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 Seattle Office of Labor Standards(مكتب معاییر العمل في سیاتل)     
 بمعلومات التوظیف  إشعار

) قبل أي تغییر في 2) في وقت التعیین و(1كتابي یشمل معلومات التوظیف لكل موظف یعمل في سیاتل، (عار شإیجب على صاحب العمل توفیر 
على  الذي یحصل صلیةاألمعلومات التوظیف (باستثناء معلومات االتصال بمدیر أو مشرف). یجب توفیر اإلخطار باللغة اإلنجلیزیة ولغة الموظف 

أو اطلع  5297-256 (206)على الرقم  Seattle Office of Labor Standardsات اتصل بمكتب للحصول على مزید من المعلومالمعلومات. 
  www.seattle.gov/laborstandardsعلى الموقع اإللكتروني 

 
 الموظف

  _________________________شعاراإلتاریخ سریان ھذا __

         عند التعیین الموظف الحالي  

   ما الذي تغیر في معلومات التوظیف؟ -تغییر في معلومات التوظیف 
 

  اسم صاحب العمل عنوان صاحب العمل   رقم الھاتف/عنوان البرید اإللكتروني لصاحب العمل  سیاسة اإلكرامیات الخاصة بصاحب العمل 

   أجر الموظف أو أحقیة الحصول على أجر العمل اإلضافي  أساس أجر الموظف   یوم الدفع للموظف 
  

 اسم الموظف _______________________________________________________ .1
 

 _______________________________________________منصب (مناصب) الموظف  .2
 

 صاحب العمل
 

             االسم  .1
 

 اسم آخر لصاحب العمل، بما في ذلك االسم الذي "یمارس العمل تحتھ" 
 

              
 

 العنوان  .2
 

            الشارع 
 

 الرمز البریدي___________________      الوالیة        المدینة
         

 مطابق للعنوان      عنوان المراسلة
 

            الشارع 
 

  __________________الوالیة ________________   الرمز البریدي  المدینة ________________________
 

 _______________________________رقم الھاتف العام _________________________البرید اإللكتروني _____ .3
 

 رقم الھاتف ________________________         _________    اسم المدیر أو المشرف .4
 

           البرید اإللكتروني للمدیر أو المشرف  .5
 

 الدفع للموظفمعلومات 
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 قیمة األجر أو األجور (مثل األجر في الساعة أو الراتب السنوي) .1

 
ُیقصد بعبارة "مستحق للحصول على أجر الوقت اإلضافي" وجوب دفع صاحب العمل ما ُیعادل مرة  -أحقیة الحصول على أجر الوقت اإلضافي  .2

 ساعة عمل في أسبوع العمل.   40ونصف من أجر ساعات العمل العادیة عند العمل ألكثر من 
 

  مستحق للحصول على أجر الوقت اإلضافي   حصول على أجر الوقت اإلضافيغیر مستحق لل 
 

     اشعارحدد خانة اختیار  -أساس الدفع  .3
 الساعة     
 الیوم    
 السعر بالقطعة  
 مكافأة غیر تقدیریة  
  تقدیریةمكافأة 
 النوبة 

      

 األسبوع 
 (مستحق ألجر الوقت إضافي) العمولة  
 (مستثنى من أجر الوقت اإلضافي) العمولة 
 (مستحق ألجر الوقت اإلضافي) الراتب 
 (مستثنى من أجر الوقت اإلضافي) الراتب 
 (ُیرجى التوضیح أدناه) أخرى   

 
 ____________________________________________________________________________التوضیح: 

 
 __        یوم الدفع العادي_______________ .4

        
 البقشیشسیاسة  .5

   إلى الموظف المحدد الذي یقدم خدمة إلى العمیل  البقشیشیتم دفع جمیع  
   البقشیشاالشتراك في 
  لبقشیشل سیاسة أخرى    
   البقشیشبال (منصب ال یأخذ(  

 
 أو االشتراك فیھا أو توزیعھا:                                           البقشیشیجب على أصحاب األعمال توضیح أي سیاسات لتقاسم  -التوضیح 

              
 

Good Faith Estimate  (التقدیر بحسن النیة)-  قانونSecure Schedule  (قانون تنظیم جداول العمل) في سیاتلSMC 14.22  
ام ع*یلزم فقط للموظفین الذین یعملون بنظام الساعات (أي أنھ مستحق ألجر العمل لوقٍت إضافي) في مؤسسات البیع بالتجزئة وتقدیم خدمات الط

للمطعم تقدم جمیعھا خدمة كاملة حول العالم في حالة موقًعا  40موظف حول العالم (ُیشترط وجود أكثر من  500الضخمة التي یعمل بھا أكثر من 
 المطاعم ذات الخدمة الكاملة).

 
 متوسط عدد الساعات في أسبوع العمل (على مدار العام): .1

 بدایة العام: __________ الربع األول: _______ الربع الثاني: ______ الربع الثالث: ______ الربع الرابع: ______
 

 ال   نعم  العمل تحت الطلب:  نوبات  .2
 

 اإلجراءات الوقائیة من األفعال االنتقامیة
ُیحظر على صاحب العمل اتخاذ قرار ضار (مثل الطرد أو خفض درجة الموظف أو التھدید باإلبالغ عن وضع الھجرة للسلطات المعنیة) ضد أي 

 (معاییر العمل في سیاتل).  Seattle Labor Standardsشخص بسبب ممارستھ حقوقھ المحمیة بموجب 


