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ቤት ጽሕፈት ደረጃታት ዕዮ ሲያትል (Seattle Office of Labor Standards)   
ቅድመ-ስራሕ ናይ ጽሑፍ ምልክታ (መርኣዩ) 
ንግዳዊ ቆፀርቲ ስራሕ ብዉልቀኦም ንዝሰርሑ ናይ ብሕቲ ኮንትራክተራት ናይ ሲያትል ዉልቃዊ ኮንትራክተራት ሓለዋ ሕጊ (ICP፣ Independent 

Contractor Protections Ordinance) ምስ ዝርዝርን ኩነታትን ናይቲ ዉጥን ስራሕን ዝርዝርን ኩነታትን ክፍሊት ዘርኢ ናይ ፅሑፍ ምልክታ ቅድሚ እቲ ናይ 
ብሕቲ ኮንትራክተር ስራሕ ምጅማር ክቀርበሎም ይግባእ። እቲ ናይ ቅድመ ስራሕ ናይ ፅሑፍ ምልክታ ብእንግሊዝኛን ብቋንቋ ናይቲ ሓበሬታ ዝቅበል ናይ ግሊ 
ኮንትራክተር (ሃናጺ) ክቀርብ ይግባእ።  

ድሕሪ እቲ ናይ መጀመርታ ናይ ቅድመ ስራሕ ናይ ፅሑፍ ምልክታ ምስወጸ፡ ትካላት ቆጸርቲ ስራሕ ዉሱን ምልክታት ናይ ለዉጥታት (ንኣብነት ካብቲ ዋና ቅድመ 
ስራሕ ምልክታ ፅሁፍ ዝተፈለየ) ከቅርቡ ይክእሉ እዮም። ይኹን እምበር፡ ኣብቲ ናይ ቅድመ ስራሕ ምልክታ ፅሁፍ ዝድልዩ ረቋሕታት ልዕሊ ሽድሽተ ነገራት ምስ 
ዝልወጡ፣ ቆጸርቲ ትካላት ዝተኸለሰ ኩሎም አድለይቲ ዓይነታት ዝሓዘ ብሕታዊ ሰነድ ክሕትሙ ይግባእ።  

ንዝበለጸ ሓበሬታ ንቤት ጽሕፈት ናይ ዕዮ ደረጃታት ሲያትል (Office of Labor Standards) ብቑጽሪ (206) 256-5297 ወይ ድማ ኣብ መርበብ ሓበሬታ 
https://www.seattle.gov/laborstandards ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም። 
ናይ ሎማዓንቲ ዕለት፦      

ናይ ግሊ ኮንትራክተር 

1. ስም እቲ ናይ ግሊ ኮንትራክተር፦             
2. ኣድራሻ ግሊ ኮንትራክተራት ቀንዲ ንግዳዊ ቦታን፦  

ጎደና          ከተማ     ግዝኣት    ዚፕ     
ኣማራጺ ሓበሬታ (ናይ ግሊ ኮንትራክተር ዓይነት 3ን 4ን፦ 
3. ኩባንያን ኣብ ንግዲ ዝነጥፍ ከም (እንተልዩ ሽም ይገለፅ)፦           
4. ተሌፎን፦        ኢመይል፦          

ቆጸሪ ትካል 

1. ስም ቆጸሪ ትካል፦              
2. ብኣካል ዝኽየደሉ ኣድራሻ ቆጸሪ ስራሕ፦  

ጎደና          ከተማ     ግዝኣት    ዚፕ     
3. ኢሜይል ኣድራሻ ቆፃሪ ትካል (ዝተፈለየ እንተኮይኑ)፦   ብኣካል ምስዝኽየደሉ ኣድራሻ ሓደ ዓይነት እዩ  

ጎደና          ከተማ     ግዝኣት    ዚፕ     
4. ተሌፎን፦        ኢመይል፦          

ቦታ/ታት ናይ ስራሕ ቦታ 

ኩሎም ዝምልከቱ ምልክት ግበረሉ ከምኡ እውን ኣድራሻ ናይ ተወሰኽቲ ስራሕ ቦታ ዘርዝር [ዝምልከት እንተኮይኑ ዝሽፍኖም ቦታት እውን ይገለፅ]። ስራሕ 
ዝርከበሉ ቦታ ንጹር ምስ ዘይከዉን ወይ ድሩት እንተ ኮይኑ ነቲ ብንጹር ዘይተገልጸ/ድሩት ዘይኮን ብስራሕ ቖጽሩ ትካላት ትብል ሳጹን ምልክት ግበረላ። ኣድላዪ 
እንተ ዀይኑ ተወሳኺ ገጽ ኣጣብቕ። 

 ናይ ዉልቀ ኮንትራክተራት ልሙድ ናይ ስራሕ ቦታ     ወድዓዊ ኣድራሻ ቆጻሪ ትካል 
 ሽፋን / ናይ ኣገልግሎት ቦታ፦                  ዘይተገለጸ/ ብቆጻሪ ኣካል ዘይተወሰነ  
 ጎደና       ከተማ      ግዝኣት    ዚፕ    
 ጎደና       ከተማ      ግዝኣት    ዚፕ    
 ጎደና       ከተማ      ግዝኣት    ዚፕ    

መግለፂ እቲ ስራሕ 
እቲ ዉልቐ ኮንትራክተራት ዘቅርብዎም ስራሕ ከምኡዉን/ወይ ኣገልጉሎታት ይግልፁ። ንስምምዕቶም ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ የእትዉ። ኣድላይ እንተኮይኑ 
ተወሰኽቲ ገጻት የተሓሕዙ። እቲ ስራሕ ኣብ ካልእ ሰነድ ዝተጠቀሰ እንተድኣኮይኑ እዚ ሰነድ ክተሓሓዝ ኣለዎ። ቆጻሪ ትካል ክፍሊት ቅድሚ ምፍጻሙ ክማልኡ 
ዝሓቶም ኩሎም ኣገባብነትን ኩነታትን ኣጠቓልል።  
               
               
               
               
               
              
               

  

  

https://www.seattle.gov/laborstandards
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ክፍሊት 

1. መጠን ወይ መጠናት ክፍሊት (ዝምልከት ምስ ዝኸዉን ዋጋ መብዝሒ፣ ተለዋዋጢ ፖሊሲ ዋጋ፣ ወይ መበረታጥዒ ክፍሊት ኣጠቓልል)፦ 
               

2. ናይ ክፍሊት መልዓሊ (ዝምልከት ኩሉ ምልክት ግበረሉ)፦ 
 ብሰዓት  ናይ ሓደ ፕሮጀክት ዝክፈል ክፍሊት   ኣማራጺ ዘይብሉ ሞቕሽሽ 
 ኣብ መዓልቲ   መጠን ክፍሊት ንእተወሰነ ስራሕ   ኣማራጺ ዘለዎ ሞቕሽሽ  
 ኣብ ሰሙን   ኮሚሽን   ካልእ (ኣብ ታሕቲ ይዘርዘር) 

               
               

3. ናይ ክፍሊት መደብ (እቲ ሓደ ሰንጠረዠ ብምርኣይ ተዛማድነት ዘለዎም ክፍልታት ይወድኡ) 
  ክፍሊት ከምዝስዕብ ብሓደ ሻዕ ክወሃብ ይክእል፦ 
  ሙሉእ ክፍሊት ዝክፈለሉ ዕለት፡            

  ወይ 
ሙሉእ ክፍሊት ዝፈፀመሉ መዓልቲ ከምዝስዕብ ክዉሰን እዩ፦ 
             
(ንኣብነት፡- እቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገለጸ ስራሕ ድሕሪ ምዝዛሙ ድሕሪ 10 መዓልታት) 

  ክፍሊት ድሕሪ ንጹር ፍጻመታት ምስ በጽሐ ኣብ እተወሰነ ኽፋል ከምዚ ዝስዕብ እዩ ዚኽፈል፣ 
• $  (ወይ)  % ኣብ ዉሽጢ    መዓልታት     

           
• $  (ወይ)  % ኣብ ዉሽጢ    መዓልታት     

           
• እቶም ኣብ ላዕሊ ኣብ መግለፂ ስራሕ ዝተዘርዘሩ ድሕሪ ምዝዛሞም ዝተረፈ ሒሳብ ኣብ ዉሽጢ   መዓልታት ድልዊ ይከውን። 

4. ፖሊሲታት መብረታትዕን ናይ ኣገልግሎት ክፍሊት፦  
• ቆጻሪ ትካል መብረታትዒ ዝምልከት ፖሊሲ ወይ ገዛኢ ሕጊ ኣለዎ፦     እወ  ኣይፋልን  

መልሱ እወ እንተኮኑ እቲ ፖሊሲ ይግለፅዎ። ዝምልከት እንተኮይኑ፡ ዝኾነ ምክፋል ናይ መበረታትዒ ወይ ምዉጻእ ኣጠቓልሉ። እንተደኣ እቲ 
መበረታተዒ ብቆጻሪ ትካል፣ ብናይ ዉልቐ ኮንትራክተር ክዕቐብ ኮይኑ ወይ ሞንጎ እቶም ተወዓዓልቲ ወገናት እንተተካፊሉን ናይቲ ዝተካፈለ 
መጠን ብሚኢታውን ክግለፅ ይግባእ። ነዚ ሓበሬታ ዝምልከት ፖሊሲ ኣብ ካልእ ሰነድ ዝርከብ እንተኮይኑ ኣረጋጊጾም የተሓሕዝዎ።  
              

• ቆጻሪ ትካል ብቁርጺ ዝተወሰነ ናይ ገንዘብ መጠን ፈልዩ ብመሰረት ኣቅርቦት እቲ ናይ ዉልቀ ኮንትራክተር ካብ ዓሚል ወይ ተገልጋሊ ይእክብ ፣ 
ዋላ እኳ ኣብዚ ዝተገደበ እንተዘይኮነ ኣብ ናይ ዓማዊል ቅጥዒ ናይ ኣገልግሎት ክፍሊት ዕግበት ናይ መብፅሒ ክፍሊት ተብሃሊ ክግለፅ ይክእል።   

 እወ  ኣይፋልን  
መልሱ እወ እንተኮይኑ ነቲ ንዓሚል ወይ ተገልጋሊ ዘገልግል ናይ ዉልቀ ኮንትራክተር ዝክፈል ክፍሊት መጠን ብሚኢታዊ ክንደይ ምኳኑ ነቲ 
ኣሚል ክሕበረሉ ይግባእ፦             

5. ልሙዳት ወፃእታት (ንኣብነት ኣቅሑትን ቐረባትን)፦  
ኣብ ከይዲ እቲ ዝተገለፀ ስራሕ ንዘጓንፉ ቀንዲ ወፃእታት ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም 
ኣለው። ሕድሕድ ወፃኢ ብዝተጠቀሰ ልክዕ ብቆጻሪ ትካል ክክፈል ወይ ክትካእ እዩ። 
ኣድላይ እንተኮይኑ ተወሳኺ ገፃት የተሓሕዙ። 

ብቆጻሪ ትካል 
ኣቢሉ 
ዝተኸፈለ? 

ብቆጻሪ ትካል 
ዝተከሓሓሰ/ዝተተክአ? 

ብናይ ግሊ 
ኮንትራክተር ዝወጸ 

ወፃኢ? 
ሀ.              
ለ.            
ሐ.            

ንዝተለመዱ ወፃእታት ዝክፈል ክፍሊት ካብቲ ኣብ ክፍሊ 3 ዝተጠቀሰ ናይ ኣከፋፍላ መደብ ዝተፈለየ እንተድኣኮይኑ ከመይ ከምዝፍለ ኣብ ታሕቲ 
ይብራህርሁ፡-  
               

6. ተቀነስቲ፣ ክፍልታትን ካልኦት ክፍሊታት (ንኣብነት ክራይ ገዛ)፥ 
ዝምልከት እንተኾይኑ፡ እቲ ቆጻሪ ትካል ካብ ክፍሊት ዝቅንሶም ኩሎም ዓይነት ተቀነስቲ፣ ክፍሊታትን ካልኦት ወፃእታት ኣለሊ ከምኡዉን ንነፍሲ ወከፍ 
ዓይነት ክፍሊት ምስኡ ዝተሓሓዝ ፖሊሲ ምቅራብን          
               
 

7. ተፈፃምነት እንተልይዎ ተወሰክቲ ኣግባብነትን ኩነታትን የትሓሕዙ። 
  


