
ናይ ግሊ ኮንትራክተራት፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ናይ ዕዮ ደረጃታት ጥርዓን ወይ ኣብ ቤት ፍርዲ ክሲ የቅርቡ፡። 
ስራሕ ዝቖጽሩ ትካላት፡ ምቕሉል ሓገዝ ክረኽቡ ከምኡ’ውን/ወይ ስልጠና ክረኽቡ

ንናይ ቤት ዕዮ መልክዒ ሰራሕተኛታት ይወከሱ

810 THIRD AVE, SUITE 375 SEATTLE, WA 98104   | ሰዓታት፦ 8 AM–5 PM (ሶኒ–ዓርቢ)   |    LABORSTANDARDS@SEATTLE.GOV

እዚ ሕጊ ናይ ስደት ኩነታቶም ብዘየገድስ በቲ ሕጊ ሽፋን 
ንዝግበረሎም ብዉልቐኦም ንዝሰርሑ ናይ ብሕቲ 
ኮንትራክተራት ዝሕሉ እዩ።

ሽፋን ዝረኸቡ ቆጸርቲ ንግዳዊ ትካላት በዚ ሕጊ ክግዝኡ 
ይግባእ። ሕነ ምፍዳይ ክልኩል እዩ።

ኣብ ሴፕተምበር 1 2022 ኣብ ስራሕ ዝዉዕል።

እቲ ንምንባብ ኣብዚ ስካን 
ሙሉእ እቲ ሕግን 
ንዝበለጸ ሓበሬታ፦

ናይ ዉልቐ ኮንትራክተራት ዝስዕብ መሰል 
አለዎም፡-

መን እዩ ሽፋን ዝረክብ?

ናይ ሰራሕተኘኦም 
መሰል ይፍለጡ።

ካልእ

ንዉልቐ ኮንትራክተራት ንምሕላው ዝወፀ ሕጊ 
(Independent Contractor Protections Ordinance)

መሰል ምርካብ ምልክታ 

ሕነ ምፍዳይ ክልኩል እዩ፡ እዞም ሕግታት ሰራሕተኛታት መሰሎም 
ብምጥቃሞም ሕነ ንከይፍደዮም ይሕልዉ።

ክሲ ናይ ምምስራት መሰል፡  ሰራሕተኛታት በቲ ቀጻሪ ትካል መሰሎም 
ኣብ ዝጠሓሰሉ እዋን ናብ ቤት ዕዮ መልክዕታት ሰራሕተኛታት ቤት 
ጽሕፈት ናይ ዕዮ ደረጃታት (Office of Labor Standards) ጥርዓኖም 
ከቅርቡ ወይ ናይ ክሲ መዝገብ ክከፍቱ መሰል ኣለዎም።

ናይ ስራሕ መሰላት፡ ካብ ናይ ግሊ ኮንትራክተር ምኳን ሰራሕተኛ ምኳን 
ምስ እትሓስብ፣ ንቤት ጽሕፈት ናይ ዕዮ ደረጃታት ይወከሱ።

ከም መጠን ተቆጻሪ ናይ ሕማም ፍቃድ ክፍሊት፣ ትሑት ናይ ደሞዝ 
መጠን፣ ትርፊ ሰዓትን ናይ ምግቢ ክፍሊት ከምኡ እወን ዕረፍትን ናይ 
ምርካብ መሰል አለዎ። ቕድሚ ምስ OLS ብተወሳኺ ሕቶታት 
ምርኻብካ ብኽብረትካ ነቲ Worker Classification Guide 
(መምርሒ ደረጃታት ሰራሕተኛታት) መርምሮ።

ኣብ ትሕቲ ንዉልቐ ኮንትራክተራት ንምሕላው ዝወፀ ሕጊ ዘለዉ 
መሰላት ብምጥቃሞም ከም ተቆጻሪ ንዝህልዎም ናይ ሰራሕተኛ መሰል 
ሳዕቤን የብሉን።

ስራሕ ዝቖጽሩ ትካላት ነዚ ምልክታ እዚ ነቶም ብርእሶም ዝመሓደሩ 
ኮንትራክተራት ብእንግሊዝኛ ከምኡውን በቲ ናይቲ ሰራሕተኛ ቐንዲ 
ቛንቋ ቕድሚ ስራሕ ብወረቐት ወይ ኤለክትሮኒካዊ ፎርም ክቕርብ 
ኣለዎ።

ንኣካል ጉድኣት ቤት ዕዮ መልክዕታት ሰራሕተኛታት ናይ ትርጉምን ናይ 
መንበርን ቐረብ ይህብ።

ቅድሚ ስራሕ ምጅማሮም ናይቲ ዝተሓሰበ ስራሕ ኣተገባብራን 
ኩነታትን፣ ናይቲ ክፍሊት ኣተገባብራን ኩነታትን ብፅሑፍ ይወሃቦ። 

በቲ ኣብ ቅድመ ስራሕ ናይ ፅሑፍ ስምምዕነት ወይ ዉዕሊ ዝተገለጸ 
ኣተገባብራን ኩነታትን መሰረት ብእዋኑ ክፍሊት ይረከብ።

ብግልፂ እንተዘይተጠቂሱ፡ ኣብቲ ዉዕል ዘሎ ኣገልጉሎታት 
ምስተወድአ ኣብ ዉሽጢ 30 መዓልቲ ክፍሊት ተቐበል።

ኣብ ነፍሲ ወከፍ እቲ ክፍሊት ዝፍጸመሉ እዋን ብዛዓባ እቲ ክፍሊት 
ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ብጽሁፍ ተቐበል።

ብዉልቐኦም ዝስርሑ ናይ ግሊ ኮንትራክተራት ነዚ ዝስዕብ ዘማልኡ፡

ሰራሕተኛታት ዘይብሎም

ዝኮነ ይኩን ኣካል ስርሖም ኣብ Seattle ንዝርከቡ ቆፀርቲ ንግዳዊ ትካላት 
ዝስርሑ እንተኮይኖም

ከምኡ እውን

ክቅበሉ እዮም ወይ ትጽቢት ዝገብርዎ ምክንያታዊ እንተንኣሰ ካብ ጃንዋሪ 
1 እስካብ ዲሴምበር 31 ኣብ ዘሎ ናይ ዝኮነ ዓመት እዋን ብጠቅላላ $600 
ካሕሳ ካብቶም ቆጸርቲ ትካላት ክቅብሉ።
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