
 ለ፡ ለሁሉም የዋሽንግቶን ዩኒቨርሲቲ የኣሜሪካ ፣ ስቴት፣ ካውንቲና፣ ሚኒሲፓል (የመዘጋጃ ቤት) 

       ሰራተኞች ፈደሬሽን/የዋሽንግቶን ስቴት ሰራሕተኞች ማሕበር ፈደሬሽን ኣባላት 

 ከ፡ ዋሽንግቶን ዩኒቨርሲቲ ተደራዳሪ ቡድን 

 ርእሰ ጉዳይ፡   የ2023-2025 የጋራ የድርድር ስምምነት ማጽደቅ  

 

የ2023-2025  የጋራ ድርድር ስምምነት ከዋሽንግቶን ዩኒቨርሲቲ ጋር በመስከረም 19, 2022 ተጠናቅቀዋል። ድምጽ 

መስተት (voting) ዓርብ 9/23  ጥዋት 10፡30 ላይ (10፡30 am) ይጀምራል። ኣሁን ኣስቀድመን ኢመይል 

የላክንላችሁ ምክንያት ይህ ጊዜያዊ ስምምምንት ኣስቀድማችሁ ኣንድታነቡት ተጨማሪ ጊዜ እንድታገኙ በማለት 

ነው።  ድምጽ መስጠት በሚጀምርበት ጊዜ ማሽታውሻ ይደርሳችኋል።  

 

ስለ ጊዜያዊ ስምምምነት ኣስፈላጊ ማብራሪያዎች 

 

ይህ የ "ዋሽንግቶን ዩኒቨርሲቲ" የኣሜሪካ ፣ ስቴት፣ ካውንቲና፣ ሚኒሲፓል (የመዘጋጃ ቤት) ሰራተኞች 

ፈደሬሽን/የዋሽንግቶን ስቴት ሰራሕተኞች ማሕበር ፈደሬሽን ለተመደቡ (በብዛት በሰዓት የሚከፈሉ) ሰራሕተኞች  

የ2023-2025 ጊዜያዊ ስምምነት ኩንትራት $69 ሚልየን ዶላር  ለሎካል 1495ና ለሎካል 3488 ተጨማሪ  ካሳ 

እንዲሁም ሁሉም ተደራዳሪዎች በቅድሚያ ላስቀመጡዋቸው በርካታ ትላልቅ ፕሮጀችቶች ወይም እቅዶች 

የሚያጠቃልል ነው። 

 

የኑሮ ዋጋ ውድነት መጨመር (COLA)  

ከሓምሌ 1, 2023 ጀምሮ ሁሉም የተመደቡ ስራዎች 4% የደሞዝ ጭማሪ ያገኛሉ (Art.45 እይ)  

ከሓምሌ 1, 2024 ጀምሮ ሁሉም የተመደቡ ስራዎች 3% የደሞዝ ጭማሪ ያገኛሉ (Art.45 እይ) 

 

የሚከትሉት የደሞዝ ጭማሪ  ለከኑሮ ዋጋ ውድነት መጨመር  ማካካሻ (ማስተካከያ) ተብሎ በተሰጠው 

ጭማሪ ላይ የተድረገ ሌላ ጭማሪ ነው። 

 

በኣትክሮ ወይም ብዓላማ የተደረገ ከ 63%  በላይ ለሚሆኑ የዋሽንግቶን ስቴት ማሕበር ሰራተኞች 

ፈደሬሽን ሎካል 1495ና ሎካል 3488 ኣባላት የተደረገ የደሞዝ ጭማሪ 

 

o የልብ ተከታታዮች ቴክኒሻኖች- 18% 

o የክሊኒክ ላቦራቶሪ ቴክኒሻኖች (HMC -ከሃርበርቪው መዲካል ወይ በነዚህ ሰር የሚመደቡ) - 6% 

o የቁጥጥር ቴክኒሻኖች የመሳሰሉ)  - 10% 

o ያመጋገብ ቡድን ረዳት ፣ያመጋገብ ቡድን ጸሐፊ ወይም ፣ የኣመጋግባ ቴክኒሻኖች -5% 

o ሹፈር- ይግምጃ ቤት ሰራተኛ - 10 % 

o የኤሌክትሪክ ቴክኒሻኖችና የመሳሰሉ)  - 10% 

o የኤሌክትሮኒክ ቴክኒሻኖች የመሳሰሉ)   -2.5% 

o ዋና የመስርያ ቤት የጥገና ባለሙያ- 10% 

o የዓመታዊ ባጀት  ቴክኒሻኖች የመሳሰሉ - 7.5% 

o የሆስፒታል ሰንትራል  ኣገልግሎት ቴክኒሻኖች - 6% 



o የሆስፒታል ጽዳት ሰራሕተኞች፣ የሆስፒታል ጽዳት ሰራሕተኞች የበታች ሐላፊ (Lead) -10% 

o የሆስፒታል ጽዳት ሰራሕተኞች ማህከልና ሓላፊዎች (Supervisors) - 7% 

o የሆስፒታል ጸጥታ ጥበቃ ሰራተኛ  ሃርቨርቢው መዲካል -(HMC)- 5% 

o ፍቃድ የተሰጠው/ የተሰጣት ነርስ (Licensed practical Nurse) -11% 

o የጥገና  መካኒክ የመሳሰሉ - 5% 

o በድንጋይ ገንቢዎች/ፕላስተር ኣድራጊዝዎች የመሰሰሉ - 5%  

o  የሕክምና ረዳት የመሳሰሉ  - 5% 

o የኣእምሮ ጤና ሓኪም ወይም ባለሙያና የመሳሰሉ -5% 

o ተላላኪ ሹፈር የመሳሰሉ -10% 

o የሞቶር  መሳርያዎች መካኒክ የመሳሰሉ- 10% 

o የኣጥንትና የጡንቻዎች ቴክኒሻኖችና የመሳሰሉ - 5% 

o የበስተኞች እንክብካቤ ቴክኒሻኖች - 5% 

o  የውሃ ቧምቧ/የቱቦ/የሙቐት፣የኣየር፣ ወይም ማቀዝቀጃ መሳሪያዎች ባለሙያና  የመሳሰሉ  - 

10% 

o የኤለክትሪክ ሃይል ማመንጫቴክኒሻኖች የመሳሰሉ  - 10% 

o የማቀዝቀጃ መሳሪያዎች ቴክኒሻኖች የመሳሰሉ-10% 

o የጣሪያ ስሪ ወይም ባለሙያና የመሳሰሉ-5% 

o የእቃዎች ኣቅርቦት ማከማቻ ክፍል ተቆጣጣሪ  

o የእቃዎች ኣቅርቦት ሰንሰለት ቴክኒሻኖችና የመሳሰሉ - 7.5% 

o የቀዶ ጥገና ቴክኖሎጂ ባለሙያዎች - 7% 

o የጭነት መኪናዎች ሹፌሮችና የመሳሰሉ-10% 

o የዩኒት ወይም ቡድን ኣቅርቦት ቴክኒሻኖችና የመሳሰሉ-7.5% 

o የኤለክትሪክና የውሃየመሳሰሉ ኣገልግሎት ሰራተኞችና የመሳሰሉ-10% 

o  ቅሻሻ ሰብሳቢዎች  -12.5% 

 

 ንግድ (NE S WFSE Trades) ፍቃድ  10%  ጭማሪ (በጋራ መግባባትየተመሰረተ ወይም MOU 

ይመልከቱ)  

o ኤለክትሪሻን- EL-01 Electrical (State) 

o የበታች ሓላፊ -ኤለክትሪሻን – EL-01 Electrical (State) 

o ቁጥጥር  – FA-1 (Seattle) 

o የበታች የቁጥጥር  ሐላፊ ቴክኒሻን  – FA-1 (Seattle) 

o የውሃ የቧምቧ/ የቱቦ/የሙቐት፣የኣየር፣ ወይም  ማቀዝቀጃ መሳርያዎች ባለሙያ-PL-01 (State) 

or AS-3 (Seattle) 

o የበታች ሐላፊ - የቱቦ/የቧምቧ/ የሙቐት፣የኣየር፣ ወይም  ማቀዝቀጃ መሳርያዎች ባለሙያዎች- 

PL-01 (State) or AS-3 (Seattle) 

o የማቀዝቀጃ መሳርያዎች መካኒክ – EPA Universal (EPA) 

o የበታች ሓላፊ -የማቀዝቀጃ መሳርያዎች መካኒክ – EPA Universal (EPA) 

o የመገልገያ ጥገና ባለሙያ – ከላይ የተዘረዘሩ ፍቃዶች በሙሉ። 

 



 በጣም ወሳኝ የሆኑ የሰራ ቅጥርና ሰራተኞች እንድቆዩ ማድረግ ለዋሽንግቶን ስቴት ማሕበር 

ሰራሕተኞች  ፈደሬሽን ሎካል 1495ና ሎካል 3488  

ከ 9/1/22, ጀምሮ እነዚህ ምድብ  ስራዎች የሚከተለው የደሞዝ ጭማሪ ያገኛሉ፡ 

o  የሆስፒታል ጸጥታ ጠባቂ መኮንኖች (security officers) ፣ የሕክምና ረዳቶች፣ የታካሚዎች ጤና 

እንክብካቤ ቴክኒሻኖች-5% 

o የሆስፒታል ሰንትራል ኣገልግሎት ቴክኒሻኖች -6% (10% ለሰንልጣኞች)  

o ቀዶ ጥገና ቴክኖሎጂ ባለሙያዎች - 7% 

o የልብ ተኸታታዮች ቴክኒሻኖች-18% 
 

 ጭማሪ  ለዋሽንግቶን ስቴት ሰራተኞች ማህበር  ፈደሬሽን ሎካል 1495ንና ሎካል 3488 ኣባላት 

o 0.25%/በሰዓት የሰርቲፊኬት ጭማሪ ክፍያ 

o $6.00/በሰዓት ቅድም በየደረጃው በተጠባባቂነት ላይ ለነበሩት ሁሉም ስራዎች ፕሪምየም ጭማሪ  

o $1.00/በሰዓት የፕረምየም ጭማሪ በተጠባባቂነት ላይ ለነበሩት የንግድ ስራዎች  

o $0.35/በሰዓት ጭማሪ ለበታች  የጽዳት ሓላፊ 

o 2%  የፕሪምየም ጭማሪ ለሆስፒታል ጸጥታ ኣስከባሪ መኮንን የውጭ ስልጠና ኣሰልጣኝ መኮንን 

 

 በኣንድ ጊዜ ብቻ ኣጠቃልሎ የሚሰጥ ክፍያ  - ከሐምለ 15, 2023 ጀሚሩ,  በ BI, BL, እና BM 

የኣከፋፈል ስኬል ጠረጴዛ የሚመደቡ  .6 FTE  እና ከዛ በላይ ያሉት ላንድ ጊዜ ብቻ የመሰጥ $700 

ይከፈላሉ።  በኣንድ ዓይነት የክፍያ ጠረጴዛ ላሉት ነገር ግን  .6 FTE  እና ከዛ በታች ያላቸው ደግሞ ኣንድ 

ጊዜ ብቻ  $350 ይከፈላሉ።  

 

 ለዋሽንግቶን ስቴት ሰራተኞች ማሕበር  ፈደሬሽን ሎካል 1495ንና ሎካል 3488 ኣባላት ብዙ ኢኮኖሚያዊና 

ኢኮኖሚያዊ ያልሆኑ የጥቅም መሻሻዎች! 

 

ከዚህ  ማሽታወሻ ጋር ኣጠቃለይ የጊዜያዊ ስምምነቱ የተሟላ የኮንትራቱ ስሪትና የሚቀየሩ ጽሑፎች (articles) 
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