CITY OF MINNEAPOLIS

ለሠራተኞች ማስታወቂያ
(የሚኒያፖሊስ የሠራተኛ እና የቅጥር መብቶች) Minneapolis Labor and Employment Rights

የታቀዱ የዝቅተኛ ክፍያ ጭማሪዎች

ጃንዋሪ 1፣ 2018
ጁላይ 1፣ 2018
ጁላይ 1፣ 2019
ጁላይ 1፣ 2020
ጁላይ 1፣ 2021
ጁላይ 1፣ 2022
ጁላይ 1፣ 2023
ጁላይ 1፣ 2024

100 እና ከዚያ ያነሱ
ሰራተኞች

ከ 100 ሰራተኞች
በላይ

አነስተኛ ቢዝነስ

ትልቅ ቢዝነስ

—

$10.00
$11.25
$12.25
$13.25
$14.25

$10.25
$11.00
$11.75
$12.50
$13.50
$14.50

$15.00*

ከትላልቅ ቢዝነሶች
ጋር እኩል*

*

የዋጋግሽበትን ግምት ውስጥ ለማስገባት በየአመቱ በጃኑዋሪ 1 ይጨምራል።

የሕመም እና የእንክብካቤ ጊዜ (Sick and Safe Time)
•
•
•

•
•

የሕመም እና የእንክብካቤ ጊዜ ማለት ለሕመም የእንክብካቤ ጊዜ ሰዓት
አላማ ከሥራ እረፍት ማግኘት ማለት ነው።
የትርፍ ጊዜን ጨምሮ፣ ሁሉም አይነት ሰራተኞች ብቁ ናቸው።
በ 30 የስራ ሰዓት 1 የእረፍት ሰዓት ይገኛል በዓመት የስራ ሰዓቶች 48
የእረፍት ሰዓቶች ይገኛል በጠቅላላው የስራ ሰዓቶች 80 የእረፍት ሰዓት
ይገኛል የእረፍት ሰዓቶች በ 80 ሰዓቶች የተገደቡ ናቸው። (ዓመታዊ እና
አጠቃላይ ገደቦች በጥምረት ይሰራሉ)።
አሠሪዎች ከ 6 ሠራተኞች ያነሱ የቀጠሩ ካልሆነ በስተቀር፣ በሠራተኞች
መነሻ ደረጃ መሰረት ማካካስ አለባቸው።
ሰዓታት ከ1ኛ የሥራ ቀን መታሰብ ሲጀምሩ፣ ከቅጥሩ በ 90ኛው ቀን ላይ
ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ።

፡መሥራት ፡መበልጸግ ፡
በጋራ
ሚኒያፖሊስ ጤናማ፣ ይበልጥ
አስተማማኝ እና ውጤታማ ማህበረሰብ
እንዲሆን ያግዙ።

ጥሰቶችን ሲያዩ ሪፖርት
ያድርጉ
እባክዎን በሚኒያፖሊስ ውስጥ የሚገኙ
ሠራተኞች ግፍ ወይም በደል የተመለከቱ
መረጃዎችን ሪፖርት ያድርጉ፦
ወደ 311 ይደውሉ፣ በመስመር ላይ ወደ
minimumwage.minneapolismn.gov
ወይም sicktimeinfo.minneapolismn.gov
ያመልክቱ ወይም 350 S. Fifth St.
(City Hall) Rm. 239 ይጎብኙ

የበቀል እርምጃ በሕግ
የተከለከለ ነው
የሕመም ጊዜ
የእንክብካቤ ጊዜ
• ሕመም
የቤት ውስጥ
• ጉዳት
በደልን ወይም ፆታዊ
• የሕክምና
ጥቃትን ለመቅረፍ
እረፍት
የተያዘ ቀጠሮ
• መልሶ ማገገም
• ቀጠሮ

ለቤተሰብ አባል በመጥፎ አየር ሁኔታ
ወይም ድንገተኛ
የሕመም ወይም
አደጋ ምክንያት
የጥንቃቄ ጊዜ
የቤተሰብ አባል
እንክብካቤ
የእንክብካቤ ቦታ
መዘጋት

አንድ ቀጣሪ በሚኒያፖሊስ ዝቅተኛ
የደመወዝ ክፍያ ወይም በሕመም እና
ጥንቃቄ የጊዜ ደንብ ስር የተጠበቁ
ማንኛውንም መብቶች መጠቀምን
ማገድ፣ መከልከል ወይም መንፈግ
ህገወጥ ነው።

ይህ ማስታወቂያ ሰራተኞች በቀላሉ ሊያነቡት በሚችሉበት ቦታ መሆን አለበት
(ፖስተር በ 8 ½ " x 11" ፊደል መጠን ወረቀት ላይ ማተም ይቻላል) ተጨማሪ ጥያቄዎች አለዎት? ልንረዳዎት ዝግጁ ነን፦
ወደ sicktimeinfo@minneapolismn.gov ወይም minimumwage.minneapolismn.gov ይጻፉ ወይም ወደ 311 ይደውሉ።
ለተመጣጣኝ ማመቻቸቶች ወይም ተለዋጭ ቅርጸቶች እባክዎን በ 612-673-3012 ላይ የ Minneapolis Civil Rights
Department (የሜኒያፓሊስ የሲቪል መብቶች መምሪያን) ያነጋግሩ። መስማት የተሳናቸው ወይም የመስማት ችግር
ያለባቸው ሰዎች በ 612-673-3000 ላይ ወደ 311 ለመደወል የዝውውር አገልግሎት ሊጠቀሙ ይችላሉ። የ TTY (መስማት
ለተሳናቸው) ተጠቃሚዎች ወደ 612-673-2157 ወይም 612-673-2626 መደወል ይችላሉ። Para asistencia 612-673-2700,
Yog xav tau kev pab, hu 612-673-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500.

