Nhật ký làm việc
Luôn ghi lại số giờ làm việc,
thời gian nghỉ giải lao và tiền lương bạn nhận được.

Ở Ireland, MỌI người lao động đều có đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật.
Ngay cả khi bạn không có giấy tờ tùy thân và không có visa làm việc ở Ireland, bạn vẫn có
đầy đủ các quyền lợi này.
Điều quan trọng là bạn phải ghi lại số giờ làm việc, thời gian nghỉ giải lao và tiền lương bạn
nhận được.
Nếu nhà tuyển dụng không trả công thỏa đáng hoặc vi phạm quyền lợi lao động, bạn có thể
nộp đơn khiếu nại.
Bạn cần phải có bằng chứng để khiếu nại với nhà tuyển dụng hoặc cơ quan Nhà nước chịu
trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của người lao động là Ủy ban Quyền lợi Lao động.
Trung tâm Quyền lợi Người di cư Ireland là một tổ chức phi chính phủ (NGO) cung cấp
thông tin miễn phí và bảo mật cho người lao động nhập cư về các quyền lợi lao động của
họ. Tìm hiểu thêm tại đây: www.mrci.ie
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THỜI GIAN
BẮT ĐẦU

10 giờ sáng
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KẾT THÚC

GIỜ GIẢI LAO
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11 giờ tối

2-3 giờ chiều

6-7 giờ tối

Số giờ làm việc, thời gian giải lao và tiền lương được ghi lại sẽ làm bằng chứng bảo vệ quyền lợi của bạn
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Mọi người lao động ở Ireland đều có đầy đủ quyền lợi theo luật pháp ngay cả khi bạn không có giấy tờ tùy thân

ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC

NHẬT KÝ TRẢ LƯƠNG
NGÀY TRẢ LƯƠNG
Ví dụ: THỨ SÁU
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SỐ TIỀN
400€

KỲ TRẢ LƯƠNG
03/02/2020 – 16/02/2020

