ድንጋጌ ውሑስ
መደብ
SMC 14.22
ኣብተን ኣብ መላእ ዓለም ልዕሊ 500 ሰራሕተኛታት ዘለዉወን ትካላት ሸቐጥን መግብን ብሰዓታት ተቖጺሮም ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ዝምልከት
እተን ምሉእ ኣገልግሎት ዝህባ ቤት መግብታት እውን ኣብ መላእ ዓለም ልዕሊ 40 ምሉእ ኣገልግሎት ዝህብ ጨናፍር ክህልወን ይግባእ
ካብ 1 ሓምለ 2017 ጀሚሩ ኣብ ተግባር ዝውዕል
ቅንዕና ዘሎዎ ግምት ።
ንዝመጽእ ዓመት፡ ኣስራሒ ግምታዊ ገምጋም ሰዓታት ስራሕ
ሰራሕተኛ ኣብ ሰሙን ከምኡ ድማ ተደዊልሉ ክቐርበሉ
ዝኽእልን ብጽሑፍ ከቕርብ ኣለዎ።

እቲ ተለጢፉ ዝነበረ መደብ ስራሕ ምስ ተቐየረ ዝኽፈል
ፍሉይ ክፍሊት።

}ኣብ ናይ ስራሕ መደብ ሓሳብ ንምቕራብ ናይ ምሕታት መሰል ።
እቲ ናይ ስራሕ መደብ ቅድሚ ምልጣፉ, ኣስራሒ ምስ ኣገዳሲ ናይ
ህይወት ኩነት ዝተተሓሓዘt ምኽንያት (ከም ናይ ሰራሕተኛ ናይ
መጕዓዝያ፡ ዝነብረሉ ገዛ፡ ካልእ ስራሕ(ሓት)፡ ትምህርቲ፡ ኣድላዪ
ክንክን ከበርክት ወይ ንዘሎዎ ከቢድ ሕማም ንባዕሉ ክንክን
ክረክብ) ኣስራሒ ግሁድ ዝኾነ ናይ ስራሕ ምኽንያት (ከቢድ ክሳራ
ወይ ዕንቅፋት ናይ ስራሕ መደብ ለውጢ ክሓትት ዕድል ክህብ
ይግባእ
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►

ተወሳኺ ሰዓታት ፡ ኣስራሒ ኣብ ርእሲ’ቲ ክረኽቦ
ዝግባእ ደሞዝ ተወሳኺ ናይ ሓደ ሰዓት ክፍሊት
ይኸፍል።

►

ዝጎድል ሰዓታት ስራሕ፡ ኣስራሒ ኣብ ምዱብን ናይ ጻውዒትን ሰዓታት ስራሕ
ንዘይተሰርሐ ሰዓታት ፍርቂ ናይቲ ዘይተሰርሐ ሰዓታት ኣብ ርእሲ’ቲ ክረኽቦ
ዝግባእ ደሞዝ ተወሳኺይኸፍል።

►

ንፍሉይ ክፍሊት ረቛሒታት ዘይምልከቶ :

» ሕድገታት ኣብ 15 ደቓይቕ ወይ ትሕቲኡ
ዝውሰኽን ዝጎድልን።

መደብ ስራሕ ኣአዲምካ ምግላጽ ።
ኣስራሒ መደብ ስራሕ 14 መዓልታት
ኣቐዲሙ ከፍልጥ ኣለዎ።

» ሰራሕተኛ ኣብ መደብ ስራሕ ምቅይያር ክግበረሉ ከምኡ’ውን/ወይ
ምስ ካልእ ሰራሕተኛ እብረእብረ ክቀያየር ዘቕርቦ ሕቶ።
» ብምኽንያት መቕጻዕቲ ኣስራሒ ካብ ሰዓታት ስራሕ ምጕዳል።

መሰል ዕረፍቲ ኣብ መንጎ እብረታት ስራሕ።
ኣስራሒ ነቲ ኣብ መንጎ ናይ ምዕጻውን ምኽፋትን እዋን
ትሕቲ ዓሰርተ ሰዓታት ፍልልይ ዘለዎእብረታት ዝኾነ
ዝተሰርሓለን ሰዓታት ብሓደ ሰዓትን እብረን ሕሳብ
ክኸፍል ይግባእ። እብረ።

40

» ኣስራሒ ብሰንኪ ምቍራጽ ህዝባዊ መሳለጥያታት ከም ማይን ኤለትሪክን፡
ባህርያዊ ሓደጋታት ወይ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ስራሕ ክኸፍት ወይ ክቕጽል
ዘይምኽኣል ።
» ብናይ ኣስራሒ ሕቶ መሰረት ሰራሕተኛ ተወሳኺ ስራሕ ሰዓታት ምቕባል
› ተመዲቡ ዝነበረ ሰራሕተኛ ክሰርሕ ብዘይምኽኣሉ ዝፍጠር
ተወሳኺ ሰዓታት ስራሕ ›ብመራኸቢ ብዙሃን ምግላጽ

ህሉዋት ሰራሕተኛታት ክፉት ሰዓታት ክረኽቡሉ ዝከኣለሉ።
ኣስራሒ ሓደሽቲ ሰራሕተኛታት ቅድሚ ምቑጻሩ፡
ክፉት ስራሕ ን 3 መዓልታት ብምልጣፍ እቲ ክፉት
ስራሕ፡ ፍሉይ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው፡
ንብቑዓት ነባራት ሰራሕተኛታት ክህብ ኣለዎ።

› ብምኽንያት ትጽቢት ዘይተገብረሉ ጠለባት ዓሚል ደድሕሪ’ዚ
ሕጂ ዝካየድ ዘሎ እብረ ዝውሰኽ ሰዓታት ስራሕ ብኣካል ምስ
ኩሎም ሰራሕተኛታት ምዝርራብ።

እዚ ሕጊ ኩነታት ኢሚግሬሽን ብዘየገድስ ንኹሎም ሰራሕተኛታት ይምልከት።
ኣስራሕቲ ነዚ ሕጊ ክምእዘዙ ይግብኦም። ኣስራሕቲ ትሕቲ ግቡእ ዓቐን ሰራሕተኛታት ኣብ ምምዳብ ተግባር ክነጥፉ
ኣይፍቀደሎምን። ግብረ-መልሲ (ዓንጽዓንጾ) ዘይሕጋዊ እዩ። ቤት ጽሕፈት መስፈር ዕዮ ስያትል ሓገዝ ንዝሓተቱ ናይ ምትርጓምን መጣጥሒን ኣገልግሎት የቕርብ።

ኣስራሕቲ
ንቴክኒካዊ ደገፍን ስልጠናን ዘጠቓልል ነጻን
ግላውን ኣገልግሎታት።

ሰራሕተኛታት

ስልጠና፡ሓበሬታ ምእካብን መጽናዕቲ ምክያድን ወይ ኣብ
ቤት ፍርዲ ክሲ ምምስራት ዘጠቓልል ውልቃውን
ነጻን ኣገልግሎት።

ተወከሱና

206-684-4500
www.seattle.gov/laborstandards

ർ CHECK HERE FOR YOUR LANGUAGEർ Amharic/ 0ർ Arabic/ ϱΏέϋ ർ Chinese/୰ᩥർ Khmer/ ŴƤȓîŷ Ƅർ Korean/ଞ˲㠊G
ർ CHECK HERE FOR YOUR LANGUAGEർ Amharic/ 0ർ Arabic/ ϱΏέϋ ർ Chinese/୰ᩥർ Khmer/ ŴƤȓîŷ Ƅർ Korean/ଞ˲㠊G
ർ Oromo/ Oromiffaർ Somali/ af Soomaaliർ Spanish/ Españolർ Tagalogർ Thai/ £µ¬µÅ¥ർ Tigrinya/ pù0ർ Vietnamese/ Tiұng Viҵt and more.
ർ Oromo/ Oromiffaർ Somali/ af Soomaaliർ Spanish/ Españolർ Tagalogർ Thai/ £µ¬µÅ¥ർ Tigrinya/ pù0ർ Vietnamese/ Tiұng Viҵt and more.

ፖስተር ብቤት ጽሕፈር መስፈር ዕዮ ስያትል ዝተዳለወ ኮይኑ ገለ ስእላዊ መጸባበቒ ድማ ብሰናይብፍቓድ ሲያትል ሲቲ ካውንስል (ቤት ምኽሪ ከተማ ሲያትል) እዩ

