
إشعار حقوق موظفي الفنادق لعام 2020

الحد من أعباء أعمال تنظیف الغرف

یلزم على جھات العمل سداد نفقات الرعایة الصحیة

SMC 14.29

االحتفاظ بالوظائف

SMC 14.27

حدود أعباء العمل

SMC 14.28

االستفادة من الرعایة الطبیة

SMC 14.26

الحمایة من العنف

تحمي ھذه القوانین الموظفین بصرف النظر عن وضع الموظفین من حیث الھجرة. یجب على جھات العمل المشمولة االلتزام بھذه القوانین. القیام باألعمال االنتقامیة غیر قانوني.

سریان القوانین، 1 یولیو 2020

تتمثل مھمة Office of Labor Standards (OLS، مكتب معاییر العمل) في تعزیز معاییر العمل 
من خالل المشاركة المدروسة للمجتمع وقطاع األعمال، واإلنفاذ اإلستراتیجي، ووضع السیاسات المبتكرة، 

مع االلتزام بالعدالة الِعرقیة واالجتماعیة.

یجب عرض ھذا الملصق في موقع بارز في مكان العمل، باللغة اإلنجلیزیة واللغة (اللغات) التي یتحدث 
بھا الموظفون. ویوفر Office of Labor Standards ترجمة لغویة تحریریة وفوریة وترتیبات 

تیسیریة لذوي اإلعاقات.

یقتضي االحتفاظ بالموظفین 
بعد تغییر ملكیة الشركة

حمایة الموظفین من عنف أو
مضایقات النزالء

َمن ینطبق علیھ ذلك؟
موظفو العمل بالساعة الذین ینظفون الغرف في فندق مكون من 100 غرفة أو أكثر

یحق للموظفین ما یلي:
• التنظیف بحد أقصى 4500 قدم مربعة من غرف النزالء في یوم عمل مدتھ 8 ساعات (توزیع 

  المساحة یكون متناسبًا مع ساعات العمل األقل)
• رفض تنظیف مساحة أكثر من الحد األقصى المسموح بھ

• الحصول على 3 أضعاف األجر مقابل تنظیف ما یزید عن الحد األقصى المسموح بھ للمساحة 
  (في معظم الظروف)

َمن ینطبق علیھ ذلك؟
الموظفون الذین یعملون بالساعة وال یقل متوسط ساعات عملھم عن 80 ساعة أو أكثر في الشھر في فندق 

مكون من 100 غرفة أو أكثر. وال ینطبق ذلك على المشرفین أو المدیرین أو بعض الموظفین الذین 
یساعدون في تحدید سیاسات اإلدارة المتعلقة بعالقات العمل.

یحق للموظفین ما یلي:
• االستفادة المحسنة من الرعایة الطبیة من خالل نفقات الرعایة الصحیة المفروضة على جھة العمل

• یمكن لجھات العمل أن تنفق في بند أو أكثر مما یلي: 
(1) مدفوعات الدخل العادي، و/أو

(2) المدفوعات المقدمة لخطة تأمین صحي برعایة من جھة العمل،
      و/أو

(3) المدفوعات المقدمة للخطط الصحیة المفضلة ضریبیًا (مثل حسابات التوفیر الصحي)

َمن ینطبق علیھ ذلك؟
الموظفون الذین یعملون بالساعة في فندق مكون من 60 غرفة أو أكثر لمدة 30 یوًما على األقل قبل بیع 

الشركة. وال ینطبق ذلك على المشرفین أو المدیرین أو بعض الموظفین الذین یساعدون في تحدید سیاسات 
اإلدارة المتعلقة بعالقات العمل.

یحق للموظفین ما یلي:
• تلقّي إخطار بتغیّر ملكیة الشركة

• عرض عمل مكتوب مع صاحب العمل الجدید
  (العروض بحسب األقدمیة)

• تسعون یوًما من العمل مع صاحب العمل الجدید، ما لم یكن ھناك سبب عادل لفصل الموظف 
  أو حاجة إلى تسریح الموظفین (تسریح الموظفین حسب األقدمیة)

• تقییم األداء في غضون 90 یوًما

أسعار 2020†

النفقات الشھریة

موظف أعزب420 دوالًرا 

موظف أعزب یعُول

موظف لدیھ زوجة، وال یعُول

موظف لدیھ زوجة، ویعُول

†یتم اإلعالن عن األسعار كل سنة تقویمیة في موعد ال یتجاوز 30 یونیو من العام السابق

714 دوالًرا 

840 دوالًرا 

 1,260 دوالًرا 

التكوین األسري

َمن ینطبق علیھ ذلك؟
الموظفون الذین یعملون بالساعة في فنادق مكونة من 60 غرفة أو أكثر.

یحق للموظفین ما یلي:
• الحصول على زر الذعر عند العمل في غرف نزالء الفندق أو توصیل طلبات إلیھا

• التمتع بالحمایة من السلوك العنیف أو المضایقات الصادرة من نزالء الفندق
• إبالغ جھة العمل بالسلوك العنیف أو المضایقة

• عدم تكلیف الموظف بالعمل في غرفة نزیل أو توصیل طلبات إلیھا إذا أُبِلغ عن ھذا النزیل بسبب 
  سلوك عنیف أو مضایقة

یحق للموظف الذي وقع ضحیة سلوك عنیف أو مضایقة مزعومة من النزیل ما یلي:
• إعادة تكلیفھ بالعمل في منطقة مختلفة من اختیاره

• استقطاع ما یصل إلى 16 ساعة من الوقت مدفوع األجر للتحدث مع إحدى جھات تنفیذ القانون والشخص
  المسؤول عن تقدیم الدعم الذي یختاره الموظف

• التواصل مع King County Sexual Assault Resource Center (مركز موارد االعتداء 
  الجنسي في مقاطعة كینج) للحصول على خدمات الدعم و/أو موارد و/أو إحاالت

  اتصل على الرقم التالي (الخط متاح على مدار الیوم): 1-888-998-6423
 Revised Code of التواصل مع محاٍم لضحایا الجرائم على النحو المنصوص علیھ في •

  Washington 7.69.030 (قانون واشنطن المنقح 7.69.030)

إذا كانت جھة العمل تعرض تغطیة التأمین الصحي، فإن ھذا القانون یصبح نافذًا في تاریخ الفترة األولى للتسجیل المفتوح لجھة العمل والتي تحدث 
بعد 1 یولیو 2020.

التعرف على حقوق الموظفین
ضھم لالنتقام بسبب تمتُّعھم بھذه  األعمال االنتقامیة محظورة: تحمي ھذه القوانین الموظفین من تعرُّ

الحقوق أو ممارستھم لھا.
الحق في تقدیم شكوى: یحق للموظفین تقدیم شكوى إلى OLS أو رفع دعوى قضائیة إذا انتھكت جھة العمل 

ھذه القوانین.

الموظفون
رفع شكوى إلى OLS أو رفع دعوى 

قضائیة أمام المحكمة
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جھة االتصال:
OFFICE OF LABOR STANDARDS

جھات العمل
الحصول على مساعدة و/أو تلقي التدریب 

على االمتثال للقوانین


