SMC 14.28 *वा*-य सेवा खच3 दाबी नगन9स:ब;धी *वेि>छक सहमCत (EXP) - 2022

यो फारम होटे लका कम-चार/ह0को 1वा13य सेवामा पहुँच बढाउने स<ब=धी @सयाटलको नगर संCहता , (SMC)
14.28 अनुसार रोजगारदाताले कम-चार/को 1वा13य 1याहारका लाSग मCहनावार/ 0पमा खच- गन- आवVयक पनW
Xावधानअ=तग-त रोजगारदाताको X1ताव अ1वीकार गनW कम-चार/लाई Xदान गन- सZक=छ। यो Xावधानबाट
बाCह]रन चाहने कम-चार/ह0ले आफू 1वा13य सेवा खच-स<ब=धी दाबी Zफता- @लनका लाSग लाSग यो_य छु Zक छै न
भ=ने कुरा bनधा-रण गन- यो फारम राdोसँग पeनु पनW हु=छ।

यो फारमका स<ब=धमा िजgासा भएका रोजगारदाता तथा कम-चार/ह0ले jम मापदkड काया-लय (OLS) मा 206256-5297 मा स<पक- गन- सuनु हु=छ वा OLS को वेबसाइट
http://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/hotel-employee-protections हे न- सuनु हु=छ।

भाग क. रोजगारदाताह-का ला/ग जानकार1
यो फारम मा.य हुनका ला3ग SMC 14.28 तथा >सयाटलको मानव अ3धकारसDब.धी Gनयम 190-250 पूरा
गनुM पनN हु.छ। यसमा GनDन कुराहQ समावेश छन ्, तर यGतमै सी>मत छै न:
• कुनै पGन कमMचारYलाई यो सहमGतमा ह[ता\र गनM बा]य पा^रनु हुँदैन।
•

•
•
•

रोजगारदाताले कमMचारYलाई ह[ता\र गनुM अGनवायM छ भ.ने cहसाबले सdलाह cदन वा इf3गत गनुM हुँदैन।
[वा[gय सेवा खचM दाबी नगनNसDब.धी यो फारम पूरा Qपमा भ^रनु पछM ।
यो सहमGतको फारम कुनै पGन त^रकाले हे रफेर गनुM हुँदैन।

यो फारम कमMचारYलाई उनीहQको jाथ>मक भाषामा उपलlध गराउनु पछM । यो फारम mम मापदnड कायाMलयको
वेबसाइटमा अ.य भाषाहQमा उपलlध रहे को छ।

रोजगारदाताले +वा+-य सेवा खच2स3ब5धी मापद:ड पूरा गन> योजना बनाएको कम2चारA:
हो/होइन

खच)को +कार

(कम2चारAको नाम, थर)
मा/सक रकम

रोजगारदाताले 7पो9सर गन: 7वा7<य बीमाका ला@ग भुCतानी
7वा7<यसDब9धी बचत खाताका ला@ग भुCतानी
7वा7<यसDब9धी FGतपूGत)का ला@ग भुCतानी
सहज खच) खाताका ला@ग भुCतानी
अ9य (खुलाउनुहोस ्):
साधारण आय भुCतानी

रोजगारदाताको स+पक- .ववरण: 2वा23य सेवा खच-सँग स+बि;धत =>न भएका कम-चारCहEका लाGग
रोजगारदाताको नाम
रोजगारदाताको ठे गाना
रोजगारदाताको सDपक) RयिCत

`

सDपक) इमेल तथा फोन नं.
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रोजगारदाता तथा कम,चार.ले यो कागजातको 23त4ल5प सुर9:त रा;ु पछ, ।

सं?करण: 02/2022

भाग ख. कम-चार/का अSधकारका बारे मा जानकार/

कम-चार/ह0ले यो जानकार/ §यानपूव-क पeनु पछ- ।
कम-चार/को नाम (नाम र थर):
@सयाटलको कानुनअनुसार यो रोजगारदाताले तपाŒका लाSग वा तपाŒको तफ-बाट मा@सक 0पमा 1वा13य सेवाका लाSग खचगनु- पनW हु=छ। 1वा13य सेवा खच- भनेको तपाŒले 1वा13य सेवामा पहुँच Xा•त गनह
ु- ोस ् भनेर तपाŒको रोजगारदाताले
भुuतानी गनW रकम हो। उदाहरणका लाSग, तपाŒको रोजगारदाताले bन<न काय- गन- सuछन ्:
•
•
•

तपाŒलाई कुनै 1वा13य बीमा काय-•ममा सामेल गराउनका लाSग भu
ु तानी ग]रCदने।
तपाŒको 1वा13य बचत खाता वा 1वा13य •bतपूbत- खातामा भुuतानी ग]रCदने; र/वा
तपाŒलाई साधारण आय भu
ु तानी गनW।

तपाŒको रोजगारदाताले आ’नो दाbय“व कुन त]रका(ह0) अपनाएर पूरा गनW भ=ने कुरा रो”न सuछन ्। रोजगारदाताले
भुuतानी गनW रकम तपाŒको प]रवारमा कbत जना सद1य छन ् भ=ने कुरामा bनभ-र रह=छ। हालको Xावधानअनुसार भुuतानी
गनु- पनW रकम OLS को वेबसाइटमा उ•लेख ग]रएको छ।
bनिVचत अव1थामा, रोजगारदाताले तपाŒलाई वा तपाŒको तफ- बाट क–— पbन रकम भुuतानी नगदा- पbन तपाŒको रोजगारदाताले
तपाŒका लाSग 1वा13य सेवा खच- ˜यहोनु- पनW दाbय“व पूरा गरे को ठहछ- । यसका लाSग bन<न मापदkड पूरा भएको हुनु पछ- :
1. तपाŒले रोजगारदातालाई bतनु- पनW रकम र तपाŒलाई 1वा13य खच- भुuतानी गनW रोजगारदाताको योजनाअनुसारको
रकम बराबर भएमा।
2. योजनाअनस
ु ार 1वा13य सेवा खच- (ज1तै, रोजगारदाताले 1पो=सर गरे को 1वा13य बीमाको –X@मयम भu
ु तानी) मा
पहुँच Xा•त गन-का लाSग तपाŒलाई Xbत मCहना $87.40 (2021) भ=दा बढ/ भुuतानी गनु- पनW नभएमा।
3. तपाŒले रोजगारदाताको भu
ु तानी गनW परू ै वा आं@शक योजना 1वेि•छक 0पमा अ1वीकार गरे मा।
4. तपाŒले 1वा13य सेवा खच- दाबी नगनWस<ब=धी यो 1वेि•छक सहमbतमा ह1ता•र गरे मा।
यो कCहले हुने छ? सामा=यतया, तपाŒको रोजगारदाताले तपाŒलाई बीमा काय-•ममा सामेल गराउन भu
ु तानी गरे र आ’नो
दाbय“व पूरा गनW योजना बनाएका खkडमा यो हुने छ।
तपाŒले आ’नो रोजगारदाताले खच- भुuतानी गन- रोजेको कुनै वा सबै –वSध अ1वीकार गनभ
ु- यो भने तपाŒको रोजगारदाताले
तपाŒलाई यो सहमbतमा ह1ता•र गरे र यी 1वा13य सेवास<ब=धी खच- दाबी गनW आ’नो अSधकार Zफता- @लन अनुरोध गनसuनु हु=छ।
तपाŒले यो फारममा ह1ता•र गनभ
ु- यो भने तपाŒ यो रोजगारदातालाई आफूलाई वा आ’नो तफ-बाट अbनवाय- 0पमा
भुuतानी गनु- पनW 1वा13य सेवा खच- भुuतानी गन- रोuन सuनु हु=छ भनेर बताउनु हु=छ। यो सहमbत एक वष-का लाSग

मा लागू हु=छ। रोजगारदाताले हरे क वष- तपाŒ आ’नो अSधकार Xयोग गन- चाहनुहु=न भ=ने कुरा खुलाउने फारम अbनवाय0पमा Xा•त गनु- पछ- ।

तपाŒ वा–ष-क भना- खुला भएको
सहमbत खारे ज (र¡द) पbन गन@सज-ना भएमा पbन यो सहमbत
लाSग तपाŒले Xयोग गन- सuने

जन
ु सुकै समयमा आफूले 1वेि•छक 0पमा 1वा13य सेवा खच- दाबी नगनW भरे र गनभ
ु- एको
सuनुहु=छ। तपाŒ यो रोजगारदाताबाट 1वा13य कभरे ज Xा•त गन- यो_य हुने कुनै अव1था
खारे ज गन- सuनु हु=छ। तपाŒले सहमbत र¡द गदा- @ल¢खत 0पमा गनु- पनW हु=छ। “यसका
भाषाको नमन
ु ा OLS को वेबसाइटमा उपल£ध छ।

तपाŒले यो फारममा ह1ता•र गनु- भएन तर तपाŒ 1वा13य सेवा खच-को सबै रकम वा केह/ रकम @लन अ1वीकार ग]ररा¤ु
हु=छ भने तपाŒको रोजगारदाताले तपाŒका bनि<त 1वा13य सेवा खच- ˜यहोनु- आवVयक पद¥ न।
तपाŒले यो फारममा ह1ता•र गनभ
ु- एन तर तपाŒले 1वा13य सेवा खच-को सबै रकम वा केह/ रकम @लन अ1वीकार
गन- छा¦नुभयो भने तपाŒको रोजगारदाताले अbनवाय- 0पमा तपाŒका bनि<त 1वा13य सेवा खच- ˜यहोनु- पनW हु=छ।
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कम-चार/ले 1वेि•छक 0पमा दाबी Zफता- @लने स<ब=धमा

तपाŒ आफूले Xा•त गनW अSधकार “या_न चाहनुहु=छ भने मा ह1ता•र गनु-होस ्।
कम-चार/को नाम (नाम र थर):
तल ह1ता•र गरे र, म वा@संगटन रा”यको कानुनअ=तग-त रहे र तल उ•ले¢खत जानकार/ स“य हो र गलत
सा–वत भएमा कानन
ु अनुसार दkड भो_न तयार छु भ=ने कुरा पुि¨ट गछु-:
•
•
•
•
•
•

मैले कानन
े ो छु।
ु अनस
ु ार मैले Xा•त गनW अSधकारका बारे मा माSथ उि•ल¢खत जानकार/ पढे को छु र बझ
ु क
म मेरो रोजगारदाताले मेरा bनि<त रोजेको 1वा13य सेवा खच-को पूरै रकम वा केह/ रकम Xा•त गनअ1वीकार गद- छु। मैले अ1वीकार गनW सेवा यो फारमको भाग ‘क’ मा सच
ू ीब¡ध ग]रएको छ।
म रोजगारदाताबाट 1वा13य सेवा खच- Xा•त गनW आ’नो अSधकार “याग गन- चाह=छु।
1वा13य सेवा खच-स<ब=धी दाबी Zफता- @लने यो सहमbत एक वष-स<म लागू हु=छ भ=ने कुरा मैले बझ
े ो छु।
ु क
म यो सहमbत @ल¢खत 0पमा र¡द गन- सuछु भ=ने कुरा मैले बुझक
े ो छु।
मसँग कुनै िजgासा भएमा म यो फारमको भाग ‘क’ मा उि•ल¢खत रोजगारदाताको स<पक- ˜यिuतलाई
स<पक- गन- सuछु।

कम-चार/को नाम
ह1ता•र
@मbत

ठे गाना (सहर, रा”य)
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रोजगारदाता तथा कम,चार.ले यो कागजातको 23त4ल5प सुर9:त रा;ु पछ, ।
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