
 
የሰራተኛ ማስታወሻ 

1. ሰራተኛ: አድራሻ፡   

የስልክ ቁጥር: የኢሜል አድራሻ: 

የተቀጠረበት/የተቀጠረችበት ዕለት፡  

2. የቀጣሪ/አሰሪ ሕጋዊ ስም፡  ዋናው መስሪያ ቤት /  አድራሻ፡ 

የስልክ ቁጥር: የኢሜል አድራሻ፡ 

የቀጣሪ ስራ ማካሄጃ ስም (ልዩ ከሆነ): 

ፖስታ የሚላክበት አድራሻ(ከዋናው አድራሻ ልዩ ከሆነ): 

 3.  የሰራተኛ የስራው ዓይነት (የትርፍ ሰዓት ክፍያ ከማግኘት የታገዱና ያልታገዱ)(exempt or non-exempt): 

☐  ሰራተኛው ከ ነጻ ነው:    ☐ አነስተኛው የመቅጠርያ ደሞዝ    ☐ ትርፍ ሰዓት    ☐ የሚኖሶታ ሕግ አንቀጽ 177 የሚፈቅዳቸው ሌሎች ጠቀሜታዎች    

ነጻ የመሆን ወይም የማገድ ሕጋዊ መሰረት: 

☐  ሰራተኛው አልታገደም( የትርፍ ሰዓት ክፍያ ከማግኘት፡ አነስተኛውን የደሞዝ ክልል ከማግኘትና የሚኖሶታ ሕግ አንቀጽ 177 ከሚፈቅዳቸው ሁሉ)  

4. ደረጃ፡Rate:  $ ተጨማሪ የክፍያ ተመን ( የሚመለከት ከሆነ): ተጨማሪ የክፍያ ተመን በእንዴት ቀጣሪው እንሚወስን፡ 

በ  የተከፈለ፡  ሰዓት ☐   በተራ ☐   በቀን  ☐   በሳምንት  ☐   

 ደሞዝ ☐   በቁርጭራጭ  ☐   በኮሚሽን  ☐   በሌላ አገባብ ☐ 

ትርፍ ሰዓት የሚከፈለው ከ በኋላ:                ሰዓታት  

ድጎማ የሚደረገው: 

$ ለእያንዳንዱ የምግብ ወቅት፡ አንድ አዋቂ ሰራተኛ በአንድ ሰዓት ውስጥ ከሚያገኘው ገንዘብ ውስጥ = 60%ው ይከፈለዋል።  

$ ሰራተኛው ለስራ ውጭ በሚያድርበት ግዜ፡ ሰራተኛው በሰዓት ውስጥ ከሚያገኘው ገንዘብ  በዛ ቢባል 75% ውን ያገኛል።  

 (ወይም ፍትሃዊ በሆነ የገበያ ዋጋ ይተመናል)  

5. እረፍት/ፈቃድ የማግኘት ጠቀሜታዎችም አሉ:  

☐ የሕመም ፈቃድ ☐ ደሞዝ እየተከፈለ የሚሰጥ የእረፍት ቀናት    ☐  ሌሎች እየተከፈሉ የሚሰጡ እረፍቶች 

 ጠቀሜታዎች እንዴት እንደሚጠራቀሙ:  የሰዓታት ቁጥር________  ወይም የቀናት ________ 

በ  ☐ ዓመት    ☐  በወር    ☐ ክፍያ በሚደረግባቸው ቀናት    ☐  በሰሩት ሰዓታት 

የአጠቃቀም ሁኔታ:  

6. ከሰራተኛው ደሞዝ በቀጥታ አየተቆረጠ የሚከፈል ገንዘብ ካለ: 

 

7. ክፍያ የሚሰጥባቸው የሰራ ቀናት:   መደበኛ የደሞዝ ቀን: 

ሰራተኛው ከተቀጠረ በኋላ የሰራበት የመጀመርያው ክፍያ የሚሰጥበት ዕለት፡ 

8. ይህንን ስራ በሚመለከት ሌሎች የሚጨመሩ መረጃዎች: 

 

እኔ፡ ሰራተኛው፡ የዚህን ማስታወሻ ግልባጭ/ ቅጂ አግኝቻለሁ፡  ☐ አዎን    ☐  አላገኘሁም 
የቀጣሪ ፊርማ ቀን የሰራተኛ ፊርማ ቀን 

 
 

 

 



 

 

 

This document contains important information about your employment. Check the box at left to receive  
this information in this language. 

 Amharic/ አማርኛ ይህ ዶኩመንት አቀጣጠሮን በሚመለከት   አስፈላጊ መረጃ የያዘ ነው። ይህንን ዶኩመንት በስተግራ በኩል ባለው 
ቋንቋ ተተርጉሞ እንዲሰጦት ከፈለጉ በዛው በስተግራ በኩል ባለው ሳጥን ውስጥ ምልክት ያድርጉ። 
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