
ራሳቸውን የቻሉ ኮንትራክተሮች፦ ለየስራ መደብ ደረጃዎች መስሪያ ቤት ቅሬታ ያቅርቡ ወይም በፍርድ ቤት ክስ ያቅርቡ። 
ቀጣሪ አካላት፦ የግዴታ እገዛን ያግኙ እና/ወይም ስልጠና ይቀበሉ

የስራ መደብ ደረጃዎች መስሪያ ቤትን ያነጋግሩ
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ይህ ህግ የኢሚግሬሽን ሁኔታ ምንም ይሁን ምንም 
በድንጋጌው ሽፋን የተሰጣቸው በግል የሚተዳደሩ 
ራሳቸውን የቻሉ ኮንትራክተሮችን ይጠብቃል።

ሽፋን የተሰጣቸው የንግድ ቀጣሪ አካላት ይህንን ህግ ማክበር 
አለባቸው። የበቀል እርምጃ ህገ ወጥ ነው።

ተግባራዊ የሚሆነው ሴፕቴምበር 1//2022 ።

ሙሉ ድንጋጌዉን ለማንበብ 
እዚህ ስካን ያድርጉ እና 
ለበለጠ መረጃ፦

ራሳቸውን የቻሉ ኮንትራክተሮች 
የሚከተሉትን ለማድረግ መብት ኣላቸው፦

ሽፋን የተሰጠው ማን ነው?

የሰራተኛ መብትዎን 
ይወቁ፦

ሌላ

ራሱን የቻለ የኮንትራክተር ጥበቃዎች ድንጋጌ (Independent Contractor Protections Ordinance)
የመብቶች ምልክታ

የበቀል እርምጃ የተከለከለ ነው፡- እነዚህ ህጎች ሰራተኞችን እነዚህን 
መብቶች በማግኘታቸው ወይም በመጠቀማቸው ከሚደርስባቸው በቀል 
ይጠብቃሉ።

ቅሬታ የማቅረብ መብት:- ሰራተኞች ለ የስራ መደብ ደረጃዎች መስሪያ 
ቤት (OLS፣ Office of Labor Standards) ቅሬታ የማቅረብ ወይም 
አንድ ቀጣሪ አካል እነዚህን ህጎች የሚጥስ ከሆነ ክስ የመመስረት መብት 
አላቸው።

የቅጥር መብቶች፦ ራሱን ከቻለ ኮንትራክተር ይልቅ ተቀጣሪ ልሆን 
እችላለሁ ብለው ካሰቡ የስራ መደብ ደረጃዎች መስሪያ ቤትን ያነጋግሩ።

እንደ ተቀጣሪ፣ የሚከፈልበት የሕመም ጊዜ የስራ ዕረፍት ፍቃድ፣ 
አነስተኛ ደመወዝ፣ የትርፍ ሰዓት እና የተከፈለባቸው ምግብ እና 
የእረፍት ጊዜዎች የማግኘት መብቶች ሊኖሩዎት ይችላሉ። ለተጨማሪ 
ጥያቄዎች OLS ን ከማነጋገርዎ በፊት እባክዎ የሰራተኛ ክፍፍል መመሪያ 
(Worker Classification Guide) ን ይመልከቱ።

በየራሱን የቻለ ኮንትራክተር የጥበቃዎች ድንጋጌ መሰረት መብትህን 
መጠቀም አንድ ሰራተኛ እንደ ተቀጣሪ ሊኖረው የሚችለውን 
ማንኛውንም መብት አይነካም።

ቀጣሪ አካላት ይህን ማሳወቂያ ጥገኛ ላልሆኑ ተቋራጮች በእንግሊዘኛ 
እና በሰራተኛው ዋና ቋንቋ ተደራሽ በሆነ ተጨባጭ እትም ወይም 
ኤሌክትሮኒክ ፎርማት ስራ ከመጀመሩ በፊት ማቅረብ አለባቸው።

የስራ መደብ ደረጃዎች መስሪያ ቤት ትርጉሞችን፣ ትርጓሜዎችን እና 
ማረፍያዎችን ለአካል ጉዳተኞች ያቀርባል።

ሥራ ከመጀመራቸው በፊት የታቀዱትን የሥራ ውሎች እና ሁኔታዎች 
እና የክፍያ ውሎች እና ሁኔታዎችን የሚለይ የጽሁፍ ማስታወቂያ 
ለመቀበል። 

በቅድመ-ሥራ የጽሑፍ ማስታወቂያ ውሎች እና ሁኔታዎች ወይም 
ውል መሠረት ወቅታዊ ክፍያ ለመቀበል።

ሳይገለጽ ከቀረ፣ በውሉ ስር ያሉ አገልግሎቶች ከተጠናቀቁ በኋላ በ30 
ቀናት ውስጥ ክፍያ ለመቀበል።

ክፍያው በተፈጸመ እያንዳንዱ ጊዜ የተወሰነ ዝርዝር ክፍያ መረጃ 
የሚሰጥ የጽሁፍ ማስታወቂያ ለመቀበል። 

የሚከተሉትን የሚያካትቱ በግል የሚተዳደሩ ራሳቸውን የቻሉ ኮንትራክተሮች፦

ተቀጣሪዎች የሌላቸው፣

ለንግድ ቀጣሪ አካል ማንኛውንም የሥራቸውን ክፍል በሲያትል ውስጥ 
የሚያከናዉኑ፣

እና

ከቀጣሪው አካል በተሰጠው አመት ውስጥ ከጃንዋሪ 1 እስከ ዲሰምበር 31 ባለው 
ጊዜ ውስጥ ቢያንስ $600 አጠቃላይ ማካካሻ ይቀበላሉ ወይም ለመቀበል 
በምክንያታዊነት ሊጠብቁ የሚችሉ።
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https://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/independent-contractor-protections-/worker-classification-guide-

