
ይፋዊ ማስታወቂያ 
(ሰራተኞች በቀላሉ ማንበብ የሚችሉበትን ቦታ ላይ ይለጥፉ) 

የ2008 የተጠራቀመ የሕመም ፈቃድ  እና ሴፍ ሊቭ ሕግ  
(ይህ ፖስተር ከፌብሩዋሪ 22፣ 2014 ጀምሮ የEarned Sick and Safe Leave Amendment Act of 2013ን ያካትታል) 
ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ዉስጥ ያሉ አሰሪዎች ለራሳቸዉ ወይም ለቤተሰብ አባላት ሕመም ወይም ለህክምና ቀጠሮዎች እና ከቤት ዉስጥ ጥቃት ወይም ከፆታዊ ጥቃት ጋር 
በተያያዘ ስራ ላይ አለመገኘት ለሰራተኞች የሚከፈል ፍቃድ እንዲሰጡ ይፈልጋል። 
አሰሪዎች ህጉን እንዲያከብሩ ይጠየቃሉ 
የAccrued Sick and Safe Leave Act of 2008 መሰረት ሁሉም ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ዉስጥ ያሉ አሰሪዎች የምግብ ቤቶች፣ ቡና ቤቶች፣ ጊዜያዊ፣ የሰራተኛ 
ድርጅቶች እና የትርፍ ሰዓት ሰራተኞችን ጨምሮ ለእያንዳንዱ ሰራተኛ የሚከፈልበት ፈቃድ መስጠት አለበት። 
የማጠራቀም መጀመርያ ቀን 
ከኖቬምበር 13፣ 2008 በፊት ገቢዉ ካልጀመረ እና አሰሪዉ ከፌብሩዋሪ 22/2014 በፊት ለተመደቡ ሬስቶራንቶች ወይም የባር ሰራተኞች የሚከፈለዉ ክፍያ ፈቃድ 
እንዲጠራቀም እስካልፈቀደ ድረስ የሚከፈለዉ እረፍት በስራ መጀመርያ ላይ ይጨምራል። 
የሚከፈልበት እረፍት በአሰሪዉ በተቋቋመዉ የክፍያ ግዜ ላይ ይጨምራል። 
የሚከፈል እረፍት ማግኘት 
ሰራተኛ ከ90 ቀናት ባልበለጠ ግዜ ዉስጥ ከአሰሪዉ ጋር ካገለገለ በኋላ የሚከፈል ፈቃድ እንዲጠቀም መፍቀድ አለበት። አስቸኳይ ካልሆን በቀር በአጭር ጊዜ ማሳሰቢያ 
ሰራተኛው የእረፍት ሰዓቱን ሊጠቀም ይችላል። 
የተጠራቀመ ሰዓት ብዛት 
የሚከፈልበት የእረፍት ግዜ መጠን መጨመር የሚወሰነዉ በንግዱ ዓይነት፣ በአሰሪዉ ዉስጥ ባለዉ የሰራተኞች ብዛት እና አንድ ሰራተኛ በሚሰራበት የሰዓት ብዛት ነዉ። 
በሬስቶራንቶች ወይም መጠጥ ቤቶች ዉስጥ ላሉ ጉርሻ የሚሰጣቸዉ ሰራተኞች አሰሪዉ ያለዉ የሰራተኛ በዛት ምንም ይሁን ምን እያንዳንዱ ጉርሻ የሚያገኝ ሰራተኛ በሙሉ 
ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ዝቅተኛ ደመወዝ የሚከፈል በ43 ሰአታት ዉስጥ ቢያንስ አንድ (1) መሰብሰብ እና በዓመት እስከ አምስት (5) ቀናት ድረስ መሰብሰብ አለበት። 
ለሁሉም ሌሎች አሰሪዎች የሚከተለዉን ቻርት ይጠቀሙ፡- 

አሰሪዉ ይህንን ካለዉ… ሰራተኞች ቢያንስ ያጠራቀሙት…. ከዚህ ሳይበልጥ….. 
100 ወይም ከዚያ በላይ ሰራተኞች 37 ሰአታት በተሰራ ስራ 1 ሰአት በዓመት 7 ቀናት 
25 እስከ 99 ሰራተኞች 43 ሰአታት በተሰራ ስራ 1 ሰአት በዓመት 5 ቀናት 
ከ25 በታች ሰራተኞች 87 ሰአታት በተሰራ ስራ 1 ሰአት በዓመት 3 ቀናት 

ጥቅም ላይ ያልዋለ እረፍት 
በዚህ ህግ መሰረት የአንድ ሰራተኛ የተጠራቀመ የሚከፈል የሕመም እረፍት ከዓመት ዓመት ይተላለፋል። ቀጣሪዎች ስራ ሲያቋርጡ ወይም ሲሰናበቱ ጥቅም ላይ ላልዋለ 
የሚከፈል የሕመም ፈቃድ ለሰራተኞች መክፈል የለባቸዉም።  
የሰራተኛ ጥበቃ 
በህጉ መሰረት የሚከፈልበት የሕመም ፈቃድ የማግኘት መብታቸዉን የሚያረጋግጡ ወይም ህጉን ለማስፈፀም የሚረዱ መረጃዎችን ወይም እገዛን የሚያደርጉ ሰራተኞች 
ከመበቀል ይጠበቃሉ።   
ማስፈፀም 
የ DC የቅጥር አገልግሎት መምርያ፣ የደመወዝ ሰዓት ቢሮ ሊፈጠሩ የሚችሉ ጥሰቶችን መመርመር፣ የአሰሪ መዝገቦችን ማግኘት፣ የሚከፈልበት የሕመም ፈቃድ መስፈርቶችን 
ማስፈፀም፣ አቋርጠዉ የነበሩ ሰራተኞች ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ ማዘዝ፣ የሚከፈል የሕመም ፈቃድ የማግኘት መብት በማረጋገጡ በህገ-ወጥ መንገድ የታገደ የሚከፈልበት 
የሕመም ፈቃድ ክፍያ ማዘዝ እና ቅጣቶችን ያስተላልፋል። ሆን ብሎ የህጉን መስፈርቶች የጣሰ አሰሪ ለመጀመርያዉ ወንጀል አንድ ሺህ ዶላር ($1,000)፣ ለሁለተኛዉ 
ወንጀል አንድ ሺህ አምስት መቶ ዶላር ($1,500) እና ለሶስተኛ እና ለተከታይ ወንጀል ሁለት ሺህ ዶላር ($2,000) የፍትሀ ብሄር ቅጣት ይቀጣል። 
ቅሬታ ለማቅረብ ወይም ለበለጠ መረጃ 
የህጉን ሙሉ ፅሑፍ ለመጠየቅ፣ ከዚህ ህግ ጋር የሚያያዙ ደንቦችን ቅጂ ለማግኘት፣ ህጉ ወደ ሌላ ቋንቋዎች ተተርጉሞ ለመቀበል ወይም ቅሬታ ለማቅረብ 
www.does.dc.gov ን ይጎብኙ፣ ወደ የደመወዝ ሰዓት ቢሮ በ(202) 671-1880 ይደዉሉ ወይም 4058 Minnesota Avenue, N.E., Suite 3600, 
Washington, D.C. 20019 ን ይጎብኙ። 

አሰሪው ህጉን በተገቢው ሁኔታ ለሰራተኛው ካላሰወቀ የቅሬታ ጥያቄው ከተመሰረተ በኋላ በሶስት (3) ዓመታት ዉስጥ መቅረብ አለበት። 

http://www.does.dc.gov/
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