
Denver Labor audits 100% of 
certified payrolls and investigates 
100% of wage complaints.                                                        

Minimum wage complaints may 
be anonymous. Fill out the form 
online.                                                      

Are you owed money? Check for 
your name on our website if you 
were underpaid.                                                       

Wage rates are adjusted annually 
on January 1. 

Sở Lao động Denver (Denver 
Labor) kiểm toán 100% bảng lương 
được chứng nhận và điều tra 100% 
các than phiền về tiền lương.

Các than phiền về mức lương tối 
thiểu có thể được ẩn danh. Điền 
vào biểu mẫu trực tuyến.

Quý vị có bị nợ tiền không? Tìm 
tên của quý vị trên trang web 
của chúng tôi nếu quý vị đã bị trả 
lương thấp hơn.

Mức lương được điều chỉnh hàng 
năm.

Denver 
Minimum

Wage

Mức lương 
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See our website to file a wage 
complaint, track your tips, or find 
your address.

Xem trang web của chúng tôi để 
nộp đơn than phiền về tiền lương, 
theo dõi các lời khuyên cho quý vị 
hoặc tìm địa chỉ làm việc của quý vị.   

መረጃ በአማርኛ ይገኛል።
Có thông tin bằng tiếng Việt.

OTHER WAGE RATES:
• Contractor Minimum Wage
• Prevailing Wage
• Living Wage

CÁC MỨC LƯƠNG KHÁC:
• Mức lương Tối thiểu của Nhà thầu
• Mức lương Hiện hành
• Mức lương Sinh hoạt Tối thiểu

English

አማርኛ

Español

Tiếng Việt



Are you paid at least the  
minimum wage?

$15.87/hour from January 1, 2022 – 
December 31, 2022

Applies to all work performed  
in Denver.

Quý vị có được trả ít nhất mức 
lương tối thiểu không?

$15.87/giờ từ ngày 1 tháng 1 năm 
2022 - ngày 31 tháng 12 năm 2022

Áp dụng cho tất cả các công việc 
được thực hiện ở Denver.

Food and beverage industry may 
reduce pay based on actual tips 
received, up to $3.02 per hour.

If you or someone you know earns 
less than Denver’s minimum wage, 
you can submit a wage complaint 
to Denver Labor to initiate an 
investigation.

Ngành công nghiệp thực phẩm và 
đồ uống có thể giảm tiền lương dựa 
trên số tiền boa thực tế nhận được, 
lên đến $3.02 mỗi giờ.

Nếu quý vị hoặc người nào đó mà 
quý vị quen biết nhận được ít hơn 
mức lương tối thiểu của Denver, quý 
vị có thể gửi đơn than phiền về tiền 
lương đến Sở Lao động Denver để 
bắt đầu điều tra.

We make every effort to keep 
the complainant’s information 
confidential. Denver Labor will 
not ask and accept information 
related to a party’s citizenship or 
immigration status, and employers 
may not take adverse action against 
a worker for their involvement in an 
investigation.

Chúng tôi cố gắng hết sức để bảo 
mật thông tin của người than phiền. 
Sở Lao động Denver sẽ không hỏi 
và chấp nhận thông tin liên quan 
đến tình trạng công dân hoặc nhập 
cư của một bên, và người sử dụng 
lao động không được có hành động 
bất lợi chống lại người lao động vì 
họ tham gia vào cuộc điều tra.

Call: 720-913-5039
Gọi: 720-913-5039

Web: DenverWages.org
Trang web: DenverWages.org

Email:  
wagecomplaints@denvergov.org


