
 

فعالیت جمعی 
حقوق شما


فعالیت جمعی چیست؟
فعالیت جمعی زمانی است که یک یا چند همکار دور هم جمع می شوند تا درباره تغییرات در محل کار خود صحبت کنند و/یا از آنها 

حمایت کنند. فعالیت های جمعی می تواند شامل گزارش شرایط کار ناایمن یا نقض قوانین به ایالت یا دولت فدرال باشد. حتی کارمندی 
که به تنهایی عمل می کند می تواند در یک فعالیت جمعی شرکت کند در صورتی که به نفع همه همکاران آنها انجام شود.

گروهی از کارگران مغازه آلومینیوم کار را ترک می کنند •

زیرا داخل مغازه برای کار بسیار سرد است.  

گروهی از رانندگان کامیون از رانندگی با یک کامیون •

ناایمن خودداری می کنند.

پنج همکار در فیس بوک در مورد شرایط و ضوابط •
اشتغال خود، از جمله عملکرد شغلی و رتبه کارکنانشان 


بحث می کنند.
•
صحبت در مورد حقوق و دستمزد خود با همکاران. 
در اعتراض به یک سیاست ناعادالنه، کار خود را کنار •


بگذارید و به خبرنگاران در مورد اعتراض خود بگویید. 
خودداری از افشای اسامی کارگرانی که دادخواست •

اعتراض به مدیریت را امضا کردند. 
کارفرما نمی تواند شما را به دلیل فعالیت های محافظت 
شده مجازات کند، مگر اینکه شما سوء استفاده گر باشید.

فعالیت جمعی می تواند صحبت با همکارانتان در مورد •

دستمزد، مزایا یا شرایط کاری شما باشد. 

فعالیت های جمعی می تواند اعتراض، اعتصاب یا دست •
به دست کردن یک طومار برای درخواست ساعات بهتر 


باشد. 
فعالیت های جمعی شامل امتناع گروهی از کار در شرایط •


ناامن یا صحبت آشکار در مورد حقوق و مزایای شما باشد. 
فعالیت جمعی همچنین پیوستن به همکاران (حتی در •

رسانه های اجتماعی) است تا مستقیمًا با کارفرمای خود، 
دولت یا رسانه ها در مورد مشکالت محل کار خود صحبت 

کنید. 

نمونه هایی از فعالیت های جمعی
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چه چیزی فعالیت جمعی تلقی نمی شود؟
مواردی وجود دارد که اقدامات شما تحت قانون روابط ملی کار (NLRA) قرار نمی گیرد. این موارد می تواند شامل موارد زیر باشد:

•
از رئیس خود شکایت کنید
•
فقط برای کمک به خود عمل کنید
•
زمانی اقدام کنید که همکاران شما از انجام این کار خودداری کنند
طغیان های احساسی که باعث ایجاد مزاحمت در محیط کار می •


شوند

•
از رسانه های اجتماعی برای توهین به رئیس خود استفاده کنید
رفتار توهین آمیز نسبت به سرپرستان یا همکاران، یعنی فحاشی •

یا خشونت.

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


آنچه شما می توانید انجام دهید 
اگر فکر می کنید حقوق شما نقض شده است، باید با هیئت ملی روابط کار (NLRB) تماس بگیرید. شما به طور کلی شش ماه 

فرصت دارید تا تخلف را گزارش دهید. می توانید بدون اطالع کارفرما، اتحادیه، یا همکاران خود با NLRB صحبت کنید. برای شروع 
تحقیقات باید کارفرما یا اتحادیه را متهم کنید، اما هر کس می تواند حتی برای یک همکار دیگر نیز اتهاماتی را ثبت کند. اگر فکر می 
کنید ممکن است پرونده ای داشته باشید، با دفتر منطقه ای بوفالو تماس بگیرید. انتقام کارفرما یا اتحادیه از کارکنان به دلیل تشکیل 

پرونده یا مشارکت در اقدامات NLRB غیرقانونی است. 


کاری که رئیس شما نمی تواند انجام دهد
اگر شما یا همکارانتان در حال تالش برای اتحاد هستید، با رئیس خود در مورد شرایط ناامن صحبت کنید یا در مورد شرایط محل 


کار خود صحبت کنید؛ 

غیرقانونی است که مدیرانتان در مقابل شما از طرق زیر تالفی کنند:

•
تنزل، خاتمه کار یا اخراج شما 
•
تغییر خودسرانه برنامه کاری شما
•
کاهش حقوق یا مزایای شما؛ انکار اضافه کار یا ارتقاء 
•
آزار، ترساندن، تهدید یا انضباط ناعادالنه شما
جلوگیری از ارتباط شما با همکاران در مورد نگرانی هایتان•


قوانین فدرال
اگر NLRB تشخیص دهد که حقوق شما نقض شده است، این 

قدرت را دارد که همه چیز را درست کند. NLRB می تواند به 
کارفرمایان دستور دهد تا مجددًا کارمند را استخدام کرده و حقوق 
و مزایای از دست رفته را به کارمند بپردازند. NLRB همچنین می 

تواند به کارفرما یا اتحادیه دستور دهد که از نقض قانون دست 
بردارند و کارکنان را از حقوق خود مطلع می کنند.


قوانین ایالتی
نیویورک دارای قوانینی است که به منظور افزایش حمایت 

های NLRA برای برخی از گروه های کارگر، از جمله 
کارگران مزرعه برنامه ریزی شده است. بسته به نوع 

شکایت، ممکن است تماس با بخش کار NYS یا بخش 
حقوق بشر به جای NLRB موثرتر باشد.

   NLRB دفتر بوفالو
 Ste 630 ,S. Elmwood Ave 130

 Buffalo, NY 14202
تماس رایگان: 6572-762-844-1 


 www.nlrb.gov/region/buffalo

 NYS DOL

تماس رایگان: 9757-466-877-1 
www.labor.ny.gov/secure/contact/


 form.asp?subject=9

 WNYCOSH مرکز کار

Main St., Ste 438 2495


Buffalo, NY 14213
تماس تلفنی: 716-206-3550 (به 14 


زبان)
www.wnycosh.org

اگر مشکلی دارید با چه کسی تماس بگیرید


چه کسی تحت پوشش نیست؟
پیمانکاران مستقل تحت پوشش نیستند و کارگران خانگی و کارکنان مراقبت های بهداشتی خانگی بسته به نحوه استخدامشان 

تحت پوشش قرار نمی گیرند. اگر در مورد اینکه تحت پوشش NLRA هستید سوالی دارید، با مرکز کارگران WNYCOSH با 
شماره 3550-206-716 تماس بگیرید.
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