Mshahara wa Chini
$13.20 kwa saa
Haki za Wafanyakazi Wasio wa
Kudumu
Wafanyakazi wasio wa kudumu wana
haki ya:
• Kutobaguliwa na wakala
wanayemtumia na mwajiri mwenyeji
• Kupewa mafunzo ya usalama
unaofanana au sawa ili kuwafaa
waajiriwa wasio wa kudumu wa
mwajiri
• Mshahara wa chini

Muda wa ziada
Wafanyakazi wengi wana haki ya mara 1 1/2 ya
mshahara wa kawaida kwa saa zote walizofanya kazi
zaidi ya 40 kwa wiki

Waajiriwa wa Bahshishi
Waajiriwa wa bahshishi wana mshahara wa $8.80
kwa saa na kiwango cha chini cha bahshishi za
4.40 AU kulipwa na mwajiri
Kiasi cha bahshishi kinachopatikana au
kinacholipwa na mwajiri kinaongezeka kulingana
na mshahara wa chini
Waajiriwa wa bahshishi wanalindwa na kanuni za
muda wa ziada
Waajiriwa wanaopokea bahshishi au kiinua
mgongo huenda bahshishi zao zisihitajike wala
kukubaliwa kwa njia ya moja kwa moja au isiyo ya
moja kwa moja na mwajiri au kwa niaba ya mwajiri

•

•

•
•

Umelindwa kutokana na Ubaguzi Kazini kwa Msingi wa:
• Mbari
• Rangi
• Asili ya
Taifa
• Dini

• Hali ya Familia
• Hali ya Ndoa
• Shughuli za Siasa (nje
ya kazi)
• Sifa za Muundo wa
Kijenetiki

•
•
•
•

Jinsia
Ulemavu
Hali ya Jeshi
Ujauzito

Haki ya Fidia ya Wafanyakazi

• Hali ya Mwathiriwa
wa Dhuluma za
Nyumbani
• Mwelekeo wa Ngono
• Uanachama wa
Muungano
• Shughuli za Burudani
(nje ya kazi)

Kukosa ajira

Una haki ya kupata bima ya dia ya wafanyakazi, hata ikiwa unalipwa “bila
kurekodiwa” au “kwa siri.” Ikiwa ulipata COVID-19 kazini, una haki ya dia
ya wafanyakazi.

Wafanyakazi wa NYS
wanastahiki kwa ajili ya
kukosa ajira baada ya
kufanya kazi kwa miezi 6
kabla ya kupoteza kazi.

Unapaswa kukamilisha fomu ya Dai la Mwajiri au C-3 kupitia mwajiri wako
au unaweza kupata usaidizi kutoka WNYCOSH Worker Center Hotline
kwa (716) 206-3550.

Kutokana na COVID-19,
mafao ya ziada
yanaweza kupatikana.

Ikiwa umejeruhiwa kazini:
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Likizo ya Ugonjwa Inayolipwa ya NYS
Biashara zilizo na wafanyakazi 5-99 lazima zitoe
siku 5 za likizo ya ugonjwa inayolipwa kila mwaka
Biashara zilizo na wafanyakazi zaidi ya 99 lazima
zitoe siku 7 za likizo ya ugonjwa inayolipwa kwa
mwaka
Kwa biashara zilizo na wafanyakazi wachache chini
ya 4, lazima waajiri watoe angalau siku 5 za likizo
ya ugonjwa isiyolipwa.

•
•
•

Waajiriwa wote wamelindwa dhidi ya kuachishwa kazi
au adhabu kwa ajili ya kutumia likizo ya ugonjwa,
ikiwemo kwa ugonjwa au karantini inayohusiana na
COVID-19.

Majukumu ya Mwajiri ya NYS Hero Act
Chini ya NYS Heri Act, lazima mwajiri wako:
•
Awe na mpango wa ugonjwa wa
kuambukiza kupitia hewani
•
Atoe nakala ya mpango wake kwa lugha
ambayo waajiriwa wanaelewa
•
Waajiri walio na waajiriwa 10 au zaidi
lazima waruhusu kamati za afya na
usalama zinazofuata miongozo mahususi
ya Jimbo
Ikiwa unahitaji Vifaa vya Kujikinga (PPE),
mwajiri wako anawajibika kwa kukusambazia
kinga inayofaa kwa ajili ya kazi

Haki ya Mahali pa Kazi Salama na Bora kwa Afya
Una haki chini ya sheria za afya na usalama za Marekani:
Kufunzwa kwa lugha unayoelewa
Mahali pa kazi ambapo ni salama na pasipo na hatari zinazotambulika
Kuwasilisha kwa msimamizi masuala yanayohusu afya na usalama
Kuwasilisha malalamishi kwa OSHA kuhusu mazingira yasiyo salama na bora kwa afya
Kukataa kufanya kazi unayodhani huenda ikakuweka hatarini
Kujua kuhusu hatari katika mahali pako pa kazi
Kutobaguliwa dhidi ya (kupigwa kalamu, kupewa kazi isiyofaa, n.k.) kwa ajili ya kuripoti hatari za
usalama (Ulinzi wa M chuaji Maovu)
Ku kia rekodi za kipimo cha matibabu na kipimo kinachofuatilia nyenzo hatari katika mazingira
yako ya kazi
Ku kia maelezo kuhusu majeraha na magonjwa yanayotendeka katika mahali pako pa kazi
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Ulinzi wa M chuaji Maovu
Ni haramu kumwadhibu au kumpiga kalamu mfanyakazi kwa ajili ya kuwasilisha malalamishi kwenye
shirika lolote la serikali
Waajiriwa hawapaswi kuwaadhibu wafanyakazi kwa ajili ya kuripoti mwajiri kwenye shirika la serikali
kwa nia njema
•

Mwajiri anaweza kuchukuliwa hatua kwa kulipiza kisasi kutokana na:
• Kutoa vitisho
Kupiga kalamu/kuondoa kazini

•

Kuorodhesha kuwa mbaya

•

Kupunguza Malipo

•

Kushusha cheo

•

Kupunguza Saa

•

Kunyima Muda wa Ziada/Kupandisha Cheo

•

Kuadhibu

•

Kushindwa kuajiri/kuajiri tena

•

Kunyima mafao

•

Vitisho

•

Utoaji kazi kwa mwingine unaoathiri
matarajio ya kupandisha cheo
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