
 

ትሑት ደሞዝ
$13.20/hr

ልዕሊ ዓቐን
መብዛሕትኦም ሰራሕተኛታት ኣብ ሰሙን ካብ 40 ሰዓታት 
ንላዕሊ ናይ ስራሕ ሰዓታት እንተበዝሐ 1 1 / 2 ግዜ ናይ ስሩዕ 
ደሞዝኻ ናይ ግድን ይኸውን።

ንተዓዛቢ መሰላት ሰራሕተኛታት

ሰራሕተኛታት ደምፒ ፡ ከምዚ ዝስዕብ ክገብሩ 
መሰል ኣለዎም፡ 
• በቲ ዝጥቀሙሉ ኣመራርሓን ኣአንጋዲ 

ኣስራሒን ካብ ኣድልዎ ናጻ ኩን 
• ነቶም ፈታኒ ዘይኮኑ ሰራሕተኛታት 

ቆጻሪን ተቆጻሪ ንምእንጋድ ሕደ ዓይነት 
ወይ ማዕረ ዝኾነ ናይ ድሕነት ስልጠና 
ይወሃብ። 

• እቲ ዝተሓተ ደሞዝ

ዝተማለአ ዕድል ስራሕ
• ዝተማረኹ ሰራሕተኛታት ደሞዞም 8.80 ዶላር ኮይኑ 

ኣብ ሓደ ሰዓት ብጠቕላላ 4.40 ዶላር ኣሜሪካ በቲ 
ኣስራሒ ዝኽፈሎ ዋጋ 

• እቲ ኣስራሒ ዝረኽቦ ወይ ዝኽፈሎ መጠን ምኽርታት 
ምስቲ ዝተሓተ ደሞዝ ይውስኽ 

• ዝተቘጻጸሩ ሰራሕተኛታት በቲ ካብ ግቡእ ንላዕሊ 
ዝወጸ ሕጊ ይሽፈኑ 

• ምኽርታት ወይ ምግራም ዝረኽቡ ሰራሕተኛታት: 
ምኽርታት ቀጥታውን ብተዘዋዋርን ብኣስራሒ ወይ 
ብተዘዋዋሪ ኣይሕተቱን ወይ ኣይቅበሉን ይዀኑ

ብመሰረት እዚ ዝስዕብ ኣብ ስራሕ ካብ ዘሎ ኣድልዎ ዕቝባ ረኺብካ ኢኻ።
• ቅድድም 
• ሕብሪ 
• ሃገራዊ 

መበቆል 
• ሃይማኖት

• ናይ ስድራቤት 
ስታትስቲክስ 

• ማርሻል ስታቲስ 
• ፖለቲካዊ ንጥፈታት (ካብ 

ስራሕ ወጻኢ) 
• ናይ ጂን ኤቲክ ቻርጀር

• ጾታ 
• ስንክልና 
• ወተሃደራዊ መግለጺ 
• ጥንሲ

• ኣብ ገዛ ዝፍጸም 
መጥቃዕቲ ግብረመልሲ 

• ጾታዊ ርኽሰት 
• ሓድነት ምስባር 
• መዘናግዒ ንጥፈታት 

(ካብ ስራሕ ወጻኢ)

መሰል ካሕሳ ሰራሕተኛታት 
ኣብ ስራሕ መጉዳእቲ እንተ ኣጋጢሙካ፡

ዋላ "ካብ መጻሕፍቲ ወፃእ" ወይ "ትሕቲ-ሰደቓ" እንተተኸፈልካ ናይ ሰራሕተኛ 
መድሕን ናይ ምርካብ መሰል ኣለካ። ኣብ ስራሕ ኮቪድ-19 እንተኣጋጢሙካ ናይ 
ሰራሕተኛታት ካሕሳ ናይ ምርካብ መሰል ኣለካ። 

ናይ ቆጻሪን ተቆጻሪ ክሊማይ ወይ ሲ-3 ቅጥዒ ብመንገዲ ኣስራሒኻ ክትመልእ 
ኣለካ ወይኻዓ ካብቲ ኣብ ሆትላይን (716) 206-3550 ዝርከብ ዋኒኮስ ሰራሕተኛ 
ማእከል ሆትላይን ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል።

ሽቕለት ኣልቦነት
ናይ NYS ሰራሕተኛታት 
ቅድሚ ስራሕ ምስራሖም 
ን6 ኣዋርሕ ድሕሪ ስራሕ 
ስራሕ ስራሕ ምስርሖም 
ሽቕለት ኣልቦነት ናይ 
ምርካብ መሰል ኣለዎም ።  

ብምኽንያት ኮቪድ-19 
ተወሳኺ ሓገዛት ክርከብ 
ይከኣል እዩ።
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ኣብ ስራሕ ዘሎካ መሰላት ፍለጥ



NYS ናይ ሕሙማት ዕረፍቲ ኸፈለ

• ናይ ንግዲ ትካላት 5-99 ሰራሕተኛታት ኣብ ነፍሲ 
ወከፍ ዓመት ዝኽፈል ናይ 5 መዓልታት ክፍሊት ናይ 
ዝሓመመ ክፍሊ ከቕርቡ ኣለዎም 

• ናይ ንግዲ ትካላት 99 ሰራሕተኛታት ኣብ ነፍሲ 
ወከፍ ዓመት ዝኽፈል ናይ 7 መዓልታት ክፍሊት ናይ 
ዝሓመመ ክፍሊ ከቕርቡ ኣለዎም 

• ካብ 4 ሰራሕተኛታት ንዝውሕዱ ናይ ንግዲ ቦታታት 
ኣስራሕቲ እንተወሓደ ን 5 መዓልታት ብዘይኽፍሊት 
ዝሓመመ ሰብ ከሕድጉ ኣለዎም 

ኩሎም ሰራሕተኛታት ንዝሓመመ እረፍቲ ፣ እንተላይ 
ንሕማም ኮቪድ-19 ዝምልከት ሕማም ወይ ውሸባ 
ንኽጥቀሙ ካብ ምቁራጽ ወይ ምኽሳስ ይከላኸሉ።

ኣስራሒኡ ብንያም ሓላፍነታት ተዋህቦ

ኣብ ትሕቲ ሕጊ ጀጋኑ NYS ኣስራሒኻ ኸምዚ 
ዝስዕብ ክብል ኣለዎ - 
• ብኣየር ዝመሓላለፍ ተላጋቢ ሕማም ናይ 

ምትሕልላፍ መደብ ይሃሉኻ 
• ሰራሕተኛታት ቛንቋ ኽርድኦም ከሎ 

ንድፎም ቅዳሕ ሃብ 
• 10 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ሰራሕተኛታት 

ዘለዉዎም ኣስራሕቲ፡ ዝርዝር 
መምርሒታት መንግስቲ ዝኽተሉ ኮሚተታት 
ጥዕናን ድሕነትን ከፍቅዱ ይግባእ 

ናይ ብሕቲ ዕቑባ (PPE) ዘድልየኻ እንተኾይኑ ፣ 
ኣስራሒኻ ንስራሕ ግቡእ ሓለዋ ናይ ምቕራብ 
ሓላፍነት ኣለዎ።

ድሕንነትን ጥዕናን ዘለዎ ስራሕ ምርካብ ዘለዎ መሰል
ኣብ ትሕቲ ናይ U.S. ሓለዋ ጥዕናን ድሕንነት ሕጊታት መሰል ኣለካ፡፡

• ብእትርድኦ ቛንቋ ክስልጥኑ 
• ቦታ ስራሕ ሓደጋ ብዘይ ገለ ጸገም ሓደጋ ብዘይ ገለ ጸገም 
• ምስ ሓላፊኻ ናይ ጥዕናን ድሕንነት ኣተሓሳሰባ ኣልዕል 
• ብዛዕባ ጽሬቱ ዘይተሓለወ ወይ ዘይጥዑይ ኵነታት ምስ OSHA ጥርዓን ኣቕርብ 
• ነቲ ብርትዓዊ መገዲ ኽትዓይዮ እትኽእል ስራሕ ዘይምስራሕ ፡ ኣብ ሓደጋ ኸእትወካ ይኽእል እዩ 
• ኣብ ስራሕካ ብዛዕባ ዘጋጥመካ ሓደጋ ፍለጥ 
• ኣድልዎ ኣይግበርን (ካብ ስራሕ ኣይስጎግን ፣ ዝበኣሰ ስራሕ ይወሃብ ወዘተ) ብዛዕባ ድሕንነት ሓደጋ 

ምጽብጻብ (ውትህድርና ዕቝባ) 
• ሓደገኛ ነገራት ኣብ እትሰርሑሉ ከባቢ ዝከታተሉኻ መዝገብ ሕክምናዊ መርመራታትን መርመራታትን 

ምርካብ 
• ብዛዕባ ኣብ ቦታ ስራሕ ዘጋጥሙ መጉዳእትን ሕማማትን ሓበሬታ ምርካብ

ሓለዋ ጥዕና
ንሓደ ሰራሕተኛ ናብ ዝኾነ መንግስታዊ ትካል ጥርዓን ንምቕራብ ወይኻዓ ንምፅራይ ወይኻዓ ሓዊ ምንዳድ 

ዘይሕጋዊነት እዩ ። 

ኣስራሕቲ ንሰራሕተኛታት ንሰራሕተኛታት ንኣስራሒ ብጽኑዕ እምነት ናብ መንግስታዊ ትካል እንተ 
ኣመሓላሊፎም ኣይቀጽዕዎምን ይዀኑ 

ሓደ ኣስራሒ ሕነ ናይ ምፍዳይ ግቡእ ክህልዎ ይኽእል እዩ፡

• ምትኳስ/ምውላድ 
• ጸሊም ዝርዝር 
• ምድማር 
• ካብ ሰዓታት ወጻኢ ምስራሕ/ምትብባዕ ምኽሓድ 
• ክቘጽር/ክቘጽር ዘይምኽኣሉ 
• ምፍርራህ

• ምጕብዕባዕ 
• ደሞዝ ምንካይ 
• ሰዓታት ምንካይ 
• ተግሳጽ 
• ረብሓታት ምኽሓድ 
• ነቲ ናይ ስራሕ ዕቤት ንምርካብ ዚግበር 

ዝነበረ ተስፋ ዚጸሉ ምደባ
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https://www.osha.gov/pls/osha7/eComplaintForm.html

