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Người Giúp Việc Nhà 
Người giúp việc nhà được quy định trong Đạo 
Luật Tiêu Chuẩn Việc Làm và Điều Lệ. Các điều 
khoản này gồm lương giờ phụ trội, nghỉ lễ theo 
luật định và tiền nghỉ lễ, nghỉ hè hàng năm và tiền 
nghỉ hè, và lương  tối thiểu. 

Định Nghĩa Người Giúp Việc Nhà 
Người giúp việc nhà là người: 
• làm việc tại tư gia của một người để cung cấp

dịch vụ nấu nướng, chùi dọn, giữ trẻ hoặc các
dịch vụ khác được ấn định, và

• cư ngụ tại tư gia của chủ nhân.

Phải Có Văn Bản Thỏa Thuận 
Phải có văn bản thỏa thuận giữa người giúp việc 
nhà với chủ nhân. 

Thỏa thuận phải ghi rõ các nhiệm vụ, giờ làm việc, 
lương bổng của người giúp việc nhà và tiền ăn ở. 
Chủ nhân phải giao cho người giúp việc nhà một 
bản sao thỏa thuận này. 

Nếu người giúp việc nhà làm việc nhiều giờ hơn số 
giờ quy định trong thỏa thuận việc làm, người giúp 
việc nhà phải được trả thêm tiền cho những giờ 
đó. Nếu làm việc nhiều giờ hơn có nghĩa là người 
giúp việc nhà làm nhiều hơn tám tiếng một ngày 
hoặc  40 giờ một tuần thì lương giờ phụ trội phải 
được trả ở mức giờ phụ trội. 

Điều Lệ ấn định số tiền ăn ở tối đa được phép 
tính. Các khoản tiền này không được nhiều hơn 
$325 một tháng. 

Ghi Danh Người Giúp Việc Nhà 
Chủ nhân thuê người giúp việc nhà phải thông báo 
cho Sở Tiêu Chuẩn Việc Làm về tên, địa chỉ và số 
điện thoại của chủ nhân và người giúp việc nhà. 
Chủ nhân phải thông báo trong vòng 30 ngày sau 
ngày người giúp việc nhà bắt đầu làm việc. 

Cứ sáu tháng một lần thì chủ nhân phải thông báo 
cho Sở biết về bất cứ thay đổi nào về chi tiết này. 
Có thể đến bất cứ văn phòng nào của Sở Tiêu 
Chuẩn Việc Làm để thông báo. 

Nếu một cơ quan tìm việc tìm được việc cho người 
giúp việc nhà với một chủ nhân thì cơ quan tìm 
việc phải thông báo cho chủ nhân đó về bổn phận 
phải ghi danh người giúp việc với Sở Tiêu Chuẩn 
Việc Làm. 

Có thêm chi tiết về việc làm của người giúp việc 
nhà tại: www.gov.bc.ca/EmploymentStandards 
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