
የሲያትል የስራ መደብ ደረጃዎች መስሪያ ቤት (Office of Labor Standards)(8/11/2022) 

የሲያትል የስራ መደብ ደረጃዎች መስሪያ ቤት (Seattle Office of Labor Standards)  

የጽሑፍ ማስታወቂያ - የንጥል ክፍያ መረጃ (ናሙና) 

የንግድ ቀጣሪ አካላት የሲያትል ራሱን የቻለ የኮንትራክተር ጥበቃዎች (Independent Contractor Protection) ድንጋጌ የሸፈናቸው በግል የሚተዳደሩ 
ራሳቸውን የቻሉ ኮንትራክተሮችን ክፍያ ራሱን ለቻለ ኮንትራክተር በተፈጸመ ቁጥር ዝርዝር የክፍያ መረጃ የሚሰጥ የጽሁፍ ማስታወቂያ ማቅረብ አለባቸው። 
የጽሑፍ ማስታወቂያው በእንግሊዝኛ እና መረጃውን በሚቀበለው ራሱን የቻለ ኮንትራክተር ዋና ቋንቋ መቅረብ አለበት። ቀጣሪ አካላት የዚህ ሰነድ የተተረጎመ ቅጂ 

ካስፈለገ ለ የስራ መደብ ደረጃዎች መስሪያ ቤት (Office of Labor Standards) እንዲያሳውቁ ይበረታታሉ። ለተጨማሪ መረጃ የሲያትል የስራ መደብ ደረጃዎች 

መስሪያ ቤትን በ (206) 256-5297 ስልክ ቁጥር ላይ ያነጋግሩ ወይም https://www.seattle.gov/laborstandards ን ይጎብኙ። 

የዝርዝር ክፍያ መረጃ 
ክፍያ ሁለቱም ወገኖች በቅድመ-ሥራ የጽሑፍ ማስታወቂያ ላይ የተስማሙባቸውን ውሎች እና ሁኔታዎች ማሟላት አለበት። 

A. የዛሬ ቀን  

B. ራሱን የቻለ ኮንትራክተር ስም  

C. የቀጣሪ አካል ስም  

D. በክፍያ የተሸፈነ ሥራ መግለጫ  
(ለምሳሌ፦ የተሰሩ ሰዓታት እና ቀናት፣ የፕሮጀክት ወይም 
የተጠናቀቁ ተግባራት መግለጫ፣ የኮንትራት ምዕራፍ የፍፃሜ 
ቁጥር፣ወይም በአንድ የተወሰነ ደረሰኝ ላይ የተገለፀውን የስራ 
መግለጫ ማካተት) 

 

E. በክፍያ የተሸፈነ ሥራ ቦታ(ዎች)  

F. ክፍያ መጠን መግለጫ፦ በሰያፍ ጽሁፍ የተፃፉ ምሳሌዎችን ይመልከቱ 

1) ክፍያ በመጠን(ኖች) እና መሰረት – ማንኛውንም የዋጋ 
ማባዣ፣ ተለዋዋጭ የዋጋ አሰጣጥ ፖሊሲ ወይም 
የማበረታቻ ክፍያ እንደ ተገቢነቱ ይግለጹ፦ 

• በሰዓት 
• በቀን 
• በሳምንት 
• በፕሮጀክት ክፍያ 
• የመጠን ተመን 
• ኮሚሽን 
• ስምምነት የሌለው ጉርሻ 
• በስምምነት ጭማሬ 
• ሌላ (ይጥቀሱ) 

$ = ___ (#) ሰዓቶች በ$____ በሰዓት የአገልግሎት መጠን 

$ = ___ (#) ቀናት በ$____በቀን የአገልግሎት መጠን 

$ = ___ (#) ሳምንታት በ$____በሳምንት የአገልግሎት መጠን 

$  = ___ (#) ፕሮጀክቶች በፕሮጀክት በ$____ ክፍያ 

$ = ___ (#) የመጠን ተመኖች በ$____ በተመን 

$ = ኮሚሽን በ ___% የ$____ ሽያጮች 

$ = ግቦችን በማለፍ የሚሰጥ የ$___ ጭማሬ 

$ =ቀደም ብሎ ለማጠናቀቅ የሚሰጥ የ$___ ጭማሬ 

$ = ሌላ (ይግለጹ)፦ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

2) ጉርሻ ክፍያ (ተገቢ ከሆነ) $ = ጉርሻዎች 

3) የአገልግሎት ዋጋ ክፍያ (ተገቢ ከሆነ) $ = የአገልግሎት ዋጋ ክፍያ 

4) የተካካሱ ዝርዝር ወጪዎች (ተገቢ ከሆነ) – እያንዳንዱን 
ወጪ ይግለጹ 

$ = የ_________ ወጪ ማካካስ 

$ = የ_________ ወጪ ማካካስ 

ጠቅላላ ክፍያ ድምር $  

G. ዝርዝር ተቀናሾች፣ ክፍያዎች ወይም ሌሎች ክፍያዎች  
(ተገቢ ከሆነ)፣ እያንዳንዱን ተቀናሽ ፣ ክፍያ ወይም ሌላ ክፍያ 
ይግለጹ 

$ = ተቀናሽ ለ __________ 

$ = ክፍያ ለ__________ 

$ = ሌላ ክፍያ ለ__________ 

የተጣራ ክፍያ ድምር $  

  

  

https://www.seattle.gov/laborstandards

