የምዕራብ ኒዮርክ የስራ ላይ ደህንነት እና
ጤና ምክር-ቤት
(western new york council on
occupational safety and health)

የቤተሰብ
የመረጃ
መግለጫ

የሀዘን መግላጫችንን ይቀበሉ

የተከበሩ የቤተሰብ አባል፣
በአሁኑ ሰአት ችግሩን ለማቅለል ማንም ሰው ሊናገር ወይም ሊያደርግ የሚችለው ምንም ነገር የለም። እንደዚህ አይነት
ክስተት ጥሎት የሚያልፈው አስደንጋጭ ስሜት ከሀዘን ሂደቱ የባሰ ነው። የእርስዎ አይነት ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ብዙ ሰዎች
አሉ። በዚህ ምክንያት የሚፈጠረው የአእምሮ፣ የአካል እና/ወይም የመንፈስ ጉዳት ምንኛ ከባድ እንደሆነ እናውቃለን።
የሚወዱዋቸው ሰዎች አይረሱም - በብዙ ሰዎች ልብ እና አእምሮ ውስጥ ይኖራሉ። አሁንም በእርስዎ አማካኝነት ድምጻቸውን
ያሰማሉ። ድምጻቸውን ያሰሙላቸው!
“የአንድ ሰው ሞት አሳዛኝ ክስተት ነው; የሚልዮኖች ሞት ግን ናሙና ነው” የሚል አባባል አለ። በየአመቱ ወደ 6,000
የሚጠጉ ከአደገኛ ክስተቶች ጋር የተያያዙ የሞት ሀዘኖችን እናሳልፋለን። እነዚህ በሞት የተለዩን ሰራተኞች፣ ለአሜሪካዊያን
ቤተሰቦች እና ለአሜሪካ አላማ መስዋት እንደመሆናቸው መጠን ከምንም ነገር በላይ በልባችን ልናኖራቸው ይገባል። ከዚህ
በፊት እኛ ያላገኘነውን ነገር አሁን ለርሶ ልንሰጦት ተዘጋጅተናል — ርህራሄ፣ መረዳት፣ እገዛ፣ እና በችግርዎ ጊዜ ድምጽዎን
የሚያሰሙበት አቅም።
በሀዘን በተሰበረ ግን ደግሞ ተስፋን በሰነቀ ልብ፣
ታሚ ሚዘር (Tammy Miser)
ዋና ዳይሬክተር/መስራች
የተባበረ እገዛ እና መታሰብያ ለስራቦታ ተጎጂዎች (USMWF)
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ቤተሰቦች እና የለውጥ ሂደት
የስራ ቦታ ሟች ቤተሰቦች ተስፋ፣ ምላሽ፣ አቅጣጫ፣ እገዛ፣ እና እውቅና ያስፈልጋቸዋል እንዲሁም ይገባቸዋል። USMWF,
WNYCOSH, የስራ ላይ ደህንነት እና ጤና ጥምረቶች (COSH ቡድኖች)፣ ማህበራት፣ የሰራተኛ ማእከላት፣ ተንከባካቢ ቤተሰቦች፣ እና
የመንግስት ድርጅቶች በመተባበር የሰለባ ቤተሰቦች የሚስተናገዱበትን መንገድ እየቀየሩት፣ እንዲሁም ፍትሐዊ እና ግልጽ የማጣራት
አሰራር የሚያገኙበትን መብት በመስጠት ፍላጎቶቻቸው እንዲሟሉላቸው ለማረጋገጥ እየተጉ ይገኛሉ።

መግቢያ
ሰራተኞች በስራ ቦታ ሞት ሲያጋጥማቸው ወይንም በጠና ሲጎዱ፣ የሟች ቤተሰቦች እና ቅርብ ጓደኞች ከባድ ፈተናዎች እና ጥያቄዎች
ያጋጥሟቸዋል።
የክስተቱ ድንገታዊ መሆን፣ በአብዛኛው የስራ ቦታ ላይ ያለው የህዝባዊ ግምገማ ጉድለት እንዲሁም ይህንን ተከትሎ የሚመጣው
የድርጅቶች ሚስጢራዊነት ለአሰሪው ከለላ ስለሚሰጡት ሀዘን የመቋቋም ሂደቱ ላይ ተጨማሪ ፍራቻ ሊያስከትል ይችላል።
ይህ ሂደት ምን ያህል ውስብስብ ሊሆን እንደሚችል ስለሚገባን ነው ይህንን ጽሑፍ ያዘጋጀነው።
ሰዎች በተለያየ ጊዜ የተለያየ ሀዘን እንደሚያጋጥማቸውም ይገባናል። ይህንን የመረጃ ጽሑፍ እርስዎ በተመቸዎ መንገድ ሊጠቀሙት
ይችላሉ። ለማናቸውም ጥያቄዎች እና አስተያየቶች ይህንን ስልክ ቁጥር (716-833-5416) ወይንም ኢሜይል
(info@wnyworker.org) በመጠቀም ከማንኛውም የ WNYCOSH ሰው ጋር መገናኘት ይችላሉ።
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ጁልያ፣ ስራ ቦታ ላይ የቆመ ከባድ ዕቃ ማንሻ
መኪና ስር እየሰራ በነበረበት ጊዜ ተጨፍልቆ
የሞተውን ማርክ የተባለው ወንድምዋን
የሚያሳይ ምስል ይዛ ከአባትዋ አጠገብ
ተቀምጣለች። ማርክ በተቀጠረበት መጋዘን
ውስጥ የሰራተኞች ማህበር ተወካይ ሆኖ ይሰራ
የነበረ ሰራተኛ ሲሆን ደህንነታቸው
ያልተጠበቀ የስራ ሁኔታዎችን በተመለከተ
ብዙ ጊዜ ለአሰሪው ቅሬታ ሲያቀርብ ነበር።

እገዛ
በሀዘን ላይ ያሉ የቤተሰብ አባላት የሚወዱት ሰው ሞት ወይም ከባድ ጉዳት የፈጠረባቸውን ሀዘን መቋቋም ይችሉ
ዘንድ እገዛ ያስፈልጋቸዋል። ከተለመዱት የእርዳታ ስርአቶች በተጨማሪ፣ የስራ ቦታ ሀዘን በሚያጋጥምዎ ጊዜ
እነዚህ የሚከተሉትን የተወሰኑ ምክረ ሀሳቦች መጠቀም ይችላሉ:

መብቶችዎን ይወቁ
እርስዎ መረጃ የማግኘት መብት
አለዎት። በመረጃ ነጻነት ድንጋጌ
መሰረት፣ የተወሰኑ ሰነዶችን
የማግኘት መብት አለዎት። እርስዎ
ተያይዞ የቀረበውን የ FOIA
የናሙና ደብዳቤ በመጠቀም
መንግስት ያንን መረጃ ለእርስዎ
እንዲልክልዎ መጠየቅ ይችላሉ።
የመንግስት ድርጅቱን ለማግኘት
እና የ FOIA ጥያቄ መቼ
ማስገባት እንዳለብዎ በመምከር
እኛ ልንረዳዎት እንችላለን።

ሙያዊ እርዳታ ማግኘትን
ከግምት ያስገቡ

የበኩልዎን ይወጡ

ከስራ ቦታ አደጋዎች ጋር
ተያይዘው የሚፈጠሩ አሳዛኝ
ክስተቶች ብዙ ጊዜ የድህረ
ድንጋጤ ጭንቀትን (PTS)
ያስከትላሉ። አሳዛኝ ክስተቶች
ከተፈጠሩ በኋላ በሀዘን የተጎዱ
ቤተሰቦችን ከመርዳት ረገድ
የምክር አገልግሎት ሰጪዎች
ጥሩ አማራጭ ሊሆኑ ይችላሉ።
በአካባቢዎ ያለ የምክር
አገልግሎት ሰጪ ለማግኘት
የሚሹ ከሆነ ከWNYCOSH
ጋር መነጋገር ይችላሉ።

የቤተሰብ አባላት ሚናቸውን
በመጨመር በሚወዱዋቸው
ሰዎች ፋንታ ፍትህ እየጠየቁ
ይገኛሉ። ንቁ ተሳትፎ ያላቸው
የቤተሰብ አባላት ራሳቸውን እና
ሁሉንም ሰራተኞች ለመጥቀም
የስራ ቦታ ጤንነት እና ደህንነት
ጉዳዮችን በተመለከተ የተለያዩ
እርምጃዎችን መውሰድ እና
የተለያዩ ሚናዎች መጫወት
ይችላሉ።

እገዛ
• የቤተሰብ አባላት ስራ ቦታ ላይ ከሚፈጠሩ አሳዛኝ አደጋዎች ጋር በተያያዘ ሁሉንም አስፈላጊ እውነታዎችን መጠየቅ ይችላሉ።
ቤተሰቦች ሁኔታውን የአውራጃ አቃቤ ሕግ እንዲያጣራላቸው መጠየቅ ይችላሉ። ያለምንም ማመንታት በአካባቢዎ ከሚገኝ የ
OSHA ጽሕፈት-ቤት ወይም ከአውራጃው አቃቤ ሕግ ጋር ተገናኝተው ጉዳይዎን ለማብራራት እንዳያቅማሙ።

• ለሚወዱዋቸው ሰዎች እና በዚህ አመት መሆን ባልነበረበት አደጋ ህይወታቸውን ላጡ ሰራተኞች በሙሉ ክብር ለመስጠት
በሰራተኞች መታሰቢያ ቀን (Worker's Memorial Day) ላይ ይሳተፉ። በየ አመቱ፣ የቤተሰብ አባላት፣ የሰራተኛ ማህበር
አባላት፣ ሕግ አውጪዎች እና ሌሎች ብዙ ለጤና እና ደህንነት የሚተጉ ሰዎች ሰለባዎችን ለማስታወስ እና የስራ ቦታ ደህንነት
ጉዳዮችን በተመለከተ ግንዛቤ ለማስጨበጥ በመላ ሀገሪቱ በሚከናወኑ የመተሳቢያ ስነ-ስርአቶች ላይ ይሳተፋሉ። ቀኑን በሙሉ
ሲስተጋባ የሚውለው "ለሟቾች ይዘኑ በህይወት ለሚኖሩት ደግሞ ይታገሉ" የሚለው መሪቃል ከባድ መልእክት ያስተላልፋል።

• ለስራ ቦታ ጤና እና ደህንነት በመታገል ህይወቶችን ይታደጉ። እነዚህን አሳዛኝ ክስተቶች እንዳያጋጥሙ የመከላከልን
አስፈላጊነት ከእርስዎ እና ከቤተሰብዎ በላይ ሊረዳ የሚችል የለም። WNYCOSH የጤና እና ደህንነት ጉዳዮችን በተመለከተ
ግንዛቤ ለማስጨበጥ በ ሰራተኞች እና ቤተሰቦቻቸው ላይ አወንታዊ ለውጥ ለማምጣት እየሰሩ ከሚገኙ የመንግስት ሀላፊዎች፣
ድርጅቶች እና ቤተሰቦች ጋር በቀጣይነት እየሰራ ይገኛል። ለመሳተፍ ወይም ከጤና እና ደህንነት ጋር በተያያዘ በቅርብ ጊዜ የታዩ
መሻሻሎችን ለማወቅ እባክዎ ከ WNYCOSH ጋር ይገናኙ።

የኒውዮርክ ሰራተኞች የሞት ካሳ ጥቅማጥቅሞች መረጃ ወረቀት
የሰራተኞች ካሳ በNY WCL §16 በተደነገገው መሰረት ሰራተኞች ከስራ ጋር በተያያዘ ባጋጠማቸው ጉዳት
ሳቢያ ለሞት በሚዳረጉበት ጊዜ የገንዘብ ክፍያ የሚሰጥ መድህን ነው። ከስራ ጋር በተያያዘ ጉዳት ወይም
በሽታ/ህመም ምክንያት የሚከሰት ሞት የስራ ላይ ሞት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል።
የሰራተኞች የካሳ ቦርድ በሚወስነው መሰረት ሳምንታዊ የካሳ ክፍያዎችን እና የሕክምና እንክብካቤ
ወጪዎችን የሚከፍለው የአሰሪው የመድህን ድርጅት ይሆናል። የሰራተኞች የካሳ ቦርድ ለካሳ ጥያቄዎች
ምላሽ የሚሰጥ የመንግስት ድርጅት ነው። የቦርዱ ጣልቃ መግባት አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ፣ መድህን
ድርጅቱ የካሳ ክፍያዎችን እና/ወይም የሕክምና እንክብካቤ ክፍያ መክፈል አለበት ወይም የለበትም
የሚለውን ጉዳይና መከፈል ያለበትን መጠን በተመለከተ ቦርዱ ውሳኔ ይሰጣል።

ተጧሪዎች

• ተጧሪዎች ሟች ከመሞቱ አንድ
አመት በፊት በሳምንት በአማካኝ
ያገኝ ከነበረው ደሞዝ እስከ
2/3ኛ የማግኘት መብት አላቸው
• በሳምንት የሚያገኙት የካሳ
ክፍያ በሕግ ከተቀመጠው
ከፍተኛው መጠን ማለትም ከ
$864.32 በላይ ሊሆን
አይችልም
• አሰሪው ለቀብር ማስፈጸሚያ
እስከ $10,500 የመክፈል
ሀላፊነት አለበት
• በህይወት የሚኖሩ ተጧሪዎች
ከሌሉ፣ የሟች ሰራተኛው
ወላጆች ወይም ወራሾች
$50,000 የማግኘት መብት
ሊኖራቸው ይችላል

ልዩ ሁኔታዎች

• የሟች ጥገኞች ከሞቱ ጋር
የተያያዙ ጥቅማጥቅሞች ሊያገኙ
የሚችሉት ሰራተኛው ለሞት
የተዳረገው በስራው ምክንያት
ከሆነ ነው።
• ጉዳት የደረሰበት ሰራተኛ ጊዝያዊ
ወይም ቋሚ የአካል ጉዳት
ጥቅማጥቅሞች እያገኘ ባለበት
ወቅት ከጉዳቱ ጋር በማይገናኝ ሌላ
በሽታ ቢሞት የሞት እና የቀብር
ጥቅማጥቅሞች አያገኝም።
• የሟች ባል ወይም ሚስት ሌላ ሰው
ካላገባ/ች በስተቀር ለቀሪው
የህይወት ዘመናቸው በሙሉ
ጥቅማጥቅም ያገኛሉ
• የሟች ባል ወይም ሚስት ሌላ ሰው
ካገባ/ች የሁለት አመታት
ጥቅማጥቅም በአንድ ጊዜ
ይቀበላሉ

ህጻናት

• ከሟች ባለቤት በተጨማሪ ተጧሪ
ህጻናትም ካሉ፣ የሚከፈለው
መጠን ለባለቤቱ/ባለቤትዋ እና
ለህጻናቱ ይካፈላል
• በህይወት ያሉት ህጻናት ከአንድ
በላይ ከሆኑ፣ በህይወት ያለው/
ችው ባል/ሚስት ከሳምንታዊው
የካሳ ክፍያ 36.667%
ሲወስድ/ስትወስድ ህጻናቱ ደግሞ
የቀረውን 30% እኩል ይካፈላሉ
• በህይወት ያሉት ህጻናት የኮሌጅ
ተማሪዎች ካልሆኑ በስተቀር
አስራ ስምንት አመት ሲሞላቸው
የሚያገኙት የካሳ ክፍያ
ይቋረጣል
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የናሙና FOIA

?

ቀን
የመረጃ ነጻነት ድንጋጌ ሀላፊ የድርጅት ስም
የድርጅቱ አድራሻ
ከተማ፣ ግዛት, ዚፕ ኮድ
የመረጃ ነጻነት ድንጋጌ ጥያቄ
የተከበሩ ___________:

FOIA ምንድነው?
FOIA በመንግስት ቁጥጥር ስር የሚገኙ
ሰነዶች ማለትም የግል ሚስጢርን
ለመጠበቅ፣ ለሀገራዊ ደህንነት፣ ወይንም
ለሕግ አፈጻጸም አገልግሎት ሲባል ይፋ
እንዳይሆኑ በሕግ የተከለከሉ ካልሆኑ
በስተቀር በህዝብ ጥያቄ መሰረት በሙሉ
ወይንም በከፊል ይፋ እንዲሆኑ የሚፈቅድ
የፌደራል ሕግ ነው።

ይህ ጥያቄ የመረጃ ነጻነት ድንጋጌ ላይ ተመስርቶ የቀረበ ነው። የሁሉም ሰነዶች፣
ፎቶዎች፣ እና ሌሎች ከጉዳይ #__ጋር የተያያዙ፣ የጉዳቱን ክብደት ማለትም የ
________ (የጉዳዩ ቁጥር እና የ እርስዎ ተወዳጅ ስም እዚሁ ይመልከቱ)
የሚመለከቱ ማቴርያሎች ቅጂዎች እንዲሰጡኝ እጠይቃለሁ።
ይህንን መረጃ የምጠይቀው ልነግድበት ሳይሆን ለግሌ ልጠቀምበት ነው። ይህን
የማደርገው የመንግስት ስራዎችን እና እንቅስቃሴዎችን ለመረዳት፣ የዚህን አሳዛኝ
ክስተት ሁኔታ ለመገንዘብ፣ በዚሁ አደጋ የተነጠቅኩትን ሰው የመጨረሻ ቅጽበቶቹ
ምን ይመስሉ እንደነበር ለመረዳት እና፣ በዋናነት ሀዘን የመቋቋም ሂደቱ ላይ እገዛ
እንዳገኝ በማሰብ ስለሆነ ሁሉም ክፍያዎች እንዲሰረዙልኝ እጠይቃለሁ። (ማስታወሻ:
ከታች ይመልከቱ።)
ለዚህ ጥያቄ ትኩረት ስለሰጡት አመሰግናለሁ። ከሰላምታ ጋር
ስም
አድራሻ
ከተማ፣ ግዛት፣ ዚፕ ኮድ
ስልክ
ያልተሟላ መረጃ ከላኩ ጥያቄዎን ውድቅ ሊያደርጉብዎ ይችላሉ።
(ማስታወሻ: ምናልባት መቀበል የማይፈልጉዋቸው የሚዘገንኑ ፎቶዎች እና መረጃዎች
ሊኖሩ ስለሚችሉ ጥያቄዎ ላይ ይህንን መግለጽ ይኖርብዎታል፤ ምናልባትም ጥያቄው
እርስዎ ማየት ያለብዎ ነገሮችን ሊያጣራልዎ ወደሚችል እንደ የሕግ ባለሙያ
የመሳሰሉ ሶስተኛ ወገኖች ተላልፎ እንዲሰጥ መጠየቅ ይችላሉ።)
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WNYCOSH በስራ ቦታ ሊከሰት የሚችል አደጋ የመለየት፣ የመገምገም እና
የመቆጣጠር ስልጠና በመስጠት ወጣት ሰራተኞች፣ የስደተኛ ሰራኞች፣ ዝቅተኛ ክፍያ
የሚያገኙ ሰራተኞች እና ለአደጋ ከፍተኛ ተጋላጭነት ባላቸው ኢንዳስትሪዎች የሚሰሩ
ሰራተኞችን ጨምሮ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰራተኞችን የማጠናከር ስራ የሚሰራ ለትርፍ
ያልተቋቋመ እገዛ እና ትምህርት ሰጪ ድርጅት ነው።

የትርጉም ስራው ከኒውዮርክ ግዛት የሰራተኞች የስራ ቦታ ደህንነት እና ጤና
ዲፓርትመንት በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ተከናወነ
የኮንትራክት ቁጥር #DOL01-CC1676GG-3550000

ልዩ ምስጋና ለ:

የዲዛይን እና የአርትኦት ስራ በ:
ኣይሚ ላ ፍራንስ፣ ኮርኔል
(Aimee La France, Cornell)
ሃይ ሮድ ፊለው
(High Road Fellow 2017)

2495 መይን ስትሪት (Main Street)፣ የቤት ተርታ 438
ቡፋሎ፣ ኒዪርክ 14214
ስልክ: (716) 833-5416 x11, ፋክስ: (716) 833-7507
WC ቀጥታ መስመር: (716) 206-3550
info@wnycosh.org • wnycosh.org

በጽሑፉ ውስጥ የሚገኙ ሀሳቦች፣ ውጤቶች፣ ግኝቶች እና/ወይም ትርጓሜዎች በተመለከተ የምዕራብ ኒውዮርክ የስራ ላይ ደህንነት እና ጤና
ሀላፊነት የሚወስድ ይሆናል፣ ይህ ግን የግድ የኒውዮርክ ግዛት ሰራተኞች ዲፓርትመንት ሀሳብ፣ ትርጓሜ ወይም ፖሊሲን ይወክላሉ ማለት ግን
አይደለም።

