
     
 

Paid Sick and Safe Time Ordinance 
የ Seattle Paid Sick and Safe Time Ordinance (PSST፣ ክፍያ ያለው የህመም እና ደህንነት ዕረፍት ጊዜ የመንግሥት 
ትእዛዝ) አሠሪዎች ለሠራተኞች የሕመምና የእረፍት ፈቃድ ከክፍያ ጋር መስጠት እንዳለባቸው ይደነግጋል። አንድ ሰራተኛ 
በሕመም፣ በሕክምና ቀጠሮ ወይም ከባድ የደህንነት ጉዳይ አጋጥሞት ከስራው ሲቀር PSST ጥቅም ላይ ሊውል ይቻላል። 

 
አሠሪዎች PAID SICK AND SAFE TIME ለሰራተኞቻቸው መስጠት አለባቸው 

 

 
 
 
 

የ PSST ተመኖች 
PSST በተሰራ ሰዓት ልክ 
ማስተላለፍና ጥቅም ላይ 
ያልዋለ PSST ማሸጋገር 
(በዓመት)። 

 
 
 
 
 
 

 

OFFICE OF LABOR STANDARDS 
(የሰራትኞች ርረጃዎች ቢሮ) 
የ OLS ተልዕኮ ጥልቀት ባለው የማህበረሰብና የቢዝነስ ተሳትፎ፣ ስትራቴጂክ 
አፈጻጸምና ፈጠራዊ የፖሊሲ ዝግጅት አማካይነት የሰራተኞችን ደረጃ 
ማሳደግ ሲን፣  ለዘርና ለማህበራዊ ፍትሕም ቁርጠኛ ነው። 

የታተመው በ፡- 02/09/16፤ የተሻሻለበት ቀን፡- 03-17-20 

ተጨማሪ መረጃ 

(206) 256-5297 
laborstandards@seattle.gov 
seattle.gov/laborstandards  
የስራ ሰዓት፡- 8 am–5 pm (ሰኞ–አርብ) 
810 Third Ave, Suite 375, Seattle, WA 98104 

Paid Sick & Safe Time ዝቅተኛው የደመወዝ መጠን የደመወዝ ስርቆት ፍትሐዊ ዕድል የሚሰጥ ቅጥር 

ሰራተኞች የተጠራቀመ PSST መጠቀም ይችላሉ፦ 
የዶክተር ቀጠሮን ጨምሮ፣ ራሳቸው ወይም የቤተሰባቸው አባል አካላዊ ወይም የአእምሮ ጤና ችግር ሲደርስባቸው ለመንከባከብ። 

 
ከቤት ውስጥ ጥቃት፣ ወሲባዊ ጥቃት ወይም ከወሲብ ትንኮሳ ጋር በተያያዘ ምክንያት ለራሳቸው፣ ለቤተሰባቸው አባል ወይም ለደባል ነዋሪ 
እንክብካቤ ለማድረግ። 

የቤተሰባቸው አባል ት/ቤት ወይም የመንከባከቢያ ቦታ ሲዘጋ። 

የስራ ቦታቸው በጤና ጉዳዮች ምክንያት በመንግስት ባለስልጣን ትእዛዝ ሲዘጋ። 
 
250 ወይም ከዚያ በላይ የሚኑ  FTEs (የሙሉ ጊዜ ሰራተኞችን) በመላው ዓለም ለሚያስተዳድር የንግድ ስራ ቦታቸው በማንኛውም የጤና 
ወይም የደህንነት ምክንያት ሲዘጋ። 

ሽፋን የሚሰጠው ማነው? 
የመንግስት ትእዛዞችን በ Seattle ከተማ ክልል ውስጥ 
የሚሰሩ ሰራተኞችን የስደተኝነት ሁኔታቸው ምንም 
ቢን  ወይም የአሰሪያቸው አድራሻ የትም ቢን  ሽፋን 
ይሰጣቸዋል። 

እርስዎ ያሉበት ሁኔታ በእኛ ምርመራ ለማካሄድ 
ብቁ ኖ  ካልተገኘ፣ ድጋፍ እንዲያገኙ ወደ ሌላ 
ኤጀንሲ እናስተላልፍዎታለን። 

የበቀል እርምጃ 
አንድ አሰሪ በሚከተሉት ምክንያቶች በአንድ 
ሰራተኛ ላይ የብቀላ እርምጃ መውሰድ 
አይችልም፦ 

• በእነዚህ ሕጎች መሰረት መብቶቻቸውን 
በመጠቀማቸው። 

• ለ OLS ቅሬታ በማቅረባቸው። 

• ስለመብቸቻቸው ለሌሎች ሰዎች በመናገራቸው። 

አገልግሎቶቻችን 
• ቅሬታዎችን መመርመር። 
• ለሰራተኞች አውትሪች መፍጠር። 
• ለንግድ ስራ የቴክኒክ ድጋፍ መስጠት። 
• ግብዓቶችና የማስተላለፍ ስራዎች። 
ቋንቋ የማስተርጎም፣ የመተርጎምና የመስተንግዶ 
አገልግሎቶች ይቀርባሉ። ሁሉም አገልግሎቶች 
በነጻ ይቀርባሉ። 

 

 ደረጃ 1 ደረጃ 2 ደረጃ 3 

በመላው ዓለም የሚገኙ 
FTEs 

1 ሰራተኛ እና እስከ 49 
የሚደርሱ  FTEs 

50-249 FTEs 
250 ወይም ከዚያ በላይ 

FTEs 

PSST በተሰራ ሰዓት 
ልክ ማስተላለፍ 1 ሰዓት በ40 ሰዓት 1 ሰዓት በ40 ሰዓት 1 ሰዓት በ30 ሰዓት 

ጥቅም ላይ ያልዋለ 
PSST ማሸጋገር 
በዓመት 

40 ሰዓት 56 ሰዓት 

72 ሰዓት 
* PTO ላላቸው 
አሰሪዎች 108 ሰዓት 
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