
ዝቅተኛ ክፍያ
$13.20/ሰዓት

ተጨማሪ ሰአት
አብዛኛዎቹ ሠራተኞች በሳምንት ውስጥ ከ 40 በላይ 
ለሠሩባቸው ሰዓታት መደበኛ ደመወዝዎ 1 1/2 
እጥፍ የማግኘት መብት አላቸው

የሙቀት ሰራተኞች መብቶች

የሙቀት ሰራተኞች የሚከተሉትን የማድረግ 
መብት አላቸው 
• በሚጠቀሙበት ኤጀንሲ እና 

በአስተናጋጁ አሠሪ በኩል ከአድልዎ ነፃ 
ይሁኑ 

• ለአሠሪ ጊዜያዊ ያልሆኑ ሠራተኞችን 
ለማስተናገድ ተመሳሳይ ወይም 
ተመጣጣኝ የደህንነት ሥልጠና ይሰጡ 

• ዝቅተኛው ደመወዝ

ጠቃሚ ምክሮች ሠራተኞች
• ጥቆማ ያላቸው ሠራተኞች በሰዓት 8.80$ ደመወዝ 

አላቸው ወይም በአሠሪው የሚከፈልባቸው ምክሮች 
ቢያንስ 4.40$ 

• በአሠሪው ያገኙት ወይም የከፈሏቸው ምክሮች 
መጠን በአነስተኛ ደመወዝ ይጨምራል 

• ጠቃሚ ምክር ሠራተኞች በትርፍ ሰዓት ደንቦች 
ተሸፍነዋል 

• ጠቃሚ ምክሮችን ወይም ነፃነትን የሚቀበሉ 
ሠራተኞች ምክሮቻቸው በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ 
በአሠሪ ወይም በአሠሪው ስም ተጠይቀው ወይም 
ተቀባይነት ላይኖራቸው ይችላል።

በሚከተለው መሠረት በሥራ ላይ ከመድላት ጥበቃ ይደረግልዎታል-
• ዘር 
• ቀለም 
• ብሔራዊ 

አመጣጥ 
• ሃይማኖት

• የቤተሰብ ሁኔታ 
• የማርሻል ሁኔታ 
• የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች 

(ከስራ ውጭ) 
• የጄኔቲክ ባህሪያትን 

አስቀድሞ መገመት

• ጾታ 
• አካል ጉዳተኝነት 
• ወታደራዊ ሁኔታ 
• እርግዝና

• የቤት ውስጥ ጥቃት 
ሰለባ ሁኔታ 

• ወሲባዊ ዝንባሌ 
• የኅብረት አባልነት 
• የመዝናኛ 

እንቅስቃሴዎች (ከስራ 
ውጭ)

ለሠራተኞች ካሳ የማግኘት መብት 
በሥራ ላይ ጉዳት ከደረሰዎት:

ምንም እንኳን “ከመጽሐፍት ውጭ” ወይም “ከጠረጴዛው በታች” ቢከፈሉ 
እንኳን ለሠራተኞች የማካካሻ ኢንሹራንስ መብት አለዎት። በስራ ቦታዎ 
COVID-19 ን ከወሰዱ ፣ ለሠራተኞች ካሳ የማግኘት መብት አለዎት። 

በአሰሪዎ በኩል የሰራተኛ የይገባኛል ጥያቄ ወይም የ C-3 ቅጽ መሙላት 
አለብዎት ወይም ከ WNYCOSH የሰራተኛ ማእከል መስመር (716) 206-3550 
እርዳታ ማግኘት ይችላሉ።

ሥራ አጥነት
የ NYS ሠራተኞች ሥራ 
ከማጣት በፊት ለ 6 
ወራት ከሠሩ በኋላ ለስራ 
አጥነት ብቁ ናቸው።  

በCOVID-19 -19 
ምክንያት ተጨማሪ 
ጥቅሞች ሊገኙ ይችላሉ።
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NYS የሚከፈልበት የሕመም እረፍት

• ከ5-99 ሠራተኞች ያላቸው ንግዶች በየዓመቱ ለ 5 
ቀናት የሚከፈል የሕመም እረፍት መስጠት 
አለባቸው 

• ከ 99 በላይ ሠራተኞች ያሏቸው ንግዶች በዓመት ለ 7 
ቀናት የሚከፈል የሕመም እረፍት መስጠት 
አለባቸው 

• ከ 4 ሠራተኞች በታች ለሆኑ ንግዶች ፣ አሠሪዎች 
ቢያንስ ለ 5 ቀናት ያልተከፈለ የሕመም እረፍት 
መስጠት አለባቸው 

ለ COVID-19 ተዛማጅ ህመም ወይም ማግለልን ጨምሮ 
ሁሉም ሠራተኞች የሕመም እረፍት በመጠቀማቸው 

ከማቋረጥ ወይም ከመበቀል የተጠበቀ ነው።

የአሠሪ NYS ጀግና ሕግ ኃላፊነቶች

በ NYS ጀግና ሕግ መሠረት አሠሪዎ 
የሚከተሉትን ማድረግ አለበት 
• የአየር ወለድ ተላላፊ በሽታ ዕቅድ ይኑርዎት 
• የቋንቋ ሰራተኞች በሚረዱት ቋንቋ 

የእቅዳቸውን ቅጂ ያቅርቡ 
• 10 ወይም ከዚያ በላይ ሠራተኞች ያላቸው 

አሠሪዎች የተወሰኑ የስቴት መመሪያዎችን 
የሚከተሉ የጤና እና የደህንነት 
ኮሚቴዎችን መፍቀድ አለባቸው 

የግል መከላከያ መሣሪያዎች (PPE) ከፈለጉ ፣ 
አሠሪዎ ለስራ ተገቢ ጥበቃ የማድረግ ኃላፊነት 
አለበት

ደህንነቱ የተጠበቀ እና ጤናማ የሥራ ቦታ የማግኘት መብት
በአሜሪካ የጤና እና ደህንነት ሕጎች መሠረት የሚከተሉትን የማድረግ መብት አለዎት ፦

• እርስዎ በሚረዱት ቋንቋ ይማሩ 
• ደህንነቱ የተጠበቀ እና ከታወቁ አደጋዎች ነፃ የሆነ የሥራ ቦታ 
• ከተቆጣጣሪዎ ጋር የጤና እና የደህንነት ስጋቶችን ከፍ ያድርጉ 
•  ስለ ደህንነቱ ያልተጠበቀ ወይም ጤናማ ያልሆኑ ሁኔታዎች ለ OSHA  ቅሬታ ያቅርቡ 
• በአስቸኳይ አደጋ ውስጥ ሊጥልዎት ይችላል ብለው የሚያስቡትን የሥራ ሥራ ለመሥራት ፈቃደኛ 

አለመሆን 
• በሥራ ቦታዎ ስለ አደጋዎች ይወቁ 
• ለደህንነት አደጋዎች ሪፖርት ለማድረግ (ከሥራ የተባረረ ፣ የከፋ ሥራ የተሰጠ ፣ ወዘተ) እንዳይገለሉ 

(የሹክሹክታ መከላከያዎች) 
• ለአደገኛ ቁሳቁሶች የሥራ አካባቢን የሚከታተሉ የሕክምና ምርመራ እና የሙከራ መዛግብት መዳረሻ 
• በሥራ ቦታዎ ስለሚከሰቱ ጉዳቶች እና ሕመሞች መረጃን ያግኙ

የሹክሹክታ ጥበቃ
ለማንኛውም የመንግስት ኤጀንሲ ቅሬታ በማቅረቡ ወይም በማቅረቡ ሠራተኛን መቅጣት ወይም ማባረር 

ሕገወጥ ነው 

 E  ቅናሾች አሠሪውን በቅን ልቦና ለመንግሥት ኤጀንሲ ሪፖርት በማድረጋቸው ሠራተኞችን ሊቀጡ አይችሉም 

አሠሪው ለሚከተለው በቀል ተጠያቂ ሊሆን ይችላል-

• ማቃጠል/ማቆም 

• በጥቁር ዝርዝር ውስጥ 

• ዝቅ ማድረግ 

• የትርፍ ሰዓት/ማስተዋወቅን መካድ 

• መቅጠር/መቅጠር አልተሳካም 

• ማስፈራራት

• ማስፈራራት 

• ክፍያ መቀነስ 

• ሰዓታት መቀነስ 

• ተግሣጽ 

• ጥቅማ ጥቅሞችን መካድ 

• የማስተዋወቂያ ዕድሎችን የሚጎዳ ዳግም 
ምደባ
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https://www.osha.gov/pls/osha7/eComplaintForm.html

