
 

Seattle Office of Labor Standards (የሲያትል የስራ መደብ መስፈርት በሮ)  Secure Scheduling ኣስተማማኝ መርሃ ግብር ሞዴል ለሆነ ቴምፕሌት “ክፍት የሆኑትን 
ሰአቶች ማግኘት” መስፈርት (SMC 14.22)  

ለተጨማሪ መረጃ፣ የ Seattle Office of Labor Standards ድረገጽ www.seattle.gov/laborstandards ይጎብኙ ኢሜይል በ business.laborstandards@seattle.gov 
ላይ ይላኩ ወይምበ 206-256-5297 ላይ ይደውሉ፡፡የተከለሰው፡ 10-05-17 

  የተጨማሪ ሰአት ማሳወቂያ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ማስታወቂያው የወጣበት ቀን፡ መልስ መሰጠት ያለበት ቀን፡ 

____ / ____ / 20____ ____ / ____ / 20____ 

የስራው መደብ 

 

የስራ መደቡ መግለጫ/ሀላፊነቶች 

 

የሚያስፈልግ ብቃት 

 

ቦታው የሚቆይበት ጊዜ 

 ጊዜያዊ፡ የሚጀምርበት ቀን: ________ ማብቂያ ቀን: ________ 
 ቀጣይ: የመጀመሪያ ቀን፡ ________ 

የቀረበው አጠቃላይ የስራ ሰኣቶች፡ ሰአቶቹ በየሳምንቱ አንድ አይነት ጊዜ ላይ ይሆናሉ፡ 

______ በሳምንት ውስጥ ያሉ ሰአቶች  አዎ  አይ 

መርሀ ግብር፡ 

 መረሀ ግብር በተቀጣሪው የመገኘት ችሎታ ላይ ይወሰናል፤ ወይም 
 መርሀ ግብር ከታች ተቀምጧል፡ 

 እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡእ ሀሙስ አርብ ቅዳሜ 
የሚጀ

መርበት 
ጊዜ 

       

የማብቂ
ያ ጊዜ፡        

. 
 

ቀጣሪዎች የዚህን ማስታወቂያ ማህደር ለሶስት አመታት ይዘው ማቆየት ያስፈልጋቸዋል 
  

Secure Scheduling ኣስተማማኝ የስራ መርሃ ግብር 

በ የሲያትል ኣስተማኝ የስራ መርሃ ግብር ድንጋጌ (SMC 14.22) መሰረት ቀጣሪዎች አዳዲስ ሰራተኞችን ከመቅጠራቸው በፊት አሁን ላሉት፣ ሙያው ላላቸው 
ሰራተኞች የተጨማሪ ሰአት እድል መስጠት አለባቸው፡፡ ቀጣሪዎች እነዚህን መስፈርቶች ማሟላት ያስፈልጋቸዋል፡ 

• ለሶስት ቀናት የተጨማሪ ሰአት እድል እንዳለ በስራው ቦታ ላይ የተለጠፈ ማስታወቂያ ማስቀመጥ፡፡  
o በዚህ ፎርም ላይ ያለውን መረጃ በሙሉ ማቅረብ፡፡ 
o በስራ ቦታ ላይ ባሉ ሰዎች የመጀመሪያ ቋንቋ(ዎች) እና በእንግሊዘኛ ሁሉንም መረጃ ማቅረብ፡፡ 

• አሁን ላሉ ብቃት ላላቸው ሰራተኞች ተጨማሪው የስራ ሰአት እድል መስጠት፡፡ 
• ይህንን እድል መቀበል ይችሉ ዘንድ ብቁ ለሆኑ ሰራተኞች የሁለት ቀን እድል መስጠት፡፡ 

 
 

http://www.seattle.gov/laborstandards
mailto:business.laborstandards@seattle.gov
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 [በሰራተኛው ምርጫ የሚደረግ ምዝገባ] 
 

የሰራተኛው ስም ያሉ የስራ ፈረቃዎች ሰራተኛው ለመስራት ፍላጎት 
አለው 

የሰራተኛው ፊርማ ቀን 
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