
होटेलमा काम गन� कमर्चार �का 
अ� धकारबारे सूचना 2022

कोठा सफा गन� कायर्भार सी�मत गछर्

यसअन्तगर्त रोजगारदाताहरूले स्वास्थ्य सेवा खचर् गनुर् पन� हुन्छ

SMC 14.29

काममा पुनवर्हाल�

SMC 14.27

कायर्भारको सीमा

कमर्चार�का रूपमा आफ्नो अ�धकारहरू थाहा पाउनुहोस ्

SMC 14.28

�च�कत्सा स्याहारको पहँुच

SMC 14.26

�हसंाबाट सुर�ा

प्र�तशोध राख्नु गैरकानुनी हो: िनम्न कानुनले कमर्चार�हरूले यी अिधकारहरू �योग गदार् 
वा ियनको अभ्यास गदार् उनीहरूमािथ कसलेै �ितशोध रा� नपाउने गर� सरुक्षा गछर्।

गुनासो दायर गनर् पाउने अ�धकार: रोजगारदाताले यी काननु उल्लङ्घन गरेका खण्डमा 
कमर्चार�हरूले OLS मा गुनासो गन� वा म�ुा दायर गन� अिधकार �ा� गछर्न।्

यी कानुनहरूले कमर्चार�को र�ा गछर्न ्र कमर्चार�को अध्यागमन िस्थ�तले यसमा कुन ैफरक पाद�न। यसअन्तगर्त समावेश ग�रएका कमर्चार�हरूले अ�नवायर् रूपमा यी कानुनहरूको पालना गनुर् पछर्। प्र�तशोध राख्नु गैरकानुनी हो।

य ी कानुन जुलाई 1, 2020 दे� ख लागू हुन्छन ्

�म मापदण्ड कायार्लय ( OLS) को िमसन जातीय तथा सामा�जक न्याय�ित 
�ितब�ता जनाउँदै सामदुाियक तथा व्यवसाय संलग्न गराएर, रणनीितक कायार्न्वन 

गरेर र नवीनतम नीित �वकास गरेर �म मापदण्ड अिघ बढाउन ुहो।

यो पोस्टर अ�ेंजी भाषा तथा कमर्चार�ले बोल्ने अन्य भाषामा कायर्स्थलमा सबलेै 
दे�े ठाउँमा टाँस्न ुपछर्। �म मापदण्ड कायार्लयले अपाङ्गता भएका व्य��हरूका 

लािग अनवुाद, दोभाषे तथा उिचत स�ुवधा �दान गछर्।

संस्थाको स्वा�मत्व प�रवतर्न भएका खण्डमा कमर्चार�हरूलाई 
आफ्नो पदमा पुनवर्हाल� ग�रनु पछर्

होटेलमा आउने अ�त�थहरूबाट हुने �हसंा तथा दवु्यर्वहारका 
�वरुद्धमा कमर्चार�हरूको सुर�ा गछर्

यो कसका हकमा लागू हुन्छ?
100 वा सोभन्दा बढ� कोठा भएका होटेलमा कोठा सफा गन� कमर्चार�हरू

कमर्चार�हरूसँग �नम्न कुरा प्राप्त गन� अ�धकार हुन्छ:
• �दनको 8 घन्टा काम गदार् बढ�मा 4,500 वगर् �फट (418 m2) बराबरको गेस्ट रुम 
सफा गन� (कम घन्टा काम गदार् सोह�अनसुार �वभाजन गन�) 

• सफा गनर्का लािग अनमुित �दइएको अिधकतम ठाउँभन्दा बढ� सफा गनर् अस्वीकार 
गन� अिधकार

• सफा गनर्का लािग अनमुित �दइएको अिधकतम ठाउँभन्दा बढ� सफा गदार् तीन गणुा 
भ�ुानी �ा� गन� अिधकार (धेरैजसो अवस्थामा)

यो कसका हकमा लागू हुन्छ?
100 वा सोभन्दा बढ� कोठा भएको होटेलमा म�हनाको कम्तीमा सरदर 80 घन्टा घन्टाका 
�हसाबले काम गन� कमर्चार�मा लागू हुन्छ। �म सम्बन्धसम्बन्धी व्यवस्थापन नीितहरू 
िनधार्रण गनर् म�त गन� सपुरभाइजर, �बन्धक वा िन��त कमर्चार�का हकमा लागू हँुदैन।

कमर्चार�हरूसँग �नम्न कुरा प्राप्त गन� अ�धकार हुन्छ:
• रोजगारदाताले �दान गनुर् पन� स्वास्थ्य सेवा खचर्माफर् त िच�कत्सा स्याहारमा 
सधुा�रएको पहँुच

• रोजगारदाताले िनम्नमध्ये कुन ैएक वा सोभन्दा बढ� त�रकामाफर् त यो खचर् गनर् सक्छन:्

(1) साधारण आम्दानीको भ�ुानी गरेर
(2) रोजगारदाताले स्पोन्सर गरेको स्वास्थ्य बीमा योजना भ�ुानी गरेर,
      र/वा
(3) कर फाइदा हुने स्वास्थ्य योजनामा भ�ुान ी गरेर (जस्त,ै स्वास्थ्य बचत खाता)यो कसका हकमा लागू हुन्छ? 

60 वा सोभन्दा बढ� कोठा रहेको होटेलमा व्यवसाय �ब�� ग�रनभुन्दा कम्तीमा 30 �दन 
अिघदे�ख काम गद� आएका घन्टाका �हसाबले काम गन� कमर्चार�। �म सम्बन्धसम्बन्धी 
व्यवस्थापन नीितहरू िनधार्रण गनर् म�त गन� सपुरभाइजर, �बन्धक वा िन��त 
कमर्चार�का हकमा लागू हँुदैन।

कमर्चार�हरूसँग �नम्न कुरा प्राप्त गन� अ�धकार हुन्छ:
• व्यवसायको स्वािमत्व प�रवतर्न हुन लागेको कुराबारे सचूना पाउने अिधकार

• नयाँ रोजगारदाताले िल�खत रूपमा �स्ता�वत गरेको रोजगार�को �स्ताव (व�र�ताका 
आधारमा �स्ताव)

• कुन ैकमर्चार�लाई कामबाट िनष्काशन गन� उिचत कारण भएको अवस्थामा वा 
जािगर कटौती (व�र�ताका आधारमा) गनुर् पन� आवश्यकता रहेको खण्डमा बाहेक 
नयाँ रोजगारदाताबाट नब्बे �दनको रोजगार� �ा� गन� अिधकार

• 90 �दनमा कायर्सम्पादनको मलू्याङ्कन

कमर्चार�हरू
OLS मा गुनासो दायर गन� वा 

अदालतमा मुद्दा दायर गन�
810 THIRD AVE, SUITE 375 SEATTLE, WA 98104   | कायार्लय खुला रहने समय: �बहान 8 बजे

दे�ख बेलुका 5 बजेसम्म (सोमबार-शुक्रबार)
|   LABORSTANDARDS@SEATTLE.GOV

सम्पकर् :
श्रम मापदण्ड कायार्लय

रोजगारदाताहरू
कानुनको पालना गनर्का ला�ग सहायता 
प्राप्त गन� र/वा प्र�श�ण प्राप्त गन�

2022 को दर†

मा�सक खचर्

$459 अ�ववा�हत कमर्चार�

आफूमा आि�त व्य��हरू भएको अ�ववा�हत कमर्चार�

जीवनसाथी/पाटर्नर भएको कमर्चार�, आफूमा आि�त 
व्य��हरू नभएको

आफूमा आि�त व्य��हरू तथा जीवनसाथी/पाटर्नर 
भएको कमर्चार�

†हरेक आ�थर्क वषर्को दर अ�घल्लो वषर्को जनु 30 ता�रखभन्दा प�हले नै घोषणा ग�रन्छ

$779

$916

$1,375

पा�रवा�रक संरचना

यो कसका हकमा लाग ूहुन्छ?
60 वा सोभन्दा बढ� कोठा भएका होटेलमा घन्टाका �हसाबले काम गन� कमर्चार�हरू

कमर्चार�हरूसँग �नम्न कुरा प्राप्त गन� अ�धकार हुन्छ:
• होटेलको गेस्ट रुममा काम गदार् वा खाने कुरा पयुार्उँदा प्यािनक बटन �योग गनर् 
पाउने अिधकार

• होटेलका अितिथहरूबाट हुने �हंसात्मक वा दवु्यर्वहारपणूर् आचरणबाट सरु�क्षत हुने अिधकार

• �हंसात्मक वा दवु्यर्वहार गन� अितिथका बारेमा आफ्नो रोजगारदातालाई �रपोटर् गनर् पाउने 
अिधकार

• कुन ैअितिथले �हंसात्मक वा दवु्यर्वहारपणूर् गित�विध गरेको भनी �रपोटर् ग�रएको खण्डमा 
उ� अितिथको कोठामा काम गनर् वा खानेकुरा पयुार्उने काममा नरा�खने अिधकार

कुन ैकमर्चार� उपर अ�त�थले �हँसात्मक वा दवु्यर्वहारपूणर् आचरण गरेको भनी आरोप 
लागेका खण्डमा उक्त कमर्चार�सँग �नम्न अ�धकार हुन्छ:
• आफ्नो रोजाइको काम गन� अक�  के्ष�मा काममा सरुवा पाउने अिधकार

• कमर्चार�को रोजाइको सरुक्षा िनकाय तथा सहायता व्य��सगँ कुरा गनर्का लािग 
16 घन्टासम्मको तलब �ा� गन� गर� समय �ा� गन� अिधकार

• King County Sexual Assault Resource Center को सहायता सेवा, 
सशंाधन र/वा रेफरल कल सेवामा (चौबीस ैघन्टा खलुा रहने लाइन) पहँुच �ा� 
गन�: 1-888-998-6423

• वािसगंटनको सशंोिधत स�ंहता 7.69.030 मा उल्लेख ग�रएबमो�जम अपराधको 
िसकारमा परेका पी�डतले अिधव�ा �ा� गन� अिधकार

कमर्चार �ले स्वास्थ्य बीमा अफर गरेका खण्डमा जुलाई 1, 2020 पि छ हुने रोजगारदाताको प� हलो खुला भनार् 
अवि धमा यो अध्यादेश कायार्न्वयनमा जान्छ।


