
 

النشاط المنسق 
حقوقك


ما هو النشاط المنسق؟
النشاط المنسق هو عندما يجتمع واحد أو أكثر من زمالء العمل للحديث عن و / أو الدعوة للتغييرات في مكان عملهم. يمكن أن 
يشمل النشاط المنسق اإلبالغ عن ظروف العمل غير اآلمنة أو انتهاكات القانون للوالية أو الحكومة الفيدرالية. حتى موظف واحد 

يعمل بمفرده يمكنه المشاركة في نشاط منسق إذا تم القيام بذلك النشاط ذلك لصالح جميع زمالئه في العمل.

ترك مجموعة من عمال محل األلمنيوم العمل بسبب •

البرودة الشديدة داخل المحل لدرجة تعوقهم عن العمل.  

رفضت مجموعة من سائقي الشاحنات قيادة شاحنة غير •

آمنة.

خمسة من زمالء العمل على فيسبوك يناقشون شروط •
وأحكام توظيفهم، بما في ذلك أدائهم الوظيفي ومستويات 


التوظيف.
التحدث عن راتبك أو مشاكل تتعلق بالراتب مع زمالئك في •


العمل. 
ترك الوظيفة مع زمالئك في العمل لالحتجاج على سياسة •


غير عادلة وإخبار المراسلين عن احتجاجك. 
رفض الكشف عن أسماء العمال الذين وقعوا على عريضة •

احتجاج على اإلدارة. 
ال يمكن لصاحب العمل معاقبتك على األنشطة المحمية 

إال إذا كنت مسيئًا.

يمكن أن يكون النشاط المنسق هو التحدث مع زمالئك •

في العمل حول راتبك أو مزاياك أو ظروف عملك. 

يمكن أن يكون النشاط المنسق عبارة عن احتجاج أو •

إضراب أو تعميم عريضة تطالب بساعات عمل أفضل. 

يشمل النشاط المنسق رفضًا جماعيًا للعمل في ظروف •

غير آمنة أو التحدث صراحة عن راتبك ومزاياك. 

النشاط المنسق أيضًا يشمل انضمامك إلى زمالء العمل •
(حتى على وسائل التواصل االجتماعي) للتحدث مباشرة 

إلى صاحب العمل أو الحكومة أو وسائل اإلعالم حول 
المشاكل في مكان عملك. 

أمثلة على النشاط المنسق

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


ما هو النشاط غير المنسق؟
هناك بعض الحاالت التي ال يغطي فيها قانون عالقات العمل الوطني (NLRA) أفعالك. يمكن أن يشمل هذا:

•
الشكوى من رئيسك في العمل
•
عندما تتصرف فقط لمساعدة نفسك
•
التصرف عندما يرفض زمالؤك في العمل القيام بذلك
•
االنفجارات العاطفية التي تزعج مكان العمل

استخدام وسائل التواصل االجتماعي إلهانة رئيسك في •

العمل

سلوك مسيء تجاه المشرفين أو زمالء العمل، مثل •
الشتائم أو العنف.

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


ما الذي تستطيع فعله 
إذا كنت تعتقد أن حقوقك قد انتهكت، فيجب عليك االتصال بالمجلس الوطني لعالقات العمل (NLRB). بشكلٍ عام لديك ستة أشهر 

لإلبالغ عن انتهاك. يمكنك التحدث إلى NLRB دون إخبار صاحب العمل أو النقابة أو أي زمالء في العمل. يجب عليك رفع دعوى 
ضد صاحب العمل أو النقابة لبدء التحقيق، ولكن يمكن ألي شخص أن يوجه اتهامات، حتى بالنسبة لزميل آخر في العمل. إذا كنت 

تعتقد أنه قد يكون لديك قضية، فاتصل بالمكتب اإلقليمي في بوفالو. من غير القانوني لصاحب العمل أو النقابة االنتقام من 
 .NLRB الموظفين لتقديمهم اتهامات أو المشاركة في إجراءات


ما ال يستطيع رئيسك فعله
إذا كنت تحاول أنت أو زمالئك في العمل االتحاد، فتحدث إلى رئيسك في العمل حول الظروف غير اآلمنة، أو تحدث بطريقة أخرى 


عن ظروف مكان عملك؛ 


من غير القانوني لمديرك االنتقام منك عن طريق:
•
تخفيض رتبتك أو إنهاء عقدك أو طردك 
•
تغيير جدول عملك بشكل تعسفي
•
قطع راتبك أو مزاياك؛ رفض العمل اإلضافي أو الترقية 
•
مضايقتك أو ترهيبك أو تهديدك أو توقيع عقوبات عليك بشكل غير عادل
منعك من التواصل مع زمالئك في العمل بشأن مخاوفك•


القوانين الفيدرالية
إذا قرر NLRB أن حقوقك قد انتهكت، فلديه القدرة على 

تصحيح الأمور. يمكن لـ NLRB أن يأمر أصحاب العمل بإعادة 
توظيف الموظف ودفع الأجور والمزايا المفقودة للموظف. 

يمكن لـ NLRB أيضًا أن يأمر صاحب العمل أو النقابة 
بالتوقف عن خرق القانون وإبلاغ الموظفين بحقوقهم.


قوانين الوالية
يوجد في نيويورك قوانين تهدف إلى توسيع الحماية التي 
يوفرها قانون NLRA لبعض مجموعات العمال، بما في 

ذلك عمال المزارع. اعتمادًا على نوع الشكوى، قد يكون من 
األكثر فعالية االتصال بوزارة العمل في والية نيويورك أو 

.NLRB قسم حقوق اإلنسان بدالً من

مكتب NLRB في بوفالو   
 Ste 630 ,S. Elmwood Ave 130

 Buffalo, NY 14202
رقم االتصال المجاني: 

 6572-762-844-1

 www.nlrb.gov/region/buffalo

 NYS DOL

رقم االتصال املجاني: 
 9757-466-877-1

www.labor.ny.gov/secure/

 contact/form.asp?subject=9

 WNYCOSH Worker Center

Main St., Ste 438 2495


Buffalo, NY 14213

اتصل: 716-206-3550 )بـ 14 لغة(

www.wnycosh.org

بمن تتصل إذا كانت لديك مشكلة


من ال يتم تغطيته؟
المقاولون المستقلون غير مشمولين، وقد ال يتم تغطية العمال المنزليين وعاملي الرعاية الصحية المنزلية اعتمادًا على كيفية 

توظيفهم. إذا كانت لديك أسئلة حول ما إذا كنت مشموالً من قبل NLRA، فاتصل بـ WNYCOSH Worker Center على الرقم 

.716-206-3550

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
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