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ዝክፈሎ ናይ ሕማምን ናይ ዉሑስ ግዜ

ዝተሕተ ደሞዝ

ስርቂ ዶሞዝ

ንኩሉ ዘካፈል ናይ ስራሕ ዕድል

Paid Sick and Safe Time Ordinance
Seattle’s Paid Sick and Safe Time Ordinance (PSST፣ ናይ ስያትል ዝኽፈሎ ናይ ሕማምን ውሑስ ግዜን
ኦርዲናንስ) ኣስራሕቲ ንሰራሕተኛታት ዝኽፈሎ ናይ ሕማምን ውሑስ ግዜ ክህቡ የገድዶም። PSST ብምኽንያት ሕማም፡ ሕክምናዊ
ቆጸራታት፡ ወይድማ ከቢድ ናይ ውሑስነት ጸገም ንዝጋጥም ናይ ሰራሕተኛታት ቡኩራት ኣብ ግብሪ ይውዕል።
ኣስራሕቲ ናይ ግድን ንሰራሕተኛታት ዝኽፈሎ ናይ ሕማም ከምኡድማ ውሑስ ግዜ ክህቡ ኣለዎም
ሰራሕተኛታት ዝተዋህለለ PSST ነዞም ዝስዕቡ ክጥቀሙ ይኽእሉ:
• ብምኽንያት ኣካላዊ ወይ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ጸገም ንገዛእ-ርእሶም
ወይ ንኣባል ስድራ-ቤቶም ክሕብሕቡ፡ እንኮላይ ናይ ሓኪም ቆጸራ።
• ከም ሳዕቤን ዘቤታዊ መጥቃዕቲ፡ ጾታዊ መጥቃዕቲ ወይድማ
ምፍርራሕ፡ ንገዛእ-ርእስኻ ወይድማ ንኣባል ስድራቤት ክትሕብሕብ።
• ናይ ስራሕ ቦታኦም ወይድማ ናይ ቆልዓኦም ቤት-ትምህርቲ ወይ
መሕብሐቢ ማእከል፡ ከም ሳዕቤን ጥዕናዊ ጸገማት ብትእዛዝ
መንግስታዊ በዓልመዚ እንድሕር ተዓጽዩ።

እዚ ኦርዲናንስ እንተወሓደ ሓደ ሰራሕተኛ ንዘለዎም፣ ኣብ ሲያትል ዝርከቡ ኣስራሕቲ ይምልከት።
ኩሎም ሰራሕተኛታት እዚ ረብሓ ክረኽቡ ብቑዓት እዮም፡ እንኮላይ ናይ ሙሉእ ሰዓት፡ ትርፊ ሰዓት
ከምኡድማ ግዝያዊ ሰራሕተኛታት።

ደረጃ ኣስራሒ
ብልክዕ ናይ ሙሉእ ሰዓት ሰራሕተኛታት

ናይ PSST ሚዛን

ክሳዕ 49 FTEs

50–249 FTEs

250+ FTEs

ዝተዋህለሉ PSST ብዝተሰርሑ ሰዓታት ካብ ኣብ ጥቕሚ

1 ሰዓት ኣብ 40 ሰዓት

1 ሰዓት ኣብ 40 ሰዓት

1 ሰዓት ኣብ 30 ሰዓት

40 ሰዓት

56 ሰዓት

ዘይወዓለ PSST ዝተመሓላለፉ (ኣብ ዓመት)

72 ሰዓት

*108 ሰዓት ንናይ PTO ኣስራሕቲ

መን እዩ ሽፋን ዝረክብ?

ሕነ ምፍዳይ

ናትና ኣገልግሎታት

እቲ ናትና ኦርዲናንስ ናይ ስደተኛ ኩነተታቶም
ወይድማ እቲ ኣስራሒ ዝርከበሉ ቦታ ብዘየገድስ፡
ንኹሎም ኣብ ውሽጢ ዶባት ከተማ Seattle
ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ሽፋን ይህቡ።

ኣስራሒ በዞም ዝስዕቡ ምኽንያታት ኣብ ልዕሊ
ኣስራሒኡ ናይ ሕነ ምፍዳይ ስጉምቲ ክወስድ
ኣይኽእልን:

• ናይ ጥርዓን ምጽራያት።

ኩነታትካ ንሕና ክንምርምሮ ዝበቅዕ እንተዘይኮይኑ፡
ናብ ካልእ ትካል ክንሰደካ ኢና።

• ኣብ ትሕቲ እዞም ሕጊታት መሰላቶም
ብምርግጋጾም።
• ናብ OLS ጥርዓን ብምቕራቦም።
• ንኻልኦት ብዛዕባ መሰላቶም ብምንጋሩ።

ቤት-ጽሕፈት ስተንዳርድታት ሸቕሊ
ናይ OLS ተልእኾ ብመንገዲ ሓልዮታዊ ናይ ማሕበረሰብን ናይ ንግዲ ትካላትን ተሳትፎ፡
ስትራቴጂካዊ ኣፈጻጽማ ከምኡድማ ምህዞኣዊ ምዕባለ ፖሊሲ፡ እንኮላይ ምስ ናይ ውድድርን
ማሕበራዊ ፍትሒን ተበግሶ፡ ናይ ሸቕሊ ስተንዳርድታት ክብ ምባል እዩ።
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• ንሰራሕተኛታት ብምትሕግጋዞም።
• ናይ ስራሕ ቴክኒካዊ ሓገዝ ብምግባሩ።
• ሪሶርስታትን መወከሲታትን።
ናይ ቋንቋ ተርጓሚ፡ ትርጉማት ከምኡድማ
ኦኮመዴሽን ኣገልግሎታት ኣለዉ። ኩሎም
ኣገልግሎታት ናጻ እዮም።

ዝያዳ ሓበሬታ

(206) 256-5297
laborstandards@seattle.gov
seattle.gov/laborstandards

ሰዓታት: 8 ቂድሚ ቀትሪ–5 ዲሕሪ ቀትሪ (ሶኒ–ዓርቢ)
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