
Updates 

ኣብ ስያትል ዝሰርሑ ዘይቀወምቲ 

ሰራሕተኛታት ዝኽፈሎ ናይ ሕማምን 

ድሕነትን ግዜ (PSST) 
ስያትል፡ 8 የካቲት 2021 

ኣካፍሉ 

እዚ መልግቦ ኣብ ሓዲሽ መስኮት ክኽፈት እዩ። 

 

https://www.uber.com/blog/seattle/updates/


ኣብ ስያትል ንሕማምን ድሕነትን ጊዜ ዝግበር ክፍሊት 

ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ብመሰረት ናይዚ ከባቢ ሕግታት፡ ካብ ጥቅምቲ 2019 ዝጅምር ናይ ሕማምን ድሕነትን ጊዜ ክተጠራቕም 

ትኽእል ኢኻ። ምስ ኡበር ካብ ዝዘወርካለን (ዘይተጸጋግዓ) መዓልታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 30 መዓልቲ ሓንቲ መዓልቲ 

ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ስያትል እንተ ወሓደ ሓንቲ ጉዕዞ ወይ ናይ ምብጻሕ መደብ እንተ ጌርካ ከም ሓንቲ መዓልቲ 

ትሓስባ።  

ብቕዓት 

ኣብ ዝሓለፋ 90 መዓልታት
1
 እንተ ወሓደ ሓንቲ ጉዕዞ ወይ ናይ ምብጻሕ መደብ ክትፍጽም ኣሎካ። 

1
ብመሰረት እቲ ሕጊ ሓድ-ሓደ ዘየፍቅድ ኩነታት ከጋጥም ይኽእል። 

ኣብ ሓደ ናይ ሕማምን ድሕነትን ጊዜ ዝኽፈል 

ካብ ጥቅምቲ 2019 ኣብታ ዝበዝሐ እቶት ዝረኸብካላ ወርሒ ዝነበረ መዓልታዊ እቶት ገምጋም። እዚ ገምጋም ኣብ ወወርሑ 

እንደገና ይሕሰብ። 

ናይ ሕማምን ድሕነትን ጊዜ ክኽፈለካ ምሕታት 

እቲ ሕቶ ካብ [ሰዓት 4 ወጋሕታ ብናይ ፓሲፊክ ኣቆጻጽራ] ይሕሰብ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ፍሉይ ክፍሊት ይበጽሓካ። 

ነፍሲ ወከፍ ክፍሊት ካብ ዘመልከትካሉ ኣብ ውሽጢ 14 መዓልታት ይፍጸም። ክስብ 9 መዓልታት ናይ ነፍሲ ወከፍ ዓመት 

ናብ ዝስዕብ ዓመት ክመሓላለፍ ይከኣል። 

ዝኽፈሎ ናይ ሕማምን ድሕነትን ጊዜ ዘብቅዓሉ  

ሓንሳእ ጉዕዞ ወይ ናይ ምብጻሕ መደብ ምስ ተካይድ እቲ ዝኽፈለካ ጊዜ ይስረዝ። ዘይተጠቐምካሉ መዓልታት ናብቲ ተሪፉካ 

ዘሎ መዓልታት ይድመር። 

ገደብ ናይ ፖሊሲ  

እዚ ፖሊሲ ንኹሎም ኣብ ስያትል ዝሰርሑ፡ ብቕዓት ዘሎዎም መራሕቲ መካይንን መበጻጻሕቲን ዝምልከት ኮይኑ ነቶም 

ዘይቀወምቲ ሰራሕተኛታት ብዛዕባ ሕጋጋት PSST ምልክታን ሓበሬታን ንምሃብ ዝዓለመ እዩ። ናይ ኡበር ፖሊሲ ነዚ ሕጊ’ዚ 

ምምእዛዝ ኮይኑ ኣብዚ ፖሊሲ ዘሎ ሓበሬታ ድማ በዚ ሕጊ’ዚ ተኣዛዚ ንምዃን ዝዓለመ እዩ። ዝያዳ ዝርዝር ብዛዕባዚ ሕጊ 

ኣብዚ (here) ክርከብ ይከኣል። 

ክፍሊ I- ናይዚ PSST ንዘይቀወምቲ ሰራሕተኛታት ዕላማ፡ ብዛዕባ PSST 

https://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/paid-sick-and-safe-time/gig-worker-paid-sick-and-safe-time-ordinance


12 ሰነ 2020 ንኮቪድ-19 ህዝባዊ ህጹጽ ኩነታት ዝምልከት ስጉምቲ ብምውሳድ፡ ምምሕዳር ከተማ ስያትል ዝኽፈሎ ናይ 

ሕማምን ድሕነትን ጊዜ ንዘይቀወምቲ ሰራሕተኛታት ዝምልከት ሕጊ (“Ordinance”) ኣብ ግብሪ ኣውዒሉ። እዚ ጊዝያዊ 

ሕጊ ካብ 13 ሓምለ 2020 ኣብ ግብሪ ዝውዕል ኮይኑ ንዝተወሰኑ ዘይቀወምቲ ሰራሕተኛታት ካብቶም ዘስርሕዎም ትካላት 

(ኣብዚ “ኡበር”) ናይ ሕማምን ድሕነትን ጊዜ (PSST) ክረኽቡ ይፈቕደሎም። 

ብቕዓት ዘሎዎም ዘይቀወምቲ ሰራሕተኛታት (“ሰራሕተኛ”) እቲ ሕጊ ዝፈቕዶ፡ ብዝኾነ ምኽንያት፡ ኣብ 24 ሰዓት 

እንዳወሰኸ ዝኸይድ (PSST)፡ ነዘን ኣብ ታሕቲ ተዘርዚረን ዘሎዋ ብምውሳኽ ግን ብኡ ዘይውሰን ክጥቀሙሉ መሰል 

ኣሎዎም። 

 ንነፍሶም ወይ ንኣባል ስድራ ቤቶም ንኣካላዊ ወይ ናይ ኣእምሮ ኩነታት ክከናኸኑ፡ እንኮላይ ናይ ሓኪም ቆጸራ። 

 ብናይ ቤተ-ሰብ ግጭት፡ ስጋዊ ዓመጽ ወይ ተሓቢእካ ዝግበር ክትትል ምኽንያት ንነፍሶም፡ ንኣባል ስድራ ቤቶም 

ወይ ምስቲ ስድራ ዝነብር ኣካል ክከናኸኑ፡ 

 ናይ ኣባል ስድራ-ቤት ቤት ትምህርቲ ወይ ክንክን ዝወስደሉ ቦታ ምስ ዝዕጾ። 

 እቲ ትካል ብጥዕና ወይ ድሕነት ምኽንያት ስራሑ ምስ ዘጉድል፡ ንግዜኡ ወይ ፈጺሙ ምስ ዝዓጹ። 

ንዝኽፈሎ ናይ ሕማም ጊዜን ዝኽፈሎ ናይ ድሕነት ጊዜን “ኣባል ስድራ-ቤት” ዕድሜኦም ብዘየገድስ፡ ነዞም ዝስዕቡ ሰባት፦ 

በዓል/ቲ ቤት፡ ዝተመዝገበ መጻምድቲ፡ ውላድ፡  ወዲ/ጓል ኣቦ ወይ ኣደ፡ ተዕብዮ ቆልዓ፡ ሓው፡ ሓፍቲ፡ ወላዲ፡ ኣቦ ወይ ኣደ 

ወላዲን ናይ መጻምድትኻ ወለዲን የጠቓልል። 

ብፍላይ ንዝኽፈሎ ናይ ድሕነት ጊዜ ብዝምልከት “ምስቲ ስድራ ዝነብር ኣካል” ነዞም ዝስዕቡ ሰባት፦ ናይ ሓደ ካብ 

መጻምድቲ ውላድ፡ ተዕብዮ ቆልዓ፡ ሓው ወይ ሓፍቲ፡ ወላዲ፡ ሰብኣይ ኣደ ወይ ሰበይቲ ኣቦ፡ ደቂ ኣቦ ወይ ኣደ፡ ናይ ኣቦ 

ወይ ኣደ ወለዲ፡ ደቂ ደቅኻ፡ ናይ ሕጂ ወይ ናይ ቅድም በዓል/ቲ ቤትን መናብርቲን፡ ናይ ሓባር ውላድ ዘሎዎም ሰባት፡ 

ብደም ወይ ብመርዓ ዝዛመዱ ብሓደ ዝነብሩ ወይ ዝነበሩ ዓቕሚ ኣዳም ዝኣኸሉ ሰባትን ዕድሜኦም 16 ዓመት ወይ ልዕሊኡ 

ዝኾነ ብሓደ ዝነብሩ ወይ ዝነበሩ የጠቓልል። 

ክፍሊ II ንሰራሕተኛ ዝሽፍን 

ነዚ ሕጊ ብዝምልከት፡ በዚ ፖሊሲ’ዚ ሽፋን ዝረኽቡ እቶም ንኡበር ዝሰርሑ፡ እቲ ስራሕ ድማ ብምሉኡ ወይ ክፋሉ ኣብ 

ስያትል ዝኾነ፡ ማለት ምስ ስራሕ ዝተተሓሓዘ ኣብ ስያትል ደው ዝብሉሉ ምስ ዝኸውን ጥራሕ ዝተወሰነ እዩ። 

ክፍሊ III-ዝኽፈሎ ናይ ሕማምን ድሕነትን ጊዜ ምውህላል። ብኡበር ዝምረጽ ዓመት 

ብመሰረት እቲ ሕጊ፡ ሰራሕተኛታት ክሳብ 180 መዓልቲ ድሕሪቲ ኣብ 3 መጋቢት 2020 ብኣመሓዳሪት ከተማ ዝወጸ 

ኣዋጅ፡ ወይ ብምኽንያት ኮቪድ-19 ምስኡ ዝተተሓሓዘ ናይ ህዝባዊ ጥዕና ህጹጽ ኩነታት ብህዝባዊ በዓል መዚ ዝተፈነወ 

ኣዋጅ፡ ነቲ ምምሕዳር ዝምልከት ሲቪላዊ ህጹጽ እዋን ምስ ኣኸለ፡ ካብ ክልቲኡ በቲ ዝደሓረ፡ ናይ ሕማምን ድሕነትን ጊዜ 

ከዋህልሉ መሰል ኣሎዎም። 

https://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/paid-sick-and-safe-time/gig-worker-paid-sick-and-safe-time-ordinance


ቅድሚ 13 ሓምለ 2020 ምስ ኡበር ስራሕ ዝጀመሩ ሰራሕተኛታት ካብ 1ጥቅምቲ 2019  ወይ ስራሕ ካብ  ዝጅምሩሉ 

ዕለት እቲ ዝደሓረ ጀሚሮም ኣብ ነፍሲ ወከፍ 30 ዝሰርሑለን መዓልታት ሓንቲ መዓልቲ እናወሰኹ ዝኽፈሎ ናይ ሕማምን 

ድሕነትን ጊዜ ከዋህልሉ ይኽእሉ። ብመሰረት እቲ ሕጊን እዚ ፖሊሲን፡ ሓደ መዓልቲ ስራሕ ማለት ሰራሕተኛ ካብ ካለንደር 

ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ኣቐዲሙ ምድላው ዝተገብረሉ ናይ ምብጽጻሕ ወይ ጉዕዞ ኣገልግሎት ብምሉኡ ወይ ብከፊል ኣብ 

ስያትል ምስ ኡበር ብኽፍሊት ዝተቐበሎ ስራሕ ማለት እዩ።  

ሰራሕተኛታት ካብቲ ዘዋህለሉዎ ግን ዘይተጠቕሙሉ ዝኽፈሎ ናይ ሕማምን ዝኽፈሎ ናይ ድሕነትን ጊዜ 9 መዓልቲ ናብቲ 

ቀጻሊ ዓመት
2
 ከመሓላልፉ ይኽእሉ።  

 ብኡበር ብጽሑፍ ክሳብ ዘይተገልጸ “ዓመት” ማለት ናይ ዓውደ ኣዋርሕ (ካለንደር) ዓመት እዩ።  

 ኡበር ንዝተዋህለለ፡ ኣብ ጥቅሚ ዘይወዓለ፡ ዝኽፈሎ ናይ ሕማምን ዝኽፈሎ ናይ ድሕነትን ጊዜ ብዝምልከት ካብ 

ሓደ ዓይነት ዓመት ናብ ካልእ ምስ እትሰጋገር፡ ኡበር እቲ መስርሕ ምስግጋር ነቲ ዝተዋህለለ፡ ዝተጠቕመሉ፡ ናብ 

ቀጻሊ ዓመት ዝተመሓላለፈን ካልእ በዚ ሕጊ ዝጥለብን ኩሉ  ከም ዘኽብር የረጋግጽ።  

 ሓደ ሰራሕተኛ ዘይተጠቕመሉ ዝኽፈሎ ናይ ሕማምን ድሕነትን ጊዜ ናብ ቀጻሊ ዓመት ምስ ዘሰጋግር እቲ ኣብ 

ሓዲሽ ዓመት ዘዋህልሎ ዝኽፈሎ ናይ ሕማምን ድሕነትን ጊዜ ምስቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዘዋህለሎ ይድመረሉ። 

ኡበር ስራሑ ምስ ደው ዘብል፡ ዝሸይጥ፡ ዝልውጥ ወይ ትካሉ ምስ ዘይውንኖ ወይ ትካሉ ብኻልእ ወራሲ ምስ ዝውነን፡ 

ሰራሕተኛ ኩሉ’ቲ ዘዋህለሎ ዘይተጠቕመሉ ዝኽፈሎ ናይ ሕማምን ድሕነትን ጊዜ ይዕቅብን ነቲ ጊዜ በቲ ሕጊ መሰረት 

ክጥቀመሉን መሰሉ እዩ። 

ኣብቲ ሕጊ፡ ሰራሕተኛ ነቲ ዘስርሕ ኣካል፡ ኣብዚ ኡበር፡ እቲ ስራሕ ብምሉኡ ወይ ብከፊል ኣብ ስያትል እንተ ኮይኑ፡ ቅድሚ 

እቲ ሰራሕተኛ ነቲ ዝኽፈሎ ናይ ሕማምን ድሕነትን ጊዜ ምሕታቱ ኣብ ውሽጢ 90 ናይ ካለንደር መዓልታት  እንተ 

ሰሪሑሉ ነቲ ዘዋህለሎ ዝኽፈሎ ናይ ሕማምን ዝኽፈሎ ናይ ድሕነትን ጊዜ ክጥቀመሉ ይኽእል። ሰራሕተኛ ኣብ ውሽጢ 

እተን ቀዳሞት 90 መዓልታት ብምሉኡ ወይ ብከፊል ኣብ ስያትል እንተ ሰሪሑ በቲ ናይ ኡበር ኣፕ (ኣብ ሞባይሉ ዝርከብ 

መጥለቢ) ናይ PSST ዕረፍቲ ክሓትት ይኽእል።    

2 ብመሰረት እቲ ሕጊን ብዝያዳ ንምንጻሩን “ዓመት” ማለት ብኡበር ዝተመስረተን ኣብቲ ንቡር ጉዕዞ ናይ ትካሉ ንሰራሕተኛ 

ክፍሊት ሕሳብ ዝገብረሉ ናይ ዓውደ ኣዋርሕ ዓመት፡ ናይ ቁጠባ ሕሳብ ዝግበረሉ ዓመት፡ ናይ ኣገልግሎት ዓመት ወይ ዝኾነ 

ካልእ ዝተሰርዐ 12 ተኸታተልቲ ኣዋርሕ ጊዜ እዩ። 

ክፍሊ IV ብምስጢር ምዕቃብን ቅሉዕ ዘይምግባርን 

በዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ እንተ ዘይኮይኑ፡ ኡበር ነቲ ብሰራሕተኛ ወይ ካልኦት ነቲ ብሰራሕተኛ ዝተሓተተ ዝኽፈሎ 

ናይ ሕማምን ዝኽፈሎ ናይ ድሕነትን ጊዜ፡ ናይ ጥዕና ሓበሬታ ዝምልከት ግን ብኡ ዘይውሰን፡ እቲ ሰራሕተኛ፡ ወይ ኣባል 

ስድራኡ፡ ናይ ዘቤታዊ ናዕቢ፡ ጾታዊ መጥቃዕቲ ወይ ብሕቡእ ምክትታል ግዳይ ምዃን፡ እቲ ሰራሕተኛ ዝኽፈሎ ናይ 

ሕማምን ዝኽፈሎ ናይ ድሕነትን ግዜ  ክወሃቦ ምሕታቱ፡ ወይ በቲ ሕጊ መሰረት ምርካቡ፡ ከምኡ’ውን ዝኾነ ብቓል ወይ 



ብጽሑፍ ዝሃቦ መግለጺ፡ ሰነድ፡ ረኮርድ፡ ወይ ነቲ ብሰራሕተኛ ዝቐረበ ደጋፊ መርትዖታት ዝድግፉ ወገናት ዝምልከት ዝቐረበ 

ሓበሬታ ብምስጢር ዓቂቡ ክሕልዎ እዩ።  

 በዚ ሕጊ መሰረት ብሰራሕተኛ ዝተዋህበ ሓበሬታ ብኡበር ቅሉዕ ዝኾነሉ 

o በቲ ሰራሕተኛ እንተ ተሓቲቱ ወይ ተፈቒዱ፣ 

o ብቤት ፍርዲ ወይ ምምሕዳራዊ አጀንሲ እንተ ተኣዚዙ፣ ወይ 

o ተግባራዊ ዝኸውን ናይ ፈደራል ወይ ስተይት ሕጊ እንተ ተደልዩ ጥራሕ እዩ። 

ክፍሊ V-ካብ ስራሕ ምፍልላይ 

ብመሰረት ውዕላት ናይዚ ሕጊ፡ ሰራሕተኛ ካብ ስራሑ ብሰሪ ዘይምንቅስቓስ፡ ከይሰርሕ ምግባር፡ ወይ ካልእ ምኽንያት እንተ 

ተፈልዩን ኣብ ውሽጢ 12 ኣዋርሕ ካብ ኡበር ምፍላይ ናብ ስራሕ እንተ ተመሊሱን፡ 

 ኣቐዲሙ ዝተሰርሐ ስራሕ ኣብ ትሕቲ ክፍሊ III ነቲ ናይ ሰራሕተኛ ዝተዋህለለ ዝኽፈሎ ናይ ሕማምን ድሕነትን 

ጊዜ ንምውሳን፡ ብዘይካ ካብ ስራሕ ምፍልላይ እንተ ዘይኮይኑ፡ ብቕዓቱ ንምውሳን ዘገልግል ድምር ዝሰርሖ ጊዜ 

ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ዓመት ክፍጸም እዩ። 

 ኣቐዲሙ ዝተዋህለለ ዘይተጠቕመሉ ዝኽፈሎ ናይ ሕማምን ድሕነትን ግዜ በቲ ሰራሕተኛ ክተሓዝ እዩ፣ ሰራሕተኛ 

ድማ ዝኽፈሎ ናይ ሕማምን ዝኽፈሎ ናይ ድሕነትን ግዜ እቲ ሰራሕተኛ ንኡበር ሰሪሑ እንተ ኾይኑ፡ እቲ ስራሕ 

ድማ ብምሉኡ ወይ ብከፊል ኣብ ስያልት እንተ ኾይኑን፡ ኣብ ውሽጢ 90 ናይ ካለንደር መዓልታት ቅድሚ’ቲ 

ሰራሕተኛ ዝኽፈሎ ናይ ሕማምን ዝኽፈሎ ናይ ድሕነትን ግዜ ምስ ዝሓትት ክጥቀመሉ መሰሉ እዩ። ኣብ እዋን 

ስራሕ ደው ዝበለሉ ወይ ነቲ ኣስራሒ ክሰርሓሉ ዝኽልክል ኩነት፡ እቲ ኩነት ድማ ብምኽንያት በቲ ሰራሕተኛ 

ዝተፈጸመ ዝተረጋገጸ ክሲ ናይ ግብረ ስጋዊ መጥቃዕቲ እንተ ዘይኮይኑ፡ ሰራሕተኛ ዝኽፈሎ ናይ ሕማምን ዝኽፈሎ 

ናይ ድሕነትን ጊዜ ክጥቀመሉ መሰሉ እዩ። 

 ሓደ ሰራሕተኛ ካብ ስራሕ ተፈልዩ ድሕሪ 12 ኣዋርሕ ካብ ኡበር ምፍላይ ስራሕ እንተ ጀሚሩ፡ እቲ ሰራሕተኛ 

ኣቐዲሙ ኣዋህሊሉዎ ንዝነበረ ዝኽፈሎ ናይ ሕማምን ድሕነትን ጊዜ ክሕሰበሉ መሰል የብሉን። ከምኡ’ውን ነቲ 

ሕጊ ብዝምልከት፡ እቲ ሰራሕተኛ ከም ሓዲሽ ጀማሪ ኮይኑ ይውሰድ። 

ክፍሊ VI-መረጋገጺ ምሕታት 

ሓደ ሰራሕተኛ ካብ ሰለስተ ተኸታተልቲ መዓልታት ንላዕሊ ዝኽፈሎ ናይ ሕማምን ዝኽፈሎ ናይ ድሕነትን ጊዜ እንተ ደኣ 

ተጠቒሙ፡ ኡበር እቲ ዝተጠቕመሉ ዝኽፈሎ ናይ ሕማም ጊዜን ዝኽፈሎ ናይ ድሕነትን ጊዜን በቲ ሕጊ መሰረት ብብቑዕ 

ምኽንያት ምዃኑ ርትዓዊ ዝኾነ መረጋገጺ ክሓትት ይኽእል። ኡበር እቲ ዝተዋህለለ PSST በቲ ሕጊ ዝፈቕዶ ሰዓታት 

ምውዓሉ ዝገልጽ ሰነድ ክቐርበሉ እንተ ሓተተ፡ እቲ ሰራሕተኛ ዓይነት ሕማም፡ መጕዳእቲ፡ ኩነተ ጥዕና ወይ ቅድመ ሕማም 

ዝግበር ክንክን ሰነድ ከቕርብ ኣየድልዮን።  



በቲ ሕጊ መሰረት፡ ኡበር ኣብ እዋን እቲ ብህዝባዊ በዓል ስልጣን ዝኣወጆ ንኮቪድ-19 ዝምልከት ናይ ሲቪላዊ ህጹጽ ኩነታት 

ኣዋጅ ካብ ሓኪም ክንክን ጥዕና መረጋገጺ ክሓትት ኣይግብኦን። ህዝባዊ በዓል ስልጣን ብምኽንያት ኮቪድ-19 ሲቪላዊ 

ህጹጽ ኩነት ድሕሪ ምእዋጁ ኣስራሕቲ ካብ ሓኪም ክንክን ጥዕና መረጋገጺ ምሕታቶም ዘየድሊ ጸቕጢ ብቐጥታ ከም 

ምፍጣር ኮይኑ ይውሰድ።  

ክፍሊ VII-ናይ መሰል ምልክታ 

ካብዚ ፖሊሲ ብተወሳኺ ኡበር ብዛዕባ ናይ ሰራሕተኛ መዓልታዊ ገምጋም እቶትን ዝተዋህለለን ዝተጠቕመሉን ሕጂ ዘሎዎን 

PSST ወርሓዊ መግለጺ በቲ ናይ ኡበር ኣፕ (ኣብ ሞባይሉ ዝርከብ መጥለቢ) ከቕርብ እዩ። 

ክፍሊ VIII-መልሰ-መጥቃዕቲ ክልኩል እዩ  

ኡበር በቲ ሕጊ ዝሕሎ መሰላት ዝተጠቕሙ ወይ ክጥቀሙ ዝፈተኑ ከቋርጽ፡ ክዓግት ወይ ከይገብሩዎ ክኽልክል ኣይግባእን። 

ኡበር ነቲ ዝኽፈሎ ናይ ሕማምን ድሕነትን ጊዜ ከም ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛ መቕጻዕቲ ወይ ሕማቕ ስጉምቲ ዘስዕብ ኩነት 

ዘቑጽር ዝኾነ ፖሊሲ ኣየተኣታቱን ወይ ኣየተግብርን። 

ብተወሳኺ፡ ሰራሕተኛ ብጽቡቕ እምነት ነቲ ሕጊ ዝፈቕደሉ መሰሉ ብምጥቃሙ ምኽንያት ኣንጻሩ ዝኾነ ሕማቕ ስጉምቲ 

ኣይወስድን። ኡበር፡ እቲ ሰራሕተኛ ሕጊ ዝፈቕደሉ መሰል ስለ ዝተጠቕመ፡ ብዛዕባኡ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ መንገዲ 

ንሰራሕተኛ መንግስቲ እዚ ሰብ ኣብ እሜሪካ ህላዌኡ ዘይሕጋዊ እዩ ኢሉ ክነግር ወይ ናይቲ ሰራሕተኛ ወይ ቤተሰቡ ዜግነት 

ወይ ኩነተ ኢሚግረሽን ንፈደራል፡ ንስተይት ወይ ናይ ከባቢ ወኪል መንግስቲ ክሕብር እየ ብምባል ወይ ክብል ከም ዝኽእል 

ክዛረቦ ኣይግባእን። 

ክፍሊ IX-ናይ ትግባረ ስልጣንን ግቡእን 

ቤት ጽሕፈት ደረጃታት ዕዮን (OLS) ካልኦት ኣብ ውሽጡ ዘሎዉ ክፍልታትን (“አጀንሲ”) ናይዚ ሕጊ ጥሕሰት ንምምርማር 

ስልጣን ኣሎዎም፣ በቲ ሕጊ ዝገልጾ መሰረት’ውን ነዚ ተግባራት’ዚ በቲ ሕጊ ዝፈቕዶ ንምፍጻሙ ኣድላዪን ግቡእን ዝኾነ 

ስልጣን ኣሎዎም። 

እዚ አጀንሲ ነዚ ሕጊ ከተግብርን ከፈጽምን ከተሓባብርን ንዑኡ ዝምልከት ፍሉጥ መምርሒን ሕግን ከውጽእ ስልጣን ኣሎዎ። 

ኣብ ልዕሊኡ፡ OLS (ቤት ጽሕፈት ደረጃታት ዕዮ) ነቲ ሕጊ ከተግብርን ሰራሕተኛታት PSST ብምጥቃሞም መልሰ-

መጥቃዕቲ ከይበጽሖም ከረጋግጽን ሓላፍነት ኣሎዎ። መሰል PSST ዝተኸልከለ ሰራሕተኛ ናብ ቤት ጽሕፈት ደረጃታት ዕዮ 

ጥርዓኑ ከቕርብ ወይ ክኸስስ ይኽእል። 

ብተወሳኺ ተክኒካዊ ድጋፍ፡ ጽሑፋት፡ ፖስተራትን ካልእ ምንጭታትን ብነጻ የቕርብ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ናብ ስልኪ ቁጽሪ 

206-256-5297 ብምድዋል ወይ ኣብዚ here ብምጥዋቕ ተወከሱ። 

http://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/paid-sick-and-safe-time


ክፍሊ IX-ን PSST ዝምልከት ሕቶታት 

ብዛዕባዚ ሕጊን ከምኡ’ውን/ወይ PSST ጥቕምታት ሕቶ ዘሎዎም ሰራሕተኛታት፡ ኣብ ርእሲቲ ምስ ናይ OLS ኣብ ካልእ 

ቦታ ዝርከብ ናይዚ ፖሊሲ መላግቦታት ንኡበር (Uber) ከምኡ’ውን/ወይ ኡበር ኢትስ (Uber Eats) ድጋፍ  ክረኽቡ 

ይኽእሉ። 

ነቲ ፖሊሲን ናይ መሰል ምልክታን ብዝተፈላልዩ ቋንቋታት ኣውርዱ 

https://help.uber.com/driving-and-delivering/article/seattle-paid-sick-and-safe-time?nodeId=22c957bc-e1df-4ce4-a073-2ece609e5a87
https://help.uber.com/driving-and-delivering/article/seattle-paid-sick-and-safe-time?nodeId=2784817f-919f-4732-8439-2ef0865625b6

