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Press to clear form/ دیرا فشار دھ دیپاک کردن فرم، کل یبرا  
(Form will retain employers information)/ ( ماندیمحفوظ ماطالعات کارفرما در فرم  ) 

 کارگر
Employee 

 رویھ انعام کارفرما                       شماره تلفن/نشانی ایمیل کارفرما   نشانی کارفرما   نام کارفرما
Employer tip policy        Employer phone number/email address       Employer address         Employer name 

 
         موعد پرداخت حقوق کارگر       پایھ حقوق کارگر     کاری کارگرنرخ پرداختی یا استحقاق اضافھ

Employee pay day          Employee pay basis            Employee rate of pay or overtime eligibility              

 
 

Date/تاریخ:  _ 
 

 
Seattle Office of Labor 

Standards Notice of  اعالمیھ
 اطالعات استخدام

) قبل از ھرگونھ تغییر در اطالعات مربوط بھ استخدام، اعالمیھ اطالعات استخدام (بھ جز 2) در زمان استخدام و (1کارفرمایان ملزم ھستند (
یھ باید بھ زبان انگلیسی و کند، ارائھ کنند. اعالمصورت مکتوب بھ ھر کارگری کھ در سیاتل کار میاطالعات تماس با مدیر یا سرپرست) را بھ

 Seattle Office of Labor Standardsبرای کسب اطالعات بیشتر، با کند، ارائھ شود. زبان اصلی کارگری کھ اطالعات را دریافت می
 www.seattle.gov/laborstandardsتماس بگیرید یا بھ صفحھ  5297-256 (206)(اداره استانداردھای کار در سیاتل) بھ شماره 

 مراجعھ کنید

Seattle Office of Labor Standards 
Notice of Employment Information 

Employers are required to provide written notice of employment information to every employee working in 
Seattle, (1) at time of hire and (2) before any change to such employment information (except for manager or 
supervisor contact information). The notice must be provided in English and the primary language of the employee 
receiving the information. For more information contact Seattle Office of Labor Standards at (206) 256-5297 or 
see www.seattle.gov/laborstandards 

 

 
   شدن این اعالمیھتاریخ اجرایی

notice this Effective Date of 

 شدهکارگر استخدام حین استخدام 
    Existing Employee                      At hire         

 
 داده شود؟چھ چیزی در اطالعات استخدام تغییر  -تغییر در اطالعات استخدام 

Change to Employment Information - What change to employment information? 
 

 
 
 
 
 

 
 

          نام کارگر .1
Employee name 

 
   سمت(ھای) کارگر  .2

Employee position(s)          
 

  

http://www.seattle.gov/laborstandards
http://www.seattle.gov/laborstandards
http://www.seattle.gov/laborstandards
http://www.seattle.gov/laborstandards
http://www.seattle.gov/laborstandards
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 کارفرما
Employer 

 

 
 

 
 

 

  نام   .1
Name 

 
 "کسبوکار با نام تجاری..."نام دیگر کارفرما، ازجملھ 

Other name of employer, including "doing business as" name 
 

 
 

 نشانی فیزیکی .2
Physical address 

 
  خیابان 
Street 

 
  کد پستی  ایالت  شھر

  Zip                                                        City                                                   State  
 

 ھمان نشانی فیزیکی است نشانی پستی
Same as physical address                                                 Mailing address  

 
  خیابان 
Street 

 
   کد پستی  ایالت  شھر

  Zip                                                         City                                              State 
  ایمیل  شماره تلفن عمومی .3

Email                                 General phone number  
 

  شماره تلفن      نام مدیر یا سرپرست .4
Phone number                                         Manager or supervisor name        

  ایمیل مدیر یا سرپرست .5
Manager or supervisor email           
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  ھای پرداخت (مثالً، دستمزد ساعتی یا حقوق سالیانھ) نرخ یا نرخ .1
Rate or rates of pay (e.g. hourly wage or annual salary) 

 
ھایی کھ کارگران در ھفتھ کاری بھ این معناست کھ کارفرمایان باید برای ساعت "کاریواجد شرایط پرداخت اضافھ" –کاری استحقاق اضافھ .2

 برابر نرخ عادی پرداخت کنند. 1.5اند، ساعت کار کرده 40بیش از 
Overtime eligibility – “Overtime eligible” means employers must pay 1.5x the regular rate of pay for hours 

worked in excess of 40 hours in a workweek. 
 

 کاریفاقد شرایط پرداخت اضافھ کاریواجد شرایط اضافھ
Not overtime eligible                         Overtime eligible 

 
 کادر را عالمت بزنید -پایھ حقوق  .3

Pay basis - check box 
 ساعتی
Hour   
 روزانھ

Day 
 ایمقاطعھنرخ 

Non-discretionary Bonus 
 پاداش غیراختیاری

Non-discretionary Bonus  
 پاداش اختیاری

Discretionary Bonus  
 شیفت
Shift 

 
 

 ھفتھ
Week 

 کار)العمل (واجد شرایط پرداخت اضافھحق
Commission (overtime eligible) 

 کار) (مستثنی از پرداختاضافھ العملحق
Commission (overtime exempt) 
 حقوق (واجد شرایط پرداخت اضافھکار)

Salary (overtime eligible) 
 کار)حقوق (مستثنی از پرداخت اضافھ
Salary (overtime exempt) 

 سایر موارد (لطفاً در زیر توضیح دھید)
Other (please explain below)

 
 

  توضیح: 
Explanation 

 
  شده برای پرداخت حقوقموعد معین .4

Regular Pay day 
 

 رویھ انعام .5
Tip policy 
 کنند شود کھ بھ مشتری خدمات ارائھ میھا بھ کارگران خاصی پرداخت میھمھ انعام

All tips are paid to the specific employee serving the customer 
 تجمیع انعام

Tip pooling 
 ھای انعامسایر رویھ

Other tip policy 
 بگیر ندارد)کدام (شغل انعامھیچ

None (not a tipped position) 

 اطالعات حقوق کارگر
Employee Payment Information 
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 جویانھحفاظت در برابر اقدامات تالفی
Protections against Retaliation 

 

Good Faith Estimate  (ارزیابی حسن نیت)- Seattle’s Secure Schedule Ordinance SMC 14.22  
 )SMC 14.22نامھ برنامھ ایمن سیاتل (آیین
نفر  500ھای خدمات غذایی کھ بیش از فروشی و فروشگاهکاری) در مراکز بزرگ خرده*فقط برای کارگران ساعتی (یعنی واجد شرایط اضافھ

رستوران با خدمات کامل  40ھایی با خدمات کامل شرط اضافی این است کھ بیش از کارگر در سراسر جھان دارند، الزم است (برای رستوران
 در سراسر جھان داشتھ باشند).

Good Faith Estimate - Seattle’s Secure Schedule Ordinance SMC 14.22 
*Only required for hourly (i.e. overtime eligible) employees at large retail and food services establishments with 
500+ employees worldwide (additional requirement for full service restaurants to have 40+ full-service restaurant 
locations worldwide). 

 

 
 
 

 کارفرمایان باید در مورد ھرگونھ رویھ مربوط بھ تقسیم،  یا تخصیص انعام توضیح ارائھ دھند: -توضیح 
Explanation - Employers must provide explanation of any tip sharing, pooling or allocation policies 

 

 
 

 
 در ھفتھ (درطول سال):ھای کاری میانگین تعداد ساعت .1

Median number of hours per work week (over the course of a year) 
 _  ماھھ چھارم:سھ  ماھھ سوم:سھ  ماھھ دوم:سھ  ماھھ اول:سھ  شروع سال:

begins Year                 Quarter        stQuarter               1 ndQuarter                    2 rd3            Quarter th4 
 

 خیر بلھ  بھ خدمت: شیفت آماده .2
NO      YES                  On-Call Shifts  

 

مندی از انجام اقدام ناخوشایند توسط کارفرمایان (مانند اخراج، تنزیل رتبھ و تھدید بھ گزارش وضعیت مھاجرتی) علیھ ھر شخصی کھ خواھان بھره
 است. Seattle Labor Standards حقوق تحت حمایت

Employers are prohibited from taking adverse action (e.g. firing, demoting, and making threats to report immigration 
status) against any person for exercising rights protected by Seattle Labor Standards. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


	Date/تاریخ:  _
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