
यात्रु (रोजगारीका लागग  
दैगिक यात्ा गिने) लाभहरू

तलबी गबरामी र सरुरक्षित समय (PSST) दर
टियर 1 टियर 2 टियर 3

रोजगारदाताको आकार
पूर्ण-कालीन समान कम्णचारी (FTES) 

विश्वव्ापी

49 समम
FTEs

50 – 249
FTEs

250+
FTEs

PSST को उपाज्जि
काम गरेको प्रवि घणिा

1 घण्ा
प्रवि 40 घणिा

1 घण्ा
प्रवि 40 घणिा

1 घण्ा
प्रवि 30 घणिा

प्रयोग िगररएको  
PSST सािने

प्रवि िर्ण
40 घण्ा 56 घण्ा 72 घण्ा**

*सुरक्षिि समय पररिारका सदसयको हेरचाह गन्ण पवन प्रयोग गन्ण सवकन्छ 

**िलबी ्ुछट्टी (PTO) नीवि सवहि टियर 3 रोजगारदािाहरूका लावग 108 घणिा

गबरामी समय: मेविकल 
अपोइनिमेनि लगायि शारीररक 
िा मानससक सिास्य अिस्ा

सरुरक्षित समय: घरेल ुहहंसा, यौन 
दुव््णिहार, वप्छा गनने िा जनसिास्य 
समसयाहरूसँग समबन्धिि काररहरू*

सचवकतसा िा सुरषिातमक समसयाहरूका लावग िलबी वबदा आिशयक हुन्छ

रोजगारदािाहरूल ेआफनो िा पररिारका सदसयको सयाहार गन्ण 
कम्णचारीहरूलाई िलबी वबदा टदनुपद्ण्छ ।

तलबी गबरामी र सरुरक्षित समय

रोजगारदाताहरूल ेगिमि 
काय्जहरू गिरु्जपद्जछ:
आिेदकहरूको नयूनिम योगयिाका 
लावग स्सरिवनङ गररनसकेसमम 
आपरासिक पृष्ठभूमम जाँच नगनने

कुन ैआपरासिक पृष्ठभूमम जाँचका 
आिार प्रविकूल कारबाही गनु्णअमघ 
काय्णविसिहरू पालना गनने:

केही अपवादहरू लाग ूहुनछि,् 
जसमा 16 वर्ज मरुगिका बालबाललकाहरू, 
गवकासातमक असषिमता भएका 
व्यक्तहरू वा कमजोर वयसकहरूका 
लागग असरुपरीवेक्षित पहुुँच भएका 
कामहरू पद्जछि ्।

गिरेलित:
•  दोरससक्धि िा वगरफिार रेकि्णहरू 
भएका आिेदकहरूलाई समािेश 
नगनने रोजगारी विज्ापनहरू

•  रोजगारदािाल ेनयूनिम योगयिाका 
लावग आिेदकको स्सरिवनङ गरररकेको 
अिस्ामा बाहेक दोरससक्धि िा वगरफिारका 
रेकि्णहरूको बारेमा प्रश्नहरू समेटिएका 
रोजगारी आिेदनहरू

•  केिल वगरफिारी रेकि्णमा आिाररि रोजगार 
असिीकार (िा रोजगार समबधिी अनय 
प्रविकूल काय्णहरू)

दोर-ससक्धि र वगरफिारी रेकि्णको प्रयोग सीममि गद्ण्छ

गिषपषि अवसरको रोजगारी

• नयूनिम पाररश्रममक भुकिानी गनने

• ओभरिाइम भुकिानी गनने

• विश्राम समयका लावग भुकिानी गनने

•  प्रविज्ा गररएको रकम भुकिानी गनने

•  वनयममि समय बावहर गररएको 
कामका लावग भुकिानी गनने

•  टिपस भुकिानी गनने

ललखित जािकारीमा गिमि करु राहरू समावेश गररिरुपछ्ज:
• रोजगारदािाको नाम र सम्पक्ण  वििरर

• कम्णचारीको िलब दर, ओभरिाइम आज्णन गनने योगयिा, िलबको आिार (घणिा, ससफि, 
टदन, हपिा, कममसन) र वनयममि िलब भुकिानी टदन

• रोजगारदािाको टिपसमबधिी नीविको व्ाखया

• िलब प्रापि गनने टदनमा िलब भुकिानी जानकारीको िसिुगि वििरर

भरु्तािी मापदण्डका उदाहरणहरू:

20 िा सोभनदा बढी कम्णचारीहरू भएका रोजगारदािाहरूल ेहपिामा औसि दश घणिा िा 
सोभनदा बढी काम गनने कम्णचारीहरूलाई संघीय कर कानूनल ेअनुमवि टदएको असिकिम 
हदसमम कम्णचारीको करयोगय पाररश्रममकबाि ट्ाननजि िा भयानपुल खच्ण किौिी गनने 
षिमिा प्रदान गनु्णप्छ्ण । यो मापदणि पूरा गन्ण, रोजगारदािाहरूल ेयसको सट्ा पूर्ण िा 
आंक्शक रूपमा अनुदानप्रापि ट्ाननजि पास प्रदान गन्ण सक्छन ्। रोजगारदािाहरूल े
कम्णचारील ेरोजगार सुरु गरेको ममविल े60 पात्ो टदनक्भत् यो लाभ प्रदान गनु्णप्छ्ण ।

रोजगारदािाहरूल ेवनयममि िलब भुकिानी टदनमा विनु्णपनने सब ै
षिविपूरिंहरू भुकिानी गनु्णप्छ्ण र कम्णचारीहरूलाई उनीहरूको 
काम र िलबको बारेमा सलखखि जानकारी टदनुप्छ्ण ।

पाररश्रममक चोरी विरुधि सुरषिा प्रदान गद्ण्छ

पाररश्रममक चोरी

रोजगारदाताको आकार
रोजगारदािाका विश्वभरका 
सब ैकम्णचारीहरूको कुल 
सङ्खया गरना गनु्णहोस ्। 
फ्ानचाइजहरूको हकमा, 
फ्ानचाइज नेििक्ण मा काय्णरि 
सब ैकम्णचारीहरूको गरना 
गनु्णहोस ्।

लचगकतसा लाभहरू - 
सािा रोजगारदाताहरू
नयून प्रवि घणिा दर विन्णका 
लावग, साना रोजगारदािाल े
संघीय Affordable Care 
Act ल ेपररभावरि गर े
बमोजजम ससलभर-लेभल 
िा उच्च सचवकतसा लाभ 
काय्णरिमका लावग भुकिानी 
उपलब्ध गराउनुप्छ्ण ।

साना रोजगारदािाहरू
(500 िा सोभनदा कम कम्णचारीहरू)

के रोजगारदािाल ेहरेक कम्णचारीको सचवकतसा लाभहरूिर्ण  
कमिीमा $1.52 प्रवि घणिा वि्छ्ण र/िा कम्णचारील ेटिपसमा कमिीमा 

$1.52 प्रवि घणिा कमाउ्ँछन ्?

होइन हो

$17.27
प्रवि घणिा

$15.75
प्रवि घणिा

कम्णचारीहरूका लावग नयूनिम पाररश्रममक िय गद्ण्छ

नयूितम पाररश्रममक

(बच्चा, आमाबुिा, पवि/पतनी, पञ्ीकृि घरेल ुसाझेदार, हजुरबा/हजुरआमा, नाविनाविना, दाजुभाइ/टददटीबवहनी)
ठूला रोजगारदािाहरू

(501 िा सोभनदा बढी कम्णचारीहरू)

$17.27
प्रवि घणिा

•  सेिा शुलकहरू भुकिानी गनने (ग्ाहकको सेिा 
गनने कम्णचारी(हरू)लाई भुकिान योगयको रूपमा 
रससद िा मेनुमा सूसचबधि नभएसमम) 

• रोजगारदािाका खच्णहरू प्रविपूरि ंगनने

• कम्णचारीहरूको गलि िगगीकरर नगनने

 »  यटद कम्णचारील ेअसिीकार 
गरेमा िा कम्णचारी सचवकतसा 
लाभहरूका लावग योगय ्ैछन 
भने साना रोजगारदािाल ेनयून 
दर विन्ण सकदैनन ्।

 »  आपरासिक पृष्ठभूमम जाँच वििरर व्ाखया 
गन्ण िा सचयाउन अिसर प्रदान गनने

 »  कमिीमा दुई व्ािसामयक टदनसमम पद 
खुला राखने

 »  व्नकिलाई रोजगारी टदनाल ेव्िसायमा 
हावन पुर ्याउन ेिा काम गनने कम्णचारीको 
षिमिामा असर पुर ्याउन ेिैि व्ािसामयक 
कारर हुनुपनने

कम्णचारीहरू
OLS मा गुनासो दायर गनने िा 
अदालिमा मुद्ा दायर गनने

रोजगारदािाहरू
अनुपालन सहायिा प्रापि गनने र/िा 
प्रक्शषिर प्रापि गनने

810 THIRD AVE, SUITE 375
SEATTLE, WA 98104

काया्णलय खुला रहन ेसमय: वबहान 8 बज ेदेखख बेलुका 
5 बजेसमम (सोमबार-शुरिबार)

LABORSTANDARDS@SEATTLE.GOV

OLS लाई सम्पक्ज  गिरु्जहोस्

यो पोसिर अङ्ग्ेजी भारा िथा कम्णचारील ेबोलन ेअनय भारा(हरू)मा अनुिाद गरी  
काय्णस्लमा सबैल ेदेखने ठाउमँा िाँसनुप्छ्ण ।

Office of Labor Standards ल ेअपाङ्गिा भएका व्नकिहरूका लावग अनुिाद,  
दोभार ेर उसचि सुवििाहरू उपलब्ध गराउ्ँछ।

Office of Labor Standards (श्रम मापदणि काया्णलय) को ममसन जािीय िथा 
सामाजजक नयायप्रवि प्रविबधििा जनाउदैँ विचारशील सामुदामयक िथा व्ािसामयक संलगनिा, 
ररनीविक काया्णनिन िथा निीनिम नीवि विकास मार्ण ि श्रम मापदणिलाई उन्नि बनाउन ुहो ।

2022 ससया्ल श्रम मापदण्ड अधयादेश

कम्णचारीहरूको अधयागमन नस्वि िा उनीहरूको रोजगारदािा जुन स्ानमा रहेको भए पवन यी अधयादेशहरूल ेससयािल सहरको सीमाक्भत् काम गनने सब ैकम्णचारीहरूलाई समेि््छ ।
कम्णचारीहरूल ेअवनिाय्ण रूपमा यी कानुनहरूको पालना गनु्णप्छ्ण । प्रविशोि राखन ुगैरकानुनी हो ।

http://seattle.gov/wagetheft
http://seattle.gov/psst
http://seattle.gov/fairemployment
http://seattle.gov/wagetheft
http://seattle.gov/minimumwage
mailto:laborstandards%40seattle.gov?subject=
http://seattle.gov/wagetheft



