
ቤት ዕዮ መለክዒ ሰራሕተኛታት ስያትል (8/11/2022) 

ቤት ጽሕፈት ደረጃታት ዕዮ ሲያትል (Seattle Office of Labor Standards)      
ዝተጽሓፈ ምልክታ-ዝርዝር ናይ ክፍሊት ሓበሬታ (መርኣዩ) 

ንግዳዊ ቆፀርቲ ስራሕ ብዉልቀኦም ንዝሰርሑ ናይ ግሊ ኮንትራክተራት ናይ ሲያትል ዉልቃዊ ኮንትራክተራት ሓለዋ ( (ICP፣ Independent 
Contractor Protections) ሕጊ ምስ ዝርዝርን ኩነታትን ናይቲ ዉጥን ስራሕን ዝርዝርን ኩነታትን ክፍሊት ዘርኢ ናይ ፅሑፍ ምልክታ ቅድሚ ስራሕ ምጅማር 
ክቀርበሎም ይግባእ። እቲ ቅድመ ስራሕ ናይ ፅሑፍ ምልክታ ብእንግሊዝኛን ብፈላማይ ቋንቋ ናይቲ ሓበሬታ ዝቅበል ናይ ግሊ ኮንትራክተር (ሃናጺ) ክቀርብ 
ይግባእ። ስራሕ ዝቖጽሩ ትካላት ናይዚ ሰንድ ዝተተርጎመ ቕዳሕ ምስ ዝድለ ንቤት ጽሕፈት ናይ ዕዮ ደረጃታት (Office of Labor Standards) ክሕብሮ 
የተባብዕ። ንዝበለጸ ሓበሬታ ንቤት ጽሕፈት ናይ ዕዮ ደረጃታት ሲያትል ብቑጽሪ (206) 256-5297 ወይ ድማ ኣብ መርበብ ሓበሬታ 
https://www.seattle.gov/laborstandards ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም። 

ዝርዝር ናይ ክፍሊት ሓበሬታ 
ክፍሊት ክልቲኦም ተወዓዓልቲ ወገናት ኣብቲ ቅድመ ስራሕ ናይ ጽሑፍ ስምምዕነት ዝገለጽዎም ኣተገባብራን ኩነታትን ከማለእ ይግባእ 

A. ናይ ሎማዓንቲ ዕለት  

B. ስም ናይ ግሊ ኮንትራክተር  

C. ስም ቆጻሪ ትካል  

D. ብክፍሊት ዝሽፈን መግለጺ ስራሕ  
(ንኣብነት ናይ ዝተሰርሐሉ ሰዓትን ዕለትን፣ ዝተዛዘሙ 
መግለጺታት ናይ ፕሮጄክታትን ንጥፈታትን፣ ንዉዕል 
መጀመሪ ቁጽሪ ኢንሰተልመንት፣ ወይ ኣብ ፍሉይ ቅጥዒ 
ዝተገለጸ ናይ ስራሕ መግለጺ ምሕዋስ) 

 

E. ኣድራሻ/ታት ናይ ስራሕ በቲ ክፍሊት ሽፋን ዘለዎ  

F. ክፍሊት መጠን መግለጺ ዝተዘርዘሩ ኣብነታት ይመልከቱ 

1) ክፍሊት ብመጠን(ናት) ከምኡዉን መሰረት---ዝኮነ 
ይኩን መባዝሒ ዋጋ፡ ተለዋዋጢ ናይ ዋጋ ፖሊሲ፡ ወይ 
ናይ መተባብዒ ደሞዝ ግለጽ 

• ብሰዓት 
• ኣብ መዓልቲ 
• ኣብ ሰሙን 
• ናይ ሓደ ፕሮጀክት ዝክፈል ክፍሊት 
•  መጠን ክፍሊት በብዉልቒ 
• ኮሚሽን 
• ኣማራጺ-ዘይብሉ ሞቕሽሽ 
• ናይ ኣማራጺ ሞቕሽሽ 
• ካልእ (ግለጽ) 

$ = ___ (#) ሰዓታት ኣገልጉሎት ብመጠን ገንዘብ ናይ $___/ሰዓት 

$ = ___ (#) መዓልታት ኣገልጉሎት ብመጠን ገንዘብ ናይ $___/ሰዓት 
$ = ___ (#) መጠን ገንዘብ ብሰሙናት ኣገልጉሎት ናይ $___/ሰዓት 

$  = ___ (#) ፕሮጄክታት ብገንዘብ መጠን ናይ$___/ፕሮጀክት 

$ = ___ (#) ሕድሕድ መጠን ናይ$___/መጠን 

$ = መጠን ኮሚሽን ___% ናይ $_____ መሸጣ 

$ = ዝወሰኸ ናይ ቦነስ ትልምታት ናይ $___ 

$ = ቀዲሙ ናይ ዝተዛዘመ ቦነስ ናይ $___ 

$ 
= ካልእ (ይግለጹ): 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

2) መተባብዒ ክፍሊት (ዝምልከት እንተኮይኑ) $ = መተባብዒ 

3) ናይ አግልግሎት ክፍሊት (ዝምልከት እንተኮይኑ) $ = ናይ ኣገልግሎት ክፍሊት 

4) ዝርዝር ዝተተክኡ ወፃእታት (ዝምልከት እንተኮይኑ) - 
ናይ ነፍሲ ወከፍ ወጻኢታት ጽሓፍ 

$ = መጠን ካሕሳ _________ ዋጋ 

$ = መጠን ካሕሳ _________ ዋጋ 

ጠቅላላ ሓፈሻዊ ክፍሊት $  

G. እተመዘዘ ተቀናሲ፣ ክፍሊት ወይ መቕጻዕቲ  
(ተፈጻሚ እንተኮይኑ)-ሕድ ሕድ ተቀናሲ፣ ክፍሊትን ካልእ 
ቅጽዓትን 

$ = ተቀንሳኒ ን__________ 
$ = ክፍሊት ን___________ 
$ = ካልእ መቕጻዕቲ ን___________ 

ጠቅላላ ዝተጻረየ ክፍሊት $  
  

  

 

  

https://www.seattle.gov/laborstandards

