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6.3.......... Đào tạo PDP 
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7.1.......... Định nghĩa 
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7,6.......... Hội đủ điều kiện làm thêm giờ trả tiền trong thời gian bữa ăn cho thẳng thay đổi lịch 

trình 

7.7.......... Thời gian làm thêm giờ, đủ điều kiện còn lại 

7.8.......... Nhân viên hội đủ điều kiện làm thêm giờ-tích cực thời gian báo cáo 

7.9.......... Nhân viên làm thêm giờ miễn 

ĐIỀU 8 LÀM THÊM GIỜ 

8.1.......... Định nghĩa 

8.2.......... Đủ điều kiện làm thêm giờ và bồi thường thiệt hại 

8.3.......... Quy định chung 

8.4.......... Thời gian đền bù cho người lao động làm thêm giờ, đủ điều kiện 

ĐIỀU 9 ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN 

9.6.......... Thỏa thuận đào tạo Thạc sĩ 

9.7.......... Nhân viên mới 

ĐIỀU 10 CẤP PHÉP VÀ CHỨNG NHẬN 

10.2........ Điều kiện làm việc 

10.3........ Bên ngoài tổ chức yêu cầu 

10.4........ Tiện lợi sử dụng lao động 
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ĐIỀU 11 NGÀY LỄ 

11.1........ Ngày lễ được thanh toán 

11.2........ Chấp hành ngày Lễ 

11.3........ Quy tắc Holiday 

11,4........ Cá nhân ngày Lễ 

ĐIỀU 12 KỲ NGHỈ ĐỂ LẠI 

12.2........ Nghỉ lại tín dụng 

12.3........ Kỳ nghỉ phép Accrual 

12.4........ Kỳ nghỉ phép Accrual tỷ lệ lịch 

12,5........ Kỳ nghỉ lập kế hoạch cho các hoạt động 24/7 

12.6........ Nghỉ phép lập kế hoạch cho tất cả nhân viên 

12.7........ Chăm sóc gia đình nghỉ phép 

12.8........ Để lại gia đình quân sự 

12.9........ Bạo rời 

12.10...... Sử dụng các kỳ nghỉ lại cho các mục đích Sick Leave 

12.11...... Trường hợp khẩn cấp chăm sóc trẻ em 

12.12...... Hủy bỏ kỳ nghỉ 

12,13...... Nghỉ lại tối đa 

12.14...... Ly thân 

BÀI 13 SICK LEAVE 

13.1........ Sick Leave Accrual 

13.2........ Sử dụng Sick Leave 

13,3........ Sử dụng thời gian đền bù hoặc nghỉ lại cho các mục đích Sick Leave 

13.4........ Phục hồi của kỳ nghỉ phép 

13,5........ Báo cáo ốm và xác minh 

13.6........ Tiền mặt hàng năm ốm ra 

13.7........ Sick Leave tách tiền ra 

13.8........ Reemployment 

CHIA SẺ BÀI 14 ĐỂ LẠI 

14,1........ Chia sẻ lại 

14.2........ Chia sẻ để nhận được 

14.3........ Sử dụng chia sẻ lại 

14.4........ Để lại tài trợ 

14.5........ Chia sẻ để quản lý 

14.6........ Grievability 

BÀI 15 UNIFORMED DỊCH VỤ CHIA SẺ LẠI HỒ BƠI 

15.1........ Mục đích 

15.2........ Định nghĩa 

15.3........ Tham gia 

15.4........ Quá trình 

ĐIỀU 16 GIA ĐÌNH VÀ Y TẾ ĐỂ LẠI 

ĐIỀU 17 BỊ ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG 

ĐỂ LẠI CÁC BÀI 18 

18.1........ Để lại tang 

18.2........ Chăm sóc gia đình nghỉ phép 
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18.3........ Để lại quân sự 

18.4........ Của cha mẹ để lại 

18.5........ Mang thai người Khuyết tật để lại 

18.6........ Người Khuyết tật tạm thời rời khỏi 

18.7........ Để lại các nhiệm vụ dân sự 

18.8........ Nhân viên hỗ trợ chương trình 

18.9........ Cuộc phỏng vấn 

18,10...... Thủ tục đem lại cho cuộc sống 

18.11...... Cá nhân để lại 

BÀI 19 ĐỂ LẠI MÀ KHÔNG PHẢI TRẢ TIỀN 

19.4........ Hạn chế 

19.5........ Trở về nhân quyền 

19.6........ Để lại quân sự 

19.7........ Giáo dục lại 

19.8........ Trẻ em hoặc trường hợp khẩn cấp chăm sóc người cao tuổi 

19.9........ Cyclic việc làm lại 

19,10...... Để lại các dịch vụ chính phủ 

19.11...... Công dân tình nguyện viên hoặc cộng đồng dịch vụ để lại 

19,12...... Tình nguyện viên chữa cháy lại 

19,13...... Để lại gia đình quân sự 

19.14...... Bạo rời 

ĐIỀU 20 ĐI LÀM CHUYẾN ĐI GIẢM VÀ BÃI ĐẬU XE 

20.4........ Kế hoạch lợi ích trước thuế đủ điều kiện giao thông vận tải 

BÀI 21 AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE 

BÀI 22 CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN CHẤN THƯƠNG HAY BỆNH TẬT 

Compensable công việc liên quan đến chấn thương hoặc bệnh tật để lại 

ĐỒNG PHỤC ĐIỀU 23, CÔNG CỤ VÀ THIẾT BỊ 

23.1........ Đồng phục 

23.2........ Công cụ và thiết bị 

ĐIỀU 24 MA TÚY VÀ RƯỢU MIỄN PHÍ TẠI NƠI LÀM VIỆC 

24,2........ Sở hữu của rượu và ma túy bất hợp pháp 

24,3........ Thuốc theo toa và Over-the-Counter thuốc 

24.4........ Ma túy và rượu thử nghiệm-có chức năng nhạy cảm với sự an toàn 

24,5........ Thử nghiệm cho lý do chính đáng 

24.6........ Đào tạo 

ĐIỀU 25 ĐIỆN TỬ GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN VIÊN 

BÀI 26 DI CHUYỂN/SỬ DỤNG CỦA XE/DU LỊCH 

BÀI 27 SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ VÀ THIẾT BỊ 

ĐIỀU 28 QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT 

28,1........ Đại diện 

28,2........ Kỷ luật 

28.3........ Điều tra 

28.4........ Off-Duty tiến hành 

28.5........ Thông báo cho người lao động 

28.6........ Nhân viên thử việc 

28,7........ Loại bỏ các tài liệu 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541312
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541313
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541314
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541315
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541316
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541317
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541318
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541319
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541320
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541321
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541322
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541323
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541324
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541325
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541326
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541327
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541328
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541329
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541330
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541331
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541332
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541333
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541334
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541335
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541336
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541337
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541338
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541339
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541340
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541341
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541342
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541343
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541344
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541345
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541346
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541347
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541348
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541349
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541350
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541351
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541352
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541353
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541354
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541355
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541356
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Toc487541357


ĐIỀU 29 TỪ CHỨC VÀ BỊ BỎ RƠI 

29,1........ Tự nguyện từ chức 

29.2........ Không được phép vắng mặt/bị bỏ rơi 

29,3........ Thông báo của chia ly 

29.4........ Đơn yêu cầu phục hồi 

29,5........ Grievability 

THỦ TỤC KHIẾU NẠI BÀI 30 

30,1........ Điều khoản và các yêu cầu 

30.2........ Nộp hồ sơ và xử lý 

30.3........ Người kế nhiệm khoản 

ĐIỀU 31 ĐIỀU KIỆN CHUNG VÀ LỢI ÍCH 

BÀI 32 TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 

32,1........ Trách nhiệm pháp lý nhân viên 

32.2........ Bồi hoàn tài sản cá nhân 

BÀI 33 NHÂN SỰ TẬP TIN 

BÀI 34 CHỖ Ở HỢP LÝ VÀ CHIA LY NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

BÀI 35 THÂM NIÊN 

35.1........ Định nghĩa 

35,2........ Mối quan hệ 

35.3........ Danh sách thâm niên 

BÀI 36 LAYOFF VÀ GỌI LẠI 

36.2........ Cơ sở để Layoff 

36.3........ Tự nguyện Layoff, vắng hoặc giảm trong giờ 

36.4........ Nhân viên thử việc 

36,5........ Layoff tạm thời 

36.6........ Layoff đơn vị 

36.7........ Các tùy chọn trong các đơn vị Layoff 

36.8........ Lựa chọn cơ sở giáo dục trên toàn 

36.9........ Sa thải nhân viên đa 

36,10...... Thông báo cho người lao động thường xuyên 

36.11...... Tiền lương 

36.12...... Thời gian xét chuyển tiếp 

36.13...... Nhớ lại 

36.14...... Dự án tuyển dụng 

BÀI 37 QUẢN LÝ QUYỀN 

BÀI 38 LAO ĐỘNG/QUẢN LÝ THÔNG TIN LIÊN LẠC ỦY BAN 

38.1........ Mục đích 

38.2........ Ủy ban 

38.3........ Phạm vi của cơ quan 

BÀI 39 HOẠT ĐỘNG ĐOÀN 

39,1........ Đại diện 

39.2........ Nhân viên đại diện 

39.3........ Tặng Stewards 

39.4........ Nhân viên 

39.5........ Sử dụng của nhà nước, tài nguyên, thiết bị và 

39.6........ Bản tin và Newsstands 
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39.7........ Phân phối vật liệu 

39,8........ Thời gian cho các hoạt động công đoàn 

39,9........ Các việc làm tạm thời như một chủ tịch công đoàn 

39,10...... Hội đồng quản trị của các cuộc họp Ủy thác 

39,11...... WPEA ông chủ cuộc đàm phán thỏa thuận 

AN NINH LIÊN MINH BÀI 40 

40.1........ Lệ phí công đoàn 

40.2........ Thông báo cho người lao động 

40.3........ Liên đoàn an ninh 

40,5........ Lệ phí hủy bỏ 

40.6........ Báo cáo tình trạng 

40.7........ Bồi thường 

PHÂN LOẠI BÀI BÁO 41 

41,1........ Phân loại kế hoạch Revisions 

41.2........ Xem xét vị trí 

41.3........ Tác dụng của Reallocation 

41,4........ Tiền lương ảnh hưởng của Reallocation 

BÀI 42 BỒI THƯỜNG 

42.1........ Bài tập tổng hợp dịch vụ trả tiền tầm 

42.2........ SP trả nhiều bài tập 

42.3........ Trả tiền để thực hiện các nhiệm vụ của một phân loại cao 

42.4........ Thiết lập mức lương cho nhân viên mới và các phân loại mới 

42.5........ Định kỳ tăng 

42.6........ Tuyển dụng hoặc lưu trữ/nén hoặc đảo ngược/gia tăng nhiệm vụ và trách nhiệm/bất 

bình đẳng 

42.7........ Lương chuyển nhượng sau khi khuyến mãi 

42,8........ Điều chỉnh tiền lương 

42.9........ Chức 

42,10...... Chuyển giao 

42.11...... Tái bố trí 

42.12...... Nổi 

42.13...... Độ cao 

42.14...... Việc làm bán thời gian 

42.15...... Gọi lại 

42,16...... Thay đổi phí bảo hiểm 

42,17...... Chế độ chờ 

42.18...... Bồi thường tái định cư 

42.19...... Lương Overpayment phục hồi 

42,20...... Đặc biệt phải trả lương phạm vi 

42.21...... Ngôn ngữ đa ngôn ngữ/ký hiệu/chữ nổi phải trả phí bảo hiểm 

42.22...... Kế hoạch giảm phụ thuộc vào chăm sóc tiền lương 

42.23...... Trước thuế tiền đóng bảo hiểm y tế 

42.24...... Tài khoản chi phí y tế/Nha khoa 

42.25...... Ưu đãi tách tự nguyện – quỹ hưu trí tự nguyện ưu đãi 

ĐIỀU 43 CÁC QUYỀN LỢI Y TẾ 
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CHỮ KÝ TRANG... S-1 

  

 

 

LỜI MỞ ĐẦU 

Thỏa thuận này được nhập vào bang Washington, được gọi là "Tiểu bang," thay mặt cho mỗi khu 

trường cao đẳng cộng đồng riêng biệt, được gọi là "Chủ nhân", và the Washington khu vực nhân 

viên Hiệp hội/UFCW địa phương 365, được gọi là "Liên minh". Đó là mục đích của các bên để 

xác định tiền lương, giờ và các điều khoản và điều kiện làm việc phù hợp với RCW 41,80. 

Sau đây là khu trường cao đẳng cộng đồng: 

Cao đẳng Bellevue 

Big Bend Community College 

Cascadia College 

Clark College 

Trường cao đẳng Columbia Basin 

Trường cao đẳng cộng đồng Edmonds 

Grays Harbor College 

Olympic College 

Pierce College District 

Skagit Valley College 

Tacoma Community College 

Walla Walla Community College 

Wenatchee Valley College 

  

 
 

BÀI 1 

LIÊN MINH CÔNG NHẬN 
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1.1 các tiểu bang và nhà tuyển dụng nhận ra công đoàn là đại diện độc quyền thương lượng cho 

người lao động mô tả trong phụ lục A, mang tên "Mặc cả đơn vị biểu thị do Hiệp hội 

nhân viên khu vực Washington." 

1.2 các thỏa thuận này bao gồm các nhân viên ở các đơn vị thương được mô tả trong phụ lục A, 

mang tên "Mặc cả đơn vị đại diện bởi các Washington khu vực nhân viên Hiệp hội," 

nhưng không bao gồm bất kỳ vị trí loại trừ statutorily, hoặc bất kỳ vị trí bị loại trừ trong 

phụ lục A. Tiêu đề công việc được liệt kê trong phụ lục A được liệt kê cho các mục đích 

mô tả. 

1.3 nếu ủy ban quan hệ việc làm khu vực (PERC) xác nhận các công đoàn là đại diện độc quyền 

thương lượng trong thời hạn của thỏa thuận này cho một đơn vị mặc cả được bao phủ 

bởi RCW 41,80 trong bất kỳ trường cao đẳng cộng đồng của chủ nhân Các huyện, các 

điều khoản của thỏa thuận này sẽ áp dụng. 

BÀI 2 

KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ 

2.1 theo thỏa thuận này, phân biệt đối xử đối với nhân viên trên cơ sở tôn giáo, tuổi, giới tính, 

tình dục, tình trạng hôn nhân, chủng tộc, màu sắc, creed, nguồn gốc quốc gia, liên kết 

chính trị, tình trạng quân sự, tình trạng như là một cựu chiến binh vinh discharged, 

một cựu chiến binh Khuyết tật hoặc Việt Nam thời kỳ cựu chiến binh, khuynh hướng tình 

dục, biểu hiện giới tính, giới tính hoặc sự hiện diện của bất kỳ thực hoặc cảm nhận cảm 

giác, tâm thần hoặc thể chất Khuyết tật, thông tin di truyền, hay vì tham gia hoặc không 

tham gia vào hoạt động đoàn bị cấm, và không có sách nhiễu trái phép sẽ được dung thứ. 

2.2 nhân viên cảm thấy họ đã là các đối tượng của phân biệt đối xử bất hợp pháp, quấy rối hoặc 

môi trường thù địch làm việc được khuyến khích để mang lại các vấn đề quan tâm của 

giám sát của họ hoặc văn phòng nhân sự, hoặc để nộp khiếu nại trong phù hợp với trường 

cao đẳng/huyện chính sách. Trong trường hợp mà một nhân viên tập tin một đơn khiếu 

kiện và một khiếu nại nội bộ liên quan đến phân biệt đối xử bị cáo buộc cùng, quấy rối 

hoặc một môi trường thù địch công việc, khiếu nại sẽ bị tạm ngưng cho đến khi quá trình 

khiếu nại nội bộ đã được hoàn thành. 

2.3 khi khiếu nại nhận được nhà tuyển dụng sẽ xác định các hình thức thích hợp điều tra, nếu có, 

và có hành động thích hợp. Khi bảo hành, và khi hoàn cảnh cho phép nhà tuyển dụng sẽ 

bắt đầu một cuộc điều tra trong vòng 21 (21) ngày. Mỗi thời hạn ba mươi (30) ngày sau 

đó, người lao động khiếu nại và các nhân viên tra có thể yêu cầu và nhận được một bản 

cập nhật trạng thái của việc điều tra. Kết luận điều tra, người lao động khiếu nại sẽ được 

cung cấp với một thông báo rằng đã hoàn tất việc điều tra và các nhân viên tra sẽ được 

cung cấp với một thông báo rằng các điều tra được hoàn tất và thông tin về kết quả điều 

tra. 

2.4 cả hai bên đồng ý rằng không có gì trong thỏa thuận này sẽ ngăn không cho thực hiện một kế 

hoạch hành động khẳng định đã được phê duyệt. 
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2.5 cả hai bên đồng ý rằng không có gì trong thỏa thuận này sẽ ngăn không cho nhân viên từ nộp 

đơn khiếu nại với Ủy ban nhân quyền tiểu bang Washington, Office of Civil Rights, hoặc 

ủy ban cơ hội việc làm bình đẳng. 

2.6 các nhà tuyển dụng đồng ý cung cấp đào tạo và công đoàn đồng ý để hỗ trợ và khuyến khích 

tham gia vào đào tạo để tích cực chấp nhận sự đa dạng tồn tại trong nơi làm việc và hiểu 

cũng như để ngăn chặn tất cả các hình thức phân biệt đối xử. 

BÀI 3 

HÀNH VI NƠI LÀM VIỆC 

3.1 các chủ nhân và công đoàn đồng ý rằng tất cả nhân viên nên làm việc trong một môi trường 

nuôi dưỡng sự tôn trọng lẫn nhau và tính chuyên nghiệp. Các bên đồng ý rằng hành vi 

không phù hợp tại nơi làm việc không thúc đẩy một trường cao đẳng kinh doanh hoặc 

nhân viên được tốt. Tất cả nhân viên có trách nhiệm đóng góp cho một môi trường và dự 

kiến sẽ đối xử với những người khác với lịch sự và tôn trọng. Hành vi không phù hợp tại 

nơi làm việc của nhân viên, người giám sát và/hoặc các nhà quản lý sẽ không được dung 

thứ. Nếu một nhân viên và/hoặc người đại diện công đoàn của nhân viên tin rằng các 

nhân viên đã được chịu các hành vi không phù hợp, nhân viên và/hoặc đại diện của nhân 

viên được khuyến khích để báo cáo các hành vi này để giám sát của nhân viên và/hoặc 

con người Văn phòng tài nguyên. Báo cáo môi trường làm việc không phù hợp sẽ được 

xác định như vậy. 

3.2 khiếu nại tại nơi làm việc không phù hợp làm văn phòng tài nguyên con người sẽ bằng văn 

bản và sẽ được xác định như vậy. Khi nhận được đơn khiếu nại bằng văn của văn phòng 

tài nguyên con người, các nhà tuyển dụng sẽ xác định các hình thức thích hợp điều tra, 

nếu có, và có hành động thích hợp. Khi bảo hành, và khi hoàn cảnh cho phép, nhà tuyển 

dụng sẽ bắt đầu một cuộc điều tra trong vòng 21 (21) ngày. Mỗi thời hạn ba mươi (30) 

ngày sau đó, người lao động khiếu nại và các nhân viên tra có thể yêu cầu và nhận được 

một bản cập nhật trạng thái của việc điều tra. Kết luận điều tra, người lao động khiếu nại 

sẽ được cung cấp với một thông báo rằng cuộc điều tra được hoàn tất và nhân viên tra sẽ 

được cung cấp với một thông báo rằng các điều tra được hoàn tất và thông tin về kết quả 

điều tra. 

3.3 các chủ nhân và liên minh sẽ cùng nhau phát triển tài liệu đào tạo liên quan đến hành vi 

không phù hợp tại nơi làm việc thông qua ban quản lý lao động địa phương để phổ biến 

để quản lý, giám sát và nhân viên. Giám sát, quản lý, nhân viên văn phòng tài nguyên con 

người, và cửa hàng stewards sẽ được huấn luyện về xử lý môi trường làm việc không 

thích hợp hành vi báo cáo. 

3.4 các khía cạnh về thủ tục của bài viết này có thể bước 2 của thủ tục khiếu nại chỉ. Không có 

các bước khiếu nại khác áp dụng. 

BÀI 4 

TUYỂN DỤNG VÀ CÁC CUỘC HẸN 

4.1 cách điền vào các vị trí 



A. các nhà tuyển dụng sẽ xác định khi một vị trí sẽ được lấp đầy, các loại cuộc hẹn để 

được sử dụng khi làm vị trí, và các kỹ năng và khả năng cần thiết để thực hiện các 

nhiệm vụ của vị trí cụ thể trong một phân loại công việc. Nhà tuyển dụng có thể 

điền vào một vị trí trên cơ sở toàn thời gian hoặc bán thời gian. Vị trí sẽ được 

đăng ít nhất bảy (7) ngày. 

B. khi làm vị trí, chủ nhân sẽ bổ nhiệm vào vị trí ứng cử viên cao nhất trong danh sách 

layoff nội bộ phù hợp với các kỹ năng cần thiết và khả năng người đã chỉ ra một 

sẵn có địa lý thích hợp. 

C. chứng nhận của người nộp đơn 

Nhà tuyển dụng sẽ xác định số người nộp đơn để được chứng nhận để chính thức 

tuyển dụng để xem xét. Nếu nhân viên không có trong danh sách bên trong layoff 

để phân loại, tất cả quảng cáo, chuyển giao và ứng cử viên chức tự nguyện, người 

có kỹ năng và khả năng để thực hiện các nhiệm vụ của vị trí sẽ được chứng nhận 

và sẽ được xem xét bởi nhà tuyển dụng, trước khi xem xét các ứng cử viên khác. 

Mất một ứng cử viên khuyến mại nội bộ là một nhân viên áp dụng cho các cuộc hẹn với 

trường cao đẳng/huyện để một lớp học với một phạm vi mức lương cao hơn tối 

đa. 

E. chuyển ứng cử viên là một nhân viên áp dụng cho các cuộc hẹn với trường cao 

đẳng/huyện để một vị trí trong cùng một lớp hoặc một lớp khác nhau với cùng 

một mức lương phạm vi tối đa. 

F. một ứng cử viên chức tự nguyện là một nhân viên áp dụng cho các cuộc hẹn với 

trường cao đẳng/huyện để một lớp thấp hơn mức lương tầm hoạt động tối đa. 

4.2 các loại cuộc hẹn 

A. việc làm thường xuyên 

Nhà tuyển dụng có thể điền vào một vị trí với một cuộc hẹn thường xuyên làm 

việc cho các vị trí theo lịch trình làm việc tháng mười hai (12) mỗi năm. 

B. nhóm Cyclic năm việc làm 

Nhà tuyển dụng có thể điền vào một vị trí với một cuộc hẹn cyclic năm cho các vị 

trí lên kế hoạch để làm việc ít hơn mười hai (12) đầy đủ tháng mỗi năm, do được 

biết đến, định kỳ thời gian trong chu kỳ hàng năm, khi các vị trí không cần 

thiết. Ít nhất mười lăm (15) ngày trước khi bắt đầu mỗi chu kỳ hàng năm, 

incumbents cyclic năm vị trí sẽ được thông báo, bằng văn bản của họ trong thời 

gian theo lịch trình của để lại mà không phải trả tiền trong các chu kỳ tiếp 

theo. Như vậy thời gian để lại mà không phải trả tiền sẽ không cấu thành một 

break trong dịch vụ. 

4.3 các loại vị trí 

A. các vị trí thường trực 

Ngoại trừ vị trí dự án, vị trí không thường trực hoặc bán thời gian-giờ hẹn (tạm 

thời) được thành lập theo phụ lục D, phân loại các vị trí được coi là vĩnh viễn 

không có ngày cụ thể kết thúc. Tuy nhiên, không có gì trong bài viết này ngăn cản 



người sử dụng lao động từ việc khởi xướng một layoff theo điều 36, Layoff và 

nhớ lại. 

B. các vị trí dự án 

1. người sử dụng lao động có thể thiết lập vị trí dự án mà các công việc được chỉ 

định là đội ngũ khi liên bang, tiểu bang, địa phương, grant, hoặc khác tài 

trợ đặc biệt của cụ thể và/hoặc thời gian giới hạn thời gian. Vị trí dự án sẽ 

được xác định như vậy và nhà tuyển dụng sẽ thông báo cho nhân viên 

được bổ nhiệm vào các vị trí dự án, văn bản, từ ngày dự kiến kết thúc việc 

làm dự án. 

2. nhân viên tham gia vào vị trí dự án mà không có trước đó đạt được tình trạng 

thường sẽ phục vụ một thời gian thử việc. Nhân viên sẽ đạt được trạng thái 

vĩnh viễn sau khi hoàn thành giai đoạn thử việc của họ. 

Với tình trạng thường trú nhân viên dự án sẽ phục vụ một thời gian dùng 

thử dịch vụ khi họ: 

a. thúc đẩy để phân loại công việc khác trong dự án; hoặc 

b. chuyển hoặc tự nguyện demote trong dự án để phân loại công việc khác 

mà họ đã không đạt được trạng thái vĩnh viễn. 

3. người sử dụng lao động có thể xem xét dự án nhân viên với các trạng thái vĩnh 

viễn cho chuyển khoản, chức tự nguyện hoặc khuyến mãi cho các vị trí 

phòng không phải là dự án. Nhân viên dự án sẽ phục vụ một thời gian 

dùng thử dịch vụ sau khi chuyển khoản, chức tự nguyện hoặc xúc tiến đến 

một vị trí không phải là dự án. 

4. khi người sử dụng lao động chuyển đổi vị trí dự án vào một vị trí lâu dài, do sự 

thay đổi trong bản chất của các nguồn tài trợ, và vẫn giữ các nhân viên 

đương nhiệm, những người đã phục vụ một thời gian tập sự hoặc thử 

nghiệm dịch vụ tại vị trí đó, nhân viên sẽ không phục vụ mới thời gian tập 

sự hoặc thử nghiệm dịch vụ. 

5. layoff và thu hồi quyền lợi của nhân viên dự án sẽ phải phù hợp với quy định 

tại điều 36. 

C. trong đào tạo vị trí 

1. người sử dụng lao động có thể chỉ định vị trí cụ thể, nhóm các vị trí hoặc tất cả 

các vị trí trong một công việc phân loại hoặc loạt là trong đào tạo. Nhà 

tuyển dụng sẽ tài liệu chương trình đào tạo, bao gồm một mô tả và chiều 

dài của chương trình. 

2. một ứng cử viên ban đầu được thuê vào một vị trí trong đào tạo phải hoàn 

thành các yêu cầu công việc của các cuộc hẹn. Nhà tuyển dụng có thể 

riêng biệt từ phân loại dịch vụ, bất kỳ nhân viên nào đã hoàn thành giai 

đoạn thử việc cho một cuộc hẹn trong đào tạo nhưng không thành công 
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hoàn thành các giai đoạn tiếp theo dịch vụ thử nghiệm theo yêu cầu của 

chương trình trong đào tạo. Nhân viên những người không thành công có 

thể tách ra bất cứ lúc nào với trước bằng văn bản thông báo từ nhà tuyển 

dụng. 

3. nhân viên với trạng thái vĩnh viễn những người chấp nhận một cuộc hẹn trong 

đào tạo sẽ phục vụ một thời gian dùng thử dịch vụ hoặc thời gian, tùy 

thuộc vào các yêu cầu của chương trình trong đào tạo. Nhà tuyển dụng có 

thể hoàn nguyên một nhân viên không thành công hoàn thành giai đoạn 

dùng thử dịch vụ hoặc thời gian bất cứ lúc nào. Của nhân viên nổi phải sẽ 

là để phân loại công việc mà các nhân viên tổ chức tình trạng thường ở 

trước của cuộc hẹn trong đào tạo, phù hợp với phần phụ 4.5 B.3 và 4,5 B.4 

của bài viết này . 

Tách trong đào tạo nhân viên sẽ tùy thuộc vào các thủ tục khiếu nại 

trong 30 bài viết. 

4. một khoảng thời gian dùng thử dịch vụ có thể được yêu cầu cho mỗi cấp độ của 

cuộc hẹn trong đào tạo, hoặc các cuộc hẹn trong đào tạo toàn bộ có thể 

được chỉ định như giai đoạn dùng thử dịch vụ. Nhà tuyển dụng sẽ xác định 

độ dài của khoảng thời gian dùng thử dịch vụ hoặc thời gian để được phục 

vụ bởi một nhân viên ở một cuộc hẹn trong đào tạo. 

5. nếu thời gian dùng thử dịch vụ được yêu cầu cho mỗi cấp độ của cuộc hẹn 

trong đào tạo, nhân viên sẽ đạt được trạng thái vĩnh viễn sau khi hoàn 

thành chương trình đào tạo tại mỗi cấp độ. 

6. nếu toàn bộ chương trình trong đào tạo — có nghĩa là tất cả các cấp trong việc 

đào tạo tại cuộc hẹn — được chỉ định như là một thời gian dùng thử dịch 

vụ, nhân viên sẽ đạt được trạng thái vĩnh viễn sau khi hoàn thành các yêu 

cầu đào tạo cho toàn bộ trong-đào tạo chương trình. 

Các vị trí phòng không phải là vĩnh viễn mất 

1. người sử dụng lao động có thể phân loại các cuộc hẹn không thường trực để 

điền vào cho sự vắng mặt của một nhân viên vĩnh viễn, trong thời gian 

đỉnh cao khối lượng công việc, hoặc trong khi tuyển dụng đang được tiến 

hành. Cuộc hẹn không thường trực sẽ không vượt quá mười tám (18) 

tháng. Appointee không thường trực phải có các kỹ năng và khả năng cần 

thiết cho các vị trí và sẽ được giao cho một phân loại công việc 

Washington Nhà nước nhân sự chính thức và trả về mức lương lịch chung 

của dịch vụ. Nhà tuyển dụng không phải là cần thiết để sử dụng một quá 

trình cạnh tranh trước khi thực hiện một cuộc hẹn không thường trực. 

2. một nhân viên thường xuyên người chấp nhận một cuộc hẹn không thường trực 

trong trường đại học của họ sẽ có quyền quay trở lại vị trí của họ trong các 

trường cao đẳng hoặc một vị trí trong phân loại vĩnh viễn, họ còn lúc hoàn 

thành các cuộc hẹn không thường trực, cung cấp, nhân viên đã không để 
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lại cuộc hẹn không thường trực ban đầu, hoặc trừ khi người quản lý ban 

đầu nếu không đồng ý. 

3. người sử dụng lao động có thể chuyển đổi một cuộc hẹn vĩnh thành một cuộc 

hẹn thường xuyên nếu người sử dụng lao động sử dụng một quá trình cạnh 

tranh để điền vào các cuộc hẹn không thường trực. Trong những trường 

hợp nhân viên sẽ phục vụ một thời gian tập sự hoặc thử nghiệm dịch 

vụ. Thời gian trong một cuộc hẹn không thường trực sẽ tính vào thời gian 

tập sự hoặc thử nghiệm dịch vụ. 

4. người sử dụng lao động có thể kết thúc một cuộc hẹn không thường trực tại bất 

kỳ thời điểm nào với một (1) ngày làm việc thông báo cho người lao động. 

5. sự chia tách của một nhân viên không thường trực sẽ tùy thuộc vào các thủ tục 

khiếu nại trong 30 bài viết. 

  

4.4 tình trạng nhân viên 

A. phân loại tình trạng dịch vụ/vĩnh viễn 

Một nhân viên sẽ đạt được trạng thái vĩnh viễn trong phân loại dịch vụ sau khi 

hoàn thành một thời gian thử việc. Vị trí khu vực cho phép trong đào tạo, tiểu 

mục 4.3 C sẽ chi phối khi tình trạng thường là đạt được. 

Một nhân viên mới được thuê ở một vị trí phân loại sẽ được yêu cầu để phục vụ 

một thời gian thử việc, bất kể có hay không họ có tổ chức các tình trạng thường 

trú tại trường cao đẳng huyện hoặc cơ quan khác. Tuy nhiên, trừ khi các nhân 

viên có một break trong các dịch vụ giữa các cuộc hẹn, họ sẽ có liên tục hoặc 

không gián đoạn dịch vụ phân loại cho các mục đích thâm niên, để lại và bất kỳ 

bài viết trong các thỏa thuận này đề cập đến dịch vụ liên tục hoặc không gián 

đoạn. 

B. việc phân loại 

Một nhân viên sẽ đạt được trạng thái vĩnh viễn trong phân loại công việc khi họ 

hoàn thành tập sự, thử nghiệm dịch vụ, hoặc thời gian xét chuyển tiếp. 

4.5 xem lại thời gian 

A. thời gian thử việc 

1. tất cả nhân viên, bao gồm cả bán thời gian hoặc toàn thời gian, sẽ phục vụ một 

thời gian thử việc của sáu (6) tháng sau cuộc hẹn đầu tiên để một thường 

trú hoặc vị trí dự án của họ. Nhà tuyển dụng có thể kéo dài thời gian cho 

một nhân viên cá nhân hoặc cho tất cả nhân viên trong một lớp học như 

phần mở rộng không gây ra tất cả thời gian vượt quá mười hai (12) tháng. 

2. nếu người sử dụng lao động chuyển đổi trạng thái của một cuộc hẹn không 

thường trực để một cuộc hẹn thường xuyên, các nhân viên đương nhiệm sẽ 

phục vụ một thời gian thử việc. Tuy nhiên, nhà tuyển dụng sẽ tín dụng 
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thời gian làm việc trong cuộc hẹn không thường trực hướng tới hoàn thành 

thời gian mỗi tiểu mục 4.3 D.3 

3. người sử dụng lao động có thể tách một nhân viên thử việc tại bất kỳ thời điểm 

nào trong thời gian thử việc, cho dù có hay không nhà tuyển dụng đã đánh 

giá nhân viên thử việc. Thử việc tách sẽ tùy thuộc vào các thủ tục khiếu 

nại trong 30 bài viết. 

4. nhà tuyển dụng sẽ mở rộng của một nhân viên thời gian thử việc, trên cơ sở cho 

ngày, trong bất kỳ ngày nhân viên là để lại mà không phải trả tiền hoặc 

được chia sẻ lại, ngoại trừ để thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

5. một nhân viên chuyển hoặc đang xúc tiến trước khi hoàn thành giai đoạn thử 

việc đầu tiên của họ sẽ phục vụ một thời gian mới. Chiều dài của thời gian 

mới sẽ theo tiểu mục 4,5 A.1, trừ khi điều chỉnh bởi người sử dụng lao 

động trong thời gian đã phục vụ trong trạng thái thử việc. Tuy nhiên, trong 

trường hợp không có thời gian tất cả sẽ ít hơn sáu (6) tháng. 

B. giai đoạn dùng thử dịch vụ 

1. ngoại trừ đối với những nhân viên trong một cuộc hẹn trong đào tạo, tất cả các 

nhân viên khác với tình trạng thường ai được phát huy, hoặc những người 

tự nguyện chấp nhận chuyển khoản hoặc chức thành một phân loại công 

việc mà họ đã không trước đây đã đạt được trạng thái vĩnh viễn, sẽ phục 

vụ một thời gian dùng thử dịch vụ của sáu (6) tháng liên tục. Nhà tuyển 

dụng có thể mở rộng thời gian dùng thử dịch vụ cho một nhân viên cá 

nhân hoặc cho tất cả nhân viên trong một lớp học như phần mở rộng 

không gây ra tất cả các dịch vụ thử nghiệm giai đoạn vượt quá mười hai 

(12) tháng liên tục. Các nhân viên trong một cuộc hẹn trong đào tạo sẽ 

thực hiện theo các quy định nêu trong tiểu mục 4.2 C. 

2. nếu người sử dụng lao động chuyển đổi trạng thái của một cuộc hẹn không 

thường trực để một cuộc hẹn thường xuyên, một nhân viên đương nhiệm 

người đã đã đạt được trạng thái vĩnh viễn sẽ phục vụ một thời gian dùng 

thử dịch vụ. Tuy nhiên, nhà tuyển dụng sẽ tín dụng thời gian làm việc 

trong cuộc hẹn không thường trực hướng tới hoàn thành giai đoạn dùng 

thử dịch vụ cho mỗi tiểu mục 4.3 D.3. 

3. nhân viên phục vụ một thời gian dùng thử dịch vụ sẽ có thời gian dùng thử dịch 

vụ của họ kéo dài, trên cơ sở cho ngày, trong bất kỳ ngày nhân viên là để 

lại mà không phải trả tiền hoặc được chia sẻ lại, ngoại trừ để thực hiện 

nghĩa vụ quân sự. 

4. với trước bằng văn bản thông báo nhà tuyển dụng, tất cả các nhân viên đã 

không hoàn tất thành công một thời gian dùng thử dịch vụ có thể sẽ được 

cung cấp một cơ hội để trở lại một vị trí trong cùng một cơ sở giáo dục đó 

là: 
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a. bỏ trống và trong thử nghiệm dịch vụ của nhân viên trước đây đã được 

tổ chức phân loại công việc; hoặc 

b. Vacant tại hoặc dưới của nhân viên trước mức lương phạm vi. 

Trong cả hai trường hợp, các nhân viên được trở lại là phải có những kỹ 

năng và khả năng cần thiết cho các vị trí trống. Nếu nhân viên không đạt 

được trạng thái vĩnh viễn trong phân loại công việc của các vị trí trống, 

các nhân viên sẽ được yêu cầu để hoàn thành một thời gian dùng thử dịch 

vụ. 

5. một nhân viên không có nổi tùy chọn hoặc không phục hồi với phân loại họ tổ 

chức trước khi giai đoạn dùng thử dịch vụ có thể yêu cầu văn phòng tài 

nguyên con người để đặt tên của họ trong danh sách layoff cho các vị trí 

trong phân loại công việc mà họ đã có trước đó đạt được trạng thái vĩnh 

viễn. 

6. nhân viên phục vụ một thời gian dùng thử dịch vụ có thể tự nguyện trở lại vị trí 

cũ của họ trong vòng mười lăm (15) ngày sau khi bổ nhiệm, miễn là các vị 

trí không được đầy đủ hoặc cung cấp không được thực hiện cho một người 

nộp đơn. Nhà tuyển dụng có thể xem xét các yêu cầu sau thời gian mười 

lăm (15) ngày. Sau mười lăm (15) ngày và theo ý của nhà tuyển dụng, một 

nhân viên phục vụ một thời gian dùng thử dịch vụ có thể tự nguyện trở lại 

bất cứ lúc nào một vị trí bỏ trống trong cùng một trường cao đẳng/huyện 

đó là: 

a. trong các phân loại trước đây đã được tổ chức công việc của nhân 

viên; hoặc 

b. tại hoặc dưới của nhân viên trước mức lương phạm vi. 

Nếu nhân viên không đạt được trạng thái vĩnh viễn trong phân loại công 

việc, các nhân viên sẽ được yêu cầu để hoàn thành một thời gian dùng thử 

dịch vụ. 

Nổi của nhân viên những người không thành công trong thời gian dùng 

thử dịch vụ của họ không phải là tùy thuộc vào các thủ tục khiếu nại 

trong 30 bài viết. 

C. thời gian xem xét chuyển tiếp 

Theo điều 36, Layoff và nhớ lại, nhà tuyển dụng có thể yêu cầu nhân viên để hoàn 

thành một thời gian xem xét chuyển tiếp. 

BÀI 5 

TIÊU ĐỀ IX 

5.1 mỗi khu đại học là cần thiết để tuân thủ với bạo lực chống lại phụ nữ Reauthorization Act, 

khuôn viên trường lưu hành động và tiêu đề IX của việc giáo dục sửa đổi năm 
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1972. Tuân thủ các luật pháp liên bang và các quy định liên quan đến yêu cầu các cơ sở 

giáo dục đại học để áp dụng và thực hiện các chương trình được thiết kế để ngăn chặn và 

đáp ứng với bạo lực, hẹn hò bạo hành, cưỡng hiếp, quấy rối tình dục, và theo 

đuổi. Chương trình này thường được gọi là "Tiêu đề IX." 

5.2 theo những luật lệ liên bang, các cơ sở giáo dục đại học được yêu cầu để phát triển các chính 

sách và thủ tục để ngăn chặn và đáp ứng với bạo lực tình dục và đào tạo, đúng quy trình, 

điều tra và adjudicate cáo buộc hành vi sai trái tình dục . Chủ nhân của chính sách và thủ 

tục sẽ kết hợp các yêu cầu cụ thể của các luật liên bang và quy định về xử lý khiếu nại 

tiến hành điều tra và adjudications, áp đặt lệnh trừng phạt, và tiến hành các kháng cáo. Ở 

một số khu vực các luật pháp liên bang và các quy định yêu cầu bổ sung các yếu tố về thủ 

tục sẽ được tôn trọng để, để bổ sung và kết hợp với các bài viết khác trong thỏa thuận 

thỏa ước tập thể này. Trong trường hợp nơi các bài viết trong thỏa thuận thỏa ước tập thể 

này có thể xung đột với chính sách và thủ tục theo yêu cầu của các luật liên bang, luật 

pháp liên bang sẽ được ưu tiên. 

BÀI 6 

ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT 

6.1 mục tiêu 

Quá trình đánh giá hiệu suất được thiết kế để cung cấp cho người giám sát và các nhân 

viên một cơ hội để thảo luận và ghi lại các hoạt động lập kế hoạch, kết quả phản hồi và 

hiệu suất. Giám sát và nhân viên sẽ thảo luận làm thế nào vị trí của nhân viên gắn với 

nhiệm vụ của trường cao đẳng và mục tiêu và yêu cầu công việc của chủ nhân. Vấn đề 

hiệu suất nên được đưa đến sự chú ý của người lao động tại thời điểm xảy ra để cung cấp 

cho nhân viên một cơ hội để giải quyết vấn đề. 

6.2 quá trình đánh giá 

A. nhân viên làm việc hiệu suất sẽ được đánh giá trong suốt thời gian tập sự, thử nghiệm 

dịch vụ và chuyển tiếp và tối thiểu hàng năm sau đó, tại một thời điểm cho phép 

các ứng dụng đầy đủ của quá trình. Giám sát sẽ gặp gỡ với nhân viên bắt đầu thời 

gian xem xét của họ để thảo luận về hiệu suất mong đợi. Nhân viên sẽ nhận được 

bản sao của hiệu suất mong đợi của họ cũng như các thông báo về bất kỳ sửa đổi 

nào được thực hiện trong thời gian xem xét. Thông báo viết thường sẽ được trao 

cho một nhân viên thử việc hoặc dùng thử dịch vụ có hiệu quả công việc được xác 

định là không đạt yêu cầu. Nếu thiếu dịch vụ thử việc hoặc xét xử là đáng kể, nhà 

tuyển dụng có thể tách rời nhân viên thử việc hoặc trở lại nhân viên thử nghiệm 

dịch vụ bất kỳ lúc nào. 

B. các nhà tuyển dụng sẽ sử dụng hiệu quả và phát triển kế hoạch (PDP) được phát triển 

bởi OFM/SHR. Một bản sao của việc đánh giá hiệu suất sẽ được cung cấp cho 

người lao động tại thời điểm xem xét. Các hình thức thực hiện đánh giá ban đầu, 

bao gồm cả ý kiến của nhân viên, sẽ được duy trì trong các nhân viên nhân sự tập 

tin. 

C. nếu một giám sát viên đã có ít hơn chín mươi (90) ngày để quan sát hiệu suất của nhân 

viên, nhân viên có thể yêu cầu một nhận xét chung với người giám sát trước đó 



(nếu vẫn còn làm việc với trường cao đẳng). Nếu người giám sát trước đó không 

còn làm việc với trường cao đẳng, các nhân viên có thể yêu cầu một tư vấn với 

người quản lý khác với kiến thức về hiệu suất của nhân viên. 

D. quy trình đánh giá hiệu suất có thể được buồn; Tuy nhiên, nội dung của việc thẩm 

định không phải là tùy thuộc vào các thủ tục khiếu nại trong 30 bài viết. 

E. đánh giá hiệu suất sẽ không được sử dụng để khởi xướng nhân viên hành động như 

chuyển tiếp, quảng cáo hoặc kỷ luật. 

6.3 đào tạo PDP 

Tập huấn về đánh giá hiệu suất sẽ được cung cấp để quản lý, giám sát và nhân viên. 

BÀI 7 

GIỜ LÀM VIỆC 

7.1 định nghĩa 

A. nhân viên toàn thời gian 

Nhân viên đã được lên kế hoạch làm việc bốn mươi (40) giờ mỗi tuần làm việc. 

Nhân viên hội đủ điều kiện làm thêm giờ sinh 

Nhân viên được bao phủ bởi làm thêm giờ quy định của nhà nước và pháp luật 

liên bang. 

 

 
  

C. thêm giờ miễn nhân viên 

Nhân viên không được làm thêm giờ quy định của nhà nước và pháp luật liên 

bang. 

D. nhân viên bán thời gian 

Nhân viên đã được lên kế hoạch để làm việc ít hơn bốn mươi (40) giờ mỗi tuần 

làm việc. 

E. lịch trình làm việc 

Workweeks và thay đổi công việc của các con số khác nhau giờ có thể được thiết 

lập bởi nhà tuyển dụng nhằm đáp ứng kinh doanh và nhu cầu dịch vụ khách hàng, 

miễn là lịch trình làm việc đáp ứng các luật pháp liên bang và tiểu bang. 

F. công việc thay đổi 

Giờ một nhân viên dự kiến sẽ làm việc mỗi ngày làm việc trong một tuần làm 

việc. 

G. ngày làm việc 

Một (1) trong bảy (7) liên tiếp, hai mươi bốn (24) giờ thời gian trong một tuần 

làm việc. 
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H. tuần làm việc 

Một thời gian thường xuyên lại xảy ra một trăm sáu mươi tám (168) giờ bao gồm 

bảy (7) thời gian liên tiếp hai mươi bốn (24) giờ. Workweeks cho nhân viên thông 

thường sẽ bắt đầu lúc 12:01 ngày chủ nhật và kết thúc lúc 12:00 nửa đêm sau thứ 

bảy hoặc nếu không được quyền cử hoặc người được chỉ định của họ. Nếu có sự 

thay đổi trong tuần làm việc của họ, nhân viên sẽ được trao văn thông báo của cơ 

quan cử hoặc người được chỉ định của. 

7.2 tên gọi của vị trí 

Theo các công bằng lao động tiêu chuẩn Act (FLSA) và pháp luật nhà nước, nhà tuyển 

dụng sẽ xác định xem một vị trí đủ điều kiện làm thêm giờ hoặc làm thêm giờ 

miễn. Nhân viên hội đủ điều kiện làm thêm giờ, làm thêm giờ miễn sẽ được thông báo về 

tình trạng của họ như vậy tại thời điểm của cuộc hẹn. Nếu có sự thay đổi trong tên gọi hội 

đủ điều kiện làm thêm giờ đối với vị trí của một nhân viên, nhà tuyển dụng sẽ cung cấp 

cho nhân viên với các thông báo viết về sự thay đổi một bản sao liên bang. 

7.3 thời gian bù giờ, đủ điều kiện vị trí-lịch trình 

Lịch trình làm việc thường xuyên A. 

Lịch trình làm việc thường xuyên cho người lao động làm thêm giờ, đủ điều kiện 

sẽ không là quá bốn mươi (40) giờ trong một tuần làm việc, với hai (2) ngày liên 

tiếp ra và bắt đầu và kết thúc thời gian được xác định bởi các yêu cầu của vị trí và 

nhà tuyển dụng. 

B. thay thế làm việc lịch 

Workweeks và thay đổi công việc của các con số khác nhau giờ có thể được thiết 

lập cho người lao động làm thêm giờ, đủ điều kiện nhà tuyển dụng nhằm đáp ứng 

kinh doanh và nhu cầu dịch vụ khách hàng, miễn là lịch trình thay thế công việc 

đáp ứng yêu cầu liên bang và tiểu bang. Trước khi giao việc nhân viên để lịch 

trình làm việc thay thế, chủ nhân sẽ tìm kiếm các tình nguyện viên với kỹ năng 

cần thiết và khả năng, người có đủ điều kiện để thực hiện các bài tập như 

vậy. Nếu nhiều hơn một (1) tình nguyện viên có kỹ năng cần thiết và khả năng và 

đủ điều kiện để thực hiện các bài tập như vậy, thâm niên sẽ là yếu tố quyết định 

trong việc chuyển nhượng. 

C. lịch tạm thời thay đổi 

Nhân viên workweeks và/hoặc lịch trình làm việc có thể được tạm thời thay đổi 

với thông báo trước từ nhà tuyển dụng. Một sự thay đổi tạm thời lịch trình là được 

định nghĩa như là một thay đổi kéo dài 21 (21) ngày hoặc ít hơn. Nhân viên hội đủ 

điều kiện làm thêm giờ sẽ nhận được bảy (7) ngày của văn bản thông báo của bất 

kỳ sự thay đổi lịch trình tạm thời. Ngày thông báo được đưa ra ở đây được coi là 

ngày đầu tiên của thông báo. 

Những thay đổi lịch trình vĩnh viễn mất 

Nhân viên workweeks và lịch trình làm việc có thể vĩnh viễn thay đổi với thông 

báo trước từ nhà tuyển dụng. Nhân viên hội đủ điều kiện làm thêm giờ sẽ nhận 

được mười bốn (14) lịch ngày văn bản thông báo thay đổi lịch trình vĩnh 

viễn. Ngày thông báo được đưa ra ở đây được coi là ngày đầu tiên của thông báo. 



E. trường hợp khẩn cấp lịch trình thay đổi 

Nhà tuyển dụng có thể điều chỉnh lịch tuần làm việc và làm việc của một nhân 

viên làm thêm giờ, đủ điều kiện mà không báo trước trong trường hợp khẩn cấp 

hoặc không lường trước nhu cầu hoạt động. Nhân viên bị ảnh hưởng bởi những 

thay đổi lịch trình khẩn cấp sẽ được phép de minimis thời gian để sắp xếp cần 

thiết. 

Những thay đổi nhân viên yêu cầu tiến độ F. 

Workweeks nhân viên hội đủ điều kiện làm thêm giờ và lịch trình làm việc có thể 

thay đổi theo yêu cầu của nhân viên và với sự đồng ý của chủ nhân, cung cấp đáp 

ứng được nhu cầu dịch vụ kinh doanh và khách hàng của chủ nhân và không có 

chi phí làm thêm giờ phải gánh chịu. 

G. Off-Duty cuộc gọi điện thoại 

Một nhân viên hội đủ điều kiện làm thêm giờ tắt nhiệm vụ sẽ được đền bù trong 

sáu (6) phút increments cho nhận được và/hoặc đáp ứng với việc gọi điện thoại có 

liên quan. 

7.4 thời kỳ đủ điều kiện làm thêm giờ chưa thanh toán bữa ăn 

Trong thời gian bữa ăn chưa thanh toán cho nhân viên làm việc nhiều hơn năm (5) liên 

tiếp giờ, nếu có tiêu đề sẽ là tối thiểu là ba mươi (30) tháng và sẽ được sắp xếp như gần 

giữa các công việc thay đổi có thể, tham gia vào tài khoản của nhà tuyển dụng làm việc 

yêu cầu và các mong muốn của nhân viên. Khi một nhân viên chưa thanh toán bữa ăn 

thời gian bị gián đoạn bởi nhiệm vụ công việc, các nhân viên sẽ được phép tiếp tục thời 

gian bữa ăn chưa thanh toán của họ sau bị gián đoạn, nếu có thể, để hoàn thành giai đoạn 

chưa thanh toán bữa ăn. Trong trường hợp nhân viên là không thể hoàn tất giai đoạn chưa 

thanh toán bữa ăn do hoạt động cần thiết, nhân viên sẽ được hưởng bồi thường thiệt hại, 

mà sẽ được tính dựa trên số giờ làm việc trong thời gian bữa ăn chưa thanh toán, thực 

tế. Trong thời gian bữa ăn có thể không được sử dụng cho Ủy hoặc khởi hành sớm từ thời 

gian làm việc và bữa ăn và phần còn lại sẽ không được kết hợp. 

7,5 bữa ăn chưa trả giờ làm thêm, đủ điều kiện thời gian bên ngoài ngày làm việc bình 

thường 

Người sử dụng lao động và công đoàn đồng ý rằng nhân viên ba (3) hoặc nhiều giờ làm 

việc lâu hơn một ngày làm việc bình thường sẽ được cho phép tại ít nhất một (1) ba mươi 

(30) phút ăn khoảng thời gian. 

7,6 đủ điều kiện làm thêm giờ trả tiền trong thời gian bữa ăn cho thẳng thay đổi lịch trình 

Người sử dụng lao động và công đoàn đồng ý khác nhau từ và thay thế cho các yêu cầu 

thời gian thanh toán bữa ăn của WAC 296-126-092. Nhân viên làm việc thẳng thay đổi sẽ 

không nhận được một khoảng thời gian thanh toán bữa ăn, nhưng sẽ được cho phép để ăn 

liên tục như thời gian cho phép trong quá trình thay đổi của họ trong khi còn làm nhiệm 

vụ. 

7.7 thời gian còn lại đủ điều kiện làm thêm giờ 

Nhân viên sẽ được phép nghỉ ngơi trong thời gian mười lăm (15) phút cho mỗi chuyển 

đổi (1/2) một nửa của bốn (4) hoặc nhiều giờ làm việc tại hoặc gần giữa của mỗi chuyển 
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đổi (1/2) một nửa của bốn (4) hoặc nhiều giờ, tham gia vào tài khoản của chủ nhân công 

việc yêu cầu và các mong muốn của nhân viên. Thời gian còn lại không yêu cầu cứu trợ 

từ nhiệm vụ. Nơi mà bản chất của công việc cho phép nhân viên để có thời gian liên tục 

còn lại tương đương với mười lăm (15) phút cho mỗi chuyển đổi (1/2) một nửa, phần còn 

lại theo lịch thời gian là không cần thiết. Thời gian còn lại không có thể được sử dụng 

cho Ủy hoặc khởi hành sớm từ thời gian làm việc và nghỉ ngơi và bữa ăn sẽ không được 

kết hợp. 

7.8 tăng ca, đủ điều kiện nhân viên-tích cực thời gian báo cáo 

Nhân viên hội đủ điều kiện làm thêm giờ sẽ báo cáo chính xác thời gian làm việc phù hợp 

với một thời gian tích cực báo cáo quá trình theo quyết định của mỗi chủ nhân. 

7.9 nhân viên làm thêm giờ miễn 

Nhân viên làm thêm giờ miễn không được bao phủ bởi pháp luật liên bang hay nhà nước 

ngoài giờ. Bồi thường dựa trên tiền đề của nhân viên làm thêm giờ miễn dự kiến sẽ làm 

việc nhiều giờ nếu cần thiết để cung cấp dịch vụ công cộng mà họ đã được cho 

thuê. Những nhân viên có trách nhiệm cho các sản phẩm công việc của họ, và đáp ứng 

mục tiêu của tổ chức mà họ làm việc. Nhà tuyển dụng chính sách cho tất cả các nhân viên 

làm thêm giờ miễn là như sau: 

A. các nhà tuyển dụng sẽ xác định sản phẩm, Dịch vụ và tiêu chuẩn mà phải được đáp 

ứng bởi các nhân viên làm thêm giờ miễn. 

B. thời gian thêm giờ miễn nhân viên dự kiến sẽ làm việc nhiều giờ nếu cần thiết để hoàn 

thành bài tập của họ hoặc phải thực hiện trách nhiệm của mình và phải đáp ứng 

với chỉ dẫn từ quản lý để hoàn thành nhiệm vụ công việc bởi thời hạn cụ 

thể. Nhân viên làm thêm giờ miễn dự kiến sẽ làm việc tối thiểu là bốn mươi (40) 

giờ trong một tuần làm việc và bán thời gian làm thêm giờ miễn nhân viên phải 

làm việc giờ tương ứng. Nhân viên làm thêm giờ miễn có thể được yêu cầu làm 

việc cụ thể giờ cung cấp dịch vụ, khi coi là cần thiết bởi nhà tuyển dụng. 

C. tiền lương trả cho người lao động làm thêm giờ miễn là các bồi thường đầy đủ cho tất 

cả các giờ làm việc. 

Mất thời gian bù giờ miễn nhân viên không có quyền để nhận được bất kỳ hình thức bồi 

thường làm thêm giờ, chính thức hoặc không chính thức. 

E. các cơ quan cử hoặc người được chỉ định của họ có thể chấp nhân viên làm thêm giờ 

miễn vắng với trả bất thường hoặc quá nhiều giờ làm việc, mà không tính phí để 

lại. 

F. nếu họ đưa ra thông báo trước và nhận được sự tranh đua của chủ nhân, nhân viên làm 

thêm giờ miễn có thể thay đổi giờ làm việc của họ. Nhân viên có trách nhiệm giữ 

quản lý apprised của lịch trình của họ và nơi ở của họ. 

G. chaáp thuaän tröôùc sử dụng lao động về việc sử dụng của thanh toán hoặc chưa thanh 

toán lại cho sự vắng mặt của hai (2) hoặc thêm giờ là cần thiết, ngoại trừ 

unanticipated ốm. 



BÀI 8 

LÀM THÊM GIỜ 

8.1 định nghĩa 

A. làm thêm giờ 

Thời gian bù giờ được định nghĩa là thời gian mà một nhân viên làm thêm giờ, đủ 

điều kiện hoạt động vượt quá bốn mươi (40) giờ mỗi tuần làm việc. 

B. thời gian bù giờ tỷ lệ 

Theo quy định áp dụng mức lương và giờ luật lệ, tỷ lệ thời gian bù giờ sẽ là một 

và một nửa (1-1/2) tỷ lệ thường xuyên của một nhân viên trả tiền. Lệ chi trả, 

thông thường sẽ không bao gồm bất kỳ loại trừ cho phép. 

C. công việc 

Cho các mục đích làm thêm giờ, làm việc là dành thời gian thực sự thực hiện các 

nhiệm vụ được giao ngoài thời gian trong đó một nhân viên được mieãn từ công 

việc cho ngày lễ, ốm, kỳ nghỉ hoặc thời gian đền bù. 

Mất công việc không bao gồm: 

1. chia sẻ lại; 

2. để lại mà không phải trả tiền; 

3. bổ sung khoản bồi thường cho thời gian làm việc trên một kỳ nghỉ; hoặc 

4. thời gian bồi thường như chế độ chờ, gọi lại hoặc bất kỳ hình phạt nào khác 

phải trả. 

Đủ điều kiện làm thêm giờ 8.2 và bồi thường thiệt hại 

Nhân viên hội đủ điều kiện làm thêm giờ được đủ điều kiện được bồi thường làm thêm 

giờ trong các trường hợp sau đây: 

A. nhân viên có sự chấp thuận trước và làm việc nhiều hơn bốn mươi (40) giờ trong một 

tuần làm việc sẽ được đền bù với mức tăng ca. 

B. một nhân viên tuần làm việc có là ít hơn bốn mươi (40) giờ sẽ được thanh toán tại của 

tỷ lệ thường xuyên phải trả tiền cho tất cả công việc thực hiện lên đến bốn mươi 

(40) giờ trong một tuần làm việc và thanh toán ở mức làm thêm giờ cho các công 

việc được ủy quyền của hơn bốn mươi (40) giờ trong một tuần làm việc. 

C. khi nhân viên làm việc trên một kỳ nghỉ theo quy định của tiểu mục 11.3 B. 

8.3 quy định chung 

A. các nhà tuyển dụng sẽ xác định cho dù công việc sẽ được thực hiện vào thời gian làm 

việc thường xuyên hoặc làm thêm giờ, số, kỹ năng và khả năng của người lao 

động cần thiết để thực hiện các công việc và thời gian thực hiện các công 

việc. Nhà tuyển dụng sẽ lần đầu tiên cố gắng để đáp ứng các yêu cầu tăng ca trên 

cơ sở tự nguyện với đủ điều kiện nhân viên hiện đang làm nhiệm vụ. Trong 
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trường hợp không có đủ nhân viên tình nguyện để làm việc, người quản lý có thể 

yêu cầu nhân viên làm việc thêm giờ. 

B. nếu một nhân viên đã không được làm thêm giờ mà họ đã đủ điều kiện, các nhân viên 

sẽ được cung cấp sẵn sàng làm thêm giờ vào cơ hội mà họ có đủ điều kiện. Trong 

trường hợp không có sẽ một nhân viên được bồi thường đối với giờ làm thêm 

không được làm việc. Sẽ có không có pyramiding làm thêm giờ. 

8.4 thời gian đền bù cho người lao động làm thêm giờ, đủ điều kiện 

A. thời gian đền bù đủ điều kiện 

Theo yêu cầu của nhân viên và sự đồng thuận của người quản lý, đền bù thời gian 

có thể kiếm được thay cho tiền mặt. Đền bù thời gian phải được cấp ở mức một và 

một nửa (1-1/2) giờ đền bù cho mỗi giờ thêm giờ làm việc. 

B. thời gian đền bù tối đa 

Nhân viên có thể tích tụ không có nhiều hơn một trăm sáu mươi (160) giờ đền bù. 

C. đền bù thời gian sử dụng 

Nhân viên phải sử dụng đền bù thời gian trước khi sử dụng để kỳ nghỉ, trừ khi 

điều này sẽ cho kết quả trong sự mất mát của họ để lại nghỉ hoặc nhân viên đang 

sử dụng kỳ nghỉ để lại cho bạo lực trong nước để lại. Đền bù thời gian phải được 

sử dụng và lên kế hoạch theo cách thức tương tự như để lại nghỉ, như trong Điều 

12, kỳ nghỉ đi. Nhân viên có thể sử dụng thời gian đền bù cho rời khỏi theo yêu 

cầu của nội địa bạo lực để lại đạo luật, RCW 49.76. Nhà tuyển dụng có thể lịch 

trình một nhân viên để sử dụng thời gian của họ đền bù với bảy (7) lịch ngày 

thông báo. 

Mất thời gian đền bù tiền ra 

Tất cả thời gian đền bù phải được sử dụng bởi 30 tháng 6 hàng năm. Nếu đền bù 

thời gian dư chưa lên lịch biểu để được sử dụng bởi các nhân viên của tháng tư 

mỗi năm, giám sát viên sẽ liên hệ với nhân viên xem lại lịch trình của họ. Thời 

gian đền bù của nhân viên cân bằng sẽ tiền mặt mỗi 30 ngày hoặc khi người lao 

động: 

1. lá nhà nước các dịch vụ vì bất kỳ lý do; 

2. chuyển đến một vị trí trong cơ sở giáo dục của họ với các nguồn tài trợ khác 

nhau; hoặc 

3. chuyển đến cơ quan nhà nước hoặc cơ sở giáo dục khác. 

ĐIỀU 9 

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN 

9.1 the sử dụng lao động và công đoàn nhận ra giá trị và lợi ích của giáo dục và đào tạo được 

thiết kế để tăng cường khả năng của một nhân viên thực hiện nhiệm vụ công việc của 

họ. Cơ hội phát triển và đào tạo nhân viên sẽ được cung cấp cho người lao động theo quy 

định hiện tại viện chính sách và các nguồn lực sẵn có. 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Article_12_Vacation
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Article_12_Vacation
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9.2 các nhà tuyển dụng sẽ tiếp tục cung cấp thời gian phát hành cho mỗi nhân viên để tham gia 

vào các hoạt động phát triển phù hợp với chính sách phát triển và đào tạo của nhà tuyển 

dụng và đào tạo. 

9.3 một nhân viên có thể giao tiếp của giáo dục và đào tạo phát triển kỹ năng mong muốn hàng 

năm thông qua quá trình PDP. 

9.4 một nhân viên mong muốn sử dụng học phí miễn phí sẽ được phép làm như vậy theo chính 

sách sử dụng lao động. Nhân viên muốn ghi danh vào các khóa học tại các cơ sở giáo dục 

cao học khác sẽ tuân theo các chính sách của các cơ sở giáo dục. 

9.5 các nhà tuyển dụng sẽ làm cho các nỗ lực hợp lý để lập kế hoạch sử dụng lao động yêu cầu 

đào tạo trong lịch trình làm việc thường xuyên của một nhân viên. Lượng khán giả tại 

nhà tuyển dụng yêu cầu đào tạo sẽ được coi là thời gian làm việc và nhà tuyển dụng sẽ 

phải trả các chi phí đăng ký. Du lịch kết hợp với đào tạo sẽ được thanh toán theo quy 

định áp dụng mức lương và giờ pháp luật và các văn phòng quản lý tài chính đi du lịch 

quy định. 

9.6 thỏa thuận đào tạo Thạc sĩ 

A. các chủ nhân và công đoàn đồng ý rằng đào tạo cho các nhà quản lý, giám sát và tặng 

stewards chịu trách nhiệm về quản lý hàng ngày của thỏa thuận này là quan 

trọng. Các công đoàn sẽ đào tạo hiện nay cửa hàng tiếp viên và nhà tuyển dụng sẽ 

cung cấp đào tạo để quản lý và giám sát về thỏa thuận này. 

B. The Union sẽ trình bày việc đào tạo cho hiện tại cửa hàng stewards trong mỗi đơn vị 

thương. Tặng stewards sẽ được phát hành với trả nhân dịp một (1) đến bốn (4) giờ 

tham dự huấn luyện. Ngoài ra, đoàn tiếp viên sẽ được phép lên đến ba mươi (30) 

tháng để đi du lịch thời gian đến và đi từ việc đào tạo, nếu cần thiết. Đào tạo và ba 

mươi (30) phút du lịch thời gian sẽ được được coi là thời gian làm việc trong 

những stewards tặng những người tham gia đào tạo trong thời gian thay đổi theo 

lịch trình công việc của họ. Nhà tuyển dụng có thể chấp nhận để phù hợp với phần 

39,8 cho thời gian bổ sung cho những stewards tặng những người tham gia đào 

tạo trong thời gian thay đổi theo lịch trình công việc của họ. Tặng stewards người 

tham dự huấn luyện trong giờ không làm việc của họ sẽ không được đền bù. Các 

bên sẽ đồng ý về ngày, giờ, số lượng và tên của các cửa hàng tiếp viên tham dự 

mỗi phiên làm việc. 

C. sau khi thỏa thuận lẫn nhau, người sử dụng lao động và công đoàn sẽ cung cấp phối 

hợp đào tạo về các quy định của hợp đồng cho các thành viên của đơn vị 

thương. Nhà tuyển dụng và liên minh nhận ra giá trị của hợp tác đào tạo và sẽ 

khuyến khích nó khi có thể. Mỗi bên có trách nhiệm đặt tên máy bay huấn luyện 

riêng của họ. 

9.7 nhân viên mới 

A. khi một trường cao đẳng/huyện đã thuê một nhân viên mới, nhà tuyển dụng sẽ cung 

cấp cho mỗi nhân viên mới một định hướng gói được cung cấp bởi các công đoàn. 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_39.8_Time_Off
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B. khi một định hướng chính thức, người trong nhóm được cung cấp, các trường đại học 

sẽ thông báo cho người đại diện nhân viên liên bang được giao trong ngày nó 

được lên kế hoạch và cho phép người đại diện công đoàn nhân viên mười lăm 

(15) phút trong định hướng để chia sẻ thông tin với thành viên liên quan đến các 

đơn vị thương. 

BÀI 10 

CẤP PHÉP VÀ CHỨNG NHẬN 

10.1 các nhà tuyển dụng sẽ tiếp tục thực tiễn hiện tại của nó liên quan đến giấy phép hành nghề 

và cấp giấy chứng nhận hoặc thực hiện theo phần 10.2, 10.3, 10.4, nào cung cấp các lợi 

ích lớn hơn cho nhân viên. 

10.2 điều kiện làm việc 

Khi giấy phép hoặc chứng chỉ được yêu cầu như một phần của bằng cấp cho một vị trí 

trước khi bổ nhiệm một nhân viên vào vị trí bị ảnh hưởng, các nhân viên sẽ chịu trách 

nhiệm về chi phí ban đầu của giấy phép và/hoặc cấp giấy chứng nhận. Sau đó, các nhân 

viên sẽ chịu trách nhiệm cho việc duy trì các giấy phép và/hoặc cấp giấy chứng nhận và 

cho tất cả các chi phí gia hạn. 

10.3 bên ngoài tổ chức yêu cầu 

Khi một thực thể bên ngoài, ví dụ như do nhà nước quy định hoặc địa phương pháp lệnh, 

yêu cầu cấp phép mới và/hoặc cấp giấy chứng nhận sau buổi hẹn của nhân viên vào vị trí 

bị ảnh hưởng, nhà tuyển dụng sẽ hoàn trả cho người lao động cho các chi phí ban đầu của 

giấy phép mới và/hoặc cấp giấy chứng nhận. Sau đó, các nhân viên sẽ chịu trách nhiệm 

cho việc duy trì các giấy phép và/hoặc cấp giấy chứng nhận và cho tất cả các chi phí gia 

hạn. 

10.4 nhà tuyển dụng tiện lợi 

Khi một giấy phép và/hoặc cấp giấy chứng nhận không theo yêu cầu của một tổ chức bên 

ngoài và sử dụng lao động, để thuận tiện của riêng mình, yêu cầu cấp phép mới và/hoặc 

cấp giấy chứng nhận sau buổi hẹn của nhân viên vào các vị trí bị ảnh hưởng, nhà tuyển 

dụng sẽ hoàn trả cho các nhân viên cho các chi phí ban đầu của giấy phép mới và/hoặc 

cấp giấy chứng nhận. Sau đó, nhà tuyển dụng sẽ tiếp tục phải trả tiền cho việc duy trì các 

giấy phép và/hoặc cấp giấy chứng nhận và cho tất cả các chi phí gia hạn. 

10,5 nhân viên sẽ thông báo của cơ quan cử hoặc người được chỉ định nếu công việc liên quan 

đến giấy phép của họ và/hoặc chứng chỉ đã hết hạn hoặc đã được hạn chế, thu hồi hoặc bị 

đình chỉ trong vòng hai mươi bốn (24) giờ hết hạn, hạn chế, việc thu hồi hoặc đình chỉ, 

hoặc trước khi được thay đổi theo lịch trình tiếp theo của họ, cho dù xảy ra lần đầu tiên. 

BÀI 11 

NGÀY LỄ 

11.1 ngày lễ được thanh toán 

Những ngày sau đây được thanh toán ngày lễ cho tất cả nhân viên hội đủ điều kiện phân 

loại: 



New Year's Day Ngày 1 tháng 1 

Sinh nhật Martin Luther King Jr Thứ ba thứ hai vào tháng Giêng 

Tổng thống ngày Thứ ba thứ hai trong tháng hai 

Memorial Day Lần thứ hai trong tháng 

Ngày độc lập Ngày 04 tháng 7 

Ngày lao động Thứ hai đầu tiên trong tháng chín 

Ngày cựu chiến binh Ngày 11 tháng 11 

Ngày Lễ Tạ ơn Thứ tư thứ năm trong tháng mười một 

Di sản người Mỹ bản xứ ngày Thứ sáu sau thứ tư thứ năm trong tháng 

mười một 

Ngày Giáng sinh Ngày 25 tháng 12 

Cá nhân kỳ nghỉ   

  

11.2 chấp của ngày Lễ 

Ban quản trị cho mỗi cơ sở giáo dục đại học có thể thiết lập lịch mà quan sát ngày nghỉ 

vào các ngày khác với những người được liệt kê. 

11.3 quy tắc Holiday 

Các quy tắc sau áp dụng cho các ngày lễ tất cả ngoại trừ các kỳ nghỉ cá nhân: 

A. nhân viên sẽ được trả tại một tỷ lệ thời gian thẳng ngay cả khi họ không làm việc. 

B. để bổ sung tiểu mục 11.3 A nhân viên sẽ được trả cho những giờ thực sự đã làm việc 

trên một kỳ nghỉ ở mức thời gian bù giờ. 

C. thường trực và thử việc nhân viên làm việc mười hai (12) tháng lịch hoặc nhóm cyclic 

năm vị trí nhân viên làm việc lịch trình đầy đủ hàng tháng trong suốt năm làm 

việc của họ sẽ nhận được kỳ nghỉ trả tiền nếu họ đã trong tình trạng phải trả tiền 

vào ngày thường xuyên, theo lịch trình làm việc của họ ngay trước kỳ nghỉ. 

Mất nhân viên cyclic năm dự kiến sẽ làm việc ít hơn hàng tháng đầy đủ lịch trình đủ điều 

kiện cho holiday bồi thường nếu họ làm việc hoặc đang trong tình trạng phải trả 

vào ngày làm việc thường xuyên theo lịch trình cuối cùng ngay trước kỳ 

nghỉ. Cyclic năm nhân viên sẽ được hưởng số lượng giờ được thanh toán trên một 

kỳ nghỉ trên cùng một cơ sở tỷ lệ của họ hẹn mang đến một cuộc hẹn toàn thời 

gian. 

E. vĩnh viễn, nhân viên thử việc sẽ nhận được trả tiền tương đương với sự thay đổi công 

việc của nhân viên vào các kỳ nghỉ. 

F. đối với hoạt động thuận tiện hoặc cần thiết, sử dụng lao động, với thông báo trước, có 

thể chuyển sang nhóm nhân viên từ một lịch trình làm việc thay thế một lịch trình 

làm việc thường xuyên trong tuần của một kỳ nghỉ. 

G. khi một kỳ nghỉ rơi vào ngày làm việc của nhân viên theo lịch trình, ngày đó sẽ coi là 

các kỳ nghỉ. 



H. khi một kỳ nghỉ rơi vào các nhân viên theo lịch trình ngày ra, họ sẽ nhận được một 

ngày Luân phiên. 

I. khi một kỳ nghỉ rơi vào thứ bảy, thứ sáu trước sẽ có kỳ nghỉ. Khi một kỳ nghỉ rơi vào 

một ngày Chủ Nhật, sau thứ hai sẽ là nghỉ. 

J. kỳ cho nhân viên ca đêm có lịch bắt đầu vào ngày một lịch và kết thúc vào ngày dương 

lịch tiếp theo sẽ được xác định bởi các tổ chức. Nó sẽ bắt đầu hoặc tại: 

1. bắt đầu ca đêm dự kiến bắt đầu kỳ nghỉ; hoặc 

2. sự khởi đầu của sự thay đổi đến trước kỳ nghỉ lịch. 

11,4 cá nhân ngày Lễ 

Một nhân viên có thể chọn một (1) ngày làm việc như là một kỳ nghỉ cá nhân mỗi năm 

nếu người lao động đã làm việc liên tục của tiểu bang Washington và/hoặc cơ sở giáo dục 

hơn bốn (4) tháng. 

A. một nhân viên được dự kiến sẽ làm việc ít hơn sáu (6) tháng liên tục trong một khoảng 

thời gian bao gồm hai (2) lịch năm sẽ nhận được chỉ một (1) cá nhân kỳ nghỉ 

trong thời gian này. 

B. các tổ chức sẽ phát hành các nhân viên từ các công việc trong ngày được chọn làm kỳ 

nghỉ cá nhân nếu: 

1. người lao động đã cho ít mười bốn (14) lịch ngày văn bản thông báo cho người 

quản lý. Tuy nhiên, người quản lý đã quyết định để cho phép một khoảng 

thời gian thông báo ngắn hơn. 

2. số lượng nhân viên chọn một ngày cụ thể tắt cho phép một tổ chức để tiếp tục 

công việc của mình một cách hiệu quả và không phải chịu thêm giờ. 

C. cá nhân ngày lễ có thể không được chuyển sang năm dương lịch tiếp theo trừ khi yêu 

cầu một nhân viên hội đủ điều kiện để có kỳ nghỉ cá nhân của họ đã được bị từ 

chối hoặc hủy bỏ. Nhân viên sẽ cố gắng lịch lại kỳ nghỉ cá nhân của họ trong sự 

cân bằng của năm dương lịch. Nếu họ không thể lịch lại trong ngày, nó sẽ được 

chuyển sang năm dương lịch tiếp theo. 

D. các tổ chức có thể áp dụng chính sách đủ điều kiện để xác định yêu cầu đó cho ngày 

đặc biệt này sẽ được cấp nếu tất cả yêu cầu không thể được cấp. 

E. cá nhân ngày lễ được theo tỷ lệ nhân viên toàn thời gian ít hơn. 

F. trả tiền cho kỳ nghỉ cá nhân của một nhân viên toàn thời gian là tương đương với sự 

thay đổi công việc ngày nghỉ được thực hiện. 

G. bộ hoặc một phần của một kỳ nghỉ cá nhân có thể được tặng cho các nhân viên khác 

được chia sẻ nghỉ được cung cấp tại RCW 41.04.665. Bất kỳ phần còn lại của một 
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kỳ nghỉ cá nhân phải được thực hiện như một (1) vắng mặt, không để vượt quá sự 

thay đổi công việc trong ngày của sự vắng mặt. 

H. bộ hoặc một phần của một kỳ nghỉ cá nhân có thể được sử dụng cho: 

1. sự chăm sóc của các thành viên gia đình theo yêu cầu của đạo luật chăm sóc gia 

đình, WAC 296-130; 

2. để lại theo yêu cầu của quân đội gia đình để lại đạo luật, RCW 49.77 và phù 

hợp với phần 19,13; hoặc 

3. để lại theo yêu cầu của nội địa bạo lực để lại đạo luật, RCW 49.76. 

Bất kỳ phần còn lại của một kỳ nghỉ cá nhân phải được thực hiện như một (1) 

vắng mặt, không để vượt quá sự thay đổi công việc trong ngày của sự vắng mặt. 

ĐIỀU 12 

KỲ NGHỈ PHÉP 

12,1 nhân viên sẽ giữ lại và mang về phía trước bất kỳ nghỉ kỳ nghỉ hội đủ điều kiện và không sử 

dụng được tích luỹ trước ngày có hiệu lực của thỏa thuận này. 

12.2 khoản tín dụng để lại vacation 

Nhân viên toàn thời gian và bán thời gian sẽ được ghi có kỳ nghỉ để tích luỹ hàng tháng, 

theo lịch biểu tỷ lệ và kỳ nghỉ để accrual dưới đây. 

12.3 vacation Leave Accrual 

Nhân viên sẽ tích luỹ để lại nghỉ theo lịch trình tốc độ dưới đây theo các điều kiện sau 

đây: 

A. nhân viên làm việc ít hơn so với lịch trình toàn thời gian sẽ tích luỹ nghỉ lại trên cùng 

một cơ sở tỷ lệ của họ hẹn mang đến một cuộc hẹn đầy đủ thời gian. 

B. dự kiến giai đoạn của nhóm cyclic năm vị trí để lại mà không phải trả tiền sẽ không 

được khấu trừ cho mục đích tính toán tỷ lệ nghỉ lại accrual cyclic nhân viên. 

C. vacation để lại sẽ không tích luỹ trong quá trình rời khỏi mà không cần phải trả tiền 

nào vượt quá mười (10) ngày làm việc trong bất kỳ tháng theo lịch, cũng như sẽ 

tín dụng được cấp đối với tỷ lệ nghỉ lại accrual ngoại trừ trong quân sự để lại mà 

không phải trả tiền. 

D. vacation để tích lũy cho lịch tháng trước sẽ được ghi và có sẵn để sử dụng nhân viên 

đầu tiên trong tháng tiếp theo. 

E. việc làm ở các vị trí không tích lũy lại không được ghi nhận cho việc làm nhà nước 

liên tục hoặc tất cả. 

12.4 lịch trình tỷ lệ Accrual vacation để lại 
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Năm đầy đủ của dịch vụ Giờ trong một năm 

Trong năm đầu tiên và lần thứ hai hiện nay làm 

việc liên tục 

Một trăm mười hai (112) 

Trong năm thứ ba của việc làm liên tục hiện 

nay 

  

Một trăm hai mươi (120) 

Trong năm thứ tư của hiện tại làm việc liên tục Một trăm hai mươi tám 

(128) 

Trong năm thứ 5 và thứ 6 của tổng số việc làm   

Một trăm ba mươi sáu (136) 

Thứ bảy, thứ tám, và năm thứ chín của tổng số 

việc làm 

Một trăm bốn mươi bốn 

(144) 

Trong năm thứ mười, thứ 11, 12, 13 và 14 của 

tổng số việc làm 

Một trăm sáu mươi (160) 

Trong năm thứ 15, 16, 17, 18 và 19 của tổng số 

việc làm 

Một trăm bảy mươi sáu 

(176) 

Trong thời gian hai mươi, hai mươi-đầu tiên, 

hai mươi hai, hai mươi thứ ba và thứ tư hai 

mươi năm của tổng số việc làm 

Một trăm chín mươi hai 

(192) 

Năm đầy đủ của dịch vụ Giờ trong một năm 

Trong năm thứ 25 trong tổng số việc làm và 

sau đó 

Hai trăm (200) 

  

  

12,5 kỳ nghỉ lập kế hoạch cho các hoạt động 24/7 

Kỳ nghỉ yêu cầu sẽ được xem xét trên một đầu tiên đến, lần đầu tiên phục vụ cơ 

sở. Trong trường hợp đó hai (2) hoặc nhiều nhân viên yêu cầu cùng kỳ nghỉ, giám sát 

viên có thể giới hạn số lượng người có thể có kỳ nghỉ lại tại một thời gian do nhu cầu 

kinh doanh và làm việc yêu cầu. 

12.6 lập kế hoạch cho tất cả nhân viên vacation 

A. nghỉ phép sẽ được tính theo số lượng thực sự được sử dụng bởi các nhân viên. 

B. khi xem xét yêu cầu cho các kỳ nghỉ lại, nhà tuyển dụng sẽ đưa vào tài khoản những 

ham muốn của nhân viên, nhưng có thể yêu cầu để lại được thực hiện tại một thời 

điểm thuận lợi để nhà tuyển dụng. Nhà tuyển dụng có thể chỉ định đen-out giai 

đoạn nhu cầu hoạt động địa chỉ với thông báo trước. Nhà tuyển dụng có thể chấp 

nhận yêu cầu nghỉ trong khoảng thời gian đen ra trên một cơ sở của trường hợp. 

C. nhân viên sẽ không yêu cầu hoặc được cho phép để có kỳ nghỉ theo lịch trình để lại 

nếu họ sẽ không có kỳ nghỉ đủ để lại để trang trải sự vắng mặt tại thời điểm để lại 

sẽ bắt đầu. 

Mất rời khỏi kỳ nghỉ sẽ được chấp thuận hoặc từ chối trong vòng mười (10) ngày yêu 

cầu. Nếu để lại bị từ chối, một lý do sẽ được cung cấp bằng văn bản. 



12,7 chăm sóc gia đình Để lại 

Nhân viên có thể sử dụng kỳ nghỉ để chăm sóc của các thành viên gia đình theo yêu cầu 

của đạo luật chăm sóc gia đình, WAC 296-130. 

12.8 quân để lại gia đình 

Nhân viên có thể sử dụng để lại nghỉ cho phép theo yêu cầu của quân đội gia đình để lại 

đạo luật, RCW 49.77 và phù hợp với phần 19,13. 

12.9 để lại bạo lực 

Nhân viên có thể sử dụng để lại nghỉ cho phép theo yêu cầu của nội địa bạo lực để lại đạo 

luật, RCW 49.76. 

12,10 sử dụng nghỉ lại cho các mục đích Sick Leave 

Nhà tuyển dụng có thể cho phép một nhân viên đã sử dụng tất cả các của ốm để sử dụng 

kỳ nghỉ nghỉ ốm đích được cung cấp trong tiểu mục 13.2 A. Một nhân viên đã sử dụng tất 

cả các của ốm có thể sử dụng để lại nghỉ ốm đích được cung cấp trong tiểu mục 13.2 B-

H. 

12.11 khẩn cấp chăm sóc trẻ em 

Nhân viên có thể sử dụng kỳ nghỉ để lại cho trường hợp khẩn cấp chăm sóc trẻ em sau 

khi nhân viên đã cạn kiệt tất cả thời gian tích luỹ đền bù. Sử dụng kỳ nghỉ phép và sick 

leave cho trường hợp khẩn cấp chăm sóc trẻ em được giới hạn để kết hợp tối đa là bốn (4) 

ngày mỗi năm dương lịch. 

12.12 hủy bỏ vacation 

A. nhà tuyển dụng nên bắt buộc phải hủy bỏ kỳ nghỉ theo lịch trình để lại vì một tình 

huống khẩn cấp hoặc nhu cầu kinh doanh đặc biệt, nhân viên bị ảnh hưởng có thể 

chọn mới nghỉ phép từ ngày có sẵn. Trong trường hợp người lao động bị ảnh 

hưởng đã phát sinh chi phí không hoàn lại, xuất túi, kỳ nghỉ, các nhân viên có thể 

được hoàn trả bởi chủ nhân. 

B. trong những trường hợp mà một nhân viên sẽ không có kỳ nghỉ đủ để lại để trang trải 

các sự vắng mặt tại thời điểm nó được lên kế hoạch để bắt đầu, nhà tuyển dụng có 

thể hủy bỏ kỳ nghỉ được phê duyệt hoặc ủy quyền cho để lại mà không phải trả 

tiền. Nên chủ nhân hủy các kỳ nghỉ lại do không đủ nghỉ lại, nhân viên bị ảnh 

hưởng sẽ không được hoàn trả cho bất kỳ chi phí kỳ nghỉ. 

12,13 nghỉ lại tối đa 

Nhân viên có thể tích lũy tối đa kỳ nghỉ cân bằng phải vượt quá hai trăm bốn mươi (240) 

giờ. Tuy nhiên, có những hai (2) trường hợp ngoại lệ cho phép nghỉ phép để tích lũy trên 

tối đa: 

A. nếu một nhân viên yêu cầu nghỉ lại bị từ chối bởi nhà tuyển dụng, và nhân viên gần tối 

đa để kỳ nghỉ, cơ sở giáo dục sẽ cấp một phần mở rộng cho mỗi tháng cơ sở giáo 

dục phải hoãn yêu cầu của nhân viên cho nghỉ lại. 

B. một nhân viên cũng có thể tích lũy ngày nghỉ để lại vượt quá hai trăm bốn mươi (240) 

giờ miễn là các nhân viên sử dụng dư thừa trước ngày kỷ niệm của họ. Bất kỳ để 
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vượt quá tối đa mà không phải trả chậm accrual của nó trước khi nó như được mô 

tả sẽ bị mất vào ngày kỷ niệm của nhân viên. 

12.14 tách 

Bất kỳ nhân viên, những người đã được làm việc cho tối thiểu là sáu (6) tháng liên tục sẽ 

được hưởng khoản thanh toán cho kỳ nghỉ để lại các khoản tín dụng khi họ: 

A. từ chức với thông báo đầy đủ, 

B. nghỉ hưu, 

C. được đặt ra, hoặc 

Mất được chấm dứt bởi nhà tuyển dụng. 

Ngoài ra, các bất động sản của một nhân viên vừa qua đời sẽ được hưởng để thanh toán 

cho các khoản tín dụng để kỳ nghỉ. 

BÀI 13 

SICK LEAVE 

13.1 Accrual Sick Leave 

Nhân viên sẽ tích luỹ tám (8) giờ bệnh để lại mỗi tháng theo các điều kiện sau đây: 

A. nhân viên làm việc ít hơn so với một lịch trình toàn thời gian sẽ tích luỹ ốm tín dụng 

trên cơ sở tỷ lệ cùng một lịch trình làm việc của họ mang một lịch trình toàn thời 

gian. 

B. ốm tín dụng sẽ không tích luỹ trong quá trình rời khỏi mà không cần phải trả tiền nào 

vượt quá mười (10) ngày làm việc trong một tháng theo lịch. 

C. ốm tích lũy cho lịch tháng trước sẽ được ghi và có sẵn để sử dụng nhân viên đầu tiên 

trong tháng tiếp theo. 

13.2 sử dụng Sick Leave 

Ốm có thể được sử dụng cho: 

A. một cá nhân bị bệnh, tổn thương hoặc y tế người Khuyết tật có thể ngăn chặn nhân 

viên từ thực hiện các công việc của họ, hoặc cá nhân các cuộc hẹn y tế hoặc Nha 

khoa. 

B. chăm sóc thành viên gia đình theo yêu cầu của các nhà nước quan tâm đạo luật gia 

đình, WAC 296-130. 

C. một cái chết của bất cứ người thân mà đòi hỏi của nhân viên đã không có mặt tại nơi 

làm việc. Thân nhân được định nghĩa cho mục đích này là người phối ngẫu, đối 

tác trong nước, quan trọng khác, Pháp lý phường, con trai, con gái, cháu, great-

grandchild, nuôi dưỡng trẻ em, con rể, con dâu, ông bà, ông bà lớn, cha mẹ, anh 
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trai, em gái, cô, dì, chú, cháu gái, cháu, em họ, anh rể, chị dâu và người thân 

tương ứng của người phối ngẫu, đối tác trong nước hoặc quan trọng khác của 

nhân viên. 

D. chăm sóc trẻ em trường hợp khẩn cấp sau khi người lao động đã hết tất cả các thời 

gian đền bù tích luỹ của họ. Sử dụng ốm và nghỉ lại cho trường hợp khẩn cấp 

chăm sóc trẻ em được giới hạn tối đa là kết hợp của bốn (4) ngày mỗi năm dương 

lịch. 

E. để chăm sóc cho trẻ em dưới tuổi mười tám (18) với một điều kiện y tế đòi hỏi phải 

điều trị hoặc giám sát, hoặc để sắp xếp cho việc chăm sóc mở rộng. 

F. đối với thành viên gia đình y tế, Nha khoa hay quang cuộc hẹn khi sự hiện diện của 

các nhân viên là cần thiết, nếu sắp xếp trước với nhà tuyển dụng. 

G. lại cho quân đội gia đình rời khỏi hành động theo yêu cầu của RCW 49.77 và phù hợp 

với phần 19,13. 

H. lại cho bạo lực trong nước để hành động theo yêu cầu của RCW 49.76. 

13,3 sử dụng đền bù thời gian hoặc nghỉ lại cho các mục đích Sick Leave 

Nhà tuyển dụng có thể cho phép một nhân viên đã sử dụng tất cả các của ốm để sử dụng 

đền bù lại thời gian hoặc nghỉ ốm đích. 

13.4 phục hồi của kỳ nghỉ phép 

Trong trường hợp bị thương hoặc trở thành bệnh khi tại một trong những kỳ nghỉ lại một 

nhân viên, nhân viên có thể nộp một yêu cầu để sử dụng ốm và có số lượng tương đương 

kỳ nghỉ để phục hồi. Người quản lý có thể yêu cầu một giấy chứng nhận y tế văn. 

13,5 ốm báo cáo và xác minh 

A. một nhân viên phải thông báo ngay cho giám sát của họ vào ngày đầu tiên của ốm và 

mỗi ngày sau đó, trừ khi có thoả thuận làm khác. Nếu nhân viên là ở một vị trí nơi 

mà một sự thay thế cứu trợ là cần thiết nếu họ không có mặt, họ sẽ thông báo cho 

người quản lý ít nhất hai (2) giờ trước khi thời gian theo lịch trình để báo cáo để 

làm việc (không tính lại đưa cho trường hợp khẩn cấp theo quy định trong 

nước Bạo lực để hành động). 

B. các nhà tuyển dụng có thể yêu cầu một giấy chứng nhận y tế viết cho bất kỳ sự vắng 

mặt ốm giải thích bản chất của bệnh tật hoặc vắng mặt trong trường hợp mà nhà 

tuyển dụng nghi ngờ một sự vi phạm ốm. Khi một giấy chứng nhận y tế là cần 

thiết, chủ nhân sẽ nêu rõ lý do cho sự nghi ngờ của lạm dụng ốm. Nhà tuyển dụng 

sẽ không yêu cầu xác nhận y tế liên tục lâu hơn sáu (6) tháng là kết quả của việc 

lạm dụng suspecting sử dụng lao động. Giấy chứng nhận y tế yêu cầu sẽ cung cấp 

bởi các nhân viên văn phòng tài nguyên con người vào ngày người lao động trở 

lại làm việc. 

C. nhân viên quay trở lại làm việc sau khi bất kỳ bệnh để lại vắng mặt có thể được yêu 

cầu để cung cấp cho văn phòng tài nguyên con người văn chứng nhận từ nhà cung 
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cấp chăm sóc sức khỏe nhân viên là có thể trở lại làm việc và thực hiện các chức 

năng cần thiết của công việc với hoặc không có chỗ ở hợp lý. 

13.6 tiền mặt hàng năm ốm ra 

Mỗi ngày, một nhân viên có đủ điều kiện để nhận được tiền mặt trên một một (1) giờ cho 

cơ sở bốn (4) tháng chín mươi sáu (96) giờ hoặc ít hơn của bệnh tích luỹ để lại, nếu: 

A. số dư ốm lúc kết thúc năm dương lịch trước vượt quá bốn trăm tám mươi (480) giờ; 

B. những giờ chuyển đổi ốm không giảm của năm dương lịch trước ốm sự cân bằng bên 

dưới bốn trăm tám mươi (480) giờ; và 

C. các nhân viên thông báo cho biên chế văn phòng của họ bởi 31 tháng 1 rằng họ muốn 

chuyển đổi ốm giờ giành được trong năm dương lịch trước đó, trừ bất kỳ giờ ốm 

được sử dụng trong các năm trước, để rút tiền trong KS. 

Tất cả đã được chuyển đổi giờ sẽ được khấu trừ từ số dư ốm của nhân viên. 

13.7 tiền mặt ốm tách ra 

Tại thời điểm nghỉ hưu từ trạng thái dịch vụ hoặc qua đời, các nhân viên bất động sản 

hoặc một nhân viên hội đủ điều kiện sẽ nhận được tiền mặt cho họ cân bằng compensable 

ốm trên một (1) giờ cho bốn (4) giờ cơ sở. Cho các mục đích của phần này, quỹ hưu trí sẽ 

không bao gồm "giao cho ra khỏi Dịch vụ" nhân viên để lại tiền trên tiền gửi với hệ thống 

hưu trí. 

13.8 reemployment 

Cựu nhân viên những người tái sử dụng trong vòng năm (5) năm rời khỏi Dịch vụ nhà 

nước sẽ được cấp tín chỉ ốm không sử dụng tất cả họ đã có lúc chia ly. 

BÀI 14 

CHIA SẺ LẠI 

14,1 chia sẻ lại 

Mục đích của rời khỏi chương trình chia sẻ là để cho phép các nhân viên nhà nước, 

không mất chi phí tăng lên đáng kể cho nhà nước cho việc cung cấp để lại, để đến với sự 

trợ giúp của một nhà nước nhân viên đã được gọi là để phục vụ trong các lực lượng đồng 

phục, người đáp ứng với một tiểu bang khẩn cấp bất cứ nơi nào trong Hoa Kỳ tuyên bố 

của Liên bang hay bất kỳ chính phủ tiểu bang, những người là nạn nhân của bạo lực, xâm 

hại tình dục, hoặc theo đuổi, hoặc những người đang đau khổ từ hoặc có một thành viên 

tương đối hoặc hộ gia đình đau khổ từ một bất thường hoặc nghiêm trọng bệnh tật, tổn 

thương, suy, hoặc tình trạng thể chất hoặc tâm thần mà đã gây ra hoặc có khả năng gây ra 

các nhân viên để đi lại mà không phải trả tiền hoặc chấm dứt việc làm của họ. Đối với 

mục đích rời khỏi chương trình chia sẻ, định nghĩa sau đây áp dụng: 

A. "Bạo lực" có nghĩa là thiệt hại vật chất, tổn thương cơ thể, tấn công, hoặc infliction sợ 

gây tổn hại sắp xảy ra của vật lý, chấn thương cơ thể hoặc tấn công, giữa gia đình 

hoặc các thành viên hộ gia đình như quy định trong RCW 26.50.010; tấn công 
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tình dục một gia đình, bởi gia đình khác trong gia đình hoặc người trong gia 

đình; hoặc theo đuổi theo quy định tại RCW 9A.46.110 của một gia đình hay 

người trong gia đình của một gia đình hay người trong gia đình. 

B. "nhân viên" có nghĩa là bất kỳ nhân viên nào ai có quyền để tích luỹ ốm hoặc nghỉ lại 

và cho người mà chính xác để ghi được duy trì. 

C. "Của nhân viên tương đối" thông thường sẽ được giới hạn đối với người phối ngẫu của 

nhân viên, nhà nước đã đăng ký đối tác trong nước theo quy định của RCWs 

26.60.020 và 26.60.030, trẻ em, ghẻ, cháu, great-cháu, ông bà, Tuyệt vời ông bà 

hay cha mẹ. 

D. "Các thành viên hộ gia đình" được định nghĩa là người cư trú trong nhà cùng những 

người có nhiệm vụ đối ứng và/hoặc cung cấp tài chính hỗ trợ cho nhau. Thuật ngữ 

này sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn để, nuôi dưỡng trẻ em và các phường quy 

phạm pháp luật. Thuật ngữ không bao gồm những người chia sẻ cùng một nhà 

chung khi phong cách sống chủ yếu đó là một ký túc xá hoặc thị trấn. 

E. "Dịch vụ trong các lực lượng đồng" có nghĩa là hiệu suất của các nhiệm vụ trên cơ sở 

tự nguyện hoặc không tự nguyện trong một dịch vụ mặc đồng phục theo cơ quan 

có thẩm quyền và bao gồm các hoạt động thường trực, các nhiệm vụ hoạt động 

cho nhiệm vụ hoạt động đào tạo, ban đầu nhiệm vụ đào tạo, hoạt động đào 

tạo, toàn thời gian làm nhiệm vụ vệ binh quốc gia bao gồm các tiểu bang đã ra 

lệnh hoạt động, và một khoảng thời gian mà một người là vắng mặt từ một vị trí 

việc làm với mục đích xét nghiệm để xác định tập thể dục của người để thực hiện 

bất kỳ nhiệm vụ nào như vậy. 

F. "Nghiêm trọng" hoặc "bất thường" tình trạng được định nghĩa là nghiêm trọng hoặc 

cực và/hoặc đe dọa cuộc sống. 

G. "Cưỡng hiếp" có ý nghĩa tương tự như trong RCW 70.125.030. 

H. "Theo dõi" có ý nghĩa tương tự như trong RCW 9A.46.110. 

I. "mặc đồng phục và các dịch vụ" có nghĩa là các lực lượng vũ trang, lục quân vệ binh 

quốc gia và vệ binh quốc gia của bất kỳ tiểu bang, lãnh thổ, khối thịnh vượng 

chung, sở hữu hoặc huyện khi tham gia vào các hoạt động thường trực để đào tạo, 

các nhiệm vụ không hoạt động đào tạo, toàn thời gian làm nhiệm vụ bảo vệ quốc 

gia, hoặc trạng thái hoạt động, đoàn Ủy nhiệm của các dịch vụ y tế công cộng, 

tuần duyên Hoa Kỳ và bất kỳ loại nào khác của những người được chỉ định bởi 

Tổng thống Hoa Kỳ vào thời gian của chiến tranh hoặc trường hợp khẩn cấp quốc 

gia. 

J. "Nạn nhân" có nghĩa là người đó bạo cưỡng hiếp, hoặc theo đuổi đã được cam kết 

chống lại theo quy định tại điều này. 

14.2 chia sẻ để nhận được 
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A. các nhà tuyển dụng có thể cho phép nhân viên để nhận được chia sẻ để lại nếu người 

lao động đáp ứng bất kỳ của các tiêu chí sau: 

1. người lao động bị bệnh, hoặc có một thành viên tương đối hoặc hộ gia đình đau 

khổ từ bệnh tật, chấn thương, suy yếu hoặc điều kiện thể chất hoặc tâm 

thần mà là một tính chất bất thường hoặc nghiêm trọng; 

2. người lao động đã được gọi là để phục vụ trong các lực lượng đồng phục; 

3. một tình trạng khẩn cấp đã được tuyên bố bất cứ nơi nào trong nước Mỹ của 

Liên bang hay bất kỳ chính phủ tiểu bang và nhân viên có những kỹ năng 

cần thiết để hỗ trợ ứng phó với trường hợp cấp cứu hoặc hậu quả của nó 

và các tình nguyện viên dịch vụ của họ để hoặc là một cơ quan chính 

phủ cơ quan hoặc một tổ chức phi lợi nhuận tham gia vào các cứu trợ nhân 

đạo trong khu vực bị tàn phá, và các cơ quan chính phủ hoặc phi lợi nhuận 

tổ chức chấp nhận của nhân viên cung cấp các dịch vụ tự nguyện. hoặc 

4. các nhân viên là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục, hoặc theo đuổi. 

B. bệnh tật, chấn thương, suy, điều kiện, các cuộc gọi đến dịch vụ, Dịch vụ khẩn cấp tình 

nguyện, hoặc các hậu quả của bạo lực, xâm hại tình dục, hoặc theo dõi hoặc của 

cha mẹ và/hoặc mang thai người Khuyết tật đã gây ra, hoặc có khả năng gây ra, 

các nhân viên phải: 

1. đi nghỉ mà không có tình trạng trả tiền; hoặc 

2. chấm dứt việc làm nhà nước. 

C. các nhân viên vắng mặt và sử dụng chung để lại hợp lý. 

D. các nhân viên đã cạn kiệt hoặc một thời gian ngắn sẽ làm suy giảm của họ: 

1. nghỉ lại, ốm và kỳ nghỉ cá nhân nếu người lao động đủ điều kiện theo tiểu mục 

14.2 A.1; hoặc 

2. kỳ nghỉ để lại và trả tiền quân sự để lại được cho phép theo RCW 38.40.060, 

nếu người lao động đủ điều kiện theo tiểu mục 14.2 A.2; hoặc 

3. nghỉ để lại và nghỉ cá nhân nếu người lao động đủ điều kiện theo phần phụ 14.2 

A.3, A.4 14,2; hoặc 

E. nhân viên đã abided theo các quy tắc của chủ nhân về: 

1. ốm sử dụng nếu người lao động đủ điều kiện theo Subsections14.2 A.1 và 14,2 

A.4; hoặc 

2. quân đội để nếu người lao động đủ điều kiện theo phần phụ 14.2 A.2. 
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F. nếu bị thương tích hay bệnh tật liên quan đến công việc và nhân viên siêng năng đã 

đuổi theo và được tìm thấy là không đủ điều kiện cho các lợi ích theo RCW 

51.32, và nếu người lao động đủ điều kiện theo tiểu mục 14,2 A.1. 

14.3 chia sẻ để lại sử dụng 

A. các nhà tuyển dụng sẽ xác định số tiền để lại, nếu có, mà một nhân viên có thể nhận 

được. Tuy nhiên, một nhân viên sẽ không nhận được nhiều hơn năm trăm hai 

mươi hai (522) ngày kể từ ngày được chia sẻ để lại, ngoại trừ rằng, chủ nhân có 

thể ủy quyền cho phép vượt quá năm trăm hai mươi hai (522) ngày trong trường 

hợp bất thường cho một nhân viên đủ điều kiện cho các chương trình bởi vì họ 

đang đau khổ từ một bệnh, tổn thương, suy yếu hoặc điều kiện thể chất hoặc tâm 

thần mà là một tính chất bất thường hoặc nghiêm trọng. 

B. các nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu người lao động để nộp, trước khi chấp thuận hoặc 

không chấp thuận: 

1. giấy chứng nhận y tế từ một bác sĩ được cấp phép hoặc bác sĩ Chăm sóc sức 

khỏe để xác minh sự vắng mặt của nhân viên yêu cầu, các mô tả về vấn đề 

y tế, và ngày dự tính quay trở lại làm việc tình trạng chia sẻ nghỉ dưới 

Subsection 14.2 A.1; 

2. một bản sao của các đơn đặt hàng quân sự để xác minh sự vắng mặt của nhân 

viên yêu cầu chia sẻ nghỉ dưới Subsection 14.2 A.2; 

3. bằng chứng về sự chấp nhận của một nhân viên cung cấp tình nguyện cho một 

cơ quan chính phủ hoặc một tổ chức phi lợi nhuận trong một nhà nước 

tuyên bố của khẩn cấp cho chia sẻ lại dưới Subsection 14.2 A.3; hoặc 

5. xác nhận về tình trạng của nhân viên như là một nạn nhân của bạo lực, xâm hại 

tình dục hoặc theo đuổi cho chia sẻ lại dưới Subsection 14.2 A.4. 

C. các nhà tuyển dụng nên xem xét các phương pháp có sức chứa nhu cầu của nhân viên 

như sửa đổi nhiệm vụ, lần giờ, thời gian flex hoặc các bài tập đặc biệt thay cho sử 

dụng chung để lại. 

Mất để lại có thể được chuyển giao từ các nhân viên của một (1) đại học cộng đồng quận 

cho một nhân viên của cùng một trường đại học cộng đồng quận, hoặc với sự 

chấp thuận của thủ trưởng của cả cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học, 

khu học chánh hoặc dịch vụ giáo dục Các huyện, một nhân viên của một nhà nước 

cơ quan, tổ chức giáo dục, trường học hoặc dịch vụ giáo dục huyện. 

E. Vacation, bệnh để lại, hoặc tất cả hay một phần của một kỳ nghỉ cá nhân đã chuyển từ 

một nhân viên cách tặng sẽ được sử dụng chỉ duy nhất cho mục đích đã nêu trong 

bài viết này. 

F. các nhân viên tiếp nhận sẽ được thanh toán của tỷ lệ thường xuyên phải trả tiền; do đó, 

giá trị của một (1) giờ được chia sẻ để lại có thể bao gồm nhiều hơn hoặc ít hơn 

một (1) giờ tiền lương của người nhận. 
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G. các nhà tuyển dụng sẽ trả lời bằng văn bản yêu cầu được chia sẻ để lại trong vòng 

mười bốn (14) ngày nhận được yêu cầu hoàn thành đúng cách. 

14.4 để lại tài trợ 

Một nhân viên có thể tặng kỳ nghỉ, ốm hoặc cá nhân kỳ nghỉ đến một nhân viên cho các 

mục đích của phép chia sẻ các chương trình theo các điều kiện sau đây: 

A. các chủ lao động chấp thuận yêu cầu của nhân viên để tặng một số tiền của các kỳ 

nghỉ đến một nhân viên có thẩm quyền để nhận được chia sẻ để lại; và 

1. nhân viên toàn thời gian yêu cầu để tặng lại sẽ không gây ra của họ cân bằng kỳ 

nghỉ rơi dưới đây tám mươi (80) giờ. Cho nhân viên bán thời gian, yêu cầu 

đối với số dư vacation sẽ được prorated; và 

2. nhân viên không có thể đóng góp để lại dư thừa kỳ nghỉ họ sẽ không thể đi do 

một ngày kỷ niệm tiếp cận, trừ khi yêu cầu một nhân viên nghỉ lại đã bị từ 

chối và nghỉ lại được trả chậm. 

B. các hãng chấp thuận yêu cầu của nhân viên để tặng một số tiền ốm để nhân viên có 

thẩm quyền để nhận được chia sẻ để lại. Yêu cầu của nhân viên để tặng ốm sẽ 

không gây ra của họ cân bằng ốm rơi dưới một trăm bảy mươi sáu (176) giờ sau 

khi chuyển giao. 

C. các hãng chấp thuận yêu cầu của nhân viên để tặng tất cả hoặc một phần của kỳ nghỉ 

cá nhân của họ với một nhân viên có thẩm quyền để nhận được chia sẻ để lại. 

1. đó là phần của một kỳ nghỉ cá nhân đó tích luỹ, tặng như chia sẻ để lại, và sau 

đó quay trở về trong năm dương lịch tương tự cách tặng nhân viên, có thể 

được thực hiện bằng cách tặng nhân viên. 

2. nhân viên sẽ được phép chia tách các cá nhân kỳ nghỉ chỉ khi quyên góp một 

phần của kỳ nghỉ cá nhân cho chương trình chia sẻ lại. 

D. không có nhân viên có thể được đe dọa, đe dọa hoặc ép vào quyên góp để lại cho các 

mục đích của chương trình này. 

14.5 chia sẻ để quản lý 

A. tính toán của người nhận để lại giá trị sẽ theo quy định áp dụng văn phòng của tài 

chính quản lý (OFM) chính sách, quy định và thủ tục. Để nhận được sẽ được mã 

hóa như chia sẻ lại và được duy trì một cách riêng biệt từ tất cả các số dư để lại. 

         Tất cả được trả lại đã tích lũy phải được sử dụng trước khi sử dụng chung để 

lại khi người lao động đủ điều kiện để được chia sẻ dưới Subsection 14.2 A.1. 

         Tích luỹ các kỳ nghỉ và trả tiền để lại quân đội được cho phép theo RCW 

38.40.060 phải được sử dụng trước khi sử dụng chung để lại cho người lao 

động đủ điều kiện theo tiểu mục 14.2 A.2. 
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         Tất cả để trả tiền, ngoại trừ ốm, phải được sử dụng trước khi sử dụng chung 

để lại khi người lao động đủ điều kiện để được chia sẻ dưới phần phụ 14.2 

A.3, 14.2 A.4. 

B. một nhân viên nghỉ được chia sẻ sẽ tiếp tục được phân loại như là một nhân viên nhà 

nước và sẽ nhận được cùng một điều trị đối với tiền lương, tiền lương và nhân 

viên lợi ích cũng như nhân viên bình thường sẽ nhận được nếu sử dụng tích luỹ kỳ 

nghỉ hoặc ốm. 

C. tất cả thanh toán tiền lương và mức lương thực hiện cho người lao động trong khi ngày 

nghỉ sẽ được thực hiện bởi cơ quan nhà nước, giáo dục cơ sở giáo dục, trường học 

hoặc người nhận được để lại sử dụng dịch vụ giáo dục huyện. 

Mất nơi nhà tuyển dụng đã chấp thuận chuyển nhượng lại bởi một nhân viên của một (1) 

nhà nước cơ quan, tổ chức giáo dục đại học, khu học chánh hoặc giáo dục dịch vụ 

huyện để một nhân viên của một cơ quan nhà nước, tổ chức giáo dục, trường học 

hoặc giáo dục dịch vụ huyện, cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học, 

trường học hoặc dịch vụ giáo dục huyện tham gia sẽ sắp xếp cho việc chuyển giao 

các quỹ và các khoản tín dụng cho giá trị thích hợp để phù hợp với chính sách 

OFM, quy định và thủ tục. 

E. để chuyển cho bài viết này sẽ không được sử dụng trong bất kỳ tính toán để xác định 

một nhà nước của cơ quan, tổ chức giáo dục đại học, học khu của hoặc dịch vụ 

giáo dục huyện phân bổ nhân viên tương đương toàn thời gian của vị trí. 

F. bất kỳ chia sẻ không còn cần thiết hoặc sẽ không cần thiết tại một thời điểm trong 

tương lai liên quan đến việc ban đầu chấn thương hay bệnh tật hoặc cho bất kỳ 

điều kiện sơ loại nào khác của người nhận, theo quyết định của người đứng đầu 

cơ quan hoặc người được chỉ định, sẽ được trả lại cho các donor(s). Không sử 

dụng lại có thể không được trả lại cho đến khi một trong các trường hợp sau xảy 

ra: 

1. người sử dụng lao động nhận được một tuyên bố từ bác sĩ của nhân viên xác 

nhận thương tích hay bệnh tật đã được giải quyết; hoặc 

2. người lao động được phát hành để làm việc toàn thời gian, đã không nhận được 

điều trị y tế bổ sung cho tình trạng hiện tại của họ hoặc bất kỳ điều kiện sơ 

loại khác cho ít nhất là sáu (6) tháng, và nhân viên của bác sĩ đã từ chối, 

văn bản, yêu cầu của nhân viên một tuyên bố cho biết tình trạng của nhân 

viên đã được giải quyết. 

Chia sẻ lại còn lại là được chia trên một cơ sở pro rata trong số các nhà tài trợ và 

phục hồi cho các nhà tài trợ tương ứng thích hợp để cân đối dựa trên tỷ lệ mức 

lương hiện tại của mỗi nhân viên tại thời điểm nổi. Để chia sẻ trở lại sẽ được trở 

lại theo tỷ lệ dựa trên đóng góp ban đầu của nhà tài trợ. 

G. không sử dụng được chia sẻ lại có thể không được tiền mặt, nhưng sẽ được trả lại cho 

các nhà tài trợ cho mỗi tiểu mục 14.5 F. 



H. một nhân viên sử dụng để lại được chuyển cho bài viết này sẽ không được yêu cầu 

hoàn trả giá trị của để lại mà họ sử dụng. 

I. nếu một yêu cầu được chia sẻ lại đóng cửa và một nhân viên sau đó có một cần phải sử 

dụng chung để lại do điều kiện tương tự được liệt kê trong yêu cầu đóng cửa, nhà 

tuyển dụng phải chấp nhận một yêu cầu mới được chia sẻ để lại cho nhân viên. 

14.6 grievability 

Từ chối chia sẻ để lại không phải là tùy thuộc vào các thủ tục khiếu nại trong 30 bài viết. 

BÀI 15 

CHIA SẺ DỊCH VỤ MẶC ĐỒNG PHỤC RỜI KHỎI HỒ BƠI 

15.1 mục đích 

Các dịch vụ mặc đồng phục được chia sẻ lại hồ bơi được tạo ra để cho nhân viên nhà 

nước đã được gọi là để phục vụ trong các lực lượng đồng sẽ có thể duy trì một mức bồi 

thường thiệt hại và lợi ích nhân viên phù hợp với số tiền họ sẽ nhận được có họ vẫn trong 

trạng thái hoạt động dịch vụ. Các dịch vụ mặc đồng phục ngoài trời chung để cho phép 

nhân viên để tặng lại được sử dụng như chia sẻ lại cho nhân viên nhà nước đồng được gọi 

là các dịch vụ trong các lực lượng đồng phục. Nhân viên tham gia sẽ tự nguyện vào mọi 

lúc. Vùng quân sự và các văn phòng của tài chính quản lý/nhà nước nguồn nhân lực sẽ 

quản lý các hồ bơi. 

15.2 định nghĩa 

Cho các mục đích của bài viết này chỉ, định nghĩa sau đây áp dụng: 

A. "Nhân viên" có nghĩa là bất kỳ nhân viên nào ai có quyền để tích luỹ ốm hoặc nghỉ lại 

và cho người mà chính xác để ghi được duy trì. 

B. "Quân lương" bao gồm các cơ sở, đặc biệt và khác trả tiền, nhưng không bao gồm các 

khoản phụ cấp như phụ cấp cơ bản đối với nhà ở. 

C. "Mức lương hàng tháng" bao gồm mức lương hàng tháng, trả tiền đặc biệt và sự thay 

đổi vi phân, hoặc tương đương hàng tháng cho nhân viên theo giờ. "Mức lương 

hàng tháng" không bao gồm trả tiền làm thêm giờ, gọi lại phải trả, phải trả tiền 

chờ hoặc tiền thưởng hiệu suất. 

D. "Dịch vụ trong các lực lượng đồng" có nghĩa là hiệu suất của các nhiệm vụ trên cơ sở 

tự nguyện hoặc không tự nguyện trong một dịch vụ mặc đồng phục theo cơ quan 

có thẩm quyền và bao gồm các hoạt động thường trực, các nhiệm vụ hoạt động 

cho nhiệm vụ hoạt động đào tạo, ban đầu nhiệm vụ đào tạo, hoạt động đào 

tạo, toàn thời gian làm nhiệm vụ vệ binh quốc gia bao gồm các tiểu bang đã ra 

lệnh hoạt động, và một khoảng thời gian mà một người là vắng mặt từ một vị trí 

việc làm với mục đích xét nghiệm để xác định tập thể dục của người để thực hiện 

bất kỳ nhiệm vụ nào như vậy. 
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E. "Uniformed dịch vụ" có nghĩa là các lực lượng vũ trang, vệ binh quốc gia quân đội, và 

không lực vệ binh quốc gia của bất kỳ tiểu bang, lãnh thổ, khối thịnh vượng 

chung, sở hữu hoặc huyện khi tham gia vào các nhiệm vụ hoạt động cho nhiệm vụ 

đào tạo, hoạt động đào tạo, toàn thời gian làm nhiệm vụ bảo vệ quốc gia, hoặc 

nhiệm vụ hoạt động của nhà nước, quân đoàn Ủy nhiệm y tế công cộng dịch vụ, 

tuần duyên Hoa Kỳ và bất kỳ loại nào khác của những người được chỉ định bởi 

Tổng thống Hoa Kỳ vào thời gian của chiến tranh hoặc trường hợp khẩn cấp quốc 

gia. 

15.3 tham gia 

A. một nhân viên có thể hội đủ điều kiện để nhận được để lại từ các hồ bơi để lại mặc 

đồng phục dịch vụ chia sẻ theo các điều kiện sau đây: 

1. người lao động có quyền để tích luỹ nghỉ phép, ốm hoặc nghỉ cá nhân. 

2. người lao động đã được gọi là để phục vụ trong các lực lượng đồng phục. 

3. các cuộc gọi đến dịch vụ đã gây ra, hoặc có thể gây ra, các nhân viên đi nghỉ 

mà không có tình trạng trả tiền hoặc chấm dứt việc làm nhà nước. 

4. các nhân viên vắng mặt và sử dụng chung để lại hợp lý. 

5. người lao động đã hết hoặc một thời gian ngắn sẽ làm suy giảm của họ để lại 

hàng năm và quân sự trả tiền để được phép dưới RCW 38.40.060. 

6. các nhân viên đã theo đuổi chính sách của hãng sở về quân sự để lại. 

B. một nhân viên có thể đóng góp kỳ nghỉ nghỉ ốm, hoặc tất cả hay một phần của một kỳ 

nghỉ cá nhân đến các dịch vụ mặc đồng phục được chia sẻ lại hồ bơi dưới những 

điều kiện sau: 

1. nhân viên cách tặng có thể tặng bất kỳ số tiền để lại nghỉ, cung cấp những đóng 

góp không gây ra của nhân viên nghỉ phép để lại sự cân bằng để rơi dưới 

đây tám mươi (80) giờ. Cho nhân viên bán thời gian, yêu cầu cho kỳ nghỉ 

để lại số dư sẽ prorated. 

2. nhân viên cách tặng có thể tặng bất kỳ số tiền ốm, cung cấp những đóng góp 

không gây ra người lao động ốm dư rơi dưới một trăm bảy mươi sáu (176) 

giờ sau khi chuyển nhượng. 

3. nhân viên cách tặng có thể tặng tất cả hoặc một phần của một kỳ nghỉ cá nhân. 

15.4 quá trình 

A. nhân viên yêu cầu để tặng cho hoặc nhận được để lại từ các dịch vụ mặc đồng phục 

ngoài trời chung để lại phải tuân theo chính sách và thủ tục giải quyết mặc đồng 

phục dịch vụ chia sẻ các chủ nhân của họ để lại. 
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B. nhân viên yêu cầu để nhận được để lại từ các dịch vụ mặc đồng phục ngoài trời chung 

để lại cũng phải tuân thủ tục trong vùng quân sự đối với yêu cầu và nhận được để 

lại từ các hồ bơi để lại mặc đồng phục dịch vụ chia sẻ. Nhân viên yêu cầu để lại từ 

các dịch vụ mặc đồng phục ngoài trời chung để lại phải cung cấp cho các nhà 

tuyển dụng một báo cáo thu nhập để xác minh quân lương và đơn đặt hàng của 

dịch vụ, nhất tiểu bang để lại và các khoản thu nhập báo cáo hiện tại, một dịch vụ 

mặc đồng phục đã hoàn thành chia sẻ rời khỏi hồ bơi mẫu yêu cầu người nhận, và 

thông báo về bất kỳ thay đổi. Nhân viên cũng phải cung cấp bản sao của báo cáo 

thu nhập và đơn đặt hàng của dịch vụ khi được yêu cầu bởi các bộ phận của quân 

đội. 

C. chia sẻ để lại có thể không được cấp trừ khi hồ bơi có một sự cân bằng đủ quỹ để lại 

được yêu cầu trong thời hạn dự kiến của dịch vụ. 

Mất để lại được chia sẻ, kết hợp với quân lương, sẽ không vượt quá mức tiền lương hàng 

tháng của nhân viên nhà nước. Lên đến tám (8) giờ mỗi tháng được chia sẻ để lại 

có thể được rút ra và được sử dụng để tiếp tục bảo hiểm theo nhân viên lợi ích ban 

công, bất kể mức lương hàng tháng và quân lương của nhân viên. 

E. nhân viên nhận được tiếp tục được phân loại như là một nhân viên nhà nước và nhận 

được cùng một điều trị đối với tiền lương, tiền lương và nhân viên lợi ích cũng 

như nhân viên bình thường sẽ nhận được nếu sử dụng tích luỹ kỳ nghỉ hoặc ốm. 

F. các nhà tuyển dụng sẽ điều tra bất kỳ lạm dụng bị cáo buộc của các hồ bơi để lại mặc 

đồng phục dịch vụ chia sẻ và ngày một tìm kiếm các hành vi sai trái, các nhân 

viên có thể phải trả tất cả để được chia sẻ đã nhận được từ các hồ bơi. 

15.5 bài viết này không phải là tùy thuộc vào các thủ tục khiếu nại. 

ĐIỀU 16 

GIA ĐÌNH VÀ Y TẾ ĐỂ LẠI 

16.1 A. Consistent với liên bang gia đình và y tế để lại đạo luật 1993 (FMLA) và sửa đổi bất kỳ 

nưa và Washington Nhà nước gia đình rời khỏi hành động 2006 (WFLA), một 

nhân viên đã làm việc cho nhà nước ít nhất mười hai (12) tháng và cho ít nhất một 

trong nghìn hai trăm năm mươi giờ (1.250) trong thời gian mười hai (12) tháng 

trước khi được yêu cầu để được quyền lên đến mười hai (12) workweeks của gia 

đình y tế để lại trong một khoảng thời gian mười hai (12) tháng đối với một hoặc 

nhiều sau lý do 1-4: 

1. sự ra đời và để chăm sóc cho trẻ sơ sinh hoặc vị trí cho nhận con nuôi hay nuôi 

dưỡng chăm sóc của một đứa trẻ và để chăm sóc cho đứa bé đó; 

2. cá nhân y tế để lại do tình trạng sức khỏe nghiêm trọng của nhân viên đòi hỏi 

của nhân viên đã không có mặt tại nơi làm việc; 



3. gia đình y tế để chăm sóc cho vợ, chồng, con trai, con gái, cha mẹ hoặc trạng 

thái đăng ký đối tác trong nước theo quy định của RCWs 

26.60.020 và 26.60.030 , người đã bị một sức khỏe nghiêm trọng có điều 

kiện mà đòi hỏi phải chăm sóc ngay trong khuôn viên hoặc giám sát bởi 

các nhân viên. Bởi vì FMLA không công nhận nhà nước đã đăng ký đối 

tác trong nước, một sự vắng mặt để chăm sóc cho một nhân viên nhà nước 

đã đăng ký đối tác trong nước phù hợp với WFLA sẽ không được tính đối 

với mười hai (12) workweeks cho FMLA; và/hoặc 

4. y tế gia đình để lại cho một exigency vòng loại khi người phối ngẫu của nhân 

viên, trẻ em của bất kỳ tuổi hoặc phụ huynh đang hoạt động hoặc gọi đến 

tình trạng hoạt động của dự trữ hoặc vệ binh quốc gia cho việc triển khai 

tới một quốc gia nước ngoài. 

Vòng loại exigencies bao gồm tham dự sự kiện quân sự nhất định, sắp xếp 

các chăm sóc trẻ em thay thế, địa chỉ một số sự sắp xếp tài chính và pháp 

luật, tham dự một số vaán, và tham dự các cuộc giao ban triển khai thời 

hậu thuộc. 

B. quân sự người chăm sóc để lại sẽ được cung cấp cho một nhân viên hội đủ điều kiện 

người vợ/chồng, con của bất kỳ tuổi, cha mẹ hoặc thân trưởng được bảo hiểm 

servicemember để mất đến hai mươi sáu (26) workweeks để lại trong một khoảng 

thời gian mười hai (12) tháng duy nhất để chăm sóc cho người được bảo hiểm 

serviceme mber hoặc cựu chiến binh đang bị một căn bệnh nghiêm trọng hay bị 

thương tích trong dòng nhiệm vụ. 

Trong đơn tháng mười hai (12) các khoảng thời gian trong đó quân đội người 

chăm sóc để lại được thực hiện nhân viên có thể chỉ mất tổng cộng hai mươi sáu 

(26) workweeks để lại cho quân đội người chăm sóc để lại và để lại đưa cho 

FMLA khác vòng loại lý do. 

Thời gian mười hai (12) tháng duy nhất đến chăm sóc cho người được bảo hiểm 

servicemember hoặc cựu chiến binh bắt đầu vào ngày đầu tiên nhân viên mất để 

lại cho lý do này và kết thúc mười hai (12) tháng sau đó, bất kể thời gian mười hai 

(12) tháng thành lập đối với các loại FMLA để lại. 

C. quyền lợi cho gia đình y tế chăm sóc của một đứa trẻ sơ sinh hoặc mới được thông qua 

hoặc nuôi dưỡng trẻ em kết thúc mười hai (12) tháng kể từ ngày tháng năm sinh 

hoặc các vị trí của con nuôi hay nuôi. Mang thai người Khuyết tật để lại sẽ được 

cấp trong khoảng thời gian nhân viên là bị bệnh hoặc Khuyết tật tạm thời vì mang 

thai hoặc sinh đẻ và sẽ là thêm vào bất kỳ để lại được cấp theo gia đình y tế để lại 

hoặc rời khỏi Washington state gia đình luật. 

Mất một nghìn hai trăm năm mươi (1.250) giờ yêu cầu hội đủ điều kiện ghi nhận không 

tính nghỉ lại, ốm, cá nhân các ngày lễ, đền bù thời gian hoặc chia sẻ để lại. 

16.2 gia đình y tế để lại quyền lợi được giai đoạn sẽ có một khoảng thời gian mười hai (12) tháng 

đo được chuyển tiếp từ ngày bắt đầu một nhân viên y tế gia đình rời khỏi. Mỗi khi một 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D26.60.020
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nhân viên mất gia đình y tế để lại trong thời gian mười hai (12) tháng, để lại sẽ được trừ 

đi từ mười hai (12) workweeks của sẵn sàng để lại. Nhà tuyển dụng sẽ trả lời bằng văn 

bản yêu cầu gia đình y tế lại càng sớm càng tốt nhưng không muộn hơn bảy (7) lịch ngày 

kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn thành đúng cách. 

16.3 các nhà tuyển dụng sẽ tiếp tục hiện có sử dụng lao động trả tiền bảo hiểm y tế của nhân viên 

lợi ích trong giai đoạn lại được bảo hiểm bởi để lại y tế gia đình. Nhân viên sẽ được yêu 

cầu để trả tiền chia sẻ của heath họ chăm sóc bảo hiểm. 

16.4 các các nhà tuyển dụng có thẩm quyền chỉ định vắng đáp ứng tiêu chí y tế để gia đình. Việc 

sử dụng bất kỳ thanh toán hoặc chưa thanh toán để lại (trừ để lại cho công việc liên quan 

đến bệnh tật hoặc chấn thương được bồi thường người lao động và thời gian đền bù) cho 

một gia đình y tế để lại sự kiện vòng loại sẽ chạy concurrently với, không ngoài ra, việc 

sử dụng của gia đình y học lại cho các sự kiện đó. Bất kỳ nhân viên nào sử dụng được trả 

lại trong một gia đình y tế để lại vòng loại sự kiện phải tuân theo các thông báo và yêu 

cầu cấp giấy chứng nhận liên quan đến y tế gia đình để sử dụng ngoài bất kỳ yêu cầu 

thông báo và cấp giấy chứng nhận liên quan đến việc trả tiền lại. 

16.5 các nhà tuyển dụng có thể yêu cầu giấy chứng nhận từ nhân viên, thành viên gia đình, hoặc 

servicemember được bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho các mục đích của vòng loại cho 

gia đình y tế để lại. 

16.6 để lại cá nhân, y tế, tình trạng sức khỏe nghiêm trọng để lại, hoặc thương tích nghiêm trọng 

hoặc bệnh tật để được bảo hiểm y tế để lại có thể được thực hiện liên tục khi chứng nhận 

là cần thiết về mặt y tế gia đình. Nhân viên phải thực hiện các nỗ lực hợp lý để lên lịch để 

lại cho các kế hoạch điều trị để không làm không đúng luật làm gián đoạn hoạt động của 

chủ nhân. Để lại do vòng loại exigencies cũng có thể được thực hiện trên cơ sở liên tục. 

16,7 khi quay trở lại làm việc sau khi rời khỏi gia đình của nhân viên y tế tham dự vòng loại 

bệnh, nhân viên sẽ được yêu cầu để cung cấp một giấy chứng nhận thể dục-cho-duty từ 

một nhà cung cấp chăm sóc y tế. 

16.8 nhân viên sẽ cung cấp cho nhà tuyển dụng không ít hơn ba mươi (30) ngày thông báo trước 

khi rời khỏi gia đình y tế là để bắt đầu. Nếu cần để lại là không lường trước ba mươi (30) 

ngày trước, sau đó nhân viên sẽ cung cấp thông báo như vậy là hợp lý và tốt. 

16.9 một nhân viên trở về từ gia đình y tế để lại sẽ có quyền trả lại phù hợp với FMLA và 

WFLA. 

16,10 định nghĩa được sử dụng trong bài viết này sẽ phù hợp với FMLA và WFLA. Các bên 

công nhận người lao động đang làm việc trên tiếp tục xác định việc sửa đổi để 

FMLA. Nhà tuyển dụng và người lao động sẽ tuân thủ sẵn có và bất cứ áp dụng liên bang 

quy định FMLA và/hoặc giải thích. 

BÀI 17 

BỊ ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG 



17.1 Nếu nhà tuyển dụng sẽ xác định cho bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn thời 

tiết khắc nghiệt, sức khỏe, tài sản hoặc an toàn được jeopardized và nó được khuyến 

khích do các điều kiện khẩn cấp phải đình chỉ hoạt động của tất cả hoặc bất kỳ phần nào 

của các tòa nhà cao đẳng/quận hoặc hoạt động, nhà tuyển dụng sẽ thông báo cho nhân 

viên một nhà tuyển dụng thông báo thủ tục. Sau đây sẽ chi phối nhân viên: 

A. nhân viên theo lịch trình và không bắt buộc phải làm việc trong một sự khởi đầu 

muộn, đóng cửa sớm một hoặc tất cả các hoạt động bị đình chỉ sẽ có không có tổn 

thất trong phải trả tiền cho tất cả bắt đầu muộn, sớm đóng cửa và ngày đầu tiên 

của tất cả các hoạt động bị tạm ngưng. 

B. các tùy chọn sẽ được tạo sẵn cho người lao động bị ảnh hưởng người không phải là 

cần thiết để làm việc cho sự cân bằng của các hoạt động bị tạm ngưng tất cả: 

         Các nhân viên có thể được bố trí vào một vị trí tương tự tại một vị trí 

trong một khoảng cách hợp lý đi làm từ vị trí phòng không hoạt động 

trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, theo quyết định của chủ nhân; 

         Nghỉ lại; 

         Kỳ nghỉ cá nhân; 

         Cá nhân để lại; 

         Tích luỹ thời gian đền bù (nếu có); 

         Ốm; 

         Để lại mà không phải trả tiền; hoặc 

         Làm cho thời gian bị mất thông qua các lịch trình đã yêu cầu nhân viên 

thay đổi phù hợp với phần phụ 7.3 F, 7.9 F và 7.9 G. 

C. nhân viên những người không được yêu cầu để làm việc nhưng có thay đổi nơi làm 

việc bắt đầu trước khi một thông báo của một ngày tiếp theo tất cả các hoạt động 

kinh doanh bị đình chỉ sẽ được trả tiền cho giờ thực tế làm việc và phụ 17.1 B sẽ 

áp dụng cho sự cân bằng của lịch trình làm việc sau khi Các thông báo. 

D. các nhà tuyển dụng sẽ xác định các dịch vụ cần thiết trong quá trình bắt đầu muộn, 

sớm đóng cửa và tổng số bị đình chỉ hoạt động và thông báo cho nhân viên cần 

thiết để làm việc theo quy định thủ tục đình chỉ hoạt động của chủ nhân. Theo yêu 

cầu, các văn phòng nhân sự sẽ làm cho các hoạt động bị tạm ngưng viết thủ tục có 

sẵn cho một nhân viên. 

D. chỉ có nhân viên được yêu cầu để làm việc trong thời gian bắt đầu muộn, sớm đóng 

cửa và tất cả bị đình chỉ hoạt động sẽ được tám (8) giờ thường xuyên phải trả 

cộng với bất cứ giờ thực tế làm việc trong thời gian bị đình chỉ hoạt động. 
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E. nhân viên không nhận được gọi lại, những người được yêu cầu để làm việc trong thời 

gian bắt đầu muộn, sớm đóng cửa, và tất cả các hoạt động bị tạm ngưng sẽ nhận 

được ít nhất hai (2) giờ phải trả tiền cho mỗi ngày làm việc. 

F. bất kỳ ngoài giờ làm việc trong thời gian bị đình chỉ hoạt động sẽ được đền bù 

theo Điều 8, làm thêm giờ. 

G. trong thời gian bị đình chỉ hoạt động khi không có điều kiện lái xe không an toàn hoặc 

nguy hiểm khác, nhà tuyển dụng có thể cho phép nhân viên tắt nhiệm vụ còn lại ở 

trường cao đẳng/huyện. 

17.2 các tùy chọn được liệt kê trong tiểu mục 17.1 B, sẽ được tạo sẵn cho các nhân viên báo cáo 

để làm việc muộn, rời khỏi công việc sớm hoặc không thể báo cáo để làm việc do thời 

tiết khắc nghiệt. Ngoài ra, nhân viên có thể sử dụng ốm cho trường hợp khẩn cấp chăm 

sóc trẻ em, nếu có, mỗi tiểu mục 13.2 mất 

17.3 Nếu vị trí làm việc là hoạt động đầy đủ, nhưng nhân viên là không thể báo cáo để làm việc 

hoặc ở lại tại nơi làm việc bởi vì thời tiết khắc nghiệt khắc nghiệt, điều kiện gây ra bởi 

thời tiết khắc nghiệt hoặc thiên tai, để lại người lao động sẽ được tính theo các Thứ tự 

sau: 

1. bất kỳ kiếm được thời gian đền bù; 

2. bất kỳ tích luỹ để lại nghỉ; 

3. bất kỳ tích luỹ ốm, tối đa ba (3) ngày trong năm dương lịch bất kỳ; 

4. để lại mà không phải trả tiền. 

Mặc dù các loại trả tiền lại sẽ được sử dụng theo thứ tự được liệt kê và mỗi loại lại được 

thanh toán sẽ được hết trước khi tiếp theo được sử dụng, nhân viên sẽ được phép sử dụng 

để lại mà không phải trả tiền hoặc cá nhân kỳ nghỉ của họ chứ không phải kỳ nghỉ hoặc 

ốm theo yêu cầu của họ. 

17.4 nhân viên ngày trước đã được phê duyệt lại sẽ không có của họ rời khỏi đảo ngược do bị 

đình chỉ hoạt động. 

BÀI 18 

ĐỂ LẠI LINH TINH 

18.1 để lại tang 

Lên đến năm (5) ngày kể từ ngày trả tiền tang để lại sẽ được trao cho cái chết của bất kỳ 

thành viên gia đình hoặc người trong gia đình mà đòi hỏi của nhân viên đã không có mặt 

tại nơi làm việc. Thành viên gia đình được định nghĩa là mẹ, cha, mẹ kế, bố dượng, chị 

em, anh em, mẹ chồng, cha, mẹ đối tác trong nước, đối tác trong nước cha, chồng, vợ, đối 

tác trong nước, ông bà, ông bà lớn, cháu, Great-cháu, con trai, con gái, ghẻ và một đứa trẻ 

bị giam giữ của và sống trong nhà của nhân viên. Ngoài ra, ốm có thể được sử dụng cho 

cái chết của một thành viên gia đình, mỗi tiểu mục 13.2 C. 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Article_8_Overtime
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_13.2_Sick_Leave
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_13.2_Sick_Leave


18.2 chăm sóc gia đình để lại 

Theo Washington State gia đình hành động chăm sóc, nhân viên có thể sử dụng ốm, đền 

bù thời gian, kỳ nghỉ, và/hoặc tất cả hoặc một phần của một kỳ nghỉ cá nhân để chăm sóc 

cho một đứa con của nhân viên với một tình trạng sức khỏe, hoặc một người phối ngẫu, 

nhà nước đã đăng ký đối tác trong nước như được xác định bởi RCWs 

26.60.020 và 26.60.030, cha mẹ, cha mẹ trong luật pháp, hoặc ông bà có một tình trạng 

sức khỏe nghiêm trọng. Sử dụng lại như vậy phải phù hợp với các điều khoản của thỏa 

thuận này. 

18.3 quân để lại 

Nhân viên sẽ được hưởng quân sự để lại với phải trả không vượt quá 21 (21) ngày làm 

việc, trong khi mỗi năm, bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 và kết thúc sau ngày 30 tháng 9, để 

báo cáo cho yêu cầu nhiệm vụ quân sự, khi được gọi là, hoặc để tham gia vào đào tạo 

hoặc mũi khoan bao gồm những người thuộc vệ binh quốc gia hay nhà nước trạng thái 

hoạt động. 

A. như vậy để lại sẽ thêm vào bất kỳ nghỉ và ốm mà một nhân viên được quyền và sẽ 

không dẫn đến bất kỳ giảm của lợi ích, hiệu suất xếp hạng, đặc quyền hoặc phải 

trả tiền. 

B. trong khi rời khỏi quân đội, nhân viên sẽ nhận được cơ sở bình thường phải trả. Nhân 

viên cần thiết để xuất hiện trong giờ làm việc cho một kỳ thi vật lý để xác định 

các thể dục thể chất cho nghĩa vụ quân sự sẽ nhận được thanh toán đầy đủ thời 

gian cần thiết để hoàn thành việc kiểm tra. 

18.4 của cha mẹ để lại 

Của cha mẹ để lại sẽ được cấp cho một nhân viên thường xuyên vì sự ra đời của một đứa 

con của người lao động và để cung cấp chăm sóc, hoặc do vị trí của một đứa trẻ với các 

nhân viên cho nhận con nuôi hay nuôi dưỡng chăm sóc. 

A. của cha mẹ để lại sẽ tổng số không quá sáu (6) tháng, và sẽ chạy đồng thời với lại 

được cấp theo Điều 16, gia đình và y tế để lại, và bất kỳ Khuyết tật mang thai lại 

sau khi sinh hoặc các vị trí của một đứa trẻ. 

B. yêu cầu của cha mẹ để lại vượt quá quy định tại Điều 16,, có thể bị từ chối trên cơ sở 

các hoạt động cần thiết. 

C. của cha mẹ để lại phải được thực hiện trong năm đầu tiên sau sinh của trẻ em hoặc vị 

trí của trẻ em với các nhân viên cho nhận con nuôi hay nuôi dưỡng chăm sóc. 

D. các nhân viên sẽ gửi một yêu cầu cho cha mẹ để lại cho nhà tuyển dụng và phải nhận 

được sự chấp thuận trước khi tham gia của cha mẹ để lại. Nhân viên sẽ cung cấp 

cho không ít hơn ba mươi (30) ngày thông báo, ngoại trừ nếu khai sinh của con 

hoặc vị trí yêu cầu để bắt đầu trong vòng ba mươi (30) ngày, nhân viên sẽ cung 

cấp thông báo như là tốt. 
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E. của cha mẹ để lại có thể là một sự kết hợp của nhân viên tích luỹ nghỉ phép, ốm cho 

người Khuyết tật mang thai hoặc khác vòng loại sự kiện, cá nhân kỳ nghỉ, đền bù 

thời gian hoặc để lại mà không phải trả tiền. 

Nhà tuyển dụng có thể yêu cầu nhân viên để thải tất cả để được thanh toán trước khi sử 

dụng bất kỳ để lại mà không phải trả tiền cho cha mẹ để lại, ngoại trừ rằng các nhân viên 

sẽ được phép sử dụng tám (8) giờ mỗi tháng để trả tiền tích luỹ trong mỗi tháng của cha 

mẹ để lại để cung cấp cho tiếp tục của lợi ích được cung cấp bởi Hội đồng quản trị nhân 

viên lợi ích công cộng. Nhà tuyển dụng sẽ chỉ định vào ngày mà mỗi tháng tám (8) giờ 

trả lại sẽ được sử dụng. 

18.5 mang thai Khuyết tật để lại 

A. mang thai người Khuyết tật để lại sẽ bên cạnh để lại bất kỳ cấp dưới để y tế gia đình 

hoặc pháp luật gia đình rời khỏi Washington Nhà nước. 

Sinh mang thai Khuyết tật để lại sẽ được cấp trong khoảng thời gian nhân viên là bị bệnh 

hoặc Khuyết tật tạm thời vì mang thai hoặc sinh đẻ. Chiều dài của thai kỳ Khuyết 

tật để lại sẽ như được xác định và chứng nhận bởi nhà cung cấp chăm sóc sức 

khỏe được cấp phép của nhân viên. Nhân viên sẽ cung cấp một bản sao của giấy 

chứng nhận như vậy để nhà tuyển dụng. 

18.6 người Khuyết tật tạm thời rời khỏi 

Người Khuyết tật tạm thời rời khỏi sẽ được cấp cho một nhân viên thường xuyên người 

được loại trừ từ thực hiện nhiệm vụ công việc của họ vì tàn tật. Người Khuyết tật tạm 

thời để bao gồm một tình trạng nghiêm trọng sức khỏe của người lao động được cung cấp 

trong bài 16. 

A. người Khuyết tật tạm thời để lại không sẽ tổng số hơn mười hai (12) tháng, và sẽ chạy 

đồng thời với lại được cấp theo Điều 16, gia đình và y tế để lại. 

B. giai đoạn tạm thời người Khuyết tật và phục hồi sẽ được như được xác định và chứng 

nhận bởi nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe được cấp phép của nhân viên. Nhân 

viên sẽ cung cấp, một cách kịp thời, bản sao chứng nhận để nhà tuyển dụng. 

Nhà tuyển dụng có thể yêu cầu nhân viên để thải tất cả để được thanh toán trước khi sử 

dụng bất kỳ để lại mà không phải trả tiền cho người Khuyết tật tạm thời rời khỏi, ngoại 

trừ rằng các nhân viên sẽ được phép sử dụng tám (8) giờ mỗi tháng tích luỹ trả tiền để lại 

trong mỗi tháng tạm thời tình trạng tàn tật để cung cấp cho sự tiếp nối của lợi ích được 

cung cấp bởi Hội đồng quản trị nhân viên lợi ích công cộng. Nhà tuyển dụng sẽ chỉ định 

vào ngày mà mỗi tháng tám (8) giờ trả lại sẽ được sử dụng. 

18.7 trách nhiệm dân sự để lại 

A. để lại sự vắng mặt với trả tiền sẽ được cấp cho một nhân viên để phục vụ nhiệm vụ 

ban giám khảo, phục vụ như là một nhân chứng thử nghiệm, hoặc để tập thể dục 

khác subpoenaed nhiệm vụ dân sự. Một nhân viên sẽ được phép giữ lại bất kỳ bồi 

thường trả tiền cho họ cho nhiệm vụ ban giám khảo hay chứng kiến thử nghiệm 

dịch vụ của họ. Cụ thể, một nhân viên subpoenaed sẽ nhận được trả tiền để xuất 
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hiện như một nhân chứng tại tòa án hoặc một buổi điều trần hành chính, trừ khi 

được cung cấp trong tiểu mục 39.4 A.2.a, trừ khi họ: 

1. có một bên để các vấn đề và không có đại diện văn phòng Tổng luật sư của tiểu 

bang Washington; hoặc 

2. có một quan tâm đến các vấn đề kinh tế. 

Không có gì trong tiểu mục sẽ ngăn cản một nhân viên từ đang được trả tiền để 

xuất hiện tại tòa án hoặc một buổi điều trần hành chính thay mặt cho nhà tuyển 

dụng. 

B một nhân viên sẽ thông báo cho chủ nhân khi thông báo triệu tập ban giám khảo hay 

subpoenaed nhiệm vụ dân sự và sẽ hợp tác trong việc yêu cầu hoãn một bồi thẩm 

đoàn làm nhiệm vụ phục vụ nếu bảo hành bởi nhu cầu kinh doanh. 

C. một nhân viên có thay đổi nơi làm việc là khác với sự thay đổi ngày sẽ được coi là đã 

làm việc một sự thay đổi công việc đầy đủ cho mỗi ngày làm việc trong thời gian 

làm nhiệm vụ bồi thẩm đoàn hoặc nghĩa vụ dân sự subpoenaed. Nếu một nhân 

viên thay đổi ngày phát hành từ Ban giám khảo làm nhiệm vụ hoặc subpoenaed 

nhiệm vụ dân sự và có nhiều hơn hai (2) giờ còn lại trên của họ thay đổi công 

việc, các nhân viên sẽ gọi cho giám sát của họ và có thể được yêu cầu để trở lại 

làm việc. 

18.8 chương trình hỗ trợ nhân viên 

A. để lại sự vắng mặt với trả tiền sẽ được cấp cho một nhân viên đến tham dự một lượng 

ban đầu và đánh giá phiên làm việc từ một chương trình hỗ trợ nhân viên, nếu nó 

xảy ra trong sự thay đổi lịch trình làm việc của nhân viên. 

B. các nhà tuyển dụng có thể chấp nhận một sự thay đổi lịch trình yêu cầu nhân viên, sử 

dụng được trả lại hoặc để lại mà không phải trả tiền để tham dự bất kỳ 

appointment(s) khác với một nhân viên hỗ trợ chương trình. 

18.9 phỏng vấn 

A. nhân sẽ được nghỉ phép với trả tiền cho phỏng vấn cho vị trí trong các nhân viên của 

trường đại học, nếu theo lịch trình trong thời gian theo lịch trình làm việc của một 

nhân viên. 

B. nhân sẽ được vắng với trả tiền cho đến giờ bốn (4) trong naêm taøi khoùa cho du lịch 

và cuộc phỏng vấn trong quận của nhân viên, nếu theo lịch trình trong thời gian 

theo lịch trình làm việc của một nhân viên. 

18,10 cuộc sống đem lại cho thủ tục 

Khi được chấp thuận, nhân viên sẽ nhận được vắng với phải trả trong lịch trình làm việc 

của một nhân viên, không để vượt quá năm (5) ngày làm việc trong một khoảng thời gian 

hai (2) năm, để tham gia và sau đó bất kỳ bất lực để làm việc do phục hồi cho cuộc sống 

thủ tục. 
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"Cuộc sống đưa ra thủ tục" được định nghĩa như là một thủ tục y tế giám sát liên quan 

đến kiểm tra, lấy mẫu, hoặc tài trợ của máu, tiểu cầu, cơ quan, chất lỏng, mô, và các 

thành phần khác của cơ thể con người cho các mục đích quyên góp, mà phải bồi thường 

cho một người hoặc tổ chức cho điều trị y tế cần thiết. Nhân viên sẽ cung cấp thông báo 

hợp lý trước và các văn bằng chứng từ một cơ sở y tế được công nhận, bác sĩ hay chuyên 

gia y tế mà người lao động tham gia trong một thủ tục đem lại cho cuộc sống. Thông báo 

sẽ bao gồm bất kỳ thời gian dự kiến của bất lực để làm việc cho các mục đích phục 

hồi. Nhà tuyển dụng có thể đưa vào tài khoản chương trình và nhân sự thay thế yêu cầu 

trong lập kế hoạch để lại cho cuộc sống đưa ra quy trình và sau đó phục hồi. 

18.11 cá nhân để lại 

A. một nhân viên có thể chọn hai (2) workdays như cá nhân để lại ngày mỗi năm tài 

chính trong cuộc đời của thỏa thuận này (kết thúc ngày 30, 2019) nếu các nhân 

viên được làm việc liên tục của trường cao đẳng/huyện hơn bốn (4) tháng. 

Sinh học/huyện sẽ phát hành các nhân viên từ các công việc trong ngày đã chọn cho các 

cá nhân để lại, nếu: 

1. người lao động đã cho ít mười bốn (14) lịch ngày văn bản thông báo cho người 

quản lý. Tuy nhiên, người quản lý đã quyết định để cho phép một khoảng 

thời gian thông báo ngắn hơn. 

2. số lượng nhân viên chọn một ngày cụ thể tắt cho phép một trường cao 

đẳng/huyện để tiếp tục công việc của mình một cách hiệu quả và không 

phải chịu thêm giờ. 

3. để lại không xung đột với các nhu cầu kinh doanh của chủ nhân. 

4. đối với các vị trí yêu cầu backfill, phát hành từ nhiệm vụ sẽ không gây ra sự gia 

tăng chi phí do sự cần thiết để cung cấp bảo hiểm cho sự vắng mặt của 

nhân viên. 

C. cá nhân để lại không có thể được thực hiện. 

Mất tiền của một nhân viên cá nhân để lại ngày là tương đương với sự thay đổi công việc 

của nhân viên vào ngày được chọn cho cá nhân để lại vắng mặt. 

E. theo yêu cầu, một nhân viên sẽ được chấp nhận để sử dụng một phần hoặc tất cả các cá 

nhân của họ để lại ngày cho: 

1. sự chăm sóc của các thành viên gia đình theo yêu cầu của đạo luật chăm sóc gia 

đình, WAC 296-130; 

2. để lại theo yêu cầu của quân đội gia đình để lại đạo luật, RCW 49.77 và phù 

hợp với phần 19,13; hoặc 

3. để lại theo yêu cầu của nội địa bạo lực để lại đạo luật, RCW 49.76. 
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4. bất kỳ phần còn lại của một cá nhân để lại ngày này phải được thực hiện như 

một (1) vắng mặt, không để vượt quá sự thay đổi công việc trong ngày của 

sự vắng mặt. 

BÀI 19 

ĐỂ LẠI MÀ KHÔNG PHẢI TRẢ TIỀN 

19.1 để lại mà không phải trả tiền sẽ được cấp cho các lý do sau đây: 

A. gia đình và y tế để lại (theo Điều 16, gia đình và y tế để lại ); 

B. Compensable công việc liên quan đến chấn thương hay bệnh tật để lại (theo quy định 

của Điều 22, Work-Related bị thương tích hay bệnh tật ); 

C. quân để lại; 

Mất cyclic việc làm; 

E. bị đình chỉ hoạt động (theo Điều 17đình chỉ hoạt động ); 

F. người Khuyết tật mang thai lại (trong theo with 18 bài viếtđể lại linh tinh ); 

G. của cha mẹ để lại (theo quy định bài 18); 

H. người Khuyết tật tạm thời rời khỏi (theo bài 18); 

I. tình nguyện viên chữa cháy để lại; 

J. gia đình quân lại; và/hoặc 

K. bạo lực để lại. 

19.2 các ngày lễ chưa thanh toán cho một lý do của niềm tin hay lương tâm 

A: để lại mà không phải trả tiền sẽ được cấp cho đến hai (2) workdays cho mỗi năm 

dương lịch đối với một lý do của Đức tin hoặc lương tâm hay một tổ chức hoạt 

động tiến hành dưới sự bảo trợ của một giáo phái tôn giáo, giáo hội, hoặc các tổ 

chức tôn giáo. Rời khỏi mà không cần trả tiền chỉ có thể bị từ chối nếu sự vắng 

mặt của nhân viên sẽ áp đặt một khó khăn quá đáng về việc sử dụng lao động theo 

quy định của WAC 82-56 hoặc các nhân viên là cần thiết để duy trì an toàn công 

cộng. 

B. nhà tuyển dụng sẽ cho phép nhân viên để sử dụng thời gian đền bù, cá nhân nghỉ hoặc 

nghỉ lại thay vì để lại mà không phải trả tiền. Tất cả các yêu cầu để sử dụng thời 

gian đền bù, cá nhân nghỉ hoặc nghỉ lại yêu cầu phải chỉ ra để lại đang được sử 

dụng thay vì để lại mà không trả tiền cho một lý do của niềm tin hay lương 

tâm. Một nhân viên kỳ nghỉ cá nhân phải được sử dụng đầy đủ workday 

increments. 
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C. một nhân viên thâm niên ngày, thời gian thử việc hoặc giai đoạn dùng thử dịch vụ sẽ 

không được ảnh hưởng bởi để lại mà không phải trả tiền đưa cho một lý do của 

niềm tin hay lương tâm. 

D. nhân viên sẽ chỉ được yêu cầu để xác định các yêu cầu để lại là vì một lý do của niềm 

tin hay lương tâm hay một tổ chức hoạt động tiến hành dưới sự bảo trợ của một 

giáo phái tôn giáo, giáo hội, hoặc các tổ chức tôn giáo. 

19.3 để lại mà không phải trả tiền có thể được cấp cho các lý do sau đây: 

A. giáo dục để lại; 

Trẻ em sinh hoặc trường hợp khẩn cấp chăm sóc người cao tuổi; 

C. cơ quan chính phủ dịch vụ để lại; 

Mất dân tình nguyện viên hoặc cộng đồng để lại dịch vụ; 

E. điều kiện áp dụng để lại với phải trả; 

F. các hoạt động đoàn (theo quy định của điều 39hoạt động đoàn); và/hoặc 

G. nếu không cung cấp cho trong thỏa thuận này. 

19.4 hạn chế 

A. để lại mà không phải trả tiền sẽ không quá mười hai (12) tháng ở bất kỳ khoảng thời 

gian năm (5) năm liên tiếp, ngoại trừ: 

1. compensable công việc liên quan đến chấn thương hay bệnh tật lại; 

2. giáo dục để lại; 

3. chính phủ dịch vụ để lại; 

4. quân để lại; 

5. nhóm cyclic việc làm lại; 

6. để lại cho tình trạng sức khỏe nghiêm trọng được thực hiện theo quy định của 

gia đình và y tế để lại (16 bài viết); 

7. để thực hiện một cách tự nguyện để làm giảm tác dụng của một layoff; 

8. để ủy quyền trước bởi một cơ quan cử như một phần của một kế hoạch để hợp 

lý phù hợp với người Khuyết tật; 

9. để lại để tham gia vào các hoạt động công đoàn; 

10. tình nguyện viên chữa cháy để lại; và/hoặc 

11. bạo lực để lại. 

B. để lại sự vắng mặt mà không cần phải trả tiền có thể kéo dài thêm mười hai (12) tháng 

sau khi ký hợp đồng yêu cầu của người lao động và ký chấp thuận của cơ quan 

cử. 
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C. bất kỳ nhân viên nào đã ngày để lại mà không phải trả tiền cho hơn mười hai (12) 

tháng ở bất kỳ khoảng thời gian liên tiếp năm (5) năm vì lý do không được liệt kê 

trong A và B sẽ được xem xét để có chức vị trí của họ được cung cấp cho 

trong bài 29, từ chức và Bị bỏ rơi . 

19.5 trở về nhân quyền 

Nhân viên trở về từ được uỷ quyền để lại mà không phải trả tiền sẽ được sử dụng trong 

cùng một vị trí hoặc ở các vị trí khác trong cùng một phân loại công việc, theo quyết định 

của chủ nhân, miễn là reemployment như vậy là không có mâu thuẫn với các bài viết 

khác trong thỏa thuận này . Trước khi bắt đầu để lại, nhà tuyển dụng sẽ thông báo cho 

người lao động bằng văn bản về quyền quay trở lại. 

19.6 quân để lại 

Ngoài 21 (21) ngày làm việc của trả lại cấp cho các nhân viên làm nhiệm vụ quân sự bắt 

buộc, huấn luyện hoặc khoan bao gồm những người thuộc vệ binh quốc gia, hoặc tình 

trạng hoạt động của nhà nước. Để lại quân chưa thanh toán sẽ được cấp theo quy định 

của RCW 38.40.060 và áp dụng pháp luật liên bang. Các nhân viên quân sự nghỉ sẽ được 

khôi phục được cung cấp tại RCW 73.16 và áp dụng pháp luật liên bang. 

19.7 rời khỏi giáo dục 

Để lại mà không phải trả tiền có thể được cấp cho giáo dục để lại trong thời gian thực tế 

tham gia vào một chương trình giáo dục. 

19.8 trẻ em hoặc trường hợp khẩn cấp chăm sóc người cao tuổi 

Để lại mà không phải trả tiền, đền bù thời gian hoặc trả tiền lại, có thể được cấp cho trẻ 

em hoặc trường hợp khẩn cấp chăm sóc người cao tuổi. 

19.9 cyclic việc làm lại 

Để lại mà không phải trả tiền sẽ được cấp cho người lao động nhóm cyclic trong mùa-off 

của họ. 

19,10 dịch vụ chính phủ để lại 

Để lại mà không phải trả tiền có thể được cấp cho dịch vụ chính phủ trong lợi ích công 

cộng, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ y tế công cộng Hoa Kỳ hoặc Peace 

Corps để lại. 

19.11 tình nguyện viên công dân hoặc cộng đồng dịch vụ để lại 

Để lại mà không phải trả tiền có thể được cấp cho cộng đồng tình nguyện hoặc dịch vụ. 

19,12 tình nguyện viên chữa cháy lại 

Để lại mà không phải trả tiền sẽ được cấp khi một nhân viên là một lính cứu hỏa tình 

nguyện viên được gọi là các nhiệm vụ để đáp ứng với một hỏa hoạn, thảm họa thiên 

nhiên hoặc y tế khẩn cấp. 

19,13 quân để lại gia đình 

Theo quân đội gia đình để lại đạo luật, RCW 49.77, để lại mà không phải trả tiền sẽ được 

cấp cho một nhân viên có vợ/chồng hoặc nhà nước đã đăng ký đối tác trong nước theo 

quy định của RCWs 26.60.020 và 26.60.030 là ngày để lại từ triển khai hoặc trước và lên 
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đến triển khai, trong một giai đoạn xung đột quân sự. Sử dụng của để lại mà không phải 

trả tiền đền bù thời gian, nghỉ lại, ốm và tất cả hoặc một phần của một kỳ nghỉ cá nhân là 

giới hạn tối đa mười lăm (15) ngày làm việc, một cho triển khai kết hợp. Nhân viên phải 

cung cấp cho nhà tuyển dụng năm (5) ngày làm việc thông báo sau khi nhận được thông 

báo chính thức rằng vợ/chồng hoặc trạng thái của nhân viên đã đăng ký đối tác trong 

nước theo quy định của RCWs 26.60.020 và 26.60.030 sẽ nghỉ hoặc của một sắp tới cuộc 

gọi để hoạt động. 

19.14 bạo hành trong để lại 

Theo trong nước bạo lực để lại đạo luật, RCW 49.76, để lại mà không phải trả tiền, trong 

đó có để lại liên tục, sẽ được cấp cho một nhân viên là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình 

dục, hoặc theo đuổi. Các thành viên gia đình của một nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình 

dục hoặc theo đuổi sẽ được cấp để lại mà không phải trả tiền để giúp đỡ các nạn nhân 

được điều trị hoặc yêu cầu trợ giúp. Các thành viên gia đình với mục đích để lại bạo lực 

bao gồm trẻ em, người phối ngẫu, đối tác trong nước của nhà nước đã đăng ký theo quy 

định của RCWs 26.60.020 và 26.60.030, cha mẹ, cha mẹ trong luật pháp, ông bà, một 

người nhân viên đang hẹn hò với. Nhà tuyển dụng có thể yêu cầu xác minh từ nhân viên 

yêu cầu để lại. 

19,15 yêu cầu để lại mà không phải trả tiền sẽ được gửi bằng văn bản. Nhà tuyển dụng sẽ chấp 

thuận hay từ chối để lại mà không có yêu cầu phải trả tiền, bằng văn bản, trong vòng 

mười bốn (14) calendar ngày khi tốt và sẽ bao gồm các lý do của việc từ chối. 

BÀI 20 

ĐI LÀM CHUYẾN ĐI GIẢM VÀ BÃI ĐẬU XE 

20,1 các nhà tuyển dụng sẽ tiếp tục khuyến khích nhưng yêu cầu nhân viên để sử dụng thay thế 

các phương tiện giao thông vận tải để đi lại đến và từ công việc phù hợp với luật pháp đi 

làm chuyến đi giảm và nhu cầu của cộng đồng trường đại học/huyện. Ngoài ra, người sử 

dụng lao động đồng ý cung cấp chi phí thấp thay thế giao thông vận tải nơi thích hợp và 

khả thi. 

20,2 the sử dụng lao động và công đoàn nhận ra giá trị của nén workweeks, flextime sắp xếp và 

telecommuting/telework. 

20.3 the sử dụng lao động đồng ý không thực hiện bất kỳ thay đổi điều kiện bãi đậu xe hiện nay 

cho thuật ngữ này thỏa thuận trừ khi nó lần đầu tiên đáp ứng nghĩa vụ thỏa ước tập thể 

của mình. 

20.4 kế hoạch lợi ích đủ điều kiện trước thuế vận tải 

Người sử dụng lao động đồng ý để duy trì các kế hoạch lợi ích trước thuế đủ điều kiện 

giao thông vận tải hiện nay cho phép các nhân viên hội đủ điều kiện để trả cho bãi đậu xe 

có trình độ và/hoặc vận chuyển công cộng trên một cơ sở trước thuế như được cho phép 

bởi luật liên bang hoặc quy định. 

BÀI 21 

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE 
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21.1 các nhà tuyển dụng, nhân viên và công đoàn có trách nhiệm chia sẻ quan trọng cho môi 

trường làm việc an toàn và sức khỏe. 

A. các hãng sẽ tuân theo tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của nhà nước áp dụng và 

pháp luật liên bang và an toàn. 

B. nhân viên sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn thành lập bởi nhà tuyển dụng và an toàn công 

nghiệp Washington và sức khỏe hành động (WISHA) và áp dụng các thực hành 

an toàn và sức khỏe. 

C. nhân viên sẽ đóng góp cho một môi trường làm việc lành mạnh bao gồm cả không cố 

ý lộ đồng nghiệp, sinh viên và khu vực với điều kiện nào gây nguy hiểm cho sức 

khỏe của họ hoặc sức khỏe của người khác. Nhà tuyển dụng có thể trực tiếp nhân 

viên sử dụng để phù hợp với bài 13, ốm, khi nhân viên tự báo cáo tình trạng sức 

khỏe truyền nhiễm. 

D. các đoàn sẽ làm việc hợp tác với người sử dụng lao động về an toàn và sức khỏe liên 

quan đến các vấn đề và khuyến khích nhân viên làm việc một cách an toàn. 

21.2 nhân viên sẽ có một vai trò tích cực trong việc tạo ra một môi trường làm việc an toàn và 

khỏe mạnh bằng cách báo cáo vấn đề an toàn ngay lập tức để supervisor(s) của họ, sau 

chuỗi lệnh, và các vấn đề an toàn khác của Ủy ban an toàn và/hoặc cán bộ an toàn 

nhất xem xét và hành động, nếu cần thiết. Nhà tuyển dụng sẽ chỉ báo cáo các điều kiện 

làm việc không an toàn trong một cách kịp thời và có hành động thích hợp. 

21.3 các bên công nhận sự cần thiết của giám sát điện tử ở nơi công cộng như là một phần của kế 

hoạch an ninh và an toàn. 

21.4 Nhà tuyển dụng sẽ xác định và cung cấp các thiết bị yêu cầu an toàn, thiết bị bảo vệ cá nhân 

và quần áo, mà các nhân viên sẽ mặc và/hoặc sử dụng. Nếu cần thiết, đào tạo sẽ được 

cung cấp cho người lao động về an toàn hoạt động của thiết bị trước khi sử dụng. 

21,5 mỗi nhà tuyển dụng sẽ hình thành Ủy ban an toàn chung theo đúng yêu cầu WISHA tại mỗi 

địa điểm làm việc nơi có mười một (11) hoặc nhiều nhân viên. Cuộc họp sẽ được tiến 

hành theo quy định của WAC 296-800-13020. Ủy ban đề nghị sẽ được chuyển đến các cơ 

quan cử để xem xét và hành động, nếu cần thiết. 

21.6 các chủ nhân và liên minh công nhận tầm quan trọng của cấp cứu và đào tạo CPR và như 

vậy chủ nhân sẽ cung cấp viện trợ đầu tiên và đào tạo CPR. 

21.7 the chủ nhân khuyến khích các nhân viên chăm sóc sức. Nhà tuyển dụng sẽ cung cấp cho 

nhân viên tiếp cận với các tiện nghi chăm sóc sức và nguồn lực phù hợp với các nhóm 

nhân viên khác. 

21.8 theo yêu cầu của nhân viên, nhà tuyển dụng sẽ đảm bảo rằng đánh giá ergonomic trạm làm 

việc của nhân viên được hoàn thành bởi một người được đào tạo để tiến hành đánh giá 

ergonomic. Các giải pháp để xác định các vấn đề/mối quan tâm sẽ được thực hiện trong 

nguồn lực sẵn có. 
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BÀI 22 

CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN CHẤN THƯƠNG HAY BỆNH TẬT 

Compensable công việc liên quan đến chấn thương hoặc bệnh tật để lại 

Một nhân viên duy trì một công việc liên quan đến bệnh tật hoặc chấn thương là compensable 

theo luật bồi thường công nhân của nhà nước có thể chọn bồi thường thiệt hại thời gian độc 

quyền hoặc để lại ngoài việc mất thời gian bồi thường các khoản thanh toán. Nhân viên đưa ốm, 

để lại nghỉ hoặc đền bù thời gian trong một khoảng thời gian mà họ nhận được bồi thường thiệt 

hại thời gian sẽ nhận được đầy đủ ốm, nghỉ lại hoặc phải trả tiền đền bù thời gian ngoài ra để bất 

kỳ thanh toán thời gian giảm cân. Để lại cho một công việc liên quan đến chấn thương, được bao 

phủ bởi nhân viên bồi thường sẽ không chạy đồng thời với FMLA. Tuy nhiên phần 19.1 Điều 19, 

để lại mà không trả tiền, nhà tuyển dụng có thể tách một nhân viên theo quy định của Điều 34, 

chỗ ở hợp lý và chia ly người Khuyết tật. 

BÀI 23 

ĐỒNG PHỤC, DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ 

23.1 đồng phục 

Nhà tuyển dụng có thể yêu cầu nhân viên mặc đồng phục. Trong trường hợp cần thiết, 

nhà tuyển dụng sẽ xác định và cung cấp đồng phục hoặc phụ cấp một tương đương quần 

áo. Nhà tuyển dụng sẽ thực hiện theo chính sách của họ liên quan đến việc cung cấp và 

bảo trì của đồng phục cần thiết, đặc biệt quần áo và giày dép. Chi phí hao mòn bình 

thường và mất mát của yêu cầu đồng phục, chuyên quần áo và giày dép khác do điều kiện 

nơi làm việc là trách nhiệm của chủ nhân. 

23,2 công cụ và thiết bị 

Nhà tuyển dụng có thể xác định và cung cấp các công cụ cần thiết, phụ cấp công cụ, thiết 

bị, và hôi tiết bánh. Nhà tuyển dụng sẽ sửa chữa hoặc thay thế thiết bị và công cụ cung 

cấp cho nhà tuyển dụng nếu bị hư hỏng hoặc mòn vượt ra ngoài hữu ích trong quá trình 

bình thường của doanh nghiệp. Nhân viên sẽ chịu trách nhiệm bồi hoàn sử dụng lao động 

đối với bất kỳ cung cấp công cụ hoặc các thiết bị hư hỏng do sơ suất hay bị mất của 

người lao động. 

BÀI 24 

MA TÚY VÀ RƯỢU MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC MIỄN PHÍ 

24.1 tất cả nhân viên phải báo cáo để làm việc trong điều kiện phù hợp để thực hiện các nhiệm 

vụ được giao, không bị ảnh hưởng của rượu hay ma túy. Mỗi cơ sở giáo dục bắt buộc 

phải tuân thủ trường thuốc miễn phí và cộng đồng đạo luật (DFSCA) và thuốc miễn phí 

trường học và các cơ sở quy định để được nhận tài trợ liên bang. Tuân thủ các hành động 

đòi hỏi cao đẳng để áp dụng và thực hiện một chương trình được thiết kế để ngăn chặn 

trái phép sở hữu, sử dụng hoặc phân phối bất hợp pháp ma túy và rượu của sinh viên và 

nhân viên. Cần sa vẫn là một loại thuốc bất hợp pháp dựa trên luật liên bang mặc dù 

Washington luật. Theo quy định của đạo luật thuốc miễn phí nơi làm việc, cơ sở giáo dục 

đủ điều kiện được yêu cầu để làm cho một nỗ lực liên tục các Đức tin tốt để duy trì một 
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môi trường làm việc thuốc miễn phí. Vì vậy, cho mục đích của bài này, thuật ngữ "thuốc" 

và "kiểm soát chất" bao gồm cần sa và/hoặc cần sa y tế và là một loại thuốc bất hợp pháp. 

24,2 sở hữu của rượu và ma túy bất hợp pháp 

Nhân viên có thể không sử dụng hoặc có rượu trong khi thi hành công vụ, trừ khi được ủy 

quyền bởi chính sách của tổ chức. Sở hữu hoặc sử dụng ma túy bất hợp pháp đều bị 

nghiêm cấm. 

24,3 theo toa và Over-the-Counter thuốc 

Nhân viên tham gia theo quy định của bác sĩ hoặc over-the-counter thuốc, nếu có là một 

khả năng đáng kể như vậy thuốc sẽ ảnh hưởng đến an toàn công việc, phải thông báo cho 

giám sát của họ hoặc khu vực cho phép chính thức của một thực tế rằng họ đang dùng 

một loại thuốc và Các tác dụng phụ của thuốc. 

24,4 ma túy và rượu thử nghiệm-an toàn chức năng nhạy cảm 

Nhân viên yêu cầu phải có giấy phép lái xe thương mại (CDL) có thể được tuyển dụng 

trước, sau tai nạn, ngẫu nhiên và hợp lý nghi ngờ thử nghiệm theo đúng quy tắc US 

Department of Transportation, bảo vệ bờ biển quy định (46 CFR Phần 16) hoặc các Giao 

thông vận tải liên bang Omnibus nhân viên thử nghiệm đạo luật năm 1991. Thử nghiệm 

sẽ được thực hiện theo chính sách hiện hành của cơ sở giáo dục. 

24,5 thử nghiệm cho lý do chính đáng 

A. hợp lý nghi ngờ thử nghiệm cho rượu hoặc các chất kiểm soát có thể được hướng dẫn 

bởi chủ nhân cho bất kỳ nhân viên khi nhà tuyển dụng có lý do để nghi ngờ rằng 

việc sử dụng rượu hoặc chất bị kiểm soát có thể ảnh hưởng xấu đến công việc của 

nhân viên hiệu suất hoặc nhân viên có thể trình bày một mối nguy hiểm cho sự an 

toàn vật lý của các nhân viên này hay cách khác. Sân vườn mục tiêu cụ thể phải 

được nêu trong văn bản hỗ trợ sự nghi ngờ hợp lý. Các ví dụ cụ thể khách quan 

vườn bao gồm nhưng không giới hạn đối với: 

1. vật lý các triệu chứng phù hợp với chất bị kiểm soát và/hoặc rượu sử dụng; 

2. bằng chứng hoặc sự quan sát của chất bị kiểm soát hoặc sử dụng rượu, sở hữu, 

bán hoặc giao hàng; hoặc 

3. sự xuất hiện của một tai nạn nơi đào tạo quản lý, giám sát hoặc nhân viên dẫn 

nghi ngờ việc sử dụng kiểm soát chất/rượu có thể là một yếu tố. Sau tai 

nạn ma túy và rượu thử nghiệm có thể được thực hiện khi một sự cố liên 

quan đến công việc đã xảy ra liên quan đến cái chết, thương tích nghiêm 

trọng của cơ thể hoặc thiệt hại tài sản quan trọng/môi trường hay tiềm 

năng đối với cái chết, chấn thương nghiêm trọng hoặc quan trọng tài sản 

/ thiệt hại về môi trường, và khi action(s) hoặc inaction(s) của nhân viên 

hoặc đóng góp cho các sự cố hoặc không thể được hoàn toàn giảm giá như 

là một yếu tố góp phần. 

B. giới thiệu 

Giới thiệu cho các thử nghiệm sẽ được thực hiện trên cơ sở cụ thể Sân vườn tiêu 

tài liệu của một giám sát viên hoặc người quản lý những người đã tham gia đào 



tạo về việc phát hiện các dấu hiệu/triệu chứng bị ảnh hưởng bởi kiểm soát 

chất/rượu và xác nhận của người khác được huấn luyện quản lý hoặc quản lý. 

C. kiểm tra 

Khi lý do tồn tại, nhân viên phải gửi đến rượu và/hoặc kiểm soát chất thử nghiệm 

thì theo yêu cầu của nhà tuyển dụng. Từ chối kiểm tra được coi là tương tự như 

một xét nghiệm dương tính. Khi một nhân viên gọi cho các thử nghiệm, họ sẽ 

được gỡ bỏ ngay lập tức từ nhiệm vụ và vận chuyển đến các trang web bộ sưu 

tập. Chi phí hợp lý nghi ngờ thử nghiệm, bao gồm cả tiền lương của nhân viên, sẽ 

được trả bởi chủ nhân. 

Thử nghiệm sẽ được thực hiện như vậy để đảm bảo độ chính xác tối đa và độ tin 

cậy bằng cách sử dụng các kỹ thuật, Chuỗi các thủ tục tạm giữ, thiết bị và các tiện 

nghi Phòng thí nghiệm, mà đã được chấp thuận bởi các Hoa Kỳ vùng của y tế và 

dịch vụ. Tất cả nhân viên thông báo về một chất bị kiểm soát hoặc rượu kiểm tra 

kết quả dương tính có thể yêu cầu một bài kiểm tra độc lập của split mẫu với chi 

phí của nhân viên. Nếu kết quả xét nghiệm là âm tính, nhà tuyển dụng sẽ hoàn trả 

cho người lao động cho các chi phí của thử nghiệm mẫu phân chia. 

D. phục hồi chức năng 

Nhà tuyển dụng có thể sử dụng một bài kiểm tra ma túy hoặc rượu tích cực để yêu 

cầu một nhân viên để hoàn thành một chương trình phục hồi chức năng. 

E. kỷ luật 

Một nhân viên có một thử nghiệm tích cực rượu và/hoặc một thử nghiệm tích cực 

chất bị kiểm soát có thể bị kỷ luật, lên đến và bao gồm cả sa thải dựa trên sự việc 

nhắc nhở các thử nghiệm, bao gồm cả một sự vi phạm của ma túy và rượu miễn 

phí nơi làm việc quy tắc. 

24.6 đào tạo 

Đào tạo sẽ được tạo sẵn cho các nhà quản lý và giám sát. Việc đào tạo sẽ bao gồm: 

A. các yếu tố của chủ nhân ma túy và rượu miễn phí chương trình nơi làm việc; 

B. những ảnh hưởng của ma túy và rượu ở nơi làm việc; 

C. hành vi các triệu chứng của bị ảnh hưởng bởi các chất bị kiểm soát và/hoặc rượu; 

Mất phục hồi chức năng dịch vụ; và 

E. y tế giữ bí mật và HIPAA quy định liên quan đến thuốc theo toa và over-the-counter 

thuốc. 

BÀI 25 

GIÁM SÁT ĐIỆN TỬ CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN VIÊN 

25,1 ngoại trừ như cung cấp trong phần 25.2, nhân viên nói chung sẽ không phải chịu sự giám 

sát điện tử trong công việc mà không báo trước bởi nhà tuyển dụng. "Giám sát điện tử" 



được định nghĩa là việc sử dụng các dữ liệu thu thập từ các nhà tuyển dụng, điều khiển 

thiết bị điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn đối với máy quay video, điện tử thẻ chính 

và miếng đệm quan trọng để xác định nơi ẩn nấp của một nhân viên hoặc các hoạt động, 

hoặc là trong thời gian thực hoặc sau khi thực tế. 

25.2 các nơi mà các nhà tuyển dụng có lý do để nghi ngờ rằng một nhân viên đã tham gia hoặc 

tham gia vào các hành vi sai trái, nó có thể sử dụng giám sát điện tử mà không cần thông 

báo trước như là một phần của một điều tra cụ thể, cung cấp: 

A. Giám sát là một phần của một kế hoạch điều tra văn mô tả lý do, thời gian và phạm vi 

giám sát; 

B. Giám sát là hẹp phù hợp để đáp ứng mục đích của việc điều tra; và 

C. các trường đại học tổng thống, thủ tướng huyện hoặc người được chỉ định đã phê 

duyệt kế hoạch điều tra. 

BÀI 26 

VIỆC SỬ DỤNG DI CHUYỂN CỦA XE/DU LỊCH 

26,1 các nhà tuyển dụng có thể phải trả chi phí di chuyển cho người lao động bị ảnh hưởng bởi 

hành động bắt đầu sử dụng lao động theo quy định của các văn phòng của tài chính quản 

lý (OFM) nhà nước hành chính và kế toán hướng dẫn sử dụng (SAAM), chương 60. 

26.2 các nhân viên có trách nhiệm cung cấp giao thông vận tải của họ giữa nhà và làm nhiệm vụ 

trạm hoặc trường trang web của họ. Tuy nhiên, nhà tuyển dụng có thể ủy quyền cho một 

nhân viên cư ngụ trong một khoảng cách đi lại hợp lý của các nhân viên làm nhiệm vụ 

trạm hoặc trang web lĩnh vực để có một chiếc xe cá nhân được giao nhà, theo OFM 

SAAM, chương 12. 

26,3 thời gian đi lại sẽ được coi là thời gian làm việc, khi: 

A. nó theo yêu cầu của nhà tuyển dụng trong giờ làm việc bình thường từ một worksite 

khác; 

B. nó xảy ra trước giờ làm việc bình thường với một vị trí công việc khác nhau lớn hơn 

thời gian bình thường nhà làm việc đi lại của nhân viên; hoặc 

C. các nhân viên có thẩm quyền hoặc yêu cầu để đi du lịch xa nhà qua đêm và đi du lịch 

xảy ra trong giờ làm việc bình thường hoặc trong thời gian tương ứng giờ trên 

không-ngày làm việc. 

26.4 du lịch thời gian sẽ không được coi là thời gian làm việc, khi: 

A. người lao động đi lại giữa các nhân viên nhà và văn phòng của họ, worksite; hoặc 



B. khi đi du lịch xa nhà qua đêm bên ngoài giờ làm việc hoặc ngoài giờ tương ứng trên 

không-ngày làm việc khi các nhân viên đi du lịch trên một máy bay, tàu, thuyền, 

hoặc ô tô. 

BÀI 27 

SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ VÀ THIẾT BỊ 

27.1 thiết bị được cung cấp bởi nhà tuyển dụng cho các mục đích của việc điều hành kinh doanh 

là để được sử dụng chủ yếu cho các mục đích. 

27.2 de minimis sử dụng cá nhân của thiết bị điện tử văn phòng được phép, miễn là việc sử dụng 

không can thiệp vào hoạt động kinh doanh hiệu suất công việc, và phù hợp với các quy 

tắc đạo Đức điều hành hội đồng quản trị và các ý kiến tư vấn. 

27.3 Nhà tuyển dụng sẽ cung cấp thông tin và đào tạo cho tất cả nhân viên về việc sử dụng các 

thiết bị điện tử cho một quy định đạo đức của tiểu bang Washington. 

27.4 các nhà tuyển dụng sẽ hoàn trả cho nhân viên cho trường đại học yêu cầu gọi điện thoại 

đường dài. Tuy nhiên, doanh nghiệp nên được thực hiện cuộc gọi vào máy điện thoại của 

nhà nước trong giờ làm việc. 

27.5 nhân viên có thể làm cho việc sử dụng thiết bị điện tử cá nhân của họ trong thời gian làm 

việc, miễn là việc sử dụng không can thiệp với hoạt động kinh doanh hoặc công việc hiệu 

quả. 

BÀI VIẾT 28 

THỦ TỤC XỬ LÝ KỶ LUẬT 

28,1 đại diện 

A. theo yêu cầu, một nhân viên có quyền đại diện công đoàn tại một cuộc phỏng vấn 

investigatory được gọi là nhà tuyển dụng, nếu người lao động hợp lý tin rằng kỷ 

luật có thể dẫn đến. Nếu được yêu cầu người đại diện không hợp lý có sẵn, các 

nhân viên sẽ chọn một đại diện những người có sẵn. 

B. nhân viên tìm kiếm đại diện có trách nhiệm liên hệ với đại diện của họ. 

C. vai trò của người đại diện là để cung cấp hỗ trợ và tư vấn cho nhân viên, chứ không 

phải là phục vụ như là một kẻ thù để các điều tra viên. Việc thực hiện các quyền 

trong bài viết này sẽ không can thiệp với nhà tuyển dụng phải tiến hành điều tra. 

28,2 kỷ luật 

A. sử dụng lao động sẽ không kỷ luật bất kỳ nhân viên vĩnh viễn mà không chỉ gây ra. 

B. kỷ luật bao gồm miệng và bằng văn vạ, giảm phải trả tiền, đình chỉ, demotions và 

thải. Vạ miệng sẽ được xác định như vậy, và nếu tài liệu, tài liệu như vậy sẽ được 

đặt trong người quản lý tập tin duy nhất, tùy thuộc vào loại bỏ theo phần 
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33,8. Khi disciplining một nhân viên, nhà tuyển dụng sẽ làm cho một nỗ lực hợp 

lý để bảo vệ sự riêng tư của nhân viên. 

C. tất cả viện chính sách liên quan đến investigatory thủ tục liên quan đến nhân viên bị 

cáo buộc hành vi sai trái, được thay thế. Nhà tuyển dụng có thẩm quyền để xác 

định phương pháp tiến hành điều tra. 

D. các nhà tuyển dụng có quyền áp đặt kỷ luật, đó là sau đó tùy thuộc vào các thủ tục 

khiếu nại quy định tại Điều 30. Vạ miệng và bằng văn bản, Tuy nhiên, có thể chỉ 

được xử lý qua bước 2 của các thủ tục khiếu nại. 

E. các nhà tuyển dụng sẽ cung cấp một nhân viên với mười lăm (15) lịch ngày văn bản 

thông báo trước ngày một giảm phải trả tiền hoặc thù, hiệu quả. 

F. các nhà tuyển dụng thường sẽ cung cấp một nhân viên với bảy (7) lịch ngày văn bản 

thông báo trước ngày một xả, hiệu quả. Nếu nhà tuyển dụng không cung cấp bảy 

(7) ngày thông báo, việc xả sẽ đứng và nhân viên sẽ được hưởng khoản thanh toán 

tiền lương cho thời gian người lao động nào khác đã được lên lịch để làm việc có 

bảy (7) ngày thông báo được đưa ra. 

Tuy nhiên, nhà tuyển dụng có thể xả một nhân viên ngay lập tức mà không cần 

phải trả tiền thay cho bảy (7) lịch ngày thông báo thời gian nếu trong quyết định 

của chủ nhân, tiếp tục việc làm của nhân viên trong thời gian thông báo sẽ gây 

nguy hiểm cho lợi ích của các trường cao đẳng. 

28.3 điều tra 

A. cả hai bên đồng ý rằng độ phân giải kịp thời điều tra của nhân viên bị cáo buộc hành 

vi sai trái là rất quan trọng để duy trì một môi trường làm việc tích cực và hiệu 

quả. 

B. nhân viên phải đầy đủ và trung thực trả lời tất cả câu hỏi trong một cuộc điều tra. 

C. nhân viên sẽ không được phép liên hệ với đại diện công đoàn của họ. 

D. nếu có yêu cầu, nhà tuyển dụng sẽ cung cấp cho nhân viên điều tra với một bản cập 

nhật trạng thái của tiến trình điều tra mỗi ba mươi (30) ngày cho đến khi cuộc 

điều tra được hoàn tất. 

28.4 tiến hành off-Duty 

Các hoạt động ngoài khơi làm nhiệm vụ của một nhân viên có thể là căn cứ để xử lý kỷ 

luật hành động nếu nói các hoạt động là một xung đột lợi ích như quy định trong RCW 

42.52, là bất lợi cho hiệu suất làm việc của nhân viên hoặc các chương trình của nhà 

tuyển dụng, hoặc bằng cách khác cấu thành chỉ gây ra. Nhân viên sẽ báo cáo tất cả các vụ 

bắt giữ và tòa án áp dụng biện pháp trừng phạt hoặc các điều kiện ảnh hưởng đến khả 

năng của mình để thực hiện các nhiệm vụ được giao để nhà tuyển dụng trong vòng hai 

mươi bốn (24) giờ hoặc trước khi sự thay đổi theo lịch trình công việc của họ, cho dù xảy 

ra lần đầu tiên. 
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28.5 thông báo cho người lao động 

Khi nhà tuyển dụng dự tính hành động kỷ luật (Giảm phải trả tiền, đình chỉ, chức và / 

hoặc xả) chống lại một nhân viên, nhà tuyển dụng sẽ thông báo cho người lao động và 

công đoàn. Thông báo như vậy sẽ bao gồm những chi phí đối với người lao động, giải 

thích về các bằng chứng mà tạo thành cơ sở cho phí, và dự tính hành động. Người lao 

động có quyền đưa ra lý do bằng miệng hoặc bằng văn bản lý do tại sao các hành động 

không nên được thực hiện. 

28.6 nhân viên thử việc 

Không có gì trong bài viết này sẽ giới hạn của nhà tuyển dụng ngay để tách một nhân 

viên thử việc trong thời gian thử việc xem xét của họ. 

28,7 loại bỏ tài liệu 

A. viết vạ sẽ được gỡ bỏ từ một nhân viên nhân sự tập tin sau ba (3) năm nếu: 

1. trường hợp không đảm bảo thời gian lưu giữ dài hơn; 

2. hiện đã có không có kỷ luật tiếp theo; và 

3. người lao động nộp một yêu cầu cho gỡ bỏ nó. Nếu yêu cầu bị từ chối, nhà 

tuyển dụng sẽ thông báo cho người lao động bằng văn bản với các lý do cụ 

thể cho việc từ chối. 

B. các hồ sơ về hành động kỷ luật liên quan đến giảm phải trả tiền, đình chỉ, hoặc 

demotions và viết vạ không được gỡ bỏ sau khi ba (3) năm sẽ bị loại bỏ sau năm 

năm (5): 

1. trường hợp không đảm bảo thời gian lưu giữ dài hơn; 

2. hiện đã có không có kỷ luật tiếp theo; và 

3. người lao động nộp một yêu cầu cho gỡ bỏ nó. Nếu yêu cầu bị từ chối, nhà 

tuyển dụng sẽ thông báo cho người lao động bằng văn bản với các lý do cụ 

thể cho việc từ chối. 

C. không có gì trong phần này sẽ ngăn chặn người sử dụng lao động đồng ý để loại bỏ 

một ngày trước đó, trừ khi làm như vậy sẽ vi phạm RCW 41.06.450. 

D. tài liệu tham khảo trong một đánh giá hiệu suất cho một tài liệu kỷ luật loại bỏ theo 

phần phụ 28,7 A hoặc 28,7 B sẽ được redacted từ việc đánh giá hiệu suất đồng 

thời tài liệu xử lý kỷ luật được lấy ra từ các tập tin nhân sự. 

ĐIỀU 29 

TỪ CHỨC VÀ BỊ BỎ RƠI 

29,1 tự nguyện từ chức 

Nhà tuyển dụng có thể cho phép nhân viên để rút của họ từ chức bất cứ lúc nào trước 

ngày có hiệu lực. 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D41.06.450


29.2 trái phép vắng mặt/bị bỏ rơi 

Khi một nhân viên đã được vắng mặt mà không được phép rời khỏi và đã thất bại trong 

việc liên hệ với nhà tuyển dụng cho một khoảng thời gian ba (3) ngày liên tiếp, nhân viên 

được cho là đã từ chức từ vị trí của họ. Trong thời gian ba (3) ngày nhà tuyển dụng sẽ 

làm cho ít nhất hai (2) những nỗ lực trong quá trình của sự thay đổi thường xuyên liên hệ 

với nhân viên để xác định nguyên nhân của sự vắng mặt. Nỗ lực như vậy sẽ bao gồm kêu 

gọi nhân viên tại số điện thoại liên lạc của họ và bất kỳ địa chỉ liên lạc khẩn cấp tập tin 

với các nhà tuyển dụng. 

29,3 thông báo của chia ly 

Khi từ chức của một nhân viên được coi là phù hợp với phần 29.2, nhà tuyển dụng sẽ 

tách các nhân viên bằng cách gửi một thông báo ly thân vào các nhân viên bằng chứng 

thư đến cuối cùng được biết đến địa chỉ của người lao động. Thông báo như vậy sẽ bao 

gồm thông tin về việc hội đủ điều kiện để duy trì quyền lợi y tế. 

29.4 đơn yêu cầu phục hồi 

Một nhân viên đã nhận được một thông báo ly thân theo 29,3 phần, có thể yêu cầu sử 

dụng lao động bằng văn bản để xem xét việc phục hồi. Người lao động phải cung cấp 

bằng chứng rằng sự vắng mặt là không tự nguyện hoặc không thể tránh khỏi. Đơn yêu 

cầu phải được nhận bởi nhà tuyển dụng hoặc đóng dấu bưu điện trong vòng mười lăm 

(15) ngày sau khi thông báo ly thân được lắng đọng trong thư Hoa Kỳ. 

29,5 grievability 

Từ chối một đơn yêu cầu phục hồi theo phần 29.4 là grievable. Khiếu nại không có thể 

được dựa trên các thông tin khác mà chia sẻ với nhà tuyển dụng tại thời điểm các đơn 

khởi kiện cho phục hồi. 

BÀI 30 

THỦ TỤC KHIẾU NẠI 

30,1 điều khoản và các yêu cầu 

Các công đoàn và người sử dụng lao động đồng ý rằng đó là lợi ích tốt nhất của tất cả các 

bên để giải quyết tranh chấp tại các cơ hội sớm nhất và mức thấp nhất. Các công đoàn và 

người sử dụng lao động giải quyết vấn đề giữa nhân viên và quản lý khuyến khích và cam 

kết việc hỗ trợ trong giải quyết tranh chấp càng sớm càng tốt. Trong trường hợp tranh 

chấp không được giải quyết một cách không chính thức, bài viết này cung cấp một quy 

trình chính thức để giải quyết vấn đề. 

A. đơn khiếu kiện định nghĩa 

Đơn khiếu nại là một cáo buộc bởi một nhân viên hoặc một nhóm nhân viên đã có 

hành vi vi phạm, misapplication hoặc sự giải thích sai của thỏa thuận này, xảy ra 

trong thời hạn của thỏa thuận này. Các thuật ngữ "grievant" được sử dụng trong 

bài viết này bao gồm các thuật ngữ "grievants." 

B. nộp hồ sơ khiếu nại 



Khiếu kiện có thể nộp bởi các công đoàn đại diện cho một nhân viên hay đại diện 

cho một nhóm nhân viên. Nếu liên minh như vậy, nó sẽ đặt ra tên của các nhân 

viên hoặc tên của nhóm nhân viên. 

C. tính toán thời gian 

Giới hạn thời gian trong bài viết phải được nghiêm chỉnh tôn trọng trừ khi hai bên 

sửa đổi bằng văn bản. Ngày này là ngày lịch, và sẽ được tính trừ vào ngày đầu 

tiên và bao gồm ngày cuối cùng của thời hạn. Khi ngày cuối cùng rơi vào ngày 

thứ bảy, chủ nhật hoặc kỳ nghỉ, ngày cuối cùng sẽ là ngày hôm sau mà không 

phải là thứ bảy, chủ nhật nghỉ. Transmittal của khiếu kiện, khiếu nại và phản ứng 

sẽ bằng văn bản. Transmittal của khiếu kiện, khiếu nại, và phản ứng có thể nộp 

bằng fax hoặc email. Thời hạn sẽ áp dụng đến ngày nhận. Tài liệu nộp sau 5 giờ 

chiều trong ngày theo lịch trình kinh doanh, hoặc ngày thứ bảy, chủ nhật, hoặc 

nghỉ sẽ được coi là đã nhận được vào các ngày làm việc tiếp theo. 

 

 
  

D. không đáp ứng thời hạn 

Không bởi các công đoàn thực hiện theo các mốc thời gian sẽ dẫn đến tự động rút 

đơn khiếu nại. Sự thất bại của hãng phải tuân theo các mốc thời gian sẽ entitle liên 

minh để di chuyển đơn khiếu nại đến bước tiếp theo của các thủ tục. 

E. nội dung 

Viết đơn khiếu nại phải bao gồm các thông tin sau hoặc nó sẽ không được xử lý: 

1. ngày của sự kiện dẫn đến khiếu kiện hoặc ngày biết các grievant hoặc hợp lý có 

thể đã biết xảy ra; 

2. bản chất của đơn khiếu nại; 

3. các dữ kiện mà nó dựa; 

4. các bài viết cụ thể và các phần của thỏa thuận vi phạm; 

5. biện pháp khắc phục cụ thể yêu cầu; 

6. các bước thực hiện để không chính thức giải quyết khiếu nại; 

7. tên grievant (s) và; 

8. tên và chữ ký của người đại diện công đoàn. 

F. sửa đổi 

Không vừa bị cáo buộc vi phạm có thể được thực hiện sau khi quý vị viết ban đầu 

là đệ, ngoại trừ bằng bản thỏa thuận lẫn nhau. 



Độ phân giải G. 

Nếu nhà tuyển dụng cung cấp biện pháp khắc phục được yêu cầu hoặc một hai 

bên thỏa thuận lựa chọn, khiếu nại sẽ được xem xét giải quyết và có thể không 

được sang bước tiếp theo. 

H. rút 

Đơn khiếu nại có thể được rút ra bất cứ lúc nào. 

I. Resubmission 

Nếu giải quyết hoặc bị thu hồi, không thể gửi lại một đơn khiếu kiện. 

J. trả 

Cửa hàng mà các tiếp viên sẽ được cung cấp một số tiền hợp lý của thời gian 

trong giờ làm việc bình thường của họ để điều tra và xử lý các than phiền thông 

qua bước 2. Grievants và tặng stewards sẽ không mất phải trả tiền để tham dự các 

cuộc họp giải quyết tranh chấp không chính thức, khiếu nại các cuộc họp, phiên 

họp giải quyết tranh chấp thay thế và trọng tài điều trần được tổ chức trong thời 

gian theo lịch trình công việc của họ. Grievants sẽ không được trả tiền cho các 

cuộc họp giải quyết tranh chấp không chính thức, khiếu nại các cuộc họp, phiên 

họp giải quyết tranh chấp thay thế và trọng tài điều trần được tổ chức trong thời 

gian đi làm nhiệm vụ của họ. 

K. nhóm than phiền 

Không có nhiều hơn năm (5) grievants sẽ được cho phép để tham dự một cuộc 

họp đơn khiếu nại. 

L. Củng cố 

Bởi thoả thuận, hoặc người sử dụng lao động hoặc công đoàn có thể củng cố 

khiếu kiện phát sinh từ cùng một tập hợp các sự kiện. 

M. bỏ qua 

Bất kỳ của các bước trong quy trình này có thể được bỏ qua với lẫn nhau viết sự 

chấp thuận của các bên tham gia vào thời điểm bypass là tìm kiếm. 

N. kỷ luật 

Kỷ luật khiếu kiện sẽ được bắt đầu ở cấp độ mà tại đó các hành động gây tranh 

cãi được chụp. 

O. khiếu nại tập tin 

Viết khiếu kiện và phản ứng sẽ được duy trì một cách riêng biệt từ các tập tin cán 

bộ nhân viên. 

P. thay thế giải quyết phương pháp 

Bất kỳ thời điểm nào trong quá trình khiếu kiện của thoả thuận, các bên có thể sử 

dụng phương pháp thay thế để giải quyết các tranh chấp. Nếu các bên đồng ý sử 

dụng phương pháp thay thế, khung thời gian trong bài viết này đang bị đình 

chỉ. Nếu được lựa chọn thay thế phương pháp không kết quả trong một giải pháp, 

công đoàn có thể quay lại quy trình khiếu nại và tiếp tục các khung thời gian. Chi 



phí của các phương pháp thay thế giải quyết, nếu có, sẽ được chia sẻ bằng nhau 

của các bên. 

30.2 nộp hồ sơ và xử lý 

A. nộp đơn 

Đơn khiếu nại phải được đệ trình trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày xảy ra 

cho tăng đến khiếu nại, hoặc ngày các grievant biết hoặc có thể hợp lý đã biết đến 

của sự xuất hiện. 

B. chế biến 

Bước 1: nhân sự văn phòng người được chỉ định 

Nếu vấn đề không được giải quyết không chính thức, liên minh có thể trình bày 

khiếu nại bằng văn bản cho văn phòng nhân sự, trong thời hạn ba mươi (30) ngày 

mô tả ở trên. Văn phòng nhân sự sẽ chỉ định những người sẽ nghe khiếu nại ở 

bước 1. Người được chỉ định sẽ đáp ứng trong người hoặc hỏi ý kiến qua điện 

thoại với một quản lý cửa hàng và/hoặc nhân viên đại diện, và grievant trong 

vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, và sẽ trả lời bằng 

văn bản cho công đoàn trong vòng hai mươi mốt (21) ngày sau khi cuộc họp. 

Bước 2: Chủ tịch/hiệu trưởng hoặc người được chỉ định 

Nếu người khiếu nại không được giải quyết ở bước 1, liên minh có thể di chuyển 

tới bước tiếp theo bằng cách nộp nó với văn phòng nhân sự, trong vòng mười lăm 

(15) ngày kể từ ngày nhận được các công đoàn quyết định bước 1. Chủ tịch/hiệu 

trưởng hoặc người được chỉ định sẽ đáp ứng trong người hoặc hỏi ý kiến qua điện 

thoại với một cửa hàng quản lý hoặc nhân viên đại diện và grievant trong vòng 21 

(21) ngày kể từ ngày nhận được kháng cáo, và sẽ trả lời bằng văn bản cho công 

đoàn trong vòng 21 (21) ngày sau khi cuộc họp. Nếu một người được chỉ định 

chọn nó sẽ không là người được chỉ định cùng một người nghe khiếu nại ở bước 

1. 

Bước 3: Hòa giải hoặc trọng tài trước khi xem xét các cuộc họp (PARM) 

1. ngành than phiền 

Nếu người khiếu nại không được giải quyết tại bước 2, liên minh có thể 

nộp một yêu cầu cho các buổi hòa giải với các khu vực làm việc quan hệ 

Ủy ban (from web PERC) theo WAC 391-55-020, với một bản sao cho 

các văn phòng của tài chính SHR/quản lý lao động quan hệ Phần 

(OFM/SHR/LRS) và văn phòng nhân sự trong vòng mười lăm (15) ngày 

kể từ ngày nhận được quyết định bước 2. Ngoài ra để tất cả các yêu cầu 

nộp hồ sơ, yêu cầu phải bao gồm một bản sao của khiếu nại và tất cả các 

phản ứng trước. 

2. lời than phiền không xử lý kỷ luật 

Nếu người khiếu nại không được giải quyết tại bước 2, liên minh có thể 

yêu cầu một PARM bằng cách nộp một bản sao của khiếu nại và hồi đáp 

Tất cả đính kèm để OFM/SHR/LRS (labor.relations@ofm.wa.gov) và văn 

phòng nhân sự trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FWAC%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D391-55-020
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các Quyết định bước 2. Trong vòng mười lăm (15) ngày sau khi nhận 

được tất cả thông tin cần thiết, OFM/SHR/LRS sẽ hoặc: 

i. thông báo cho liên minh bằng văn bản rằng một PARM sẽ được sắp xếp 

với SHR-OFM-LRS người được chỉ định, các trường đại học tài 

nguyên con người văn phòng đại diện và đại diện công đoàn xem 

xét và cố gắng để giải quyết các tranh chấp; hoặc 

II. thông báo cho liên minh bằng văn bản không PARM sẽ được sắp xếp. 

Thủ tục tố tụng của bất kỳ trung gian hòa giải hoặc PARM sẽ không báo cáo hoặc 

ghi lại trong bất kỳ cách nào, ngoại trừ văn thỏa thuận đạt được bằng các bên 

trong quá trình hòa giải hoặc PARM. Trừ khi chúng admissible một cách độc lập, 

báo cáo được thực hiện bởi hoặc trung gian hòa giải, hoặc bởi hoặc cho bất kỳ bên 

nào hoặc khác tham gia hòa giải hoặc PARM, có thể không: 

1. sau đó giới thiệu như là bằng chứng; 

2. thực hiện được biết đến một trọng tài viên hoặc điều trần giám định tại một 

buổi điều trần; và/hoặc 

3. hiểu cho bất cứ mục đích như một tuyển sinh thể chống lại sự quan tâm. 

Bước 4: trọng tài 

Nếu vấn đề không được giải quyết tại buổi hòa giải hoặc một PARM, hoặc người 

được chỉ định SHR-OFM-LRS sẽ thông báo cho liên minh không PARM sẽ được 

sắp xếp bằng văn bản, liên minh có thể nộp yêu cầu trọng tài. Nhu cầu phân xử 

các tranh chấp phải được đệ trình với AAA trong vòng mười lăm (15) ngày phiên 

hòa giải, PARM hoặc nhận được thông báo rằng không có PARM sẽ được sắp 

xếp. Đồng thời với hồ sơ, bản sao của các nhu cầu về trọng tài sẽ được cung cấp 

cho các văn phòng nhân sự và SHR-OFM-LRS. 

C. chọn một trọng tài viên 

Các bên sẽ chọn một trọng tài viên theo thoả thuận hoặc theo xen kẽ nổi bật tên 

được cung cấp bởi Hiệp hội trọng tài Mỹ (AAA) và sẽ thực hiện theo các quy tắc 

trọng tài lao động của AAA trừ khi họ không đồng ý bằng văn bản. 

Mất thẩm quyền của trọng tài 

1. trọng tài viên sẽ: 

a. không có quyền để thêm vào, trừ từ, hoặc sửa đổi bất kỳ các điều khoản 

của thỏa thuận này; 

sinh được giới hạn trong các quyết định của họ để khiếu nại issue(s) quy 

định trong bản gốc viết đơn khiếu nại, trừ khi các bên đồng ý để 

thay đổi nó; 



c. không thực hiện bất kỳ giải thưởng cung cấp một nhân viên với bồi 

thường lớn hơn sẽ có kết quả là đã có là không có vi phạm thỏa 

thuận này; và 

d. không có quyền để sử dụng lao động điều chỉnh mức độ biên chế của họ 

hoặc đến trực tiếp các nhân viên làm việc thêm giờ. 

2. trọng tài sẽ nghe lập luận trên và quyết định các vấn đề của arbitrability trước 

ngày đầu tiên của các trọng tài tại một thời điểm thuận lợi cho các bên, 

ngay lập tức trước khi xét xử vụ án về giá trị của nó, hoặc như một phần 

của buổi điều trần toàn bộ quá trình ra quyết định. Nếu vấn đề của 

arbitrability lập luận trước khi ngày đầu tiên của trọng tài, nó có thể được 

lập luận bằng văn bản hoặc bằng điện thoại, theo quyết định của trọng 

tài. Mặc dù quyết định có thể được thực hiện bằng miệng, nó sẽ được đặt 

trong văn bản và cung cấp cho các bên. 

3. quyết định của trọng tài sẽ là cuối cùng và ràng buộc khi công đoàn, người sử 

dụng lao động và các grievant. 

E. chi phí trọng tài 

1. các chi phí và lệ phí trọng tài và các chi phí (nếu có) của phòng điều trần sẽ 

được chia sẻ bằng nhau của các bên. 

2. nếu trọng tài thính bị trì hoãn hay bị hủy bỏ vì một bên, bên đó sẽ chịu chi phí 

hoãn hoặc hủy bỏ. Các chi phí của bất kỳ hai bên thoả thuận nhưng hoặc 

hủy bỏ sẽ được chia sẻ bằng nhau của các bên. 

3. nếu hai bên đều mong muốn một kỷ lục của trọng tài, một phóng viên tòa án có 

thể được sử dụng. Nếu bên đó mua một bảng điểm, một bản sao của bạn sẽ 

được cung cấp trọng tài viên, miễn phí. Nếu bên kia những ham muốn bản 

sao của bảng điểm, nó sẽ trả tiền cho một nửa (1/2) các chi phí của các 

khoản phí cho các phóng viên tòa án, bảng điểm gốc và một bản sao. 

4. mỗi bên chịu trách nhiệm về các chi phí của các luật sư, đại diện nhân viên, và 

tất cả các chi phí khác liên quan đến sự phát triển và trình bày trường hợp 

của họ. Khi một nhân viên subpoenaed như là một nhân chứng thay mặt 

cho các công đoàn trong một trường hợp trọng tài, các nhân viên có thể 

xuất hiện mà không làm mất chi trả nếu chúng xuất hiện trong thời gian 

làm việc của họ. Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để tránh các bài trình bày 

của các nhân chứng lặp đi lặp lại. Công đoàn có trách nhiệm thanh toán 

bất kỳ du lịch hoặc per diem chi phí cho nhân chứng của nó, các 

grievant. và quản lý cửa hàng. 

5. nếu, sau khi thẩm vấn đề giải thưởng của họ, một trong hai bên nộp một chuyển 

động với trọng tài để xem xét lại, bên di chuyển sẽ chịu các chi phí bổ 

sung của trọng tài viên. 

30.3 người kế nhiệm khoản 



Khiếu kiện nộp trong thời hạn thỏa thuận năm 2015-17 sẽ được xử lý để hoàn thành theo 

quy định tại Hiệp định năm 2015-17. 

BÀI 31 

CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG VÀ LỢI ÍCH 

31,1 các nhà tuyển dụng sẽ cung cấp cho nhân viên Phòng khách tiện nghi ngoài khu vực làm 

việc. 

31.2 của chủ nhân văn hội đồng ủy thác hoặc chính sách liên quan đến nhân viên được đại diện 

bởi các công đoàn sẽ được tạo sẵn để đại diện công đoàn nhân viên, tặng tiếp viên và 

nhân viên. Nhà tuyển dụng sẽ cung cấp thông báo trước cho sự hợp nhất của bất kỳ thay 

đổi đáng kể để hội đồng quản trị ủy thác hoặc chính sách hành chính. 

BÀI 32 

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 

32,1 nhân viên trách nhiệm pháp lý 

Nếu một nhân viên trở thành một bị đơn trong một phù hợp với trách nhiệm dân sự phát 

sinh từ hành động thực hiện hoặc không được thực hiện trong quá trình việc làm của họ 

cho nhà nước, họ có quyền yêu cầu bồi thường thông qua chủ nhân của họ theo RCW 

4.92 và đại biểu . 

32.2 bồi hoàn tài sản cá nhân 

Một nhân viên có quyền tìm kiếm sự hoàn trả chi phí cho các hạng mục tài sản cá nhân bị 

hư hại trong việc thực hiện đúng nhiệm vụ của họ, và nhà tuyển dụng sẽ xử lý yêu cầu 

theo quy định của RCW 4.92.100. Nhân viên được khuyến khích để có biện pháp phòng 

ngừa để bảo vệ tài sản cá nhân/thiết bị. 

BÀI 33 

TẬP TIN NHÂN SỰ 

33.1 các nhà tuyển dụng sẽ duy trì một tập tin chính thức của nhân viên cho mỗi nhân viên, Đang 

hiển thị một bản ghi của việc làm và các thông tin cần thiết cho kinh doanh và các mục 

đích hợp pháp. Nhà tuyển dụng sẽ xác định vị trí của tập tin nhân sự và sẽ thông báo cho 

liên minh nếu có ai đó không phải là chủ nhân của Human Resource Manager chịu trách 

nhiệm cho các tập tin nhân sự. Nhân viên bổ sung tập tin có thể bao gồm, nhưng không 

giới hạn, giám sát các tập tin, tham gia các tập tin, biên chế các tập tin và y tế các tập tin. 

33,2 sức khỏe và y tế thông tin thu được nhà tuyển dụng sẽ được duy trì trong một tập tin riêng 

biệt, bảo mật. Nhà tuyển dụng sẽ không yêu cầu nhân viên để cung cấp thông tin về sức 

khỏe hoặc các điều kiện y tế của nhân viên hoặc gia đình người lao động, trừ khi thông 

tin đó có liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi của việc làm, thể dục 

để giữ các vị trí của nhân viên hoặc cung cấp các lợi ích được yêu cầu của người lao 

động. 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D4.92
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D4.92
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D4.92.100


33,3 một nhân viên và/hoặc đại diện của họ có thể sắp xếp để kiểm tra của nhân viên nhân sự tập 

tin, y tế tập tin và/hoặc các tệp lưu giữ của giám sát của nhân viên trong giờ làm việc 

thường xuyên khi thông báo hợp lý. Viết cho phép từ các nhân viên là cần thiết trước khi 

bất kỳ đại diện cho các nhân viên sẽ được cấp quyền truy cập vào các tập tin nhân sự, y tế 

tập tin và/hoặc các tập tin được lưu giữ bởi các nhân viên giám sát. Nhà tuyển dụng có 

thể tính phí một khoản phí hợp lý cho việc sao chép bất kỳ tài liệu nào ngoài bản sao đầu 

tiên được yêu cầu bởi nhân viên hoặc người đại diện của họ. 

33,4 nhân viên sẽ được cung cấp một bản sao của tất cả xấu chất liệu được đặt trong các tập tin 

chính thức của nhân viên tại thời điểm nó được đặt trong các tập tin. Các nhân viên hoặc 

người đại diện của họ có thể không loại bỏ bất kỳ nội dung từ các tập tin; Tuy nhiên, một 

nhân viên có thể cung cấp một rebuttal văn hoặc bác tài liệu hướng dẫn đến bất kỳ thông 

tin nào trong các tập tin mà họ xem xét phản đối. Các bên đồng ý rằng đó là một thực 

hành tốt cho các nhân viên được cung cấp bản sao của lá thư của sự đánh giá và khen 

thưởng được gửi đến nhà tuyển dụng. Một nhân viên có thể đưa một số tiền hợp lý của tài 

liệu liên quan đến công việc của họ tập tin nhân sự phản ánh thuận lợi trên hiệu suất công 

việc của họ. 

33.5 thông tin trong các tập tin nhân sự sẽ được giữ lại chỉ miễn là nó có một mang hợp lý trên 

hiệu suất công việc của nhân viên hoặc khi hiệu quả và hiệu quả quản lý của trường cao 

đẳng/quận. Chất liệu bất lợi liên quan đến hành vi sai trái bị cáo buộc nhân viên được xác 

định là sai lầm, và tất cả các thông tin liên quan đến sự cố trong đó các nhân viên đã được 

đầy đủ xác làm sai, sẽ được nhanh chóng gỡ bỏ từ tập tin nhân viên và/hoặc tập tin giám 

sát . Những thông tin đó sẽ được duy trì trong một tập tin quản trị riêng biệt và ngoài tập 

tin nhân sự và sẽ không được phát hành trừ khi cần thiết bằng trật tự tư pháp hoặc bằng 

cách áp dụng luật pháp liên quan tiết lộ tài liệu công cộng. 

33.6 khi tài liệu trong một nhân viên nhân sự tập tin, giám sát các tập tin và/hoặc hành chính tập 

tin chủ đề của các yêu cầu công khai, trát hầu tòa hoặc quy phạm pháp luật phát hiện nhà 

tuyển dụng sẽ cung cấp cho nhân viên và liên minh với một bản sao của các yêu cầu tại ít 

nhất bảy (7) lịch ngày trước ngày dự kiến phát hành, trừ khi yêu cầu của pháp luật. 

33.7 các nhà tuyển dụng sẽ không phát hành các thông tin cá nhân về một nhân viên ngoại trừ 

như là cần thiết, hoặc khi luật pháp yêu cầu. 

33,8 giám sát viên có thể tiếp tục thực hiện các tập tin tài liệu có liên quan đến hiệu suất của 

nhân viên. Tài liệu hướng dẫn hiệu suất công việc của năm trước sẽ được gỡ bỏ từ người 

quản lý tập tin làm việc sau khi hoàn thành một đánh giá hiệu suất, trừ khi có liên quan 

đến các vấn đề của một bản chất liên tục Theo yêu cầu, người giám sát sẽ thông báo cho 

người lao động nếu tài liệu đã được giữ lại. 

Giám sát những người giữ các nhân viên làm việc tập tin sẽ duy trì các tập tin một cách 

bảo vệ chống truy cập trái phép hoặc không thường xuyên quan sát và theo quy định của 

pháp luật và quy tắc quản lý khác. Nhân viên có thể xem các tập tin một phần 33,3 nhưng 

có thể không thêm refutations cũng không phải rebuttals để các tập tin. 



BÀI 34 

CHỖ Ở HỢP LÝ VÀ CHIA LY NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

34.1 the sử dụng lao động và công đoàn sẽ tuân thủ tất cả có liên quan liên bang và pháp luật nhà 

nước và các quy định liên quan đến việc làm cho người Khuyết tật và sẽ cung cấp chỗ 

nghỉ hợp lý để đủ điều kiện cá nhân Khuyết tật. Chỗ ở hợp lý có thể bao gồm việc tái cấu 

trúc, hoặc sửa đổi của môi trường làm việc, phương pháp hoặc thiết bị mà làm cho nó có 

thể cho một nhân viên Khuyết tật để thực hiện các chức năng cần thiết của một vị trí, 

hoặc cho phép nhân viên để thưởng thức các quyền lợi và đặc quyền của việc làm như rất 

thích bởi khác tương tự như vậy cự nhân viên mà không có một người Khuyết tật. Chỗ ở 

hợp lý sẽ được thực hiện miễn là nó là cần thiết về mặt y tế và không áp đặt một khó 

khăn quá đáng hoặc một mối đe dọa trực tiếp. 

34,2 chức năng thiết yếu có nghĩa là chính việc làm nhiệm vụ và trách nhiệm của một vị trí mà là 

cơ bản và cần thiết để đạt các kết quả yêu cầu của vị trí. Thuật ngữ "chức năng thiết yếu" 

không bao gồm các chức năng biên của các vị trí có ngẫu nhiên đến hiệu suất của các 

chức năng chính công việc. 

34,3 một nhân viên tin rằng họ bị Khuyết tật và đòi hỏi một chỗ ở hợp lý để thực hiện các chức 

năng thiết yếu của vị trí của họ có thể yêu cầu một chỗ ở bằng cách gửi một yêu cầu cho 

nhà tuyển dụng. Nhà tuyển dụng sẽ làm cho một nỗ lực Đức tin tốt để cung cấp cho 

người lao động yêu cầu với một nhiệm vụ thay thế trong quá trình nhà trọ, khi cần thiết. 

34.4 nhân viên yêu cầu nhà trọ phải hợp tác với nhà tuyển dụng trong thảo luận về nhu cầu và 

các hình thức có thể có của bất kỳ chỗ ở. Nhà tuyển dụng và nhân viên sẽ tham gia vào 

một quá trình tương tác để thảo luận về các giới hạn liên quan đến công việc, có thể có 

chỗ ở, bao gồm cả các nhân viên của sở thích, và hiệu quả tiềm năng của mỗi tuỳ chọn. 

34,5 các nhà tuyển dụng có thể yêu cầu tài liệu y tế hỗ trợ và có thể yêu cầu nhân viên để có 

được một ý kiến y tế lần thứ hai với chi phí sử dụng lao động. Thông tin y tế tiết lộ cho 

các nhà tuyển dụng sẽ được bảo mật. 

34.6 các nhà tuyển dụng sẽ xác định xem một nhân viên hội đủ điều kiện cho một chỗ ở hợp lý 

và các chỗ ở được cung cấp. Nếu nhiều hơn một (1) tùy chọn cho chỗ ở hợp lý tồn tại, 

nhà tuyển dụng sẽ quyết định lựa chọn để cung cấp cho nhân viên, tham gia vào xem xét 

ưu tiên của nhân viên. Nếu không được cung cấp một chỗ ở hợp lý, nhà tuyển dụng sẽ 

cung cấp cho nhân viên với các thông báo viết về quyết định như vậy. 

34.7 một nhân viên với tình trạng thường có thể được tách ra từ dịch vụ khi nhà tuyển dụng sẽ 

xác định người lao động là không thể thực hiện các chức năng thiết yếu của nhân viên các 

vị trí do Khuyết tật tâm thần, cảm giác, hoặc thể chất, mà không thể bố trí hợp lý. Quyết 

định của người Khuyết tật có thể được thực hiện bởi nhà tuyển dụng dựa trên một nhân 

viên văn bản yêu cầu cho người Khuyết tật tách hoặc sau khi có một tuyên bố bằng văn 

bản y tế được cấp phép chuyên nghiệp. Nhà tuyển dụng có thể yêu cầu nhân viên để có 

được một kiểm tra y tế độc lập sử dụng lao động chi phí, từ một chuyên gia chăm sóc sức 

khỏe được cấp phép của sự lựa chọn của chủ nhân. Bằng chứng có thể được yêu cầu từ 

cấp phép chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp liên quan đến những hạn chế của nhân viên. 



34.8 khi các nhà tuyển dụng có các tài liệu y tế của nhân viên tàn tật, đã đáp ứng nghĩa vụ của 

mình để khám phá các lựa chọn chỗ ở, bao gồm cả vị trí ở bất kỳ vị trí tài trợ trống ở 

cùng hoặc thấp hơn mức lương và lợi ích mà các nhân viên có đủ điều kiện, và đã xác 

định rằng các nhân viên không được bố trí hợp lý, hoặc nhân viên yêu cầu tách do 

Khuyết tật, nhà tuyển dụng có thể tách các nhân viên với năm (5) lịch ngày thông 

báo. Nhà tuyển dụng sẽ cung cấp cho liên minh với một bản sao của bất kỳ chữ cái tách 

người Khuyết tật. 

34,9 các nhà tuyển dụng sẽ thông báo cho người lao động bằng văn bản của các tùy chọn để áp 

dụng để trở về các việc làm trước khi ly thân của họ vì người Khuyết tật. Nhà tuyển dụng 

sẽ cung cấp hỗ trợ cho các cá nhân tìm kiếm reemployment dưới bài viết này cho hai (2) 

năm. Nếu reemployed, sau khi hoàn thành trong thời gian thử việc của nhân viên, thời 

gian giữa ly và reemployment sẽ được coi như là để lại mà không phải trả tiền và sẽ 

không được coi là một break trong dịch vụ. 

34,10 tách người Khuyết tật không phải là một hành động kỷ luật. Một nhân viên đã được tách ra 

do Khuyết tật có thể đau buồn của người Khuyết tật tách chỉ đến bên trong bước cuối 

cùng của các thủ tục khiếu nại. Người Khuyết tật tách theo yêu cầu của nhân viên không 

phải là tùy thuộc vào các thủ tục khiếu nại trong 30 bài viết. 

34.11 nhiệm vụ ánh sáng có thể được xem xét cho các nhân viên tạm thời không thể thực hiện 

các nhiệm vụ quan trọng của vị trí của họ. 

BÀI 35 

THÂM NIÊN 

35.1 định nghĩa 

A. thâm niên cho nhân viên sẽ được định nghĩa là người lao động chiều dài không gián 

đoạn dịch vụ phân loại. Để lại mà không phải trả tiền của mười lăm (15) ngày liên 

tiếp lịch hoặc ít hơn sẽ không ảnh hưởng đến thâm niên của một nhân viên. Khi 

nhân viên rời khỏi mà không cần phải trả tiền cho hơn mười lăm (15) ngày liên 

tiếp lịch, thâm niên của nhân viên sẽ không bị ảnh hưởng khi để lại mà không 

phải trả tiền cho: 

1. thời gian của nhóm cyclic để lại mà không phải trả tiền; 

2. quân đội lại; 

3. compensable công việc liên quan đến chấn thương hay bệnh tật lại; 

4. chính phủ dịch vụ để lại; 

5. việc giảm tác động của layoff; 

6. thời điểm giữa chia ly người Khuyết tật và đăng bài-reemployment hoàn thành 

trong thời gian thử thách, không quá hai (2) năm, ngoại trừ bất cứ pháp 

luật liên bang bảo vệ cựu chiến binh; 
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7. đàm phán hình thức hợp đồng theo quy định của RCW 41,80; và/hoặc 

8. thời gian dành trên một layoff tạm thời hoặc khi giờ làm việc của một nhân 

viên được giảm theo quy định của phần 36,5, Layoff tạm thời. 

B. đối với mục đích sa thải, tối đa là năm (5) năm tín dụng sẽ được thêm vào để thâm 

niên của thường trú nhân viên cựu chiến binh hay của vợ hoặc chồng còn sống sót 

hoặc sống sót bang đăng ký đối tác trong nước theo quy định của RCWs 

26.60.020 và 26.60.030, cung cấp cho RCW 41.06.133. 

C. nhân viên được tách ra từ nhà nước các dịch vụ do layoff và được reemployed trong 

vòng hai (2) năm ngày chia ly của họ sẽ không được xem xét để có một break 

trong các dịch vụ. Thời gian người lao động trong danh sách layoff sẽ được coi là 

để lại mà không phải trả tiền. 

35,2 quan hệ 

Nếu hai (2) hoặc nhiều nhân viên có thâm niên tương tự, quan hệ sẽ được chia nhỏ theo 

thứ tự sau đây: 

A. dài nhất thời gian liên tục trong phân loại công việc hiện tại của họ; 

B. dài nhất thời gian liên tục với các cơ sở giáo dục; và 

C. bởi rất nhiều. 

35.3 danh sách thâm niên 

Nhà tuyển dụng sẽ chuẩn bị và đăng một danh sách thâm niên hàng năm. Danh sách sẽ 

chứa tên của mỗi nhân viên, việc phân loại và tổng số tiền thâm niên. Nhân viên sẽ có 

mười bốn (14) ngày trong đó kháng cáo thâm niên của họ đến văn phòng nguồn nhân lực 

của họ, sau đó thời gian thâm niên danh sẽ được coi là chính xác. Một bản sao của danh 

sách thâm niên sẽ được cung cấp cho công đoàn tại thời điểm gửi bài. 

BÀI 36 

LAYOFF VÀ GỌI LẠI 

36.1 A. Nhà tuyển dụng sẽ quyết định là cơ sở cho, mức độ, có hiệu quả ngày và độ dài của sa 

thải theo quy định tại điều này. Một layoff là một hành động bắt đầu sử dụng lao 

động mà kết quả trong: 

1. tách ra khỏi Dịch vụ; 

2. việc làm trong một lớp học với một phạm vi thấp hơn mức lương tối đa; 

3. giảm trong năm làm việc; hoặc 

4. giảm số giờ làm việc. 

B. khi chúng tôi quyết định sa thải, khác với một layoff tạm thời, sẽ xảy ra trong một đơn 

vị layoff, nhà tuyển dụng sẽ cung cấp cho liên minh với: 
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1. thông báo trước càng nhiều càng tốt, nhưng không ít hơn ba mươi (30) ngày 

văn bản thông báo (khoảng thời gian này có thể chạy đồng thời với thời 

gian thông báo cung cấp bởi chủ nhân cho người lao động); 

2. một cơ hội để gặp gỡ với các nhân viên bị ảnh hưởng trước khi thực hiện 

layoff; và 

3. một lời mời để đáp ứng theo quy định tại điều 38, Ủy ban lao động/quản lý 

thông tin liên lạc của thỏa thuận này. 

C. theo yêu cầu của liên minh, nhà tuyển dụng sẽ thảo luận về các tác động đến các đơn 

vị thương. Các cuộc thảo luận sẽ không phục vụ để trì hoãn sự khởi đầu của một 

layoff. 

D. các nhà tuyển dụng sẽ khám phá các tùy chọn bao gồm giảm số giờ nhân viên. 

E. cho mục đích của bài viết này, ngày lịch ngày, và sẽ được tính trừ vào ngày đầu tiên và 

bao gồm ngày cuối cùng của kịp thời. Khi ngày cuối cùng rơi vào ngày thứ bảy, 

chủ nhật hoặc kỳ nghỉ, ngày cuối cùng sẽ là ngày hôm sau mà không phải là thứ 

bảy, chủ nhật nghỉ. 

36.2 cơ sở cho Layoff 

A. những lý do cho layoff bao gồm, nhưng không giới hạn, sau đây: 

1. thiếu tiền; 

2. thiếu công việc; hoặc 

3. tổ chức thay đổi. 

B. các ví dụ về những hành động layoff do thiếu công việc có thể bao gồm nhưng không 

giới hạn đối với: 

1. chấm dứt của một dự án hoặc làm việc đặc biệt; 

2. tính khả dụng của vị trí ít hơn có các nhân viên được hưởng vị trí như vậy; 

3. nhân viên ñuû để tiếp tục ở vị trí sau của nó reallocation đến một lớp học với 

một phạm vi mức lương cao hơn tối đa; hoặc 

4. nhân viên ñuû để tiếp tục, hoặc lựa chọn không để tiếp tục, ở vị trí sau của nó 

reallocation đến một lớp học với tối đa phạm vi mức lương thấp hơn. 

36.3 Layoff tự nguyện, để lại sự vắng mặt hoặc giảm trong giờ 

Nhà tuyển dụng có thể cho phép một nhân viên tình nguyện để sa thải, đi một nghỉ phép 

chưa thanh toán hoặc giảm bớt giờ làm việc của họ để giảm bớt sa thải. Nếu nó là cần 

thiết để hạn chế số lượng nhân viên trong cơ sở giáo dục trên chưa thanh toán để lại cùng 

một lúc, nhà tuyển dụng sẽ quyết định ai sẽ được cấp một vắng và/hoặc giảm trong giờ 

dựa trên nhu cầu biên chế. Nhân viên quận tình nguyện để sa thải có thể yêu cầu phải có 



tên của họ được đặt trên danh sách layoff thích hợp cho các phân loại của công việc mà 

họ tổ chức trạng thái vĩnh viễn, bất kể một break trong các dịch vụ với chủ nhân hiện tại. 

36.4 nhân viên thử việc 

Với tình trạng thường trú nhân viên sẽ không được tách ra từ nhà nước các dịch vụ thông 

qua một hành động layoff, mà không cần đầu tiên đang cung cấp vị trí họ có kỹ năng và 

khả năng để thực hiện trong phân loại công việc hiện tại của họ trong đơn vị layoff hiện 

nay được tổ chức bởi nhân viên thử việc. Nhân viên thử việc sẽ được tách ra từ việc làm 

trước khi các nhân viên thường trực. 

36,5 Layoff tạm thời 

A. tạm thời giảm giờ làm việc 

Nhà tuyển dụng có thể tạm thời làm giảm giờ làm việc của một nhân viên đến 

không ít hơn hai mươi (20) giờ mỗi tuần do một mất unanticipated kinh phí, 

doanh thu thiếu hụt, thiếu của công việc, thiếu hụt nguyên liệu hoặc trang thiết bị, 

hoặc lý do bất ngờ hoặc bất thường khác. Nhân viên bình thường sẽ nhận được 

bảy (7) ngày thông báo của một sự giảm tạm thời trong giờ. 

B. tạm thời Layoff 

Nhà tuyển dụng có thể tạm thời layoff nhân viên lên đến chín mươi (90) ngày do 

một mất unanticipated kinh phí, doanh thu thiếu hụt, thiếu của công việc, thiếu 

hụt nguyên liệu hoặc trang thiết bị, hoặc lý do bất ngờ hoặc bất thường khác. Một 

nhân viên bình thường sẽ nhận được bảy (7) ngày thông báo của một layoff tạm 

thời. 

C. thông báo sẽ xác định tính chất và thời gian của layoff tạm thời. 

Mất một nhân viên tạm thời được đặt ra sẽ không được hưởng: 

1. được trả bất kỳ sự cân bằng để lại; Ngoại trừ nếu layoff không phải là do mất 

mát của tình trạng thiếu hụt kinh phí hoặc thu nhập, theo yêu cầu, một 

nhân viên sẽ được trả tiền cho kỳ nghỉ tích luỹ để lại lên đến tương đương 

với lịch trình làm việc thường xuyên của họ trong suốt thời gian layoff; 

2. băng đến bất kỳ vị trí nào khác; hoặc 

3. được đặt trên một danh sách layoff. 

36.6 layoff đơn vị 

A. một layoff đơn vị được xác định là tổ chức hoặc đơn vị hành chính/tổ chức trong mỗi 

cơ sở giáo dục được sử dụng để xác định các tùy chọn có sẵn cho những nhân 

viên đang bị sa thải. 

B. máy đặt bên layoff cho mỗi cơ sở giáo dục được bảo hiểm theo thỏa thuận này được 

mô tả trong phụ lục C. 

36.7 tùy chọn trong các đơn vị Layoff 



A. thường nhân viên sẽ được đặt ra theo thâm niên, theo quy định tại Điều 35, thâm niên, 

và các kỹ năng và khả năng của người lao động trong đơn vị layoff. Nhà tuyển 

dụng sẽ xác định nếu người lao động có kỹ năng cần thiết và khả năng cho các vị 

trí và comparability vị trí. Comparability được định nghĩa là có cuộc hẹn FTE 

tương tự. Số giờ làm việc trong một năm cho 1.0 FTE, Trung bình bằng hai nghìn 

tám mươi tám (2088) giờ. Đối với phần này, một ít hơn so sánh vị trí được xác 

định là không ít hơn tám mươi phần trăm (80%) của các nhân viên FTE cuộc 

hẹn. Nhà tuyển dụng có thể yêu cầu cập nhật thông tin từ các nhân viên liên quan 

đến kỹ năng và khả năng của họ. Vị trí bỏ trống sẽ được cung cấp trước khi điền 

vị trí. Nhân viên bị sa thải sẽ được cung cấp một (1) tùy chọn trong các đơn vị 

layoff: 

1. so sánh tài trợ trống vị trí mà người lao động có kỹ năng và khả năng, phân loại 

công việc hiện tại của họ. 

2. so sánh tài trợ đầy giữ vị trí này bởi các nhân viên cao cấp ít nhất mà các nhân 

viên có kỹ năng và khả năng, trong phân loại vĩnh viễn công việc hiện tại 

của họ. 

3. một ít hơn so sánh vị trí bỏ trống tài trợ mà các nhân viên có kỹ năng và khả 

năng và cách phân loại công việc hiện tại của họ. 

4. một ít hơn so sánh vị trí đầy tài trợ mà các nhân viên có kỹ năng và khả năng và 

cách phân loại thường trú hiện tại của họ. 

5. so sánh tài trợ trống vị trí mà người lao động có kỹ năng và khả năng, phạm vi 

tương tự hoặc thấp hơn mức lương như các vị trí thường trú hiện tại của 

họ, trong một phân loại công việc mà người lao động đã giữ tình trạng 

thường. 

6. so sánh tài trợ đầy giữ vị trí này bởi các nhân viên cao cấp ít nhất mà các nhân 

viên có kỹ năng và khả năng, phạm vi tương tự hoặc thấp hơn mức lương 

như các vị trí thường trú hiện tại của họ, trong một phân loại công việc mà 

các nhân viên đã được tổ chức thường trực trạng thái. 

B. layoff đơn vị lựa chọn sẽ được xác định, như được chỉ định theo thứ tự giảm dần của 

mức lương phạm vi và một dần dần thấp cấp tại một thời điểm. 

C. nếu phân loại công việc mà một nhân viên đã từng tổ chức trạng thái đã được bãi bỏ 

hoặc sửa đổi, một crosswalk để lớp series sẽ được sử dụng để xác định các layoff 

lựa chọn phạm vi tương tự hoặc thấp hơn mức lương như vị trí thường trú hiện tại 

của họ. 

Mất một nhân viên ở một vị trí là giảm trong giờ làm việc năm hoặc làm việc sẽ có thể 

lựa chọn ở vị trí giảm. 

36.8 viện rộng tùy chọn 
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Ngoài các lựa chọn đơn vị layoff được cung cấp trong phần 36.7, thường trú nhân viên bị 

sa thải sẽ được cung cấp: 

A. lên ba (3) cơ sở giáo dục trên toàn so sánh tài trợ trống vị trí trong quận của họ 

miễn là họ đáp ứng các kỹ năng và khả năng cần thiết của các position(s) 

và các vị trí cung cấp là ở tầm mức lương tương tự hoặc thấp hơn như là vị 

trí mà từ đó các nhân viên hiện đang bị sa thải. 

B. nếu không có không có so sánh với các vị trí trống, nhà tuyển dụng sẽ cung cấp 

ít hơn so sánh vị trí tài trợ bỏ trống. 

C. nếu không có không ít hơn so sánh với các vị trí trống, nhà tuyển dụng có thể 

cung cấp một cuộc hẹn tạm thời cho một phụ lục D, bán thời gian theo giờ 

hẹn. Giải thưởng hoặc từ chối một lựa chọn không chính thức để chỉ định 

tạm thời không phải là tùy thuộc vào các thủ tục khiếu nại. 

D. các nhà tuyển dụng sẽ xác định nếu người lao động có kỹ năng cần thiết và khả 

năng cho vị trí. 

36.9 sa thải nhân viên đa 

Cho sa thải nhân viên nhiều, nhiều hơn một (1) nhân viên có thể sẽ được cung cấp cùng 

một vị trí bỏ trống tài trợ. Trong trường hợp này, các nhân viên cao cấp nhất với các kỹ 

năng và khả năng chấp nhận vị trí sẽ được bổ nhiệm. 

36,10 thông báo cho người lao động thường xuyên 

A. ngoại trừ tạm thời giảm giờ làm việc và sa thải tạm thời được cung cấp trong phần 

36,5, thường trú nhân viên sẽ nhận được văn bản thông báo ít nhất là ba mươi 

(30) ngày trước ngày có hiệu quả layoff. Thông báo sẽ được cung cấp bằng chứng 

nhận thư hoặc phân phối cá nhân. Thông báo sẽ bao gồm: 

1. cơ sở cho layoff; 

2. ngày hiệu quả layoff; 

3. người lao động lựa chọn đơn vị layoff và bất kỳ tùy chọn phạm vi tổ chức; 

4. các danh sách cụ thể layoff mà, các nhân viên được hưởng vị trí; 

5. ngày bởi khi một nhân viên phải chọn một layoff lựa chọn; và 

6. trình, bao gồm cả thời gian, do đó người lao động có quyền thách thức layoff. 

B. The Union sẽ được cung cấp một bản sao của thông báo. 

C. ngoại trừ tạm thời giảm giờ làm việc và tạm thời sa thải như được cung cấp trong phần 

36,5, nếu không sử dụng lao động để cung cấp cho ba mươi (30) ngày thông báo, 

nhân viên sẽ được trả tiền lương của họ cho những ngày mà họ đã có thể làm việc 

có đầy đủ thông báo được đưa ra. 



D. nhân viên sẽ được cung cấp bảy (7) ngày để chấp nhận hoặc từ chối, bằng văn bản, bất 

kỳ tùy chọn được cung cấp cho họ. Khoảng thời gian này sẽ chạy đồng thời với 

thông báo ba mươi (30) ngày của layoff được cung cấp bởi nhà tuyển dụng nhân 

viên. 

36.11 lương 

Nhân viên được bổ nhiệm vào một vị trí là kết quả của một hành động layoff sẽ có mức 

lương của họ được xác định như sau: 

A. mức lương hiện hành 

Một nhân viên chấp nhận các vị trí khác trong phạm vi mức lương hiện tại của họ 

sẽ giữ mức lương hiện tại của họ. 

B. mức lương thấp hơn 

Một nhân viên chấp nhận một vị trí với một phạm vi mức lương thấp hơn sẽ được 

trả một số tiền tương đương với mức lương hiện tại của họ, cung cấp nó nằm 

trong phạm vi mức lương của các vị trí mới. Trong những trường hợp mà tiền 

lương hiện tại của nhân viên vượt quá số tiền tối đa trong phạm vi mức lương cho 

vị trí mới, các nhân viên sẽ được bồi thường ở mức lương tối đa phạm vi lương 

mới. 

C. hẹn từ một danh sách Layoff 

1. nhân viên được chỉ định từ một danh sách layoff vào một vị trí với cùng một 

mức lương phạm vi mà từ đó họ đã bỏ sẽ được trả số tiền mà họ đã được 

đền bù khi sa thải cộng với bất kỳ trên dựa trên tinh thần điều chỉnh của 

Hội đồng quản trị, bao gồm cả tiền lương khảo sát điều chỉnh , mà đã xảy 

ra trong thời gian họ đã sa thải. 

2. nhân viên được chỉ định từ một danh sách layoff vào một vị trí với một phạm vi 

mức lương thấp hơn so với vị trí mà từ đó họ đã bỏ sẽ được trả một số tiền 

bằng tiền lương mà họ đã nhận được lúc đó họ bị sa thải cung cấp nằm 

trong phạm vi mức lương của các t vị trí mới của ông. Trong những 

trường hợp mà tiền lương của nhân viên trước khi vượt quá số tiền tối đa 

trong phạm vi mức lương cho vị trí mới, các nhân viên sẽ được bồi thường 

ở mức lương tối đa phạm vi lương mới. 

36.12 thời gian xét chuyển tiếp 

A. các nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu một nhân viên để hoàn thành một sáu (6) quá trình 

chuyển đổi xem xét khoảng thời gian tháng khi người lao động chấp nhận một 

layoff lựa chọn để phân loại công việc mà họ đã không giữ tình trạng thường hoặc 

đã được bổ nhiệm vào một vị trí từ danh sách layoff. Nhà tuyển dụng có thể kéo 

dài thời gian xem xét chuyển tiếp cho một nhân viên cá nhân miễn là phần mở 

rộng không gây ra tất cả thời gian vượt quá mười hai (12) tháng. 

B. các nhà tuyển dụng sẽ có thẩm quyền để rút ngắn thời gian xem xét lại một nhân viên 

chuyển tiếp. Nhân viên sẽ nhận được một cuộc hẹn thường xuyên vào vị trí khi 

hoàn thành thời gian xem xét chuyển tiếp. 



C. các nhà tuyển dụng có thể tách một nhân viên hoặc một nhân viên có thể tự nguyện 

riêng biệt tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian xem xét lại quá trình chuyển 

đổi. Sau khi chia tách, và theo yêu cầu của nhân viên, của nhân viên tên sẽ được 

đặt trên hoặc quay trở lại danh sách layoff thích hợp. Nhân viên sẽ vẫn còn trên 

danh sách cho đến khi thời gian như hội đủ điều kiện của họ hết hạn hoặc họ đã 

được rehired. Chia ly trong thời gian xem xét lại quá trình chuyển đổi sẽ tùy thuộc 

vào các thủ tục khiếu nại trong 30 bài viết. 

Mất một nhân viên có thể tự nguyện riêng tối đa hai (2) thời gian là kết quả của một hành 

động đơn layoff. 

36.13 nhớ lại 

A. các nhà tuyển dụng sẽ duy trì một layoff danh cho mỗi phân loại công việc. Thường 

trú nhân viên đang sa thải có thể có tên của họ được đặt trên danh sách layoff cho 

việc phân loại công việc mà họ đã sa thải hoặc bumped. Ngoài ra, nhân viên có 

thể yêu cầu phải có tên của họ đặt trên list(s) layoff cho khác phân loại công việc 

mà họ đã tổ chức trạng thái vĩnh viễn ở phạm vi tương tự hoặc thấp hơn mức 

lương, bất kể một break trong các dịch vụ với chủ nhân hiện tại. Tuy nhiên, nhân 

viên sẽ không có tên của họ đặt trên một danh sách layoff nếu họ đã được hạ cấp 

cho các nguyên nhân từ các phân loại. Một nhân viên tên sẽ vẫn còn trên danh 

sách layoff cho hai (2) năm kể từ ngày có hiệu lực của layoff của họ. 

B. khi một việc xảy ra trong cơ sở giáo dục và trong trường hợp không có tên trên danh 

layoff cho phân loại đó, chủ nhân sẽ điền vào các vị trí với người lao động cao 

nhất những người có kỹ năng cần thiết và khả năng để thực hiện các nhiệm vụ của 

vị trí được đầy đủ theo quy định của Điều 4, tuyển dụng và các cuộc hẹn. 

C. loại bỏ khỏi danh sách Layoff 

Khi một nhân viên được bổ nhiệm từ một layoff danh, tên của nhân viên sẽ được 

gỡ bỏ từ đó phân loại công việc layoff danh, cũng như từ tất cả layoff liệt kê ở 

khoảng cách tương tự hoặc thấp hơn mức lương như là vị trí mà họ đã được chỉ 

định. Một nhân viên sẽ bị xóa khỏi danh sách layoff phân loại thích hợp việc làm 

sau khi họ từ bỏ việc bổ nhiệm vào một vị trí để phân loại công việc mà ba (3) 

lần. Ngoài ra, một nhân viên sẽ có tên của họ loại bỏ khỏi danh sách layoff tất cả 

sau khi nghỉ hưu, từ chức hoặc xả từ nhà tuyển dụng. 

36.14 dự án tuyển dụng 

A. thường trực dự án nhân viên có các quyền layoff. Lựa chọn chính thức sẽ được xác 

định bằng cách sử dụng các thủ tục nêu ở mục 36.7. 

B. thường phân loại nhân viên lại thường xuyên phân loại vị trí để chấp nhận việc làm dự 

án mà không có một break trong dịch vụ có layoff quyền trong cơ sở giáo dục mà 

họ tổ chức thường xuyên phân loại trạng thái. Người lao động trở lại quyền sẽ là 

để phân loại công việc họ cuối tổ chức vĩnh viễn trạng thái ở trước để chấp nhận 

dự án làm việc sử dụng các thủ tục trong phần 36.7 và 36.8. 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Article_30_Grievance
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Article_4_Hiring
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dvi%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_36.7_Options_within


BÀI 37 

QUẢN LÝ QUYỀN 

37.1 the sử dụng lao động giữ lại tất cả các quyền của quản lý, trong đó, ngoài việc tất cả các 

quyền hạn, nhiệm vụ và quyền lợi được thành lập theo hiến pháp quy định hoặc quy chế, 

sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền: 

A. xác định chủ nhân của chức năng, chương trình, cơ cấu tổ chức và sử dụng công nghệ; 

B. xác định nhà tuyển dụng ngân sách và các kích thước của lực lượng lao động của chủ 

nhân và cơ sở tài chính để sa thải; 

C. chỉ đạo và giám sát nhân viên; 

Mất đi tất cả các hành động cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ của nhà nước và các tổ 

chức của nó trong trường hợp khẩn cấp; 

E. xác định nhiệm vụ của chủ nhân và các kế hoạch chiến lược; 

F. phát triển, thực thi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt bất kỳ chính sách, thủ tục, hướng dẫn sử 

dụng hoặc làm việc phương pháp liên kết với các hoạt động của người sử dụng 

lao động; 

G. xác định hoặc củng cố vị trí của hoạt động, văn phòng, worksites, bao gồm cả vĩnh 

viễn hoặc tạm thời di chuyển các hoạt động trong toàn bộ hoặc một phần các địa 

điểm khác; 

H. thiết lập hoặc thay đổi thay đổi công việc hàng ngày, tuần làm việc, giờ làm việc và 

ngày nghỉ; 

I. thiết lập các tiêu chuẩn hiệu suất công việc, trong đó bao gồm, nhưng không giới hạn 

đối với các ưu tiên, chất lượng và số lượng công việc; 

J. thiết lập, phân bổ, phân bổ hoặc xoá bỏ vị trí và xác định các kỹ năng và khả năng cần 

thiết để thực hiện các nhiệm vụ của vị trí đó; 

K. Select, cho thuê, chỉ định, gán, đánh giá, duy trì, thúc đẩy, demote, chuyển và tạm thời 

hoặc vĩnh viễn đẻ ra nhân viên; 

Xác định L., ưu tiên và chỉ định các công việc được thực hiện; 

M. xác định sự cần thiết và phương pháp lập kế hoạch, phân công, cho phép và phê duyệt 

thêm giờ; 

N. xác định nhu cầu đào tạo, phương pháp đào tạo, và nhân viên được đào tạo; 

O. xác định lý do và phương pháp mà nhân viên sẽ được đặt-off; và 



P. đình chỉ, demote, giảm phải trả, xả và/hoặc có những hành động kỷ luật khác. 

37.2 the sử dụng lao động đồng ý rằng việc thực hiện các quyền ở trên sẽ phù hợp với các điều 

khoản của thỏa thuận này. 

BÀI 38 

LAO ĐỘNG/QUẢN LÝ THÔNG TIN LIÊN LẠC ỦY BAN 

38.1 mục đích 

Người sử dụng lao động và công đoàn xác nhận mục tiêu của một mối quan hệ xây dựng 

hợp tác xã. Để thúc đẩy và nuôi dưỡng một mối quan hệ, lao động/quản lý thông tin liên 

lạc Ủy ban sẽ được thành lập. Mục đích của các committee(s) là để cung cấp thông tin 

liên lạc giữa các bên, để chia sẻ thông tin và mối quan tâm và để thúc đẩy quan hệ lao 

động quản lý mang tính xây dựng, tôn trọng, có ý nghĩa và hợp tác xã. 

38.2 Ủy ban 

Hai bên có thể đề xuất các mặt hàng để thảo luận về các chủ đề mà có thể bao gồm nhưng 

không giới hạn: các quản trị của hợp đồng này, thay đổi để áp dụng pháp luật, thông tin 

Cập Nhật lập pháp, tổ chức thay đổi, cải tiến trong hệ thống và quy trình giải quyết vụ 

án vấn đề giao hàng tại nơi làm việc và dịch vụ, chất lượng cuộc sống làm việc cho nhân 

viên và / hoặc hơn năng suất và hiệu quả cung cấp dịch vụ. 

Các committee(s) sẽ đáp ứng, thảo luận, trao đổi và xem xét các thông tin của một nhóm 

thiên nhiên và các quan tâm chung cho cả hai bên. 

A. thành phần 

Ủy ban sẽ bao gồm lên đến bốn (4) sử dụng lao động đại diện. Liên minh có thể 

có một 365 WPEA/UFCW nhân viên đại diện và lên đến bốn (4) nhân viên đại 

diện. Số lượng nhân viên đại diện không vượt quá năm phần trăm (5%) tổng số 

thành viên của liên minh tại trường cao đẳng hoặc hai (2) nhân viên đại diện, nào 

là lớn hơn. Sử dụng lao động và công đoàn sẽ chịu trách nhiệm cho việc lựa chọn 

các đại diện của riêng mình. Nếu đồng ý của cả hai bên, đại diện bổ sung có thể 

được thêm vào. 

B. tham gia 

1. công đoàn sẽ cung cấp cho nhà tuyển dụng với tên của các thành viên Ủy ban 

tối thiểu là bảy (7) ngày trước ngày của cuộc họp để tạo thuận lợi cho việc 

phát hành của nhân viên. 

2. các nhân viên tham dự các cuộc họp Ủy ban trong suốt thời gian làm việc của 

họ sẽ có không có tổn thất trong chi trả. Lượng khán giả tại cuộc họp trong 

thời gian không làm việc của nhân viên sẽ không được bồi thường cũng 

không được coi là thời gian làm việc. Nhân viên tham dự trước cuộc họp 

trong suốt thời gian làm việc của họ sẽ có không có tổn thất trong chi trả 

lên đến ba mươi (30) phút cho mỗi cuộc họp Ủy ban. Lượng khán giả tại 

các cuộc họp trước trong thời gian không làm việc của nhân viên sẽ không 

được bồi thường cũng không được coi là thời gian làm việc. Công đoàn có 



trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản chi phí đi du lịch hoặc mỗi lần trả 

riêng của nhân viên đại diện. 

C. họp 

Cuộc họp có thể được gọi là hai bên. Cuộc họp Ủy ban sẽ được sắp xếp trên hai 

bên chấp nhận được ngày tháng và thời gian. Chương trình nghị sự mục sẽ được 

trao đổi trước ngày họp. Vào cuối chương trình nghị sự mục có thể trì hoãn những 

mặt hàng cụ thể để cuộc họp tiếp theo, theo yêu cầu của hai bên. Mỗi bên có thể 

giữ hồ sơ văn. 

38.3 phạm vi thẩm quyền 

Ủy ban được thành lập theo bài viết này sẽ được sử dụng cho các cuộc thảo luận chỉ, và 

các ủy ban sẽ không có quyền thực hiện bất kỳ cuộc đàm phán, thương lượng tập thể 

hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này. Các hoạt động của Ủy ban và các 

cuộc thảo luận sẽ tùy thuộc vào các thủ tục khiếu nại trong 30 bài viết. 

BÀI 39 

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN 

39,1 đại diện 

Theo yêu cầu, nhân viên sẽ có quyền đại diện ở tất cả các cấp về bất kỳ vấn đề ảnh hưởng 

xấu đến các điều kiện làm việc. Thực hiện quyền này sẽ không phải cách bất hợp lý chậm 

trễ hoặc trì hoãn một cuộc họp. Ngoại trừ nếu không quy định trong thỏa thuận này, đại 

diện sẽ áp dụng cho các cuộc thảo luận với một nhân viên trong quá trình bình thường 

của nhiệm vụ, chẳng hạn như đưa ra các hướng dẫn, phân công công việc, các cuộc thảo 

luận không chính thức, phân phối các giấy tờ, nhân viên hoặc làm việc cuộc họp đơn vị, 

hoặc Các thông tin liên lạc thường xuyên với một nhân viên. 

39.2 đại diện nhân viên 

A. The Union sẽ cung cấp cho nhà tuyển dụng với danh sách viết của nhân viên đại diện 

và các hình thức pháp luật họ chịu trách nhiệm. Liên minh sẽ cung cấp văn bản 

thông báo cho chủ nhân của bất kỳ thay đổi trong vòng ba mươi (30) ngày của 

những thay đổi. 

B. nhân viên đại diện có thể truy cập đến văn phòng hoặc cơ sở theo chính sách đại học 

để thực hiện hoạt động representational của chủ nhân. Các đại biểu sẽ thông báo 

cho nguồn nhân lực trước khi họ đến nơi trên khuôn viên Sân vườn và sẽ không 

làm gián đoạn hoạt động thường xuyên của cơ sở giáo dục. Nếu người đại diện 

nhân viên dự định trên khuôn viên trường từ 5:00 pm đến 8:00 am, người đại diện 

sẽ thông báo cho nguồn nhân lực trước 4:00 pm trong ngày khi họ tới nơi. Phù 

hợp với phần 39.4, nhân viên đại diện có thể cũng đáp ứng với thương nhân viên 

đơn vị ở khu vực không phải là làm việc trong thời gian bữa ăn nhân viên, thời 

gian còn lại, và trước và sau khi thay đổi của họ. 

39.3 tặng Stewards 

A. The Union sẽ cung cấp cho nhà tuyển dụng với một danh sách viết của hiện tại cửa 

hàng stewards và thẩm quyền của cơ sở. Các công đoàn sẽ duy trì trong danh 
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sách. Nhà tuyển dụng sẽ không nhận ra một nhân viên như là người quản lý cửa 

hàng nếu tên của họ không xuất hiện trong danh sách. 

B. tặng stewards sẽ được phát hành trong giờ làm việc bình thường của họ để điều tra và 

xử lý các khiếu kiện theo quy định của Điều 30, thủ tục khiếu nại. Ngoài ra, Cửa 

hàng mà các tiếp viên sẽ cung cấp hợp lý thời gian trong giờ làm việc bình thường 

của họ để chuẩn bị cho và tham dự các cuộc họp theo lịch trình bằng cách quản lý 

trong văn phòng cửa hàng stewards, cơ sở hoặc địa lý thẩm quyền trong các đơn 

vị thương cho người representational hoạt động sau đây: 

1. investigatory phỏng vấn và các cuộc họp trước khi xử lý kỷ luật theo quy định 

của điều 28, thủ tục xử lý kỷ luật, và/hoặc 

2. lao động/quản lý thông tin liên lạc Ủy ban và các cuộc họp Ủy ban khác nếu ủy 

ban như đã được thiết lập bởi Hiệp định này. 

3. đàm phán theo điều 50, các môn học bắt buộc. 

Quản lý cửa hàng sẽ có được sự chấp thuận trước từ giám sát của họ để chuẩn bị 

cho và tham dự một cuộc họp. Thông báo sẽ bao gồm khoảng thời gian quản lý 

cửa hàng dự kiến sẽ hoạt động để có, gần đúng. Bất kỳ trường cao đẳng kinh 

doanh đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức của nhân viên sẽ được hoàn thành trước khi 

tham dự cuộc họp. Dành thời gian chuẩn bị cho và tham dự các cuộc họp ban tặng 

stewards giờ không làm việc sẽ không được coi là thời gian làm việc. Tặng 

stewards không thể sử dụng trạng thái xe để đi du lịch đến và đi từ một worksite 

để thực hiện các hoạt động representational, trừ khi được ủy quyền bởi các trường 

đại học. 

C. nếu số lượng thời gian một steward tặng chi thực hiện các hoạt động representational 

là ảnh hưởng đến khả năng của mình để thực hiện nhiệm vụ được giao, nhà tuyển 

dụng sẽ không tiếp tục phát hành các nhân viên và liên minh sẽ được thông báo, 

văn bản, như do các. 

39.4 nhân viên 

A. một nhân viên sẽ được cung cấp một số tiền hợp lý của thời gian trong giờ làm việc 

bình thường của họ để đáp ứng với các shop steward và/hoặc nhân viên đại diện 

để xử lý đơn khiếu nại của họ. Ngoài ra, một nhân viên sẽ được phát hành trong 

giờ làm việc bình thường của họ để chuẩn bị cho và tham dự các cuộc họp hoặc 

phiên điều trần theo lịch trình bằng cách quản lý sau đây: 

1. quản lý dự kiến sẽ investigatory các cuộc phỏng vấn và/hoặc cuộc họp trước 

khi xử lý kỷ luật theo quy định của điều 28, thủ tục xử lý kỷ luật; và 

2. quản lý lịch trình các cuộc họp giải quyết đơn khiếu nại chính thức, khiếu kiện 

cuộc họp, các cuộc họp giải quyết tranh chấp thay thế, các buổi hòa giải và 

điều trần trọng tài theo quy định của Điều 30, thủ tục khiếu nại. 

a. subpoenaed nhân chứng trong một trọng tài 
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Khi một nhân viên subpoenaed như là một nhân chứng thay mặt 

cho các công đoàn trong một trường hợp trọng tài, các nhân viên 

có thể xuất hiện mà không làm mất chi trả nếu chúng xuất hiện 

trong thời gian làm việc của họ, cung cấp lời khai được đưa ra liên 

quan đến chức năng công việc của họ hoặc liên quan đến một vấn 

đề mà họ đã chứng kiến, và có liên quan đến trường hợp trọng 

tài. Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để tránh các bài trình bày của các 

nhân chứng lặp đi lặp lại. 

B. một nhân viên sẽ có được sự chấp thuận trước từ giám sát của họ để tham gia bất kỳ 

cuộc họp hay buổi điều trần trong giờ làm việc của họ. Mọi yêu cầu sẽ bao gồm 

số lượng gần đúng thời gian người lao động dự kiến sẽ hoạt động để có. Theo 

quyết định của người quản lý, bất kỳ trường cao đẳng kinh doanh đòi hỏi sự chú ý 

ngay lập tức của nhân viên phải được hoàn tất trước khi tham dự một cuộc họp 

hay buổi điều trần. Nhân viên sẽ ảnh hưởng không có tổn thất phải trả tiền để 

chuẩn bị cho hoặc tham gia quản lý theo lịch trình các cuộc họp và phiên điều trần 

được lên kế hoạch trong thời gian làm việc của nhân viên. Dành thời gian chuẩn 

bị cho và tham dự một cuộc họp hoặc nghe trong giờ không làm việc của nhân 

viên sẽ không được coi là thời gian làm việc. Một nhân viên không thể sử dụng 

một chiếc xe nhà nước đi du lịch đến và đi từ một worksite để tham dự một cuộc 

họp hay buổi điều trần, trừ khi được ủy quyền bởi các trường đại học. 

C. nếu số tiền một nhân viên dành thời gian tham dự các cuộc họp hoặc phiên điều trần 

thay mặt cho các công đoàn, là ảnh hưởng đến khả năng của mình để thực hiện 

các nhiệm vụ được giao, nhà tuyển dụng sẽ không tiếp tục phát hành các nhân 

viên và liên minh sẽ được thông báo, văn bản, như các do. 

39.5 sử dụng của nhà nước, tài nguyên, thiết bị và 

A. không gian họp và tiện nghi 

Văn phòng của chủ nhân và các cơ sở có thể được sử dụng bởi các công đoàn để 

tổ chức các cuộc họp tuân theo chính sách của nhà tuyển dụng, sẵn có của không 

gian và với ñöôïc pheâ chuaån tröôùc văn của chủ nhân. 

B. các vật tư và thiết bị 

Các công đoàn và các thành viên của nó sẽ không sử dụng nhà nước-mua vật tư 

hoặc thiết bị để tiến hành công đoàn doanh nghiệp hoặc representational hoạt 

động. Điều này không ngăn cản việc sử dụng điện thoại cho representational hoạt 

động nếu không có chi phí để nhà tuyển dụng, gọi là ngắn trong thời gian thực 

hiện và nó không làm gián đoạn hay phân tâm từ tổ chức kinh doanh. 

 

 
  

C. gửi Email, Fax máy, Internet và mạng nội bộ 

Các công đoàn và các thành viên sẽ không sử dụng nước hoặc hoạt động email, 

máy fax, internet hoặc mạng nội bộ để giao tiếp với nhau. Nhân viên có thể sử 



dụng trạng thái hoạt động email yêu cầu đại diện công đoàn. Tuy nhiên, tiếp viên 

cửa hàng có thể sử dụng nhà nước sở hữu/vận hành thiết bị để giao tiếp với các 

công đoàn và/hoặc nhà tuyển dụng cho mục đích độc quyền quản trị của hợp đồng 

này. Chẳng hạn sử dụng sẽ: 

1. kết quả trong ít hoặc không có chi phí để sử dụng lao động; 

2. tóm tắt trong thời gian và tần số; 

3. không can thiệp với hiệu suất của các nhiệm vụ chính thức; 

4. không phân tâm từ hành vi của doanh nghiệp nhà nước; 

5. không làm gián đoạn các nhân viên nhà nước và sẽ bắt buộc các nhân viên khác 

để làm cho một cá nhân sử dụng nguồn lực nhà nước; và 

6. không thỏa hiệp sự bảo mật hoặc tính toàn vẹn của thông tin nhà nước hoặc 

phần mềm. 

Các công đoàn và các cửa hàng mà các tiếp viên sẽ làm sẽ không sử dụng thiết bị 

ở trên tham chiếu bang cho tổ chức, doanh nghiệp nội bộ liên minh, liên minh ủng 

hộ cho hay chống lại liên bang trong một cuộc bầu cử hoặc bất kỳ mục đích nào 

khác bị cấm bởi Hội đồng quản trị điều hành đạo Đức. Giao tiếp xảy ra trong 

nước thiết bị là tài sản của người sử dụng lao động và có thể bị công bố công 

khai. 

Mất đến một lần mỗi tháng, giám đốc nguồn nhân lực trường đại học/huyện hoặc người 

được chỉ định với bảy (7) lịch ngày thông báo, sẽ phân phối các thông báo từ liên 

minh của thư điện tử giới hạn trong ngày, thời gian và địa điểm của liên minh bảo 

trợ thông tin các cuộc họp, chủ đề để hạn chế trong tiểu mục 39.5 C. khu vực cho 

phép các quan chức liên đoàn sẽ thông báo bằng cách gửi trực tiếp cho Giám đốc 

nhân sự hoặc người được chỉ định, những người sẽ phân phối các thông báo trong 

vòng ba (3) ngày làm việc. 

39.6 bảng tin và Newsstands 

A. bảng 

Nhà tuyển dụng sẽ duy trì bulletin board(s) hoặc không gian trên bảng tin hiện có, 

hiện đang cung cấp cho các công đoàn để liên hiệp truyền thông. Trong các đơn vị 

thương mà không có bảng thông báo hoặc không gian trên bảng tin sẵn có đã 

được cung cấp, nhà tuyển dụng sẽ cung cấp cho liên minh với bảng thông báo đầy 

đủ không gian ở những nơi thuận tiện. Nơi có hiện bảng tin cho WPEA chỉ, nhà 

tuyển dụng sẽ thay thế bảng thông báo của chủ nhân với một liên minh được cung 

cấp bảng tin có kích thước tương tự. Tài liệu được đăng trên bảng sẽ được phù 

hợp với nơi làm việc, chính trị không đảng phái, tuân thủ pháp luật đạo đức của 

nhà nước, và được xác định là đoàn văn học. Liên hiệp truyền thông có thể không 

được đăng ở bất kỳ vị trí nào khác trong khuôn viên. 

B. Newsstands 



Nếu có yêu cầu, các nhà tuyển dụng sẽ xác định area(s) nơi liên minh cung cấp 

newsstand(s) có thể được đặt tại mỗi trường đại học/quận. Liên minh 

newsstand(s) cung cấp phải đáp ứng các tiêu chuẩn cơ sở của chủ nhân. 

39.7 phân phối vật liệu 

Một nhân viên khu vực cho phép liên minh sẽ có quyền truy cập một lần mỗi tháng để 

worksite của họ cho các mục đích của phân phối các thông tin liên minh với các nhân 

viên đơn vị mặc cung cấp: 

A. người lao động là vào thời gian nghỉ hoặc tắt nhiệm vụ; 

B. sự phân bố không làm gián đoạn hoạt động của chủ nhân; 

C. phân phối bình thường sẽ xảy ra thông qua bàn giọt hoặc hộp thư được xác định bởi 

trình quản lý nguồn nhân lực. Trong những trường hợp mà hoàn cảnh không cho 

phép phân phối bằng các phương pháp, một phương pháp thay thế sẽ được hai bên 

thoả thuận; và 

D. nhân viên thông báo cho người quản lý nguồn nhân lực trước ý định của họ để phân 

phối thông tin. 

39,8 thời gian giảm giá cho các hoạt động công đoàn 

A. công đoàn khu nhân viên có thể cho phép thời gian đi mà không phải trả tiền để tham 

dự cuộc họp liên minh tài trợ, buổi tập huấn, đàm phán, hội nghị và công 

ước. Thời gian của nhân viên sẽ không can thiệp với các nhu cầu hoạt động của tổ 

chức theo quyết định của quản lý. Nếu vắng mặt được chấp thuận, các nhân viên 

có thể sử dụng tích lũy đền bù thời gian, để lại nghỉ hoặc nghỉ cá nhân theo quy 

định của Điều 11, ngày lễ, thay vì để lại mà không phải trả tiền. Tuy nhiên, nhân 

viên phải sử dụng đền bù thời gian trước khi sử dụng trong kỳ nghỉ để lại, trừ khi 

việc sử dụng sẽ cho kết quả giảm cân của kỳ nghỉ để lại. 

B. The Union sẽ cung cấp cho người sử dụng lao động viết danh sách các tên của các 

nhân viên yêu cầu tham dự các hoạt động ở trên xếp hạng, ít nhất mười bốn (14) 

ngày trước khi hoạt động. 

39,9 tạm thời làm việc như một chủ tịch công đoàn 

Với ba mươi (30) lịch ngày thông báo, trừ khi có thoả thuận khác, một nhân viên chấp 

nhận một vị trí như một chủ tịch công đoàn sẽ được cấp để lại mà không phải trả tiền cho 

đến ba mươi sáu (36) tháng. Người lao động trở lại sẽ được sử dụng trong một vị trí trong 

cùng một khu vực địa lý như được xác định bởi nhà tuyển dụng và phân loại công việc 

tương tự. 

39,10 Ban ủy viên quản trị Hội họp 

Người sử dụng lao động đồng ý để làm cho các tài liệu họp hội đồng quản trị ủy thác có 

sẵn để quản lý cửa hàng trưởng huyện mỗi trường cao đẳng /. 

39,11 WPEA ông chủ thỏa thuận đàm phán 

A. thời gian phát hành 
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1. người sử dụng lao động sẽ chấp nhận trả tiền phát hành thời gian cho ngày đầu 

tiên bảy (7) chính thức đàm phán cho một (1) nhóm liên đoàn thành viên, 

từ mỗi cơ sở giáo dục đại học được liệt kê trong phần mở đầu, được lên kế 

hoạch làm việc trong ngày đàm phán đang được tiến hành. Đối với tất cả 

các phiên đàm phán chính thức còn lại và đi du lịch đến và đi từ các buổi, 

nhà tuyển dụng sẽ chấp thuận đền bù thời gian, nghỉ phép, nghỉ cá nhân, 

hay để lại mà không phải trả tiền, hoặc theo quyết định của giám sát của 

họ, một nhân viên có thể được phép điều chỉnh giờ làm việc của họ. 

2. thanh toán thời gian phát hành và cuộc đàm phán thời gian phát hành được liệt 

kê ở trên sẽ được chấp thuận cho các thành viên trong đoàn đội cung cấp 

sự vắng mặt của các nhân viên trong cuộc đàm phán sẽ không can thiệp 

với các nhu cầu hoạt động của trường cao đẳng/huyện. 

3. mỗi Diệm và đi du lịch chi phí sẽ được thanh toán bởi WPEA cho các thành 

viên trong đoàn đội. Không có thời gian bù giờ hoặc đền bù thời gian sẽ 

được phát sinh do hậu quả của cuộc đàm phán và/hoặc đi du lịch đến và từ 

cuộc đàm phán. 

4. công đoàn sẽ cung cấp cho người sử dụng lao động viết danh sách các tên của 

các nhân viên yêu cầu tham dự các hoạt động ở trên xếp hạng ít mười bốn 

(14) ngày trước khi hoạt động. 

B. bảo mật/phương tiện truyền thông 

Mặc cả buổi sẽ được đóng cửa để báo chí và công chúng trừ khi, nếu không sự 

đồng ý của người phát ngôn chính Không có đề xuất sẽ được đặt trên trang web 

của các bên. Các bên không được loại trừ từ thường giao tiếp với các khu vực bầu 

cử tương ứng của họ về tình trạng của các cuộc đàm phán trong khi họ đang diễn 

ra. Sẽ không công bố công khai hoặc thảo luận công khai về các vấn đề đang 

được thương lượng cho đến khi độ phân giải hay bế tắc là đạt được trên tất cả các 

vấn đề gửi cho các cuộc đàm phán. 

BÀI 40 

LIÊN ĐOÀN AN NINH 

40.1 Union Dues 

Khi một nhân viên cung cấp ủy quyền văn để nhà tuyển dụng, các công đoàn có quyền đã 

khấu trừ từ tiền lương của nhân viên, một số tiền tương đương với học phí hoặc lệ phí bắt 

buộc phải là thành viên của liên minh. Nhà tuyển dụng sẽ cung cấp cho các khoản thanh 

toán cho tất cả các khoản khấu trừ cho biết liên minh tại trụ sở chính thức của liên minh 

mỗi khoảng thời gian thanh toán. 

40.2 thông báo cho người lao động 

Nhà tuyển dụng sẽ thông báo mới, chuyển giao, thăng hay giáng chức nhân viên trước 

khi bổ nhiệm vào các vị trí được bao gồm trong máy đặt bên mặc cả của các công đoàn 

độc quyền công nhận và cung cấp an ninh liên bang. Nhà tuyển dụng sẽ cung cấp cho 

người lao động được bổ nhiệm vào các vị trí đơn vị mặc cả với một hình thức ủy quyền 



khấu trừ tiền lương đối với lệ phí/lệ phí. Nhà tuyển dụng sẽ thông báo cho nhân viên, 

bằng văn bản, khi họ đang rời khỏi một vị trí được bao gồm trong một đơn vị mặc 

cả. Nhà tuyển dụng sẽ cung cấp cho các thành viên điều phối viên của liên minh với bản 

sao của các nhân viên bổ nhiệm thông báo/thư cùng một lúc, nó được cung cấp cho nhân 

viên. 

40.3 liên minh an ninh 

Tất cả nhân viên được bao phủ bởi này sẽ thỏa thuận, như một điều kiện làm việc, hoặc là 

trở thành thành viên của liên minh và trả dues thành viên, hoặc là những người không 

phải, trả một khoản phí như mô tả trong phần phụ 40.3 A, B và C, không muộn hơn 30 

ngày sau ngày có hiệu lực này Thỏa thuận hoặc bắt đầu việc làm của họ. Nếu nhân viên 

không đáp ứng điều kiện nêu ra, liên minh sẽ thông báo cho nhà tuyển dụng và thông báo 

cho người lao động việc làm của họ có thể được chấm dứt. 

A. nhân viên chọn không để trở thành đoàn viên phải trả tiền cho công đoàn, không muộn 

hơn 30 ngày sau sự khởi đầu của việc làm, cơ quan tặng thêm chi phí bằng với số 

tiền cần thiết để có một thành viên trong đứng tốt của liên minh. 

B. một nhân viên không tham gia liên minh dựa trên giáo lý tôn giáo bona fide hoặc lời 

dạy của một nhà thờ hoặc tôn giáo cơ thể trong đó họ là một thành viên, sẽ làm 

cho các khoản thanh toán liên bang là tương đương với dues thành viên của nó, ít 

hơn hàng tháng đoàn phí bảo hiểm , nếu có. Các khoản thanh toán sẽ được sử 

dụng cho các mục đích trong chương trình của liên minh hòa hợp với lương tâm 

của nhân viên. Các nhân viên sẽ không là các thành viên của liên minh, nhưng có 

quyền được hưởng tất cả các quyền representational của đoàn viên. 

C. The Union sẽ thiết lập một thủ tục mà bất kỳ nhân viên nào đã làm cho một yêu cầu có 

thể phải trả một khoản phí đại diện bằng một pro rata phần lệ phí hội viên đầy đủ 

liên quan đến chi phí cho thỏa ước tập thể, quản lý hợp đồng và theo đuổi của các 

vấn đề ảnh hưởng đến lương, giờ và các điều kiện khác của việc làm, chứ không 

phải là lệ phí hội viên đầy đủ. 

D. nếu một nhân viên không đáp ứng các quy định cơ quan tặng nêu liên minh sẽ thông 

báo cho nhà tuyển dụng và thông báo cho người lao động việc làm của họ có thể 

được chấm dứt. 

40.4 the sử dụng lao động đồng ý trừ tiền dues thành viên, cơ quan tặng phí, lệ phí hội hoặc đại 

diện chi phí từ tiền lương của nhân viên yêu cầu như vậy khấu trừ bằng văn bản. Yêu cầu 

đó sẽ được thực hiện trên một liên minh biên chế khấu trừ ủy quyền thẻ. 

40,5 lệ phí hủy bỏ 

Một nhân viên có thể hủy bỏ của họ khấu trừ tiền lương của dues của văn bản thông báo 

để người sử dụng lao động và công đoàn. Hủy bỏ sẽ trở thành có hiệu quả vào biên chế 

thứ hai sau khi nhận được thông báo. Tuy nhiên, việc hủy bỏ có thể gây ra các nhân viên 

để được chấm dứt, tùy thuộc vào phần 40.3. 

40.6 báo cáo tình trạng 
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A. mỗi tháng nhà tuyển dụng sẽ cung cấp cho điều phối viên của liên minh với một báo 

cáo trạng thái trong một định dạng điện tử. Nhà tuyển dụng có thể chọn để xả 

nhiệm vụ này bằng cách sắp xếp một cách riêng biệt để có một bên thứ ba cung 

cấp một phần hoặc tất cả các dữ liệu trong báo cáo liên minh. Báo cáo tình trạng 

sẽ bao gồm các dữ liệu sau, nếu duy trì bằng cách sử dụng lao động cho người lao 

động trong các đơn vị thương và những người nhập hoặc để lại các đơn vị thương 

hoặc những người bắt đầu hoặc dừng khấu trừ: 

1. nhân viên tên; 

2. thường trực địa chỉ; 

3. trường cao đẳng; 

4. nhà vùng tên; 

5. phân loại mã và việc làm tiêu đề công việc; 

6. mặc cả mã số đơn vị; 

7. độc đáo nhân viên hệ thống nhận dạng số; 

8. làm việc cho số điện thoại, nếu có; 

9. vị trí số; 

10. tiền lương phạm vi và bước; 

11. việc tỷ lệ đầy đủ; 

12. tổng tiền lương tháng; 

13. đoàn khấu trừ (s) và amount(s); 

14. làm việc quận và tên; 

15. nhân loại; và 

16. cho dù một nhân viên đã được bổ nhiệm, tách ra khỏi, hoặc thúc đẩy ra khỏi 

các đơn vị thương và ngày hành động như vậy, có hiệu lực. 

B. thông tin cung cấp căn cứ theo mục này sẽ được duy trì bởi các công đoàn liên minh 

và Vương thực phẩm và thương mại quốc tế lao động (UFCW) trong sự tự tin 

theo pháp luật. 

C. The Union, UFCW và nhân viên sẽ bồi thường cho người sử dụng lao động và nhà 

cung cấp dữ liệu bên thứ ba cho bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nhân viên cam 

kết của công đoàn theo quy định phần này. 



D. khi một vị thế mặc cả đơn vị được bỏ trống cho ít nhất là ba mươi (30) ngày, nhà 

tuyển dụng sẽ thông báo cho liên minh bằng văn bản về ý định của mình để điền 

vào các vị trí, để lại vị trí bỏ trống, tái phân bổ vị trí hoặc xoá vị trí khỏi các đơn 

vị thương. 

40.7 bồi thường 

Nhà tuyển dụng và nhà cung cấp bên thứ ba sẽ được tổ chức vô hại bởi các công đoàn và 

các nhân viên cho phù hợp với bài viết này và bất kỳ vấn đề liên quan đến các khoản 

khấu trừ của dues và lệ phí và bất kỳ vấn đề liên quan đến nhân viên tình trạng báo cáo. 

BÀI 41 

PHÂN LOẠI 

41,1 phân loại kế hoạch Revisions 

A. các nhà tuyển dụng sẽ cung cấp cho các công đoàn bằng văn bản bất kỳ thay đổi được 

đề xuất kế hoạch phân loại bao gồm các mô tả cho các phân loại mới được tạo 

ra. Theo yêu cầu của liên minh, nhà tuyển dụng sẽ mặc cả effect(s) một sự thay 

đổi đến một lớp học hiện tại hoặc mới được đề xuất phân loại. 

B. các nhà tuyển dụng sẽ phân bổ hoặc tái phân bổ vị trí, bao gồm cả vị trí mới được tạo 

ra, để phân loại thích hợp trong kế hoạch phân loại. Nhà tuyển dụng sẽ thông báo 

cho liên minh khi một vị trí được reallocated để phân loại công việc mà bị loại trừ 

từ một đơn vị mặc cả được bảo hiểm theo thỏa thuận này. 

41.2 xem xét vị trí 

Nhà tuyển dụng có thể bắt đầu xem xét lại vị trí cho một vị trí mà nó tin rằng phân loại 

không đúng cách, và sẽ thông báo cho liên minh bằng văn bản khi nó đã khởi xướng một 

quá trình reallocation cho một vị thế mặc cả đơn vị. 

Một nhân viên cá nhân những người tin rằng vị trí của họ đã được phân loại không đúng 

cách có thể yêu cầu xem xét lại theo thủ tục sau đây: 

A. các nhân viên sẽ hoàn thành và đăng các hình thức thích hợp. 

B. các nhân viên sau đó sẽ gửi mẫu đơn đã điền đến văn phòng nhân sự. Văn phòng nhân 

sự sẽ ngày tem và thông báo cho người lao động khi xem xét các vị trí yêu cầu 

hình thức nhận được trong văn phòng của họ. Văn phòng nhân sự sẽ xem xét các 

hình thức hoàn thành và đưa ra quyết định về việc phân loại thích hợp trong vòng 

sáu mươi (60) ngày nhận được yêu cầu. 

C. trong trường hợp người lao động không đồng ý với quyết định reallocation của chủ 

nhân, họ có thể yêu cầu xem xét lại quyết định bởi OFM/bang nguồn nhân lực 

(OFM/SHR) bằng văn bản với một bản sao đến văn phòng nhân sự, trong vòng ba 

mươi (30) ngày được cung cấp các kết quả của một bài đánh giá vị trí hay chú ý 

reallocation. Giám đốc SHR hoặc người được chỉ định sau đó sẽ làm cho một 

quyết định viết mà sẽ được cung cấp cho nhân viên. 



D. theo quy định tại WAC 357-52, nhân viên hoặc người sử dụng lao động có thể kháng 

cáo OFM/SHR để Washington nhân tài nguyên Hội đồng quản trị (WPRB) được 

xác định trong vòng ba mươi (30) ngày của đang được cung cấp quyết định viết 

của các OFM/SHR hoặc người được chỉ định. WPRB sẽ khiến một quyết định mà 

sẽ cuối cùng và ràng buộc. 

E. ngày có hiệu lực của một reallocation kết quả từ một yêu cầu nhân viên để xem xét vị 

trí là ngày yêu cầu đã được đệ trình với văn phòng nhân sự. 

41.3 tác dụng của Reallocation 

A. Reallocation đến một lớp học với tối đa phạm vi lương cao 

1. nếu người lao động đã thực hiện các nhiệm vụ cao cấp cho ít nhất là sáu (6) 

tháng và đáp ứng các kỹ năng và khả năng yêu cầu của vị trí, nhân viên sẽ 

vẫn ở vị trí và duy trì trạng thái hẹn hiện có của họ. 

2. nếu reallocation là kết quả của một sự thay đổi trong các nhiệm vụ của vị trí và 

các nhân viên chưa thực hiện các nhiệm vụ cao cấp cho ít nhất là sáu (6) 

tháng, người sử dụng lao động phải cung cấp cho nhân viên trong cơ hội 

để cạnh tranh cho vị trí nếu họ có các kỹ năng cần thiết và khả năng. Nhà 

tuyển dụng có thể chọn để thúc đẩy nhân viên mà không có đối thủ cạnh 

tranh như các nhân viên sở hữu các kỹ năng cần thiết và khả năng. Nếu 

nhân viên không được chọn cho vị trí, hoặc không có kỹ năng cần thiết và 

khả năng, các thủ tục layoff quy định tại điều 36 của thỏa thuận này sẽ áp 

dụng. Nếu nhân viên được bổ nhiệm vào vị trí, họ phải phục vụ một thời 

gian dùng thử dịch vụ. 

B. Reallocation đến một lớp học với một tối đa bằng mức lương phạm vi 

1. nếu người lao động có kỹ năng và khả năng yêu cầu của vị trí, nhân viên sẽ vẫn 

ở vị trí và duy trì trạng thái hẹn hiện có của họ. 

2. nếu người lao động không đáp ứng các kỹ năng và khả năng yêu cầu của vị trí, 

các thủ tục layoff quy định tại điều 36 của thỏa thuận này sẽ áp dụng. 

C. Reallocation đến một lớp học với tối đa thấp hơn mức lương phạm vi 

1. nếu người lao động có kỹ năng và khả năng yêu cầu của vị trí và lựa chọn để 

duy trì ở vị trí reallocated, nhân viên sẽ giữ trạng thái cuộc hẹn hiện tại 

của họ và có quyền được đặt trên danh sách bên trong layoff của nhà tuyển 

dụng cho các phân loại nhân viên tổ chức trong tình trạng lâu dài trước khi 

reallocation. 

2. nếu người lao động lựa chọn để xin thôi chức hoặc không có các kỹ năng và 

khả năng yêu cầu của vị trí, các thủ tục layoff quy định tại điều 36, Layoff 

và nhớ lại, Hiệp định này áp dụng. 

41,4 lương tác động của Reallocation 

Một nhân viên có vị trí reallocated sẽ có mức lương của họ được xác định như sau: 

A. Reallocation đến một lớp học với tối đa phạm vi lương cao 
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Khi cuộc hẹn để lớp cao, lương cơ bản của nhân viên sẽ được tăng lên như sau: 

Nhân viên quảng cáo đến một vị trí trong một lớp học cao hơn sẽ được nâng cao 

một bước trong phạm vi cho các lớp học mới đó là gần nhất với năm phần trăm 

(5%) cao hơn số lượng các bước pre-promotional, hoặc bước nhập phạm vi mới , 

nào là cao hơn. 

  

B. Reallocation đến một lớp học với một tối đa bằng mức lương phạm vi 

Giữ lại các nhân viên của họ trước mức lương cơ sở, hoặc tới bước nhập phạm vi 

mới, nào là cao hơn. 

C. Reallocation đến một lớp học với tối đa thấp hơn mức lương phạm vi 

Nhân viên sẽ được trả một số tiền tương đương với mức lương hiện tại của họ 

cung cấp là trong phạm vi mức lương của các vị trí mới. Trong những trường hợp 

mà tiền lương hiện tại của nhân viên vượt quá số tiền tối đa trong phạm vi mức 

lương cho vị trí mới, các nhân viên sẽ được bồi thường ở mức lương họ đã nhận 

được trước khi xuống, reallocation cho đến khi thời gian như nhân viên vacates 

các vị trí hoặc tiền lương của họ nằm trong phạm vi mức lương mới. 

41.5 quyết định về việc phân loại thích hợp sẽ phụ thuộc vào các thủ tục khiếu nại và trọng tài 

được quy định trong thỏa thuận này. 

BÀI 42 

BỒI THƯỜNG 

42.1 chung dịch vụ phải trả tiền nhiều tập 

A. hiệu quả 1 tháng 7 năm 2017, mỗi phân loại được đại diện bởi các công đoàn sẽ tiếp 

tục được gán cho cùng một mức lương phạm vi của các "nhà nước tổng hợp dịch 

vụ Salary lịch biểu hiệu quả 1 tháng 7 năm 2016 qua 30 tháng 6 năm 2017" mà nó 

được giao từ ngày 30 tháng 6 năm 2017. Hiệu quả 1 tháng 7 năm 2017, mỗi nhân 

viên sẽ tiếp tục được gán cho các phạm vi và bước của nhà nước tổng hợp dịch vụ 

mức lương lịch trình mà họ đã được chỉ định ngày 30 tháng 6 năm 2017. 

B. hiệu quả 1, tháng 7 năm 2017, tất cả các phạm vi lương và các bước của "Chung dịch 

vụ mức lương lịch trình" sẽ được tăng lên bởi hai phần trăm (2%) như thể hiện 

trong phụ lục E. Sự gia tăng mức lương này được dựa trên mức lương lịch chung 

của dịch vụ có hiệu lực ngày 30 tháng 6 năm 2017. 

C. hiệu quả 1 tháng 7, 2018, tất cả các phạm vi lương và các bước của lương lịch chung 

của dịch vụ sẽ được tăng lên bởi hai phần trăm (2%), như được hiển thị trong phụ 

lục F. Sự gia tăng mức lương này được dựa trên mức lương lịch chung của dịch 

vụ có hiệu lực ngày 30 tháng 6 năm 2018. 

D. hiệu quả 1 tháng 1, 2019, tất cả các phạm vi lương và các bước của lương lịch chung 

của dịch vụ sẽ được tăng lên bởi hai phần trăm (2%), như thể hiện trong phụ lục 



G. Sự gia tăng mức lương này được dựa trên mức lương lịch chung của dịch vụ có 

hiệu lực ngày 31 tháng 12 năm 2018. 

E. 12 đô la cho mỗi giờ lương tối thiểu 

Ngoài hiệu quả phụ 42.1 B 1 tháng 7 năm 2017, tất cả các phạm vi lương, bao 

gồm cả mười tám (18) thông qua hai mươi sáu (26) của mức lương lịch chung của 

dịch vụ sẽ được loại bỏ và bước A của khoảng hai mươi bảy (27) sẽ được tăng lên 

đến 12 đô la ($12,00) cho một giờ. Nhân viên tại mức lương khoảng hai mươi sáu 

(26) và dưới đây sẽ được gán cho một bước đi trong khoảng hai mươi bảy (27) đó 

là gần nhất họ lương mới theo ngày 1 tháng 7 năm 2017. Phân loại công việc ảnh 

hưởng được xác định trong phụ lục K. 

F. 12 đô la cho mỗi giờ lương tối thiểu nén và đảo ngược điều chỉnh 

Ngoài phụ 42.1 B, hiệu quả 1 tháng 7 năm 2017, việc phân loại bị ảnh hưởng bởi 

nén hoặc đảo ngược là kết quả của việc thực hiện các tiểu mục 42.1 D sẽ được 

tăng lên đến một tầm mức lương cao hơn. Phân loại ảnh hưởng công việc và mức 

lương mới phạm vi được xác định trong phụ lục K. nhân viên sẽ được gán cho 

một bước tiến trong phạm vi mới mà là gần nhất của mức lương theo ngày 1 

tháng 7 năm 2017. 

G. nhân viên được trả tiền trên tối đa cho phạm vi của họ vào ngày tăng được mô tả trong 

phần phụ 42.1 B, C và D, có hiệu quả sẽ không nhận được sự gia tăng quy định để 

trả hiện nay của họ trừ khi bao gồm phạm vi mới của tỷ lệ hiện hành phải trả tiền. 

42.2 SP trả nhiều bài tập 

A. hiệu quả 1 tháng 7 năm 2017, mỗi phân loại được đại diện bởi các công đoàn sẽ tiếp 

tục được gán cho cùng một mức lương phạm vi của các "nhà nước SP phạm vi 

lương lịch biểu hiệu quả 1 tháng 7 năm 2016 qua 30 tháng 6 năm 2017" mà nó 

được giao từ ngày 30 tháng 6 năm 2017. Hiệu quả 1 tháng 7 năm 2017, mỗi nhân 

viên sẽ tiếp tục được gán cho các phạm vi và bước của bang SP phạm vi lương 

lịch trình mà họ đã được chỉ định ngày 30 tháng 6 năm 2017. 

B. hiệu quả 1 tháng 7 năm 2017, "Tiểu bang SP phạm vi lương lịch" sẽ được tăng lên bởi 

hai phần trăm (2%) như thể hiện trong phụ lục H. Sự gia tăng mức lương này dựa 

trên SP tiểu bang phạm vi lương lịch trình có hiệu lực ngày 30 tháng 6 năm 2017. 

C. hiệu quả 1 tháng 7 năm 2018, bang SP phạm vi lương lịch trình sẽ được tăng lên bằng 

2% (2%), như thể hiện trong phụ lục I. Sự gia tăng mức lương này dựa trên SP 

tiểu bang phạm vi lương lịch trình có hiệu lực ngày 30 tháng 6 năm 2018. 

D. hiệu quả tháng 1 1, 2019, bang SP phạm vi lương lịch trình sẽ được tăng lên bởi hai 

phần trăm (2%), như thể hiện trong J. phụ lục Sự gia tăng mức lương này dựa trên 

SP tiểu bang phạm vi lương lịch trình có hiệu lực ngày 31 tháng 12 năm 2018. 

E. nhân viên được trả tiền trên tối đa cho phạm vi của họ vào ngày tăng được mô tả trong 

phần phụ 42.2 B, C và D, có hiệu quả sẽ không nhận được sự gia tăng quy định để 

trả hiện nay của họ trừ khi bao gồm phạm vi mới của tỷ lệ hiện hành phải trả tiền. 



42.3 trả tiền để thực hiện các nhiệm vụ của một phân loại cao 

Nhân viên tạm thời chỉ định phạm vi đầy đủ nhiệm vụ và trách nhiệm hơn mười lăm (15) 

ngày của một phân loại mức độ cao hơn sẽ được thông báo bằng văn bản và sẽ được nâng 

cao một bước của phạm vi cho các lớp học mới, đó là gần nhất để năm phần trăm (5%) 

cao hơn số lượng các bước pre-promotional. Nhà tuyển dụng có thể cho tăng lương cao 

được cung cấp trong tiểu mục 42.7 C. 

Thời gian thực hiện các nhiệm vụ của một phân loại cao hơn phù hợp với phần này sẽ 

không có đủ điều kiện để được tính là thời gian cho tái trong phần 41.3. 

42.4 thiết lập mức lương cho nhân viên mới và các phân loại mới 

Nhà tuyển dụng sẽ chỉ định nhân viên mới được thuê để phạm vi thích hợp và các bước 

của lịch trình phù hợp mức lương nhà nước như mô tả trong phụ lục E, F, G, H, I, và J. 

Theo yêu cầu của liên minh, nhà tuyển dụng sẽ mặc cả những ảnh hưởng của một sự thay 

đổi đến một lớp học hiện tại hoặc mới được đề xuất phân loại. 

42.5 định kỳ tăng 

Định kỳ tăng được cung cấp như sau: 

A. nhân viên được thuê ở bước tối thiểu của các phạm vi chi trả sẽ được tăng hai (2) bước 

về căn cứ mức lương sau khi hoàn thành sáu (6) tháng của dịch vụ, và bổ sung hai 

(2) bước tăng hàng năm sau đó, cho đến khi họ đạt đến đỉnh của dãy núi trả. 

B. nhân viên được thuê trên bước tối thiểu của các phạm vi lương sẽ được một hai (2) 

bước tăng lương cơ sở của họ sau khi hoàn thành mười hai (12) tháng của dịch vụ, 

và bổ sung hai (2) bước tăng hàng năm sau đó, cho đến khi họ đạt đến đỉnh phạm 

vi chi trả. 

C. nhân viên trong các lớp học đã phải trả khoảng cách ngắn hơn so với một loạt các tiêu 

chuẩn sẽ nhận được của họ tăng định kỳ tại các khoảng tương tự như các nhân 

viên trong các lớp học với các tiêu chuẩn, phù hợp với phần phụ 42.5 A và B. 

Mất ngày có hiệu lực của việc tăng định kỳ sẽ là ngày đầu tiên của tháng đó là do. 

E. nhân viên thuê trước khi 1 tháng 7 năm 2017 sẽ giữ ngày của họ định kỳ tăng theo 30 

tháng 6 năm 2017. 

F. tất cả nhân viên sẽ tiến tới bước M sáu (6) năm sau khi được bố trí tham bước L trong 

phạm vi mức lương vĩnh viễn của họ. Nhà tuyển dụng có thể tăng một nhân viên 

để bước M đến địa chỉ các vấn đề liên quan đến tuyển dụng, lưu giữ hoặc nhu cầu 

doanh nghiệp khác. 

42.6 tuyển dụng hoặc lưu trữ/nén hoặc đảo ngược/gia tăng nhiệm vụ và trách nhiệm/bất 

bình đẳng 

Hiệu quả 1 tháng 7 năm 2017, một trong những mục tiêu công việc phân loại sẽ được gán 

cho một phạm vi mức lương cao hơn do tài liệu tuyển dụng hoặc duy trì những khó khăn, 
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nén hoặc đảo ngược, gia tăng nhiệm vụ và trách nhiệm, hay bất bình đẳng. Phụ lục L xác 

định phân loại công việc bị ảnh hưởng. 

42.7 lương chuyển nhượng sau khi khuyến mãi 

A. nhân thăng chức lên một vị trí trong một lớp học có tầm hoạt động là ít hơn sáu (6) 

phạm vi cao hơn phạm vi của các giai cấp cũ sẽ được nâng cao một bước của 

phạm vi cho các lớp học mới đó là gần nhất với năm phần trăm (5%) cao hơn số 

lượng các bước pre-promotional. 

B. nhân thăng chức lên một vị trí trong một lớp học có tầm hoạt động là sáu (6) hoặc 

nhiều dãy núi cao hơn phạm vi của các giai cấp cũ sẽ được nâng cao một bước 

của phạm vi cho các lớp học mới đó là gần nhất với mười phần trăm (10%) cao 

hơn số lượng các bước pre-promotional. 

C. tuyển dụng, lưu giữ, các nhu cầu kinh doanh hoặc điều chỉnh địa lý 

Nhà tuyển dụng có thể ủy quyền cho nhiều hơn tăng bước chỉ định trong phần phụ 

42.7 A và B, khi có tuyển dụng, lưu giữ hoặc các nhu cầu kinh doanh, cũng như 

khi quảng cáo của nhân viên đòi hỏi một sự thay đổi nơi cư trú đến khu vực địa lý 

khác được trong vòng một khoảng cách đi lại hợp lý của nơi làm việc, mới. Sự gia 

tăng có thể không tạo ra một mức lương lớn hơn phạm vi tối đa. 

42,8 điều chỉnh tiền lương 

Nhà tuyển dụng có thể tăng một nhân viên bước trong phạm vi mức lương đến địa chỉ các 

vấn đề liên quan đến tuyển dụng, lưu giữ hoặc nhu cầu doanh nghiệp khác. Sự gia tăng có 

thể không tạo ra một mức lương lớn hơn bước M của dãy. 

42.9 thù 

Một nhân viên tự nguyện demotes đến một vị trí thấp hơn mức lương tầm hoạt động tối 

đa sẽ được đặt trong phạm vi mới tại một mức lương tương đương của họ trước mức 

lương cơ sở. Nếu mức lương cơ sở trước vượt quá phạm vi mới, lương cơ bản của nhân 

viên sẽ được đặt bằng với phạm vi mới tối đa. 

42,10 chuyển 

Một chuyển nhượng được xác định như là một nhân viên bắt đầu di chuyển của một nhân 

viên từ một vị trí vào một vị trí trong trường cao đẳng hoặc huyện trong cùng lớp hoặc 

một lớp khác nhau với cùng mức lương phạm vi tối đa. Nhân viên chuyển giao sẽ giữ lại 

tiền lương cơ sở hiện tại của họ. 

42.11 giải 

Tái bố trí được định nghĩa như là một nhà tuyển dụng-bắt đầu di chuyển của một nhân 

viên trong trường cao đẳng hoặc huyện từ một vị trí khác trong cùng một lớp hoặc một 

lớp khác nhau với cùng một mức lương phạm vi tối đa. Sau khi tái bố trí, một nhân viên 

vẫn giữ mức lương cơ sở hiện tại của họ. 

42.12 nổi 

Nổi được định nghĩa là tự nguyện hoặc không tự nguyện phong trào của một nhân viên 

trong giai đoạn thử nghiệm dịch vụ lớp học mà người lao động gần đây nhất tổ chức vĩnh 

viễn trạng thái, hoặc di chuyển đến một lớp học trong phạm vi tương tự hoặc thấp hơn 



mức lương. Khi nổi, lương cơ bản, các nhân viên đã nhận được trước khi chương trình 

khuyến mại sẽ được khôi phục. 

42.13 cao 

Độ cao được định nghĩa là khôi phục lại một nhân viên để phân loại cao hơn, với tình 

trạng thường được tổ chức trước khi được cấp một thù hoặc một lớp giữa các lớp học 

hiện tại và các lớp học mà từ đó người lao động bị giáng chức. Khi độ cao, một nhân viên 

lương sẽ được xác định theo cách thức tương tự được cung cấp cho các quảng cáo trong 

phần 42.7. 

42.14 việc làm bán thời gian 

Bồi thường hàng tháng cho các việc làm bán thời gian sẽ được pro-đánh giá dựa trên tỉ lệ 

giờ làm việc đến giờ cần thiết cho việc làm toàn thời gian. Trong thay thế, nhân viên bán 

thời gian có thể được trả mức lương giờ thích hợp cho tất cả các giờ làm việc. 

42.15 gọi lại 

A. khi một nhân viên hội đủ điều kiện làm thêm giờ đã rời khỏi Sân vườn cơ sở giáo dục 

và được gọi là để trở về trạm làm việc ngoài giờ thường xuyên theo lịch trình để 

xử lý các tình huống khẩn cấp không dự đoán, họ sẽ nhận được ba (3) giờ phải trả 

tiền phạt plus thời gian thực sự làm việc. Trả tiền phạt sẽ được đền bù với mức 

thường xuyên; thời gian làm việc sẽ theo Điều 7, giờ làm việc và Điều 8, làm 

thêm giờ. 

B. thời gian làm việc của một nhân viên hội đủ điều kiện làm thêm giờ ngay trước sự thay 

đổi thường xuyên không cấu thành gọi lại, cung cấp thời gian làm việc không 

vượt quá hai (2) giờ hay thông báo ít nhất là tám (8) giờ đã được đưa ra. 

C. một nhân viên đang nhận được chờ trả tiền không có quyền để gọi lại bị phạt trả tiền 

nếu cần thiết để trở lại làm việc sau khi rời worksite hoặc là hướng đến các báo 

cáo nhiệm vụ trước thời điểm khởi đầu của sự thay đổi theo lịch trình công việc 

mới. 

42,16 thay đổi phí bảo hiểm 

A. thay đổi phí bảo hiểm cho nhân viên được chỉ định cho một sự thay đổi trong đó đa số 

thời gian làm việc hàng ngày hoặc hàng tuần từ 7:00 am đến 5:00 pm sẽ có một 

đồng đô la ($1) mỗi giờ hoặc một trăm bảy mươi bốn đô la ($174) mỗi tháng. 

B. thay đổi phí bảo hiểm sẽ được thanh toán cho toàn bộ hàng ngày hoặc lượt shift, đủ 

điều kiện theo tiểu mục A. thay đổi phí bảo hiểm cũng có thể được tính toán và 

thanh toán ở mức hàng tháng cho nhân viên vĩnh viễn được gán cho một buổi 

chiều hoặc đêm vòng loại. 

C. một nhân viên được chỉ định cho một sự thay đổi đó có đủ điều kiện để thay đổi phí 

bảo hiểm trả tiền sẽ nhận được bảo hiểm thay đổi tương tự trong thời gian ủy 

quyền trả lại. 

D. khi một nhân viên thường xuyên được chỉ định cho một buổi chiều hoặc buổi tối shift 

đủ điều kiện cho sự thay đổi phí bảo hiểm, nhân viên sẽ nhận được sự thay đổi phí 
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bảo hiểm phải trả trong thời gian chuyển nhượng tạm thời, không để vượt quá 

năm (5) ngày làm việc, với một sự thay đổi mà không đủ điều kiện cho sự thay 

đổi phí bảo hiểm . 

42,17 chế độ chờ 

A. nhân viên hội đủ điều kiện làm thêm giờ là ở trạng thái chờ trong khi chờ đợi để được 

tham gia làm việc nhà tuyển dụng và tồn tại cả hai điều kiện sau đây: 

1. người lao động phải có mặt tại một địa điểm chỉ định hoặc ngay lập tức có thể 

liên lạc. Vị trí có thể là các nhân viên nhà hoặc địa điểm cụ thể khác, 

nhưng không phải là một worksite xa nhà. 

2. người sử dụng lao động yêu cầu nhân viên để được chuẩn bị để báo cáo ngay 

lập tức cho công việc nếu cần đặt ra, mặc dù sự cần thiết có thể phát sinh. 

Sinh trạng thái chờ sẽ không được đồng thời với thời gian làm việc. 

C. nhân viên về tình trạng chờ sẽ được đền bù tại một tỷ lệ phần trăm bảy (7%) của mức 

lương cơ sở theo giờ cho thời gian ở trạng thái chờ. 

42.18 bồi thường tái định cư 

A. các chủ nhân có thể ủy quyền cho trọn một bồi thường tái định cư, trong các nguồn 

ngân sách hiện có theo các điều kiện sau đây: 

1. khi nó là hợp lý cần thiết rằng một người làm cho một di chuyển domiciliary 

trong việc chấp nhận một giải hay bổ nhiệm; hoặc 

2. nó là cần thiết để thành công tuyển dụng hoặc giữ lại một ứng cử viên đủ điều 

kiện hay nhân viên sẽ phải thực hiện một di chuyển domiciliary để chấp 

nhận các vị trí. 

B. nếu các nhân viên tiếp nhận thanh toán di dời chấm dứt hoặc chấm dứt việc làm của họ 

gây ra với nhà nước trong vòng một (1) năm kể từ ngày làm việc, nhà nước sẽ 

được hưởng tiền bồi hoàn cho các chi phí di chuyển đó đã được trả tiền và có thể 

giữ lại như vậy tổng hợp là cần thiết từ bất kỳ số tiền do người lao động. Chấm 

dứt là kết quả của chia ly layoff hoặc Khuyết tật sẽ không yêu cầu nhân viên để 

hoàn trả tiền bồi thường tái định cư. 

42.19 lương Overpayment phục hồi 

A. khi người sử dụng lao động đã xác định rằng một nhân viên đã có thừa lương, nhà 

tuyển dụng sẽ cung cấp văn bản thông báo cho người lao động sẽ bao gồm các 

mục sau đây: 

1. số lượng overpayment; 

2. cơ sở để yêu cầu bồi thường; và 

3. quyền lợi của người lao động theo các điều khoản của thỏa thuận này. 

  



B. phương thức hoàn vốn 

Các nhân viên phải chọn một (1) trong các tùy chọn sau đây để trả lại 

overpayment: 

1. tự nguyện lương khấu trừ; 

2. tiền mặt; hoặc 

3. kiểm tra. 

Nhân viên sẽ có tùy chọn để trả nợ của overpayment trong một khoảng thời gian 

tương đương với số lượng thời gian trả tiền trong thời gian đó overpayment đã 

được thực hiện. Các nhân viên và nhà tuyển dụng có thể đồng ý để sắp xếp việc 

trả nợ khác. Khấu trừ tiền lương để trả nợ của overpayment sẽ không vượt quá 

năm phần trăm (5%) của người lao động thu nhập dùng một lần trong một khoảng 

thời gian thanh toán. Tuy nhiên, nhà tuyển dụng và nhân viên có thể đồng ý với 

một số tiền là hơn là 5% (5%). 

Nếu nhân viên không chọn một (1) ba (3) tùy chọn được mô tả trong khung thời 

gian quy định trong các tổ chức văn bản thông báo của overpayment, cơ sở giáo 

dục sẽ khấu trừ overpayment nợ từ tiền lương của nhân viên trong một khoảng 

thời gian bằng số trong giai đoạn phải trả tiền trong thời gian đó overpayment đã 

được thực hiện. 

Bất kỳ số tiền overpayment vẫn nổi bật tại tách biệt của việc làm sẽ được khấu trừ 

từ các khoản thu nhập của giai đoạn cuối cùng phải trả. 

Người sử dụng lao động đồng ý không để thêm quan tâm đến số lượng 

overpayment. 

C. quyền kháng cáo 

Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến sự xuất hiện hoặc số lượng overpayment sẽ 

được giải quyết thông qua các thủ tục khiếu kiện tại Điều 30 của thỏa thuận 

này. Không có khoản khấu trừ được thực hiện từ tiền lương của nhân viên trong 

thời gian thủ tục khiếu nại, ngoại trừ những nhân viên riêng biệt từ nhà tuyển 

dụng trong pendency quy trình khiếu nại. 

42,20 đặc biệt phải trả lương phạm vi 

Người được chỉ định OFM/bang nhân sự có thể áp dụng phạm vi mức lương đặc biệt trả 

cho các vị trí dựa trên thực hành phải trả tiền được tìm thấy trong ngành công nghiệp tư 

nhân hoặc các đơn vị khác của chính phủ. Thực tiễn thanh toán đặc biệt hiện tại tại mỗi 

cơ sở giáo dục sẽ tiếp tục. 

42,21 đa ngôn ngữ/ngôn ngữ ký hiệu/chữ nổi Braille phí bảo hiểm phải trả tiền 

Bất cứ khi nào một vị trí phân loại có một yêu cầu bona fide để thường xuyên sử dụng 

các kỹ năng có thẩm quyền trong nhiều hơn một (1) ngôn ngữ, và/hoặc ngôn ngữ ký hiệu 

(AMESLAN), và/hoặc chữ nổi, nhà tuyển dụng sẽ ủy quyền cho phí bảo hiểm phải trả 

tiền của hai (2) phạm vi trên mức bình thường được chỉ định cho vị trí đó, ngoại trừ 

những trường hợp mà vị trí được phân bổ cho một lớp học mà chỉ định các kỹ năng này. 
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42.22 kế hoạch giảm phụ thuộc chăm sóc tiền lương 

Người sử dụng lao động đồng ý để duy trì sự hiện tại phụ thuộc vào mức lương giảm kế 

hoạch chăm sóc cho phép nhân viên hội đủ điều kiện, được bao phủ bởi Hiệp định này, 

tùy chọn để tham gia vào một chương trình hoàn trả chi phí phụ thuộc vào chăm sóc cho 

các chi phí liên quan đến việc chăm sóc phụ thuộc vào trước thuế cơ sở như được cho 

phép bởi luật pháp liên bang thuế hoặc quy định. 

42.23 trước thuế tiền đóng bảo hiểm y tế 

Người sử dụng lao động đồng ý cung cấp cho các nhân viên hội đủ điều kiện với các tùy 

chọn để trả tiền cho nhân viên phần của phí bảo hiểm y tế trên cơ sở tiền thuế như được 

cho phép bởi luật pháp liên bang thuế hoặc quy định. 

42.24 tài khoản chi phí y tế/Nha khoa 

Người sử dụng lao động đồng ý để tiếp tục để cho phép nhân viên hội đủ điều kiện bảo 

hiểm, bảo hiểm theo thỏa thuận, để tham gia vào một chương trình bồi hoàn chi phí y tế 

và Nha khoa bao gồm đồng thanh toán, tiền khấu trừ và các chi phí y tế và Nha khoa, nếu 

nhân viên có như vậy chi phí hoặc chi phí cho các dịch vụ không được bao phủ bởi sức 

khỏe hoặc Nha khoa bảo hiểm trên cơ sở tiền thuế như được cho phép bởi luật pháp liên 

bang thuế hoặc quy định. 

42.25 ưu đãi tách tự nguyện – quỹ hưu trí tự nguyện ưu đãi 

Nhà tuyển dụng sẽ có ý kiến tham gia vào một chương trình ưu đãi tách tự nguyện hoặc 

một chương trình ưu đãi quỹ hưu trí tự nguyện, nếu các chương trình được cung cấp cho 

trong ngân sách hoạt động năm 2017-2019. Tham gia như vậy phải phù hợp với hướng 

dẫn chương trình. Chương trình ưu đãi hoặc cung cấp cho các ưu đãi như vậy không phải 

là tùy thuộc vào các thủ tục khiếu nại. 

BÀI 43 

Y TẾ LỢI ÍCH 

43,1 A. biennium 2017-2019, nhà tuyển dụng sẽ đóng góp một số tiền tương đương với phần 

trăm tám mươi lăm (85%) của mức trung bình trọng tổng phí bảo hiểm chăm sóc 

sức khỏe dự kiến cho mỗi đơn vị thương nhân đủ điều kiện cho bảo hiểm mỗi 

tháng, như xác định bởi Hội đồng quản trị nhân viên lợi ích công cộng. Bảo hiểm 

chăm sóc sức khỏe dự kiến là trung bình của trọng trên tất cả các kế hoạch, trên 

tất cả các tầng. 

B. chi phí điểm của dịch vụ cổ điển đồng phục y tế kế hoạch (khấu trừ, xuất túi lớn nhất 

và đồng insurance/đồng payment) có thể không được thay đổi cho các mục đích 

của việc chuyển đổi các chi phí chăm sóc sức khỏe để lên kế hoạch tham gia, 

nhưng có thể thay đổi từ kế hoạch năm 2014 dưới hai (2) trường hợp: 

1. trong những cách để hỗ trợ thiết kế dựa trên giá trị lợi ích; và 

2. để tuân thủ hoặc quản lý các tác động của các nhiệm vụ liên bang. 

Thiết kế dựa trên giá trị lợi ích sẽ: 



1. được thiết kế để đạt được chất lượng cao, tổng hợp các dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe chi phí thấp hơn (như trái ngược với chi phí kế hoạch); 

2. sử dụng bằng chứng lâm sàng; và 

3. quyết định của Hội đồng quản trị PEB. 

C. phụ 43,1 B sẽ hết hạn vào tháng sáu 30, 2019. 

43.2 The PEBB chương trình sẽ cung cấp thông tin về chủ nhân tài trợ bảo hiểm phí bảo hiểm 

thanh toán chương trình trên trang web của mình và một ghi danh trên tạp chí hàng năm . 

  

43.3 Các nhà tuyển dụng sẽ phải trả chi phí toàn bộ phí bảo hiểm cho mỗi nhân viên đơn vị 

thương cho cuộc sống cơ bản, cơ bản lâu dài Khuyết tật và bảo hiểm Nha khoa. 

  

43.4 chăm sóc sức 

A. để hỗ trợ các mục tiêu trên toàn tiểu bang cho một lành mạnh và năng suất lao động, 

nhân viên được khuyến khích tham gia vào một cuộc khảo sát bài được đánh 

giá. Nhân viên sẽ là cấp làm việc thời gian và có thể sử dụng một máy tính nhà 

nước để hoàn thành cuộc khảo sát. 

B. liên minh của đoàn đồng ý hợp tác với nhà tuyển dụng để giáo dục các thành viên vào 

chương trình sức khỏe và khuyến khích tham gia. Thuê bao đủ điều kiện, ghi danh 

những người đăng ký cho các chương trình sức khỏe thông minh và hoàn thành 

tốt, được đánh giá sẽ được đủ điều kiện để nhận được một giấy chứng nhận quà 

tặng hai mươi lăm đô la ($25). Ngoài ra, thuê bao đủ điều kiện, ghi danh sẽ có tùy 

chọn để kiếm được một hàng năm một trăm hai mươi lăm đô la ($125) hoặc thêm 

các ưu đãi Chăm sóc sức trong các hình thức giảm khấu trừ hoặc tiền gửi vào tài 

khoản tiết kiệm y tế khi hoàn thành yêu cầu các hoạt động của chương trình sức 

khỏe thông minh. Trong thời hạn của thỏa thuận này, Ban chỉ đạo tạo ra bởi lệnh 

13-06 sẽ thực hiện khuyến nghị cho PEBB liên quan đến các thay đổi để khuyến 

khích sức khỏe hoặc các yếu tố của các chương trình sức khỏe thông minh. 

BÀI 44 

NHÂN VIÊN TỰ NGUYỆN HIỆP HỘI THỤ HƯỞNG (VEBA) 

44,1 các nhà tuyển dụng sẽ cung cấp cho người lao động đủ điều kiện được bảo hiểm theo thỏa 

thuận này một kế hoạch chi phí y tế cung cấp cho bồi hoàn chi phí y tế. Thay vì tiền mặt 

ra khỏi ốm lúc nghỉ hưu, nhà tuyển dụng có thể gửi tiền tương đương tiền trong một kế 

hoạch chi phí y tế cho người lao động đủ điều kiện, như ủy quyền của RCW 

41.04.340. Kế hoạch chi phí y tế phải đáp ứng các yêu cầu của luật doanh thu nội bộ. 

44.2 như một điều kiện tham gia, kế hoạch chi phí y tế cung cấp sẽ đòi hỏi mỗi người bảo hiểm 

đủ điều kiện nhân viên ký một thỏa thuận với nhà tuyển dụng. Thỏa thuận này sẽ bao 

gồm các quy định sau đây. 
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A. một điều khoản để giữ chủ nhân vô hại nên chính phủ Hoa Kỳ thấy rằng nhà tuyển 

dụng hoặc nhân viên mang ơn đến Hoa Kỳ như là kết quả của: 

1. người lao động không phải trả tiền thu nhập thuế do tương đương tiền được đặt 

vào kế hoạch; hoặc 

2. người sử dụng lao động không giữ lại hoặc khấu trừ thuế, đánh giá, hoặc khác 

thanh toán tiền đặt vào các kế hoạch theo yêu cầu của pháp luật liên bang. 

B. một điều khoản để yêu cầu mỗi người bảo hiểm các nhân viên hội đủ điều kiện để mất 

tiền thù lao cho tích luỹ ốm lúc nghỉ hưu, nếu nhân viên được bao phủ bởi một kế 

hoạch chi phí y tế và nhân viên từ chối ký bản thỏa thuận cần thiết. 

ĐIỀU 45 

CUỘC ĐÌNH CÔNG 

Không có gì trong thỏa thuận này cho phép hoặc trao cho bất kỳ nhân viên quyền đình công hoặc 

từ chối để thực hiện nhiệm vụ chính thức của họ. 

BÀI 46 

THỎA THUẬN 

46.1 thoả thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận và bất kỳ trong quá khứ thực tế hoặc thỏa thuận 

giữa các bên, cho dù bằng văn bản hoặc bằng miệng, nhập vào trước khi 1 tháng 7 năm 

2005, là vô hiệu, trừ khi cụ thể bảo quản trong thỏa thuận này. 

46.2 đối với WAC 357, thỏa thuận này preempts tất cả các môn giải quyết, toàn bộ hoặc một 

phần, bởi các quy định. 

46.3 thỏa thuận này thay thế các quy định cụ thể của viện chính sách mà nó xung đột. 

46.4 trong các cuộc đàm phán của Hiệp định, mỗi bên có quyền không giới hạn và các cơ hội để 

thực hiện nhu cầu và đề xuất đối với bất kỳ chủ đề hoặc vấn đề phù hợp với thỏa ước tập 

thể. Vì vậy, mỗi bên tự nguyện và unqualifiedly miễn bên phải và sẽ không có nghĩa vụ 

phải mặc cả nói chung, trong thời hạn của thỏa thuận này, đối với bất kỳ chủ đề hoặc vấn 

đề gọi hoặc được bảo hiểm trong hợp đồng này. Không có gì ở đây sẽ được hiểu như là từ 

bỏ quyền thỏa ước tập thể của liên minh đối với những vấn đề mà là môn học bắt buộc 

theo luật pháp. 

BÀI 47 

TIẾT KIỆM 

Nếu bất kỳ toà án hoặc các cơ quan hành chính có thẩm quyền phát hiện bất kỳ bài viết, phần 

hoặc phần của thỏa thuận này là trái pháp luật hoặc không hợp lệ, thời gian còn lại của hợp đồng 

sẽ vẫn nằm trong lực lượng đầy đủ và có hiệu lực. Nếu một phát hiện được thực hiện, các bên 

đồng ý để làm cho mình có sẵn để thương lượng một thay thế cho các bài viết không hợp lệ, 

phần hoặc tiểu mục. 
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BÀI 48 

PHÂN PHỐI CỦA THỎA THUẬN 

Nhà tuyển dụng sẽ thực hiện thỏa thuận này có sẵn trên các trang web tuyển dụng phù hợp và 

cung cấp một bản sao cho các công đoàn ở định dạng điện tử. Các công đoàn sẽ chịu trách nhiệm 

cho việc in ấn và phân phối của thỏa thuận này cho các thành viên của họ. Nhà tuyển dụng sẽ có 

trách nhiệm đảm bảo quản lý và giám sát viên có quyền truy cập vào các thỏa thuận. 

BÀI 49 

THỜI GIAN THỰC HIỆN 

49,1 tất cả quy định của thỏa thuận này sẽ có hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2017, và sẽ vẫn ở 

trong lực lượng đầy đủ và có hiệu lực thông qua tháng sáu 30, 2019. 

49.2 trong hai bên có thể yêu cầu đàm phán của một người thừa kế thỏa thuận bằng thông báo 

cho bên kia bằng văn bản không có sớm hơn 1 ngày năm 2018 và không muộn hơn ngày 

28 tháng 2 năm 2018. Cuộc đàm phán sẽ bắt đầu tại một thời điểm thoả thuận của các 

bên. 

BÀI 50 

MÔN HỌC BẮT BUỘC 

50.1 the chủ nhân sẽ đáp ứng nghĩa vụ thỏa ước tập thể trước khi thay đổi một vấn đề không phải 

là một chủ đề bắt buộc bảo hiểm theo thỏa thuận. Nhà tuyển dụng sẽ thông báo cho các 

công đoàn trong các văn bản tại mandatorysubjects@wpea.org những thay đổi và liên 

bang có thể yêu cầu thảo luận về và/hoặc các cuộc đàm phán về những thay đổi này. Liên 

minh sẽ thông báo cho các OFM bang nguồn nhân lực lao động quan hệ phần (LRS) 

tại labor.relations@ofm.wa.gov, với một bản sao để sử dụng lao động, của bất kỳ nhu cầu 

để mặc cả. Trong trường hợp liên bang không yêu cầu thảo luận và/hoặc đàm phán từ văn 

phòng OFM/LRS trong vòng 21 (21) ngày, nhà tuyển dụng có thể thực hiện những thay 

đổi mà không cần thêm các cuộc thảo luận và/hoặc đàm phán trừ khi cả hai bên đồng ý 

bằng văn bản cho kéo dài thời gian. Khung thời gian để nộp một nhu cầu để mặc cả sẽ bắt 

đầu sau khi nhà tuyển dụng đã cung cấp văn bản thông báo cho liên minh. Có thể có điều 

kiện bắt buộc bên ngoài kiểm soát của chủ nhân đòi hỏi phải thực hiện ngay lập tức, trong 

đó trường hợp nhà tuyển dụng sẽ thông báo cho liên minh càng sớm càng tốt. 

50.2 cuộc đàm phán 

A. các bên sẽ đồng ý với vị trí và thời gian cho các cuộc thảo luận và/hoặc các cuộc đàm 

phán. Nhà tuyển dụng và liên minh nhận ra tầm quan trọng của lập kế hoạch các 

cuộc thảo luận và/hoặc các cuộc đàm phán một cách nhanh chóng và sẽ sắp xếp 

cuộc đàm phán càng sớm càng tốt. 

B. mỗi bên chịu trách nhiệm cho việc lựa chọn riêng của mình đại diện cho các hoạt 

động. Liên minh sẽ cung cấp cho nhà tuyển dụng với tên của các nhân viên đại 

diện của mình tối thiểu là bốn (4) ngày trước ngày họp nếu cuộc họp được dự kiến 
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sẽ sớm hơn, trong trường hợp này liên minh sẽ thông báo cho nhà tuyển dụng 

càng sớm càng tốt. 

50.3 thời gian phát hành 

A. các chủ lao động sẽ chấp nhận trả tiền phát hành thời gian cho đến hai (2) nhân viên 

đại diện những người dự kiến làm việc trong thời gian cuộc đàm phán đang được 

tiến hành, cung cấp sự vắng mặt của các nhân viên sẽ không can thiệp với các nhu 

cầu hoạt động của các trường đại học / huyện. Nhà tuyển dụng sẽ chấp nhận đền 

bù thời gian, nghỉ lại hoặc để lại mà không phải trả tiền cho các nhân viên đại 

diện cung cấp sự vắng mặt của các nhân viên sẽ không can thiệp với các nhu cầu 

hoạt động của trường cao đẳng/huyện. 

B. không có làm thêm giờ hoặc đền bù thời gian sẽ được phát sinh do hậu quả của cuộc 

đàm phán và/hoặc để chuẩn bị cho cuộc đàm phán. 

C. The Union có trách nhiệm thanh toán bất kỳ du lịch hoặc mỗi lần trả riêng của nhân 

viên đại diện. Nhân viên đại diện không thể sử dụng một chiếc xe nhà nước đi du 

lịch đến và đi từ một phiên họp thương lượng, trừ khi được ủy quyền bởi trường 

cao đẳng/huyện cho mục đích kinh doanh. 

 


