به همه کارکنان فعلی و تازه کار تحویل شود – افرادیکه این موضوع را رعایت نکنند ممکن است با جریمه مواجه شوند

اطالعیه رسمی
شهرداری امریویل
قانون هزینه خدمات
تاریخ اجرایی 2 :جوالی 2102
پیرو قانون شهرداری امریویل بخش  ،4.73-2کارفرمایان مهمانداری که هزینه های خدمات را از
مشتریان مطالبه می کنند ،باید تمام آن مبالغ را به مهماندارانی پرداخت کنند که خدمات مربوطه به آن
هزینه را انجام داده اند.
 یک کارفرمای مهمانداری فردی است که مالک هر قسمت از یک هتل ،رستوران ،یا مرکز
ضیافت را در داخل مرزهای جغرافیایی شهر امریویل است ،بر آن نظارت دارد ،یا آن را اداره
می کند.
 یک مهماندار فردی است که حداقل دو ساعت در هفته برای کارفرمای مهمانداری کار می کند و
خدمات را ارائه می دهد که کارفرمای مهمانداری به ازای آن هزینه خدمات از مشتری دریافت
می کند .مهماندار یک کارمند مدیریتی به شمار نمی رود ،مگر اینکه کارمند مدیریتی در واقع
خدماتی را انجام دهد که به ازای آن هزینه خدمات از مشتری مطالبه شود.
 هزینه خدمات عبارتست از تمام مبالغی که به طور مجزا تعیین شده و توسط کارفرمای
مهمانداری از مشتریان مطابه می شود و به خاطر خدماتی است که مهمانداران ارائه داده اند یا
به گونه ای توضیح داده شده است که مشتریان تصور می کنند مبالغ مطالبه شده برای آن خدمات
است ،از جمله آن دسته هزینه های مشخص شده در رسیدها در زیر عبارت "هزینه خدمات"،
"هزینه تحویل" ،یا "هزینه باربری" .این خدمات شامل فعالیت هایی از قبیل ،تحویل غذا یا
نوشیدنی در اتاق هتل ،پذیرایی در ضیافت ها ،یا حمل چمدان به اتاق ها برای مهمانان هتل ،می
شود اما فقط به این موارد محدود نمی شود.
به عالوه ،تمام کارفرمایان مهمانداری باید طرح خود را درباره توزیع هزینه های خدمات ،از جمله
مبلغ هزینه های خدمات مطالبه شده از فعالیت های خدماتی که یک کارمند می دهد و مبالغ توزیع
شده بین کارمندان برای هر دوره پرداخت مربوطه به مهمانداران نشان دهند.

(باال)

اگر پرسشی دارید ،به اطالعات بیشتری نیاز دارید ،یا فکر می کنید به درستی به شما حقوق نمی دهند،
لطفا ً با شهرداری امریویل به نشانی زیر تماس بگیرید:
City of Emeryville
1333 Park Avenue
Emeryville, CA 94608
تلفن(510) 596-4316 :
ایمیلminwage@emeryville.org :

