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Inaanunsiyo ng Tanggapan ng Mga Pamantayan ng Paggawa ang 
Pinakamababang Pasahod sa Seattle sa 2020  

Seattle – (Oktubre 14, 2019) – Inaanunsiyo ng Tanggapan ng Mga Pamantayan ng Paggawa 
(OLS, Office of Labor Standards) ng Seattle ang pagtaas ng pinakamababang pasahod sa 
Seattle na may bisa mula Enero 1, 2020. Inaatas ng Ordinansa sa Pinakamababang 
Pasahod (Minimum Wage Ordinance) ang pagtaas na ito. Saklaw ng pinakamababang 
pasahod ang lahat ng mga empleyadong nagtatrabaho sa Seattle anuman ang kalagayan 
sa imigrasyon ng empleyado. 

• Ang pinakamababang pasahod sa 2020 para sa malalaking employer (may 501 o 
higit pang empleyado) ay $16.39/oras.  

• Ang pinakamababang pasahod sa 2020 para sa maliliit na employer (may 500 o 
mas kaunting empleyado) na hindi nagbabayad ng hindi bababa sa $2.25/oras para 
sa mga medikal na benepisyo ng empleyado at/o kung saan ang empleyado ay 
hindi kumikita ng hindi bababa sa $2.25/oras sa mga tip ay $15.75/oras.  

• Ang pinakamababang pasahod sa 2020 para sa maliliit na employer na 
nagbabayad ng hindi bababa sa $2.25/oras para sa mga medikal na benepisyo ng 
empleyado at/o kung saan kumikita ang empleyado ng hindi bababa sa $2.25/oras 
sa mga tip ay $13.50/oras.  

Sa Disyembre 2019, magpapadala ang OLS ng binagong poster para sa lugar ng trabaho na 
naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga pamantayan ng paggawa sa 2020 sa lahat ng 
negosyong may lisensya ng negosyo ng Seattle. Ang mga kopya ng poster para sa lugar ng 
trabaho (sa wikang Ingles) ay maaaring i-download sa website ng OLS, sa tanggapan ng 
OLS sa 810 3rd Avenue, Suite 375, at sa bawat Sentro ng Serbisyo sa Customer ng Lungsod 
ng Seattle. Isasalin ng OLS ang poster sa 19 na ibang wika at iaanunsiyo nito ang 
pagkakaroon ng mga pisikal at online na kopya sa pamamagitan ng newsletter nito.  
Mangyaring mag-sign up para dito sa website ng OLS.    

• Tulong para sa mga employer: para sa libre at pribadong tulong para sa pagsunod 
sa mga pamantayan sa pinakamababang pasahod at iba pang pamantayan sa 
paggawa ng Seattle, o para magpa-iskedyul ng pagsasanay, tumawag sa 206-256-
5297, mag-email sa business.laborstandards@seattle.gov o mag-click dito para 
punan ang form ng kahilingan online. 

• Tulong para sa mga manggagawa at sa publiko: para magtanong, maghain ng 
reklamo, o magbigay ng impormasyon, tumawag sa 206-256-5297, mag-email sa 
workers.laborstandards@seattle.gov, bisitahin ang OLS sa downtown Seattle sa 810 
Third Avenue Suite 375, o mag-click dito para punan ang form sa web. 

#### 

mailto:cynthia.santana@seattle.gov
https://www.seattle.gov/laborstandards/outreach
https://www.seattle.gov/laborstandards/outreach/publications/workplace-poster
https://www.seattle.gov/laborstandards/outreach/publications/workplace-poster
http://www.seattle.gov/laborstandards
mailto:business.laborstandards@seattle.gov%20or
https://olsconnect.microsoftcrmportals.com/employer-inquiry/
mailto:workers.laborstandards@seattle.gov
https://olsconnect.microsoftcrmportals.com/employee-inquiry/

