ध्यान केिन्द्रत रहेको गितिविध
तपाइँ को अिधकार

ध्यान केिन्द्रत रहेको गितिविध के हो ?
ध्यान केिन्द्रत रहेको गितिविध तब हुन्छ जब एक वा धेरै सहकमीर्हरू संगै कुरा गनर्को लागी र/वा आफ्नो कायर्स्थानमा पिरवतर्नको लागी वकालत गदर्छन् ।
ध्यान केिन्द्रत रहेको गितिविध अन्तगर्त असुरिक्षत काम गनेर् अवस्था वा कानुन वा राज्य वा संघीय सरकारलाई उल्लंघन गरेको कुरा िरपोिटर् ङ गरेको
पनर्सक्दछ । यिद सबै सहकमीर्हरुको िहतको लागी हो भने कमर्चारी एक्लैले पिन ध्यान केिन्द्रत रहेको गितिविधमा भाग िलन सक्दछन् ।

ध्यान केिन्द्रत रहेको गितिविधका उदाहरणहरू
• ध्यान केिन्द्रत रहेको गितिविधमा तपाइँ को सहकमीर्हरूसँग तपाइँ को
ज्याला, लाभ,वा काम गनेर् अवस्थाको बारेमा बारेमा गनेर् कुरा हुनसक्छ ।
• ध्यान केिन्द्रत रहेको गितिविधमा िवरोध, हड् ताल, वा राम्रो समयको
लागी सोधपुछ, एक यािचका प्रसारण हुन सक्छ।
• ध्यान केिन्द्रत रहेको गितिविधमा एक समूह असुरिक्षत अवस्थामा
काम गनर् अस्वीकार गनुर् वा खुलेआम तपाइँ को तलब र लाभको
बारेमा गनेर् कुरा हुनसक्छ ।
• ध्यान केिन्द्रत रहेको गितिविधमा सहकमीर्हरू (सामािजक िमिडयामा
पिन) सँग तपाइँ को सामूिहक रोजगारदाता, सरकार, वा तपाइँ को
कायर्स्थानमा समस्याहरूको बारेमा िमिडया लाई सीधा कुरा गनुर् पिन
पदर्छ ।

• एल्युिमिनयम पसलका कामदारहरुको एउटा समूहले काम छोड्यो
िकनिक यो पसल िभत्र काम गनर् धेरै िचसो छ।
• ट्रक चालकहरुको एक समूह सबैले असुरिक्षत ट्रक चलाउन इन्कार गदैर् ।
• पाँच सहकमीर्हरू आफ्नो रोजगारको शतर्हरु, आफ्नो काम को प्रदशर्न
र कमर्चारी स्तर बारे फेसबुकमा छलफल गदैर् ।
• तपाइँ को सहकमीर्हरूसँग तपाइँ को तलबको वा तपाइँ को िचन्ता बारेमा
कुरा गदैर् ।
• एक अनुिचत नीितको िवरोध गनर् र तपाइँ को िवरोधको बारेमा
पत्रकारहरूलाई बढाउनका लागी सहकमीर्हरू सँग काम छोडेर जाँदै ।
• व्यवस्थापनको िवरोध गनेर् यािचका मा हस्ताक्षर गनेर् कामदारहरूको
नाम खुलाउन अस्वीकार गदैर् ।

एक िनयोक्ता ले तपाइँ लाई संरिक्षत गितिविधहरू को लागी दण्ड िदन
सक्नुहुन्न जब सम्म तपाइँ अपमानजनक हुनुहुन्न ।

ध्यान केिन्द्रत रहेको गितिविध के होईन ?

त्यहाँ केही उदाहरणहरू छन् जहाँ तपाइँ को कायर्हरू रािष्ट्रय श्रम सम्बन्ध अिधिनयम (NLRA) द्वारा कभर गिरएको छै न। जस अन्तगर्त िनम्न पदर्छन् :
•

तपाइँ को हािकमको बारेमा गुनासो गनुर्

•

तपाइँ को हािकमको अपमान गनर् सोशल िमिडयाको उपयोग गनुर्

•

आफैंलाई मद्दत गरेको अिभनय मात्र गनुर्

•

पयर्वेक्षक वा सहकमीर्हरू प्रित अपमानजनक व्यवहार गनुर्, अथार्त्

•

तपाइँ का सहकमीर्हरू त्यसो गनर् अस्वीकार गदार्को अिभनय गदार्

•

कायर्स्थलमा बाधा हुने गरी हुने भावनात्मक िवस्फोट

अङ्ग्रेजी

मुख छाड् नु वा िहं सा गनुर् ।
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तपाइँ को हािकमले के गनर् सक्दैन

यिद तपाइँ वा तपाइँ का सहकमीर्हरू तपाइँ को हािकमसँग असुरिक्षत सतर्हरूको बारेमा वा तपाइँ को कायर्स्थलको िस्थितको बारेमा कुरा गनर्को लागी प्रयास गदैर्
हुनुहुन्छ
तपाइँ को हािकमले तपाइँ को िवरुद्ध पुन: प्राप्त सोही कायर् गनुर् अवैध छ:
पद स्तर घटाउनु, समाप्त गनुर् वा तपाइँ लाई कामबाट िनकाल्नु
•
तपाइँ को कायर् तािलका मनमानी ढंगले पिरवतर्न गनुर्
•
तपाइँ को तलब वा लाभ काट् नु; ओभरटाइम वा पदोन्नित अस्वीकार गनुर्
•
उत्पीडन िदनु, धम्की िदनु, थकार्उनु वा अनुिचत अनुशासन पालना गनर् लगाउनु
•
तपाईँका सहकमीर्हरूसँग तपाइँ को िचन्ताको बारेमा कुराकानी गनर् बाट रोक्नु
•

तपाइँ के गनर् सक्नुहुन्छ
यिद तपाइँ सोच्नुहुन्छ िक तपाइँ को अिधकार उल्लंघन भएमा, तपाइँ श्रम सम्बन्ध बोडर् (NLRB) लाई सम्पकर् गनुर्होस् । उल्लंघन िरपोटर् गनर्को लागी
तपाईँसँग सामान्यतया छ रहन्छ । तपाइँ NLRB सँग तपाइँ को िनयोक्ता, संघ, वा कुनै सहकमीर्हरू लाई भन्दै िबना कुरा गनर् सक्नुहुन्छ । तपाइँ िनयोक्ता वा
संघको िवरुद्ध एक छानिबन सुरू गनर्को लागी एक फाइल दायर गनुर्पदर्छ, तर जो कोही एक अन्य सहकमीर्को लागी पिन फाइल दायर गनर् सक्नुहुन्छ । यिद
तपाइँ सोच्नुहुन्छ िक तपाईँसँग एक केस हुन सक्छ भने, बफेलो मा क्षेत्रीय कायार्लयलाई सम्पकर् गनुर्होस्। यो एक िनयोक्ता वा संघले लागी फाइल दायर
गदैर् मा वा NLRB कायर्हरु मा भाग िलँ दै मा कमर्चारीहरू िवरुद्ध बदला िलनु अवैध छ।

संघीय कानुन
यिद NLRB ले तपाइँ को अिधकार उल्लंघन भएको िनधार्रण गरेमा,
यससँग यो चीजहरूलाई सही बनाउन को लागी शिक्त छ। NLRB ले
रोजगारदातालाई कमर्चारीलाई पुनवार्समा राख्न र कमर्चारीलाई
गुमाएको ज्याला र सुिवधाहरू ितनर् आदेश िदन सक्छ । NLRB ले
रोजगारदाता वा संघलाई कानुन भंग नगनर् र कमर्चारीहरूलाई उनीहरूको

राज्य कानुन
मजदुरहरू सिहत श्रिमकहरूको केही समूहहरू को लागी NLRA को
सुरक्षाको िवस्तार गनर्को लागी न्युयोकर् मा कानुन छ । उजुरी को प्रकार
मा िनभर्र गदर्छ, NLRB को सट्टामा NYS श्रम िवभाग वा मानव
अिधकार िवभागमा सम्पकर् गनुर् अिधक प्रभावकारी हुन सक्छ ।

अिधकारको बारेमा जानकारी िदन आदेश िदन सक्छ ।

कसलाई ढािकएको छै न?
स्वतन्त्र ठे केदारहरू कभर गिरएका छै नन् र कमर्चारीको रोजगारीको प्रकारको आधारमा घरेलु कामदारहरू र घर स्वास्थ्य हेरचाह कामदारहरू कभर नहुन
सक्छन् । तपाइँ NLRA द्वारा कभर गिरनुहुन्छ या हुन्न भन्ने बारे तपाईंसँग प्रश्न भएमा, WNYCOSH कायर् केन्द्र 716-206-3550 मा कल गनुर्होस्।

तपाइँ लाई समस्या भएमा कसलाई सम्पकर् गनेर्
Buffalo NLRB अिफस
130 S. Elmwood Ave, Ste 630
Buﬀalo, NY 14202
टोल फ्री नम्बरमा कल गनर् :
1-844-762-6572
www.nlrb.gov/region/buﬀalo

NYS DOL
टोल फ्री नम्बरमा कल गनर् :
1-877-466-9757
www.labor.ny.gov/secure/
contact/form.asp?subject=9

WNYCOSH वकर्र सेन्टर
2495 Main St., Ste 438
Buﬀalo, NY 14213
कल गनर् : 716-206-3550 (14
भाषामा)
www.wnycosh.org

