
 ናብ፡ ኩሉኹም ናይ ዋሽንግቶን ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣሜሪካ ፣ስቴት፣ ካውንቲን ሚኒሲፓልን  

       ሰራሕተኛታት ፈደሬሽን/ናይ ዋሽንግቶን ስቴት ማሕበር ሰራሕተኛታት ፈደሬሽን  ኣባላት 

 ካብ፡ ናይ ዋሽንግቶን ዩኒቨርሲቲ ተደራደርቲ ጉጅለ 

 ርእሰ ጉዳይ፡   ናይ 2023-2025 ናይ ሓባር ድርድር ስምምዕ ምጽዳቕ  

 

ናይ 2023-2025  ናይ ሓባር ድርድር ስምምዕ ምስ ዋሽንግቶን ዩኒቨርሲቲ ኣብ መስከረም 19, 2022 ተጠናቂቁ 

ኢዩ። ዓርቢ 9/23 ሰዓት 10፡30 ንጉሆ (10፡30 am) ድማ ድምጺ ምሃብ ክጅመር ኢዩ። ሕጂ ኢመይል 

ንሰደልኩም ዘለና ነዚ ጊዜያዊ ስምምምዕ ኣቐዲምኩም ክትሪኣኡዎ ተወሳኺ ጊዜ ክትረኽቡ ስለዝደለና ኢዩ። ድምጺ 

ምሃብ ኣብ ዝተኸፍተሉ መዘኻኸሪ ክመጻኩም ኢዩ።  

 

ብዛዕባ ጊዜያዊ ስምምምዕ ሀፈሻዊ መብርሂ 

 

እዚናይ "ዋሽንግቶን ዩኒቨርሲቲ" ናይ ኣሜሪካ፣ ስቴት፣ ካውንቲን፣ ሚኒሲፓልን  

ሰራሕተኛታት ፈደሬሽን/ናይ ዋሽንግቶን ስቴት ማሕበር ሰራሕተኛታት ፈደሬሽን  ዝተመደበ ናይ ሰራሕተኛታት ናይ 

2023-2025 ጊዜያዊ ስምምዕ ኩንትራት $69 ሚልየን ዶላር  ንሎካል 1495ን ንሎካል 3488 ወሰኽ ካሕሳ 

ከምኡውን ብሙሉኦም እቶም ተደራደርቲ ኣካላት ብቀዳምነት ንዝሰርዑዎም ሓያሎ ዓበይቲ ዓላልማታት 

(ፕሮጀክትታት)  ዝውዕል ዘጠቓለለ ኢዩ። 

 

 ናይ መነባብሮ  ወሰኽ ዋጋ (COLA)  

ካብ ሓምለ 1, 2023 ጀሚሩ ኩሎም ምዱብ  ስራሐት  4% ወሰኽ ደሞዝ ክረክቡ ኢዩም (Art.45 ርኤ)  

ካብ ሓምለ 1, 2024 ጀሚሩ ኩሎም ምዱብ  ስራሐት  3% ወሰኽ ደሞዝ ክረክቡ ኢዩም (Art.45 ርኤ)  

 

ኣዞም ዝስዕቡ ወሰኽ  ኣብ ርእሲ እቲ ንናይ መነባብሮ  ዋጋ ወስኽ ምትዕርራይ  ተባሂሉ ዝተገብረ  ወሰኸ 

ካልእ ወሰኽ ኢዩ። 

 

 ብጠመተ ወይ ዕላማ ንልዕሊ 63%  ናይ ዋሽንግቶን ስቴት ማሕበር ሰራሕተኛታት ፈደሬሽን ሎካል 

1495ን ሎካል 3488 ኣባላት ዝተገብረ ደሞዝ ወሰኽ 

 

o ናይ ልቢ ተኸታተልቲ ቲክኒሻንናት- 18% 

o ናይ ክሊኒክ ላቦራቶሪ ቲክኒሻናት (HMC -ሃርበርቪው መዲካል ሰንተር ዝኣመሰሉን)  -6% 

o ናይ ቁጽጽር ቴክኒሻናት ዝኣመሰሉ- 10% 

o ሓጋዚ ኣሃዱ ኣመጋግባ፣ናይ ኣመጋግባ ኣሃዱ ጸሐፊ ወይ ሰራሕተኛ፣ናይ ኣመጋግባ ቴክኒሻናት -5% 

o ኣውቲስታ-ሰራሕተኛ መክዘን - 10 % 

o ናይ ኤሌክትሪክ ቴክኒሻናት  ዝዛመድ ወይ ዘጠቓልል - 10% 

o ናይ ኤሌክትሮኒክ ቴክኒሻናት ዝዛመድ ወይ ዘጠቓልል -2.5% 

o ዋና ኪኢላ ጽገና መሳለጥያታት - 10% 

o ዓመታዊ ባጀት  ቴክኒሻናት ዝዛመድ ወይ ዘጠቓልል - 7.5% 

o ናይ ሆስፒታል ሰንትራል  ኣገልግሎት ቴክኒሻናት - 6% 



o ናይ ሆስፒታል ጽሬት ሰራሕተኛታትን ናይ ሆስፒታል ጽሬት ሰራሕተኛታትን ታሕተዋይ ሐላፊን 

(Lead) -10% 

o ናይ ሆስፒታል ጽሬት ሰራሕተኛታት ማእከላይ ሓላፍቲ (Supervisors) - 7% 

o ናይ ሆስፒታል ሐለዋ ጸጥታ ፖሊስ  ሃርቨርቢው መዲካል -(HMC)- 5% 

o ፍቓድ ዝተዋቦ/ባ ነርስ (Licensed practical Nurse) -11% 

o ናይ ጽገና መካኒክ ዝዛመድ ወይ ዘጠቓልል - 5% 

o ሃነጽቲ ብእምኒ/ፕላስተር ዘላግቡ ዝኣመሰሉ -5% 

o  ተሓጋጋዚ ሕክምና ዝኣመሰሉ- 5% 

o ኪኢላ ጥዕና ኣእምሮ  ዝኣመሰሉ-5% 

o ተለኣኣኺ ኣውቲስታ ዝኣመሰሉ-10% 

o ናይ ሞቶር  ማሳርሒታት መካኒክ ኣመሰሉድ  - 10% 

o ናይ ኣዕጽምትን ጅማውትን ቴክኒሻናት ዝኣመሰሉ - 5% 

o ናይ ሕሙማት ክንክን ቴክኒሻናት - 5% 

o ናይ ቡምባ/ቱቦ/ናይ ሙቐት፣ኣየር፣ ወይ መዝሐሊ ኣቖሑት ኪኢላ ዝኣመሰሉ - 10% 

o ናይ መመምንጨዊ ሐይሊ ኤለክትሪክ ቴክኒሻናት ዝኣመሰሉ- 10% 

o ናይ መዝሐሊ መሳርሒታት ቴክኒሻናት ዝኣመሰሉ-10% 

o ናይ ናሕሲ ኪኢላታት ዝኣመሰሉ-5% 

o ናይ መሳለጥያ ኣቖሑት መቐመጢ ክፍሊ ተቖጻጻሪ (ሓላዊ)-7.5% 

o ናይ ኣቖሑት ኣቕርቦት ሰንሰለት ቴክኒሻናት ዝኣመሰሉ- 7.5% 

o ናይ መጥባሕቲ ቴክኖሎጂ ኪኢላታት - 7% 

o መራሕቲ መኪናታት (ኣውቲስታታት)ዝኣመሰሉ-10% 

o ናይ ኣሃዱ ቀረብ ቴክኒሻናት ዝኣመሰሉ-7.5% 

o ናይ  ጸዓት (ኤለክትሪክ፣ማይ ዝኣመሰለ) ሰራሕተኛታት ዝኣመሰሉ -10% 

o  ናይ ርስሐት ኣከብቲ  -12.5% 

 

 ንግዲ (NE S WFSE Trades) ላይሰንስ  10% ወሰኽ (ኣብ ሐባራዊ ርዲት ወይ MOU ርኤ)  

o ኤለክትሪሻን- EL-01 Electrical (State) 

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

o ምቁጽጻር  – FA-1 (Seattle) 

o ታሕተዋይ ሓላፊ ምቁጽጽር ቴክኒሻ  – FA-1 (Seattle) 

o ናይ ቡምባ/ቱቦ/ናይ ሙቐት፣ኣየር፣ ወይ መዝሐሊ ኣቖሑት ኪኢላ-PL-01 (State) or AS-3 

(Seattle) 

o ታሕተዋይ ሓላፊ  ናይ ቡምባ/ቱቦ/ናይ ሙቐት፣ኣየር፣ ወይ መዝሐሊ ኣቖሑት ኪኢላታት  – PL-01 

(State) or AS-3 (Seattle) 

o ናይ መዝሐሊ መሳርሒታት መካኒክ – EPA Universal (EPA) 

o ታሕተዋይ ሓላፊ ናይ መዝሐሊ መሳርሒታት መካኒክ   – EPA Universal (EPA) 

o ዋና ኪኢላ ጽገና መሳለጥያታት.– ኩሎም ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሮም ዘለዉ ፍቓድ። 

 

 ኣዝዮም ኣገደስቲ ናይ ሰራሕተናታት ምቕጻርን ምዕቃብን ንናይ ዋሽንግቶን ስቴት ማሕበር 

ሰራሕተኛታት ፈደሬሽን ሎካል 1495ን ሎካል 3488  



ካብ 9/1/22, ጀሚሩ እዞም መደብ  ስራሐት እዚኦም  ኣዚ ዝስዕብ ወሰኽ ደሞዝ ይረኽቡ፡ 

o  ናይ ሆስፒታል ኣኽባርቲ ጸጥታ ፖሊስ፣ ናይ ሕክምና ተሓጋጋዝቲ፣ ናይ ሕሙማት ክንክን ጥዕና 

ቴክኒሻናት-5% 

o ናይ ሆስፒታል ሰንትራል ኣገልግሎት ቴክኒሻናት -6% (10% ንሰልጠንቲ)  

o ናይ መጥባሕቲ ቴክኖሎጂ ኪኢላታት - 7% 

o ናይ ልቢ ተኸታተልቲ ቲክኒሻንናት-18% 

 
 

 ወሰኽ ንናይ ዋሽንግቶን ስቴት ማሕበር ሰራሕተኛታት ፈደሬሽን ሎካል 1495ን ሎካል 3488 ኣባላት 

o 0.25%/ኣብ ሐደ ሰዓት ንናይ ሰርቲፊኬት ወሰኽ ክፍሊት 

o $6.00/ኣብ ሐደ ሰዓት ኣብ ተጠንቀቕ ንኹሎም ቅድም ኣብ ናይ ብጽፍሒ ኣብ ተጠንቅቕ ዝጸንሑ 

o $1.00/ኣብ ሐደ ሰዓት ወሰኽ ንኣብ ተጠንቀቕ ወሰኽ ዝጸንሑ ኪኢላታት ናይ ንግዲ ስራሐት  

o $035/ኣብ ሐደ ሰዓት ወሰኽ ናይ ታሕተዋይ ናይ ጽሬት ሓላፊ 

o 2% ወሰኽ ንናይ ሆስፒታል ኣኽባርቲ ጸጥታ ፖሊስ፣ ናይ ደገ  ናይ ጸጥታ ፖሊስ ዘሰልጥን ኦፊሰር 

ወሰኽ 
 

 ብሓንሳብ ሐደ ጊዜ ጥራሕ ዝወሃብ ገንዘብ ካብ ሐምለ 15, 2023 ጀሚሩ,  ብዓይነት ክእለቶምን 

ብደረጃ ክእለቶምን ብናይ ኣከፋፍላ ጠረጴዛ  BI, BL, BM ዝኽፈሉን .6 ምስ ፍል ታይ ዝመዓራረ (.6FTE) 

ወይ ካብኡ ንላዕልን  ዘለዎም ንሐደ ጊዜ ጥራይ ዝኽፈል $700 ይኽፈሉ። ኣብ ሐደ ዓይነት ናይ ክፍሊት 

ጠረጴዛ  ኮይኖም እንተኾነ ግን  .6 ምስ ፍል ታይ ዝመዓራረ  (.6 FTE) ወይ ካብኡ ንታሕቲ ዝኾኑ ንሐደ ጊዜ 

ጥራይ  ዝኽፈል $350 ይኽፈሉ።  

 

 ንናይ ዋሽንግቶን ስቴት ማሕበር ሰራሕተኛታት ፈደሬሽን ሎካል 1495ን ሎካል 3488 ኣባላት ብዙሕ 

ቁጠባዊን ዘይቁጠባዊን ምምሕያሻት! 

 

ምስዚ መዘኻከሪዚ ኣጠቃላሊ ናይዚ ጊዜያዊ ስምምዕን ምሉእ ትሕዝቶ ኩንትራትን  ዝቅየሩ ዓንቀጻት ወይ 

ጽሑፋትን  እጠቓሊሉ ኣሎ። 

 

ድምጺ ምሃብ ዝኽፈተሉ፡ ዓርቢ 9/23 ሰዓት 10፡30 ንጉሆ (10፡30 am) 

ድምጺ ምሃብ ዝዕጸወሉ፡ ዓርቢ 9/30 ሰዓት 12 ናይ ፋዱስ (12፡00 pm)            

 

 
 
 

 

 

 

 

    

 

 

 


