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Ang Karagdagang ito sa Kontrata ng Pag-empleyo ng G5 ng World Bank Group (ang “Bangko”) ay nagtataguyod ng dagdag na pinakamababang pamantayan para sa mga miyembro ng kawani ng Bangko na nag-eempleyo ng domestikong empleyado ng G5 para matiyak ang kanilang patas na pagtrato, alinsunod sa mga angkop na probisyo ng batas sa U.S. at Mga Patakaran ng Kawani.  Mandatoryo at sasailalim sa pag-audit ang pagtupad sa mga inaatas ng Karagdagan sa Kontratang ito, kung saan kasama ang ilang dinagdagang tuntunin ng pag-empleyo mula sa binigay ng Departamento ng Estadong mga pinakamababang tuntunin.  Ang mga miyembro ng kawani ay dapat magpatotoo sa pagtanggap ng kanilang mga obligasyon sa ilalim nito sa paghiling sa pagtaguyod ng Bangko para sa mga aplikasyon sa G5 visa, pag-renew ng G5 visa, o ekstensiyon ng Form I-94.  Ang mga paglabag ng mga obligasyon ng miyembro ng kawani sa ilalim nito ay maaaring magresulta sa angkop na pangdisiplinang pagkilis laban sa miyembro ng kawani, hanggang sa at kasama ang pagpapaalis.
I.         Medikal na Insurance.  Inaatasan ang Employer na magbigay nang libreng medikal na insurance sa Empleyado na nakatutugon sa pinakamababang mahalagang saklaw na inaatasan para matugunan ang inaatas sa indibiduwal na responsibilidad sa ilalim ng Affordable Care Act. Dapat bayaran ng Employer ang lahat ng mga medikal na gastos na natamo ng G5 na empleyado (mga bayad sa seguro, bahagi ng kabayaran, pagbabawas, atbp.) at ang halaga ng mga medikal na gastos ay hindi maaaring ibawas mula sa sahod ng Empleyado. Ang tanging pinahihintulutang mga pagbabawas ay ang mga inaatas ng batas. Ang Employer ay inaasahang magbayad ng anumang natitirang mga medikal na singil ng manggagawang pantahanan bago umalis ng Estados Unidos ang Empleyado.  
II.         Mga Bayad sa Buwis.  Sisiguruhin ng Employer na makakuha ang Empleyado ng Social Security Card ng U.S. at babayaran ang bahagi ng Employer ng mga buwis sa Social Security at Medicare, pati na ang mga ibang inaatas na buwis o kontribusyon, kabilang ang pederal at estadong unemployment insurance at Workers Compensation insurance, sa lahat ng aktuwal na binayad na sahod.  Dapat bayaran ng Empleyado ang bahagi ng Empleyado sa Social Security at anumang angkop na pederal at estadong buwis sa kita sa lahat ng mga sahod.
III.         Pamamaraan sa Pagreklamo. May karapatan ng Empleyadong magreklamo, o magkaroon ng reklamo sa ngalan niya, alinsunod sa Kodigo ng Asal ng World Bank Group Patungkol sa Pag-empleyo ng Mga Domestikong Empleyado ng G5.  Ang nasabing reklamo ay maaaring maisampa sa Tanggapang ng Etiko ng Negosyo ng World Bank (202-473-0279).  Ang mga pamamaraan sa pagreklamo ng World Bank Group ay hindi hahadlang sa Empleyado sa pag-abiso sa mga awtoridad ng pamahalaan o pagsasagawa ng legal na pagkilos kaugnay ng anumang usaping nakakaapekto sa pag-empleyo niya.  Hindi maaaring makialam ang Employer sa mga nasabing reklamo o maghiganti sa empleyado para sa anumang pahayag na may mabuting layunin o pagkilos ng o sa ngalan ng Empleyado kaugnay ng reklamo.
IV.         Audit ng Mga Tala ng Miyembro ng Kawani.  Ang mga tala ng Employer patungkol sa Empleyado ay sasailalim sa panapanahong audit o bilang tugon sa reklamo ng o sa ngalan ng Empleyado.  Lubos at walang kundisyong makikipagtulungan ang Employer sa mga hiling na ginawa kaugnay ng nasabing audit ng bangko.  Inaatasan ang Mga Employer na gumamit ng mga propesyonal na serbisyong kompanya na dinesigna ng bangko para sa payroll ng G5 at/o obligasyon sa pag-ulat ng buwis.  
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