
የስራ  
ቦታ ላይ  

መብቶችዎን  
ይወቁ 

TACOMA

የዝቅተኛ ደሞዝ መጠን
በ2019 በታኮማ ዝቅተኛው የደሞዝ መጠን በሰዓት $12.35 ነው።

SEATAC
በተለይ የኢንዱስትሪ ደርጃዎች 
እርስዎ በሲታክ ከተማ የሚሠሩት በትልቅ ሆቴል ( ከመቶ በላይ ክፍሎች) 
ወይም ከአይርሮፕላን ማረፊያ ጋር በተያያዘ ሥራ  በተጨማሪ በአብዛኞቹ 
የምግብ አገልግሎቶች ፥ ችርቻሮ፥ የመኪና ማካራያ ድርጅቶች፥ እና 
የመኪና ማቆሚያ ስፍራዎች ከሆነ - በሥራ ላይ የሚከተሉት መብቶች 
አልዎት። 

የዝቅተኛ ደሞዝ መጠን

ለሙሉ ጊዜ ቅጥር ዕውቅና 
መስጠት 

የ2019 ለትላላቅ ሆቴሎች  እና ሥራቸው ከአይሮፕላን ማረፊያ ጋር 
የተያይዘ ሠራተኞች የዝቅተኛው ደሞዝ መጠን በሲታክ በሰዓት $16.09 
ነው። 	

ቀጣሪዎ አዳዲስ ሠራተኞች ወይም ተኮናታሪዮችን ከመቅጠሩ በፊት 
በጊዜው ላሉ ሠራተኞች ተጨማሪ ሰዓቶች ማበርከት አላበት።.

በመላው ስቴት
የዝቅተኛ ደሞዝ መጠን

ከክፍያ የሚሰጥበት የሕመምና  
የደኅንነት ፈቃድ

ጀምሮ በዋሽንግተን ቀጣሪዮች ሁሉ ለሠራተኞቻቸው የህመምና የደኅንነት 
ፈቃድ ከክፍያ ጋር መስጠት አለባቸው። ሠራተኞች ለያንዳንዱ የ40 ሰዓቶች 
የሥራ ጊዜ፥ የ1 ሰዓት የፈቃድ ጊዜ ያገኛሉ።

ወደ ሃኪም ለመሄድ
ከሕመም ለማገገም
ከቤተሰብ ህውከት ፥ ከወሲብ ጥቃት ወይም  ከማድባት ጋር የተያያዙ 
ችግሮችን  ለመከታተል

የሚያገኙትን ጉርሻ (ቲፕ) በሙሉ ቀጣሪዎ ሊከፍልዎት ይገባዋል

የማስከፈያው ሠነድ የተለየ ነገር ካላመለከተ በስተቀር፥ በደንበኛው የክፍያ 
ሰነድ ላይ የተጨመረው ያገልግሎት ክፍያ ለእርስዎ መከፈል አለበት።

ሊያገኙ የሚገባዎትን ጉርሻ ወይንም ያገልግሎት ክፍያ ለማካካስ ብሎ 
ቀጣሪዎ ከዝቅተኛ ደሞዝ መጠን ያነሰ መክፈል አይችልም።

በዋሽንግተን ዕድሚያቸው 16 ዓመት እና ከዝያ በላይ ለሆነ 
ተቀጣሪዮችየዝቅትኛው ደሞዝ መጠን በሰዓት $12.00 ነው እናም ሁሉንም 
ሥራዎች ይመለከታል ፤ እርሻንም ጨምሮ፡ ። ፍትሐዊ የስራ ማዕከል ሰራተኛዎች ፍትሐዊ ቅጥርን እንዲያገኙ 

ያጎላብታቸዋል። እኛ ሰራተኛዎች ህጋዊ መብቶቻቸውን የሚረዱበት 
እና የሚተገበሩበት፣ የስራ ሁኔታዎች የሚያሻሽሉበት እና ከማህበረሰብ 
መርጃዎች ጋር የሚገናኙበት መገናኛ ነን።

የፍትሐዊ ስራ ማዕከል ለሰራተኛዎች የሚከተሉትን ድጋፍ ይሰጣል፦

በተለያዩ ቋንቋዎች የተቀጣሪ መብቶችን የሚገልጹ መርጃዎችን እናቀርባለን

በተለያዩ ቋንቋዎች የመብቶችዎን ይወቁ እና የመስሪያ ቦታ ጤና እና 
ደህንነት አውደ ጥናቶችን እናካሄዳለን

ሰራተኛዎች ከተማን፣ ግዛትን እና የፌዴራል መንግስት ኤጀንሲዎችን 
እንዲዳስሱ እናግዛቸዋለን

ሰራተኛዎች በመስሪያ ቦታ ላይ ተከስተው ሊሆኑ በሚችሉ ጥሰቶች ላይ 
ምክር እንዲያገኙ ነጻ የህግ ክሊኒኮችን እናቀርባለን

አድልዎ የሌለበት አቀጣጠር 
በሥራ በመቅጠር ሂደት ፥ ቀጣሪው፡   

የእስር ወይም የፍርድ ሪከርድ ያለባቸው ሰዎችን የሚያገልል የስራ 
ማስታወቂያዎችን ያስተዋውቁ

ስለእስር ወይም ፍርድ ሪከርድ መረጃ የሚጠይቅ ማንኛውም ጥያቄ በስራ 
ማመልከቻ ላይ ያካትቱ

ያነጋግሩን

1-844-485-1195

help@fairworkcenter.org 

www.fairworkcenter.org

116 Warren Ave N, Suite A 
Seattle, WA 9819

በስራ ቦታ ላይ ስላለዎት መብቶች ጥያቄዎች አሉዎት?
የመብቶችዎን ይወቁ ስልጠና መርሐግብር ማስያዝ ይፈልጋሉ?

አሰሪው እርስዎ ለስራዎቹ ብቁ ነዎት ብለው እስኪወስኑ ድረስ ስለሪከርድዎ 
መጠየቅ

ይህ ህግ የህግ ማስፈጸም ወይም የጥበቃ ስራዎችን፣ የፋይናንስ ተቋማትን 
ወይም ተጋላጭ ለሆኑ የህዝብ ክፍሎች ክትትል የማይደረግበት እንክብካቤ 
የሚያስፈልጋቸው ስራዎችን አይመለከትም።

የሚሰራ የጥቆማ ስብስብ ባለቤት፣ ስራ አስኪያጅ ወይም ተቆጣጣሪ 
ሊያካትት አይችልም

2019

AMHARIC

ሰራተኛዎች መደባቸው፣ ጾታቸው ወይም ዘራቸው ምንም ይሁን ምን 
የሚከበሩበት ማህበረሰብ እናልማለን። ሰራተኛዎች ህጉ ስለሰጣቸው 
መብቶች መረጃ ማግኘታቸውና አሰሪዎች ለስራ ደረጃዎች ተገዢ 
መሆናቸውን ለማረጋገጥ እንሰራለን።

እርስዎ ወይም በቤተሰብዎ ውስጥ ያለ አንድ ሰው ከሚከተሉት ውስጥ 
አንዱን ማድረግ ቢያስፈልጋችሁ ክፍያ የሚሰጥበት የሕመምና የደኅንነት 
ፈቃድ መውሰድ ይችላሉ፦



SEATTLE

ከክፍያ የሚሰጥበት የሕመምና  
የደኅንነት ፈቃድ

እርስዎ ወይም በቤተሰብዎ ውስጥ ያለ አንድ ሰው ከሚከተሉት ውስጥ 
አንዱን ማድረግ ቢያስፈልጋችሁ ክፍያ የሚሰጥበት የሕመምና የደኅንነት 
ፈቃድ መውሰድ ይችላሉ፦

ዝቅርውኛውን የደሞዝ መጠን መከፈል

ተስፋ የተገባልዎትን መጠን መከፈልዎ

በትርፍ ሰዓት ለሠሩት ሥራ መከፈል

በሲያትል የሚሠሩ ከሆነ በሥራ ቦታ ተጨማሪ መብቶች አልዎት። ያስታውሱ፤በሲያትል የሠራተኞች ሕግ መሠረት ስለመብትዎ በመጠየቅዎ 
ወይም መብትዎን ስለተጠቀሙ ቀጣሪዎ በርስዎ ላይ አልህ መወጣት ሕገዊ እይደለም ።

የዝቅተኛ ደሞዝ መጠን
የሲያትል ዝቅተኛ ደመወዝ እንደ የአሰሪው ትልቀት መጠን እና የሕክምና 
ጥቅሞች እና/ወይም ጉርሻዎች ይቀበሉ የሚለያይ ነው።

በተለይ የኢንዱስትሪ ደርጃዎች 

አድልዎ የሌለበት አቀጣጠር 

የደሞዝ ስርቆት የሚባልው እርስዎ ለሠሩት ሥራ ሁሉ ቀጣሪዎ ካልከፈልዎት 
ነው። የደሞዝ ስርቆት ምሳሌዎች ሊጨምሩ የሚችሉት እርስዎ የሚከተሉትን 
ያለማግኘት፡

ከፍተኛ ሆቴል (100 እና ከዚያ በላይ ክፍሎች)

በሲያትል ሙሉ ጊዜ፥ በፈረቃ ጊዜ እና/ወይም በ ጊዚያዊነት ከሠሩ 
ለህመም፥ እና ለደኅንነት ጊዜ እዲከፈልዎት ብቁ ኖት።

የሚያጠራቅሙት ጊዜ ብዛት እንደ ቀጣሪዎ ነው፡

የችርቻሮ እና የምግብ አገልግሎት 
ሠራተኞች፤ የተረጋገጠ የሥራ ጊዜ ሠሌዳ

በሥራ ቦታ ስላዎት መብት ጥያቄ?	  ይደዉሉልን፡ 1-844-485-1195

ቀጣሪው 250 ወይም ከዚያ በላይ 
ሠራተኞች ካሉት

ቀጣሪው ከ 250 ያነሱ ሠራተኞች 
ካሉት

ለያንዳንዱ ለሠሩባቸው  
30 ሠዓታት 1 ሰዓት ያገኛሉ 

ለያንዳንዱ ለሠሩባቸው  
40 ሠዓታት 1 ሰዓት ያገኛሉ

ብዙ ተቀጣሪዎች (501+ ተቀጣሪዎች)

$16.00/በሰዓት

(ትንሽ ተቀጣሪዎች (500 ወይም ከዚያ ያነሱ ተቀጣሪዎች)

የደሞዝ ስርቆት

በተጨማሪ እርስዎ በሚቀጠሩበት ጊዜ ቀጣሪዎ ሊገኙ የሚችሉበትን የአድራሻ 
መረጃ፥ የክፍያዎ ማስልያ እና መደበኛ የደሞዝ ክፍያ  ዕለቶችን የሚጨምር 
የጽሑፍ መረጃ መስጠት አለበት

በሥራ በመቅጠር ሂደት ፥ ቀጣሪው፡   

የመታሰር ወይም የመፈረድ ሬኮርድ ካለህ ማመልከት አትችልም የሚል 
የክፍት ሥራ ቦታ ማስታውቅያ  ማውጣት አይችልም፣

የማያሟሉ አመልካቾችን አጣርቶ እስከሚያሰናብት  ድረስ ስለ ሬኮርድዎ 
መጠየቅ አይችልም፣ 

በሬኮርድዎ ወስጥ ያለ መረጃ ለማስረዳት ወይም ለማረም ቀጣሪው እድል 
ሊሰጥዎ ይገባዋል። 

የሆቴል ሠራተኞች፡  
ጤና እና ደኅንነት ትልም

በሲያትል በአንድ 60 እና የበለጠ ክፍሎት ያሉት ሆቴል የሚሰሩ ክሆነ፥ 
ቀጣሪዎ ፡ የሚከተለውን ማድረግ ያለበት፤

ከወሲብ ህውከት እና ጥቃት አደጋ ለመጠበቅ ማስጠንቀቅያ ደወሎችን 
እና ሌሎች መከላከያዎችን መስጠት  

የሆቴሉ ሥራ አመራር ሲለወጥ ሥራዎን እንዳያጡ መፍቀድ

የህክምና ሽፋን ወይም ሌላ ማካካሻ መስጠት (ከአንዳንድ ልዩነቶች ጋር)

በአንድ የ8-ሥዓት የሥራ ምደባ ጊዜ ስፋቱ  ከ5,000 ስኩወር ፊት በላይ 
(~15 መደበኛ የሆቴል ክፍሎች)፥ ላፀዳ የቤት ጽዳት ሠራተኛ ተጨማሪ 
ክፍያ መስጠት አለበት  

የርስዎን የሥራ ግዜ ሠሌዳ ከ 14 ቀናት አስቀድሞ መለጠፍ 

በተለጠፈው የሥራ ሠሌዳ  ላይ (እርስዎ የጠየቅዋቸውን የምደባ 
ልውውጦችን ሳይጨምር)  ለውጥ ከተደረገ ተጨማሪ ክፍያ መስጠጥ 

ጀምሮ፥ ትልቅ (ከ500 እና የበለጠ ሠራተኞች) የበሆነ የችርቻሮ ወይም 
የፋስት-ፉድ የንግድ ቦታ ወይም ታልቅ በሆነ በአገሪቱ በመላ የሚሠራ 
የሬስቶራንት ዘርፎች እርስዎ የሚሠሩ ከሆነ፥ ቀጣሪዎ፡ ማድረግ ያለበት፤

በሥራ መክፈቻ እና መዝጊያ መካከል ያልው ጊዜ ከ10 ሠዓታት ያነሰ ከሆነ 
እርስዎ አልቀበልም እንዲሉ መፍቀድ 

አዳዲስ ሠራተኞች ከመቅጠሩ በፊት ለወቅታዊ ሠራተኞች ተጨማሪ 
ሠዓቶች መስጠት

በተቀጠሩ ጊዜ ምን ያህል ሠዓታት መሥራት እንደሚኖርብዎት ግምት 
መስጠት አለበት 

በጉርሻዎች እና/ወይም ሕክምና ጥቅሞች $3/ሰዓት ያገኛሉ?

አይ፦  
$15.00/ሰዓት

አዎ፦  
$12.00/ሰዓት

የቤት ውስጥ  
ሰራተኛዎች መብቶች

ከጁላይ 1 ጀምሮ እርስዎ የቤት ውስጥ ሰራተኛ – እንደ ተቀጣሪ ሆነው 
ነጻ ተቋራጭ – እና እንደ ሞግዚት፣ ቤት አጽጂ፣ የቤት እንክብካቤ 
ሰራተኛ፣ የግቢ አትክልት ተንከባካቢ፣ ምግብ ሰሪ እና/ወይም 
የቤተሰብ አስተዳዳሪ ከሆኑ እርስዎ በዚህ አዲስ የመብቶች ህግ ስር 
የሚከተሉት መብቶች አሉዎት፦`

የሲያትል ዝቅተኛ ደመወዝ ክፍያ

በተመሳሳዩ ቤት ውስጥ በአንድ ፈረቃ ላይ ከአምስት ሰዓታት በላይ 
የሚሰሩ ከሆኑ የ30-ደቂቃ ያልተቋረጠ የምግብ እረፍት

በተመሳሳዩ ቤት ውስጥ በየአራት ሰዓታት የ10-ደቂቃ ያልተቋረጠ 
እረፍት

ምግብ ወይም እረፍት መውሰድ የማይቻል ከሆነ አሰሪዎ ላለፈው 
እረፍት ተጨማሪ ክፍያ መክፈል አለባቸው
አብረው የሚኖሩ ተንከባካቢ ከሆኑ በተከታታይ ከስድስት ቀናት 
በላይ ከሰሩ አንድ ቀን እረፍት መቀበል አለብዎት

የእርስዎ አሰሪ እንደ ፓስፖርቶች ወይም ቪዛዎች ያሉ ማናቸውም 
የግል ነገሮችዎ ወይም ሰነዶች እንዲይዙ አይፈቀድላቸውም

እነዚህን መብቶች ለመተግበር እና ለማስፋት የሰራተኛ ተሳትፎ 
ያለው የስራ ደረጃዎች ቦርድ ይፈጥራል

የሚከፈልባቸው የ10 ደቂቃ እረፍቶች

የህግ አስከባሪ ወይም የደኅንነት ሥራ መድቦችን ፥  ለጥቃት ለተጋለጡ  ህዝቦች 
እንክብካቤ ለሚያደርጉ ቁጥጥር የማይደረግባቸሥራዎች ቢሆንም ይህ ህግ 
አይመለከትም ።

ቀጣሪው በሬኮርድዎ ምክንያት ካልቀጠርዎ፥ ከሥራ ችሎታዎ  ጋር የተያያዘ 
መሆን አለበት ወይም ቀጣሪዎ ተቀባይነት ያለው የንግድ ምክንያት ስላልወ 
ነው። 

ወደ ሃኪም ለመሄድ

ከሕመም ለማገገም
ከቤተሰብ ህውከት ፥ ከወሲብ ጥቃት ወይም  ከማድባት ጋር የተያያዙ 
ችግሮችን  ለመከታተል


