
 

እተኣሳሰረ ንጥፈታት 
መሰላትካ

እተኣሳሰረ ንጥፈታት እንታይ ማለት እዩ።

 እተኣሳሰረ ንጥፈታት ማለት ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ መሳርሕቶም ብሓባር ተኣኪቦም ብዛዕባ እቲ ኣብ ስርሖም ዚርአ ለውጥታት 
ኪዘራረቡን ኪጣበቑን ከለዉ እዩ። እተኣሳሰረ ንጥፈታት ሓደገኛ ዅነታት ስራሕ ወይ ሕጊ ምጥሓስ ንመንግስቲ ወይ ፈደራላዊ 
መንግስቲ ጸብጻብ ምሃብ እውን ዘጠቓልል ኢዩ። ሓደ በይኑ ዚዓዪ ሰራሕተኛ እውን እንተ ዀነ ንጥቕሚ ዅሎም መሳርሕቱ 
ኣብ ዚግበር ንጥፈታት ኪሳተፍ ይኽእል እዩ።

• ኣብ ውሽጢ እቲ ትካል ኣዝዩ ቘራሪ ስለ ዝዀነ 
ሰራሕተኛታት ድኳን ኣሉሚነም ካብ ስራሕ ወጹ።  


• እተወሰኑ መራሕቲ ዓበይቲ ማካይን ሓደጋ ዘይብላ 
ማኪና ምምራሕ ኣበዩ ።


• ሓሙሽተ መሳርሕቶም ኣብ ፌስቡክ ብዛዕባ ዅነታት 
ስራሖም እንተላይ ብዛዕባ ኣሳልጦ ስራሖምን ደረጃ 
ሰራሕተኛታቶምን ይመያየጡ እዮም።


• ብዛዕባ ደሞዝካ ወይ ብዛዕባ ደሞዝካ ምስ 
መሳርሕትኻ ተዘራረብ። 


• ነቲ ዘይፍትሓዊ ፖሊሲ ንምቅዋም ምስ መሳርሕትኻ 
ኻብ ስራሕ ምውጻእን ብዛዕባ ተቓውሞኻ 
ንጋዜጠኛታት ምንጋርን እዩ። 


• ስማት እቶም ንኣመሓዳሪ ተቓውሞ ዚቃወም 
ጥርዓኖም ዝፈረሙ ሰራሕተኛታት ኪነግራ ፍቓደኛታት 
ኣይነበሩን። 

ሃሳዪ እንተ ዘይኴንካ ኣስራሒኻ ዕቝባ ስለ ዝረኸብካ 

ኪቐጽዓካ ኣይክእልን እዩ።

• ብሓባር ዚግበር ንጥፈታት ምስ መሳርሕትኻ ብዛዕባ 
ደሞዝካ ጥቕምታትካ ወይ ኵነታት ስራሕካ 
ኺዘራረብ ይኽእል እዩ። 


• ብሓባር ዚግበር ንጥፈታት ተቓውሞ ኼለዓዕል 
ኪሃርም ወይ ዝሓሸ ሰዓታት ኪወሃቦ ዚሓትት ጥርዓን 
ኪዝርጋሕ ይኽእል እዩ ። 


• ኣብ ሓደገኛ ዅነታት ኪሰርሑ ፍቓደኛታት ዘይኰኑ 
ጕጅለ ወይ ከኣ ብዛዕባ ደሞዝካን ጥቕምታትካን 
ብግህዶ ምዝራብ የጠቓልል ። 


• ምስ መሳርሕትኻ (ሕሉፍ ሓሊፍካ እውን ኣብ 
ማሕበራዊ መራኸቢ) ሓቢርካ ንኣስራሒኻ 
ንመንግስቲኻ ወይ ንመራኸቢ ብዙሓን ብዛዕባ ኣብ 
ስራሕካ ዘጋጥም ጸገማት ብቐጥታ ትዛረቦም ኢኻ። 

ኣብነታት ናይ እተኣሳሰረ ንጥፈታት

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

እንታይ ንጥፈት እዩ ብሓባር ዘይዓዪ?

ተግባራትካ በቲ ሃገራዊ ሕጊ ምስ ናይ ሸቃሎ ርክብ (NLRA) ዘይሽፈን ገሊኡ ኣጋጣሚታት ኣሎ። እዚ ዝስዕብ እውን ከጠቓልል 
ይኽእል ኢዩ -
• ብዛዕባ ሓለቓኻ ምጕርምራም

• ንርእስኻ ንምሕጋዝ ጥራይ ስጕምቲ ውሰድ

• መሳርሕትኻ ኸምኡ ምግባር ኪኣብዩ ኸለዉ ስጕምቲ 

ምውሳድ

• ንስራሕ ዚርብሽ ስምዒታዊ ቝጥዓ


• ንኣስራሒኻ ንምጽራፍ ማሕበራዊ መራኸቢ ምጥቃም

• ኣብ ልዕሊ ተቘጻጸርቲ ወይ መሳርሕትኻ ዚወርድ ጸርፊ 

ማለት ማሕላ ወይ ዓመጻ።

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


እንታይ ክትገብር ትኽእል  
መሰላትካ እተጋህሰ ዀይኑ እንተ ተሰሚዑካ ምስ ሃገራዊ ሽማግለ ርክብ ሸቃሎ (NLRB) ኽትራኸብ ኣሎካ። ብሓፈሽኡ ክርአ ኸሎ 
ብዛዕባ እቲ እተፈጸመ ነገር ጸብጻብ ንምሃብ ሽዱሽተ ወርሒ ኣሎካ። ንኣስራሒኻ ንሓድነትካ ወይ ንመሳርሕትኻ ኸይነገርካ ምስ 
ውድብ ሕቡራት ሰራሕተኛታት ኽትዘራረብ ትኽእል ኢኻ። መርመራ ንምጅማር ንኣስራሒኻ ወይ ንሕብረትካ ኽሲ ኸተቕርብ 
ኣሎካ እንተዀነ ግን ዝዀነ ይኹን ሰብ ንኻልእ መሳርሕትኻ እውን ከይተረፈ ክሲ ከቕርብ ይኽእል ኢዩ። ጕዳይ ዘሎካ ዀይኑ 
እንተ ተሰሚዑካ ምስቲ ኣብ ቡፋሎ ዚርከብ ቤት ጽሕፈት ዞባ ተራኸብ። ሓደ ኣስራሒ ወይ ሕብረት ነቶም ሰራሕተኛታት ክሲ 
ብምቕራቦም ወይ ኣብ ናይ ሃገራዊ ሽማግለ ርክብ ሸቃሎ። 

ሓለቓኻ ኺገብሮ ዘይክእል ነገር

ንስኻ ወይ መሳርሕትኻ ኽትሓብሩ ትፍትኑ እንተ ኣሊኹም ንሓለቓኻ ብዛዕባ ሓደገኛ ዅነታት ኣዘራርብዎ ወይ ብዛዕባ ዅነታት 
ስራሕኩም ትዘራረቡ እንተ ኣሊኹም፤ 


ሓለቓኻ ኸምዚ ኢሉ ሕነ ኺፈድየካ ዘይሕጋዊ እዩ፡

• ዜሕስረካ ዚድምስሰካ ወይ ዚሰጕጐካ 

• ንመደባት ስራሕካ ብሃውሪ ምቕያር

• ደሞዝካ ወይ ጥቕምታትካ ምንካይ፣ ካብ ሰዓታት ወጻኢ ምስራሕ ወይ ናይ ስራሕ ዕቤት ምኽሓድ 

• የሸግሩኻ የፈራርሁኻ የፈራርሁኻ ወይ ብዘይፍትሓዊ መገዲ ይቐጽዑኻ

• ብዛዕባ ሻቕሎትካ ምስ መሳርሕትኻ ንኸይትዘራረብ ይዓግተካ

ፈደራላዊ ሕግታት

ሃገራዊ ሽማግለ ርክብ ሸቃሎ መሰላትካ ኸም እተጋህሰ 
እንተ ወሲኑ ነቲ ዅነታት ኬዐርዮ ይኽእል እዩ። ሃገራዊ 
ሽማግለ ርክብ ሸቃሎ ነቶም ኣስራሕቲ ነቲ ሰራሕተኛ 
እንደገና ክቘጽርዎ ከምኡውን ነቲ ሰራሕተኛ ዝጠፍአ 
ደሞዝን ጥቕምን ክኸፍሉ ክእዝዞም ይኽእል ኢዩ። 
ብዘይካዚ ሃገራዊ ሽማግለ ርክብ ሸቃሎ ነቲ ኣስራሒ ወይ 
ሕብረት ሕጊ ኻብ ምጥሓስ ኬቋርጽን ንሰራሕተኛታት 
መሰሎም ኪሕብሮምን ኪእዝዝ ይኽእል እዩ።

ሕግታት መንግስቲ

ኒው ዮርክ ንገሊኦም ጕጅለታት ሰራሕተኛታት እንተላይ 
ንሓረስቶት ንምዕቋብ ዝሕግዝ ሕግታት ኣለዋ። ብመሰረት 
እዚ ዓይነት ምጕርምራም እዚ ኣብ ክንዲ ምስ ሃገራዊ 
ሽማግለ ርክብ ሸቃሎ  ምስ ክፍሊ ሸቃሎ ወይ ክፍሊ 
ሰብኣዊ መሰላት ኒው ዮርክ ምርኻብ ዝያዳ ውጽኢታዊ 
ክኸውን ይኽእል ኢዩ።

ቤት ጽሕፈት ባፋሎ NLRB	 

130 S. Elmwood Ave, Ste 630 
Buffalo, NY 14202 
ብናጻ ጻውዒት ምቕራብ፡ 
1-844-762-6572 
www.nlrb.gov/region/buffalo 


NYS DOL 

ብናጻ ጻውዒት ምቕራብ፡ 
1-877-466-9757 
www.labor.ny.gov/secure/
contact/form.asp?subject=9 


ማእከል ሰራሕተኛ WNYCOSH 

2495 Main St., Ste 438

Buffalo, NY 14213

ደውሉ: 716-206-3550 (ብ14 
ቋንቋታት)

www.wnycosh.org

ጸገም እንተ ኣልዩካ ምስ መን ክትራኸብ ኣሎካ

መን እዩ ዘይተረኽበ?

ብርእሶም ዚመሓደሩ ኮንትሮባንድ ኣይሽፈኑን እዮም ሰራሕተኛታት ቤትን ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕናን ከኣ ከከም 
ኣሰራርሓኦም ኪሽፈኑ ኣይክእሉን እዮም። NLRA ዚሽፈን እንተ ዀይኑ ሕቶታት እንተ ኣልዩካ ናብቲ ኣብ 716-206-3550 
ዚርከብ ማእከል ሰራሕተኛታት WNYCOSH ጸውዕ።

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



