ Người Điền Mẫu Đơn này

_____________________
Ngày

CHỈ ĐỂ VĂN PHÒNG ĐẢM BẢO SỰ BÌNH ĐẲNG CỦA THÀNH PHỐ SAN JOSE DÙNG MÀ THÔI
□ Được chấp thuận cho thời kỳ
đến ____________
□ Không Được Chấp Thuận/Lý Do _________________________________________________________________________
Bởi:
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