
 

የተጨበጠ እንቅስቃሴ 
የእርስዎ መብቶች

የተጨበጠ እንቅስቃሴ ምንድነው?

የተጨናነቀ እንቅስቃሴ አንድ ወይም ከዚያ በላይ የሥራ ባልደረቦቻቸው በስራ ቦታቸው ላይ ለውጦችን ለማወያየት 
እና/ወይም ለመከራከር ሲሰበሰቡ ነው። የተጨናነቀ እንቅስቃሴ ደህንነቱ ያልተጠበቀ የሥራ ሁኔታዎችን ወይም 
የሕግ ጥሰቶችን ለክልል ወይም ለፌዴራል መንግሥት ሪፖርት ማድረግን ሊያካትት ይችላል። ለሥራ ባልደረቦቻቸው 
ሁሉ ጥቅም ከተደረገ ብቻውን የሚሠራ አንድ ሠራተኛ እንኳን በተቀናጀ እንቅስቃሴ ውስጥ መሳተፍ ይችላል።

• የአሉሚኒየም ሱቅ ሠራተኞች ቡድን ሥራውን ለቅቆ 
ስለሚወጣ በሱቁ ውስጥ ለመሥራት በጣም ቀዝቃዛ 
ስለሆነ።  


• የጭነት መኪና አሽከርካሪዎች ቡድን ሁሉም ደህንነቱ 
ያልተጠበቀ የጭነት መኪናን ለመንዳት ፈቃደኛ 
አልሆኑም።


• በፌስቡክ ላይ አምስት የሥራ ባልደረቦቻቸው የሥራ 
አፈፃፀማቸውን እና የሠራተኛ ደረጃቸውን ጨምሮ የሥራ 
ስምሪት ውሎቻቸውን እና ሁኔታዎችን ይወያያሉ።


• ከሥራ ባልደረቦችዎ ጋር ስለ ክፍያዎ ወይም ስለ 
ጭንቀቶችዎ ማውራት። 


• ኢፍትሃዊ ፖሊሲን ለመቃወም ከሥራ ባልደረቦች ጋር 
ከሥራ መውጣት እና ስለ ተቃውሞዎ ለጋዜጠኞች 
መንገር። 


• አስተዳደርን በመቃወም አቤቱታ የፈረሙትን ሠራተኞች 
ስም ለመግለጽ ፈቃደኛ ባለመሆኑ። 

ተሳዳቢ ካልሆኑ በስተቀር አሠሪ ጥበቃ በተደረገባቸው 

እንቅስቃሴዎች ሊቀጣዎት አይችልም።

• የተጨበጠ እንቅስቃሴ ስለ ደመወዝዎ ፣ ስለ ጥቅማ 
ጥቅሞችዎ ወይም ስለ የሥራ ሁኔታዎ ከሥራ 
ባልደረቦችዎ ጋር መነጋገር ይችላል። 


• የተጨናነቀ እንቅስቃሴ የተሻለ ሰዓት ለመጠየቅ አቤቱታ 
መቃወም ፣ መምታት ወይም ማሰራጨት ሊሆን ይችላል። 


• የተጨናነቀ እንቅስቃሴ በቡድን ባልተጠበቀ ሁኔታ 
ውስጥ ለመስራት ፈቃደኛ አለመሆንን ወይም ስለ 
ክፍያዎ እና ጥቅማ ጥቅሞችዎ በግልፅ ማውራትን 
ያካትታል። 


• የተጨበጠ እንቅስቃሴም ከሥራ ባልደረቦችዎ ጋር 
(በማኅበራዊ ሚዲያም ቢሆን) በቀጥታ በሥራ ቦታዎ 
ውስጥ ስለሚገኙ ችግሮች ከአሠሪዎ ፣ ከመንግሥት 
ወይም ከመገናኛ ብዙኃን ጋር ለመነጋገር እየተቀላቀለ 
ነው። 

የተጨናነቁ ተግባራት ምሳሌዎች

2495 Main Street • Suite 438 • Buffalo, NY 14214• www.wnycosh.org • (716) 833-5416እንግሊዝኛ

ያልተገደበ እንቅስቃሴ ምንድነው?

እርምጃዎችዎ በብሔራዊ የሠራተኛ ግንኙነት ሕግ (NLRA) ያልተሸፈኑባቸው አንዳንድ አጋጣሚዎች አሉ። እነዚህ 
ሊያካትቱ ይችላሉ-

• ስለ አለቃዎ ማማረር

• እራስዎን ለመርዳት ብቻ እርምጃ ይውሰዱ

• የሥራ ባልደረቦችዎ ይህንን ለማድረግ ፈቃደኛ 

በማይሆኑበት ጊዜ እርምጃ ይውሰዱ

• የሥራ ቦታን የሚረብሹ የስሜት ቁጣዎች


• አለቃዎን ለመስደብ ማህበራዊ ሚዲያዎችን 
ይጠቀሙ


• በተቆጣጣሪዎች ወይም ባልደረቦች ላይ ስድብ ፣ 
ማለትም መሳደብ ወይም ሁከት።

http://www.wnycosh.org
http://www.wnycosh.org


ምን ማድረግ ይችላሉ 
መብቶችዎ ተጥሰዋል ብለው የሚያስቡ ከሆነ ከብሔራዊ የሠራተኛ ግንኙነት ቦርድ (NLRB) ጋር መገናኘት አለብዎት። 
ጥሰትን ሪፖርት ለማድረግ በአጠቃላይ ስድስት ወራት አለዎት። ለአሠሪዎ ፣ ለሠራተኛ ማኅበርዎ ወይም ለማንኛውም 
የሥራ ባልደረቦችዎ ሳይናገሩ ከ NLRB ጋር መነጋገር ይችላሉ። ምርመራ ለመጀመር በአሠሪ ወይም በሠራተኛ ማህበር 
ላይ ክስ ማቅረብ አለብዎት ፣ ግን ማንም ለሌላ የሥራ ባልደረባ እንኳን ክፍያዎችን ማመልከት ይችላል። ጉዳይ 
ሊኖርዎት ይችላል ብለው የሚያስቡ ከሆነ በቡፋሎ ውስጥ ያለውን የክልል ቢሮ ያነጋግሩ። አሠሪ ወይም ማኅበር ክስ 
በማቅረባቸው ወይም በ NLRB እርምጃዎች ውስጥ በመሳተፍ በሠራተኞች ላይ መበቀሉ ሕገወጥ ነው። 

አለቃዎ ማድረግ የማይችለውን

እርስዎ ወይም የስራ ባልደረቦችዎ ለመዋሃድ እየሞከሩ ከሆነ ፣ ስለ ደህንነቱ ያልተጠበቀ ሁኔታ ከአለቃዎ ጋር ይነጋገሩ ፣ 
ወይም ስለስራ ቦታዎ ሁኔታ እየተናገሩ ከሆነ ፣ 

እርስዎን እርስዎን ለማስታረቅ ቦስዎ በሕግ የተከለከለ ነው-

•  እርስዎን እያባከነ ወይም እያባረረ t  

• በዘፈቀደ የሥራ መርሃ ግብርዎን ይለውጡ

• ክፍያዎን ወይም ጥቅማ ጥቅሞችን መቀነስ ፤ የትርፍ ሰዓት ሥራን ወይም ማስተዋወቅን መካድ 

• ወከባ ፣ ማስፈራራት ፣ ማስፈራራት ወይም ያለአግባብ መቅጣት

• ስለ ስጋቶችዎ ከሥራ ባልደረቦችዎ ጋር እንዳይገናኙ መከልከል

የፌዴራል ሕጎች

NLRB መብቶችዎ እንደተጣሱ ከወሰነ ፣ ነገሮችን 
ለማስተካከል ኃይል አለው። NLRB አሠሪዎች 
ሠራተኞቹን እንደገና እንዲያሻሽሉ እና ለሠራተኛው 
የጠፋውን ደመወዝ እና ጥቅማጥቅሞች እንዲከፍሉ 
ሊያዝዝ ይችላል። NLRB አሠሪው ወይም ማኅበሩ 
ሕጉን መጣስ እንዲያቆም እና ለሠራተኞች 
መብቶቻቸውን እንዲያሳውቅ ማዘዝ ይችላል።

የስቴት ሕጎች

ኒው ዮርክ የእርሻ ሠራተኞችን ጨምሮ ለአንዳንድ 
የሠራተኞች ቡድኖች የ NLRA ጥበቃዎችን 
ለማስፋፋት የታሰቡ ሕጎች አሏቸው። እንደ ቅሬታ 
ዓይነት ፣ ከኤን.ኤል.ቢ. ይልቅ የ NYS ዲፓርትመንት 
ወይም የሰብአዊ መብቶች ክፍልን ማነጋገር የበለጠ 
ውጤታማ ሊሆን ይችላል።

Buffalo NLRB ቢሮ	 	 	
130 S. Elmwood Ave, Ste 630 
Buffalo, NY 14202 
ከክፍያ ነፃ ጥሪ; 1-844-762-6572 
 www.nlrb.gov/region/buffalo  


NYS ዶል 

ከክፍያ ነፃ ጥሪ; 1-877-466-9757 
 www.labor.ny.gov/secure/
contact/form.asp?subject=9  


WNYCOSH የሠራተኛ ማዕከል 

2495 Main St., Ste 438

Buffalo, NY 14213

ይደውሉ: 716-206-3550 (በ 14 
ቋንቋዎች)

www.wnycosh.org

ችግር ካጋጠመዎት ማንን ያነጋግሩ

የማይሸፈነው ማነው?

ገለልተኛ ተቋራጮች አልተሸፈኑም ፣ እና የቤት ሰራተኞች እና የቤት ውስጥ የጤና እንክብካቤ ሰራተኞች እንደ 
ተቀጠሩበት ሁኔታ ላይሸፈን ይችላል። በ NLRA ይሸፈኑ እንደሆነ ጥያቄዎች ካሉዎት ፣ በ WNYCOSH የሠራተኛ 
ማዕከል በ 716-206-3550 ይደውሉ።

https://www.nlrb.gov/region/buffalo
https://labor.ny.gov/secure/contact/form.asp?subject=9
https://labor.ny.gov/secure/contact/form.asp?subject=9
https://www.nlrb.gov/region/buffalo
https://labor.ny.gov/secure/contact/form.asp?subject=9
https://labor.ny.gov/secure/contact/form.asp?subject=9

