ዝቕጽሉ ስጉምትታት
ኣድራሻ ኢመይልካ ኣብ’ዚ ኣመዝግብ
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ናብ ዙም (ZOOM) ኣኼባ ዕድመ ክመጽኣካን ኣብኡ
ከኣ ‘ELECTION BUDDY’ ኣብ ዝብል ክትመርጽ
ክትክእልን እዚ ዝስዕብ ክትገብር ይግብኣካ።

ኣገዳሲ ናይ ዋጋ-ዕዳጋ ኩነታት ስራሕ ንምምሕያሽ
2020: ጂ ዲ ኣይ (GDI) ዝተውሃሃደ መሳለጥያታት

ናይ ምዝገባ ናይ ግዜ ገደብ ሓሙስ
ሕዳር 26, 2020 ኢዩ

2
3

ኣብ ቀዳም ዕለት 28 ጥቅምቲ 2020፡
ኣኼባ ኣብ ኦንላይን (ኢንተርነት) ኣብ
ዙም (ZOOM) ካብ ሰዓት 3:00 ድ.ቀ.
ክሳብ 5:00 ድ.ቀ. ተሳተፍ።
ነዚ ናይ ዙም ኣኼባ ዝኸውን መራኸብን (LINK)
መሕለፊ ቃልን (PASSWORD) ብኢመይል
ክመጸካ ኢዩ።

ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማ ስልጣን
ንምሃብ “እወ” (YES) ምረጽ።

ብኦንላይን (ኢንተርነት) ክትመርጽ ምእንቲ ክትክእል ካብ
‘ELECTION BUDDY’ መራኸቢ (ሊንክ) ክመጸካ ኢዩ።

ናይ ርክብ ሓበሬታ
Union Hall: 604-540-7774

ወደብቲ፡ Christine Bro: 778-996-4008, Prabhjot Hundal:
236-880-3317, Chester Duggan: 236-333-1376, Mary
Jane Bayangos: 778-938-3561

www.JusticeforJanitors.ca
[Tigrigna, November 2020]

ሚያዝያ 2020 - ሰራሕተኛታት GDI ኣብ ጎርዶንን ለስሊ ዳያመንድን
(Gordon and Leslie Diamond Health Care Centre) ማእከል ክንክን ጥዕና

ሰራሕተኛታ ጂ ዲ ኣይ (GDI) ካብቶም ናይ ቅድመ-ግንባር
ሰራሕተኛታት ኰይኖም ኣብ ግዜ ለበዳ፡ ድሕነትን ጥዕና
ህዝብን ዝሕልዉ ኢዮም።
ኣብ’ዚ ግዜ ቀውዒ ሕማም ኮሮና ቫይረስ-19 ኣብ ዝውስኸሉ
ዘሎ ግዜ፡ ናብ ስራሕ ብምምጻእ ጥዕናና ኣብ ሓደጋ ምእታው
ንቕጽል ኣለና። ስለ’ዚ ኢዩ ከኣ ንንፍጽሞ ስራሕ ብግቡእ
ክንክሓስን ምክልኻል ክግበረልናን ኣገዳሲ ዝኸውን።
እዚ ኣብ መላእ ብሪቲሽ ኮሎምብያ ዋጋ-ዕዳጋ ኩነታት ስራሕ
ዝግበረሉ ዓመት ኢዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ስራሕ ቦታ ዝርከቡ
ልዕሊ 400 ናይ ጂ ዲ ኣይ (GDI) ናይ ጽሬት ሰራሕተኛታት ኣብ
ምሕዳስ ውዕል ሓባራዊ ዋጋ-ዕዳጋ ኩነታት ስራሕ ንምዕዋት
ክጋደሉ ኢዮም።
ርትዓዊ ዝዀነ ኩንትራት ንምስዓር እንታይ ክንገብር
ከምዘለና ኣብ ውሽጢ ርአ።

ቀዳምነታት ዋጋ-ዕዳጋ ኩነታት ስራሕ
ኣብ’ዚ ክረምቲ (ሳመር) እዚ ብዛዕባ ዋጋ-ዕዳጋ ኩነታት ስራሕ ዝምልከት
ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ብምብጻሕ ወይ ከኣ ብኦንላይን (ኢንተርነት) ንዳህሳሳዊ
መጽናዕቲ ዝኸውን ሓበሬታ መሊእና።
እቶም ንኣባላት GDI (ጂ ዲ ኣይ) ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ዝስርዑ ዋጋ-ዕዳጋ
ኩነታት ስራሕ ቀዳምነታት፡ i) ናይ ደሞዝ ወሰኽ ii) ዝተመሓየሸ ናይ ጥዕና
ረብሓታት (እንኮላይ ዝሓጸረ ናይ ምጽባይ ግዜን)፥ iii) ክፉል ዝያዳ ናይ
ውልቀ-መዓልታት ኣብ ዓመትን። ናይ’ቲ ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ውጽኢት
ኣብ’ዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ቻርት/ግራፍ ተንጸባሪቑ ኣሎ።

ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት
ስለምንታይ ኢዩ ሽማግለ/ኮሚቴ ዋጋ-ዕዳጋ ኩነታት ስራሕ ናይ ስራሕ
ደው ምባል ኣድማ ንክትመርጹ ሓሳብ ዘቕርብ ዘሎ?
ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ዋጋ-ዕዳጋ ኩነታት ስራሕ ዝግበረሉ ዕለታት ንክህብ ኣብ
ልዕሊ GDI (ጂ ዲ ኣይ) ጸቕጢ ንምግባር፡ ርትዓዊ ኩንትራት ንምስዓር ዕቱባት
ከምዝዀና ከነርእዮ ኣለና። ከም ሰራሕተኛታት መጠን ናይ ስራሕ ኣድማ
ምግባር፡ ኣብ ልዕሊ GDI (ጂ ዲ ኣይ) ቁጠባዊ ጸቕጢ ንምግባር ጠለባትና
ንክስማዕ ሓይሊ ይህበና ኢዩ።

ናይ ስራሕ ደው ምባል ኣድማ እንተድኣ ገርና ክኽፈል ድየ?
እወ። ኣብ ናይ ስራሕ ደው ምባል ኣድማ ዝሳተፉ ሰራሕተኛታት ኣብ ሰሙን
$400 ክኽፈሉ ኢዮም። ብመሰረት ኣታዊታት ካናዳ (Canada Revenue) ኣብ ግዜ
ናይ ስራሕ ደው ምባል ኣድማ ዝኽፈል ገንዘብ ካብ ቀረጽ ነጻ ዝዀነ ኣታዊ ኢዩ።

ኩንትራት ማሕበርና ኣብ ነሓሰ 31, 2020 መዓልቱ ወዲኡ/ሓሊፉ ኢዩ።
ግን GDI (ጂ ዲ ኣይ) ንዋጋ-ዕዳጋ ኩነታት ስራሕ ዝግበረሉ ዕለታት ኣብ ምሃብ
ክትሓባበር ኣይጸንሐን፡ ሕጂ’ውን ነቲ ዋጋ-ዕዳጋ ኩነታት ስራሕ ንምግባር ክሳብ
ዝመጽእ ዓመት ከደናጕዮ ይፍትን ኣሎ! ኩሉ እዚ ከኣ፡ መዓልታዊ ኣብ ግዜ
ለበዳ ስራሕ እናቀጸልና ከለና፡ ብዘይ ዝዀነ ናይ ለበዳ ክፍሊት ወይ ከኣ ናይ
ደሞዝ ወሰኽ ኢዩ።
እቲ ምኽንያት ሰራሕተኛታት GDI (ጂ ዲ ኣይ) ስለምንታይ ናይ ኣድማ ስጉምቲ
ንምውሳድ ይተሓባበሩን ይዳለዉን ከምዘለዉ ንዓና ቅቡል ኣይኰነን።

ኣብ ናይ ስራሕ ደው ምባል ኣድማ ብምስታፈይ ካብ ስራሕ ክስጐግ
እኽእል ድየ?
ኣይፋል። ኣብ ካናዳ ኣብ ናይ ስራሕ ደው ምባል ኣድማ ምስታፍ ሕጋዊ መሰልካ
ኰይኑ ብሕጊ ዝተሓሎኻ ኢኻ። ኣስራሒኻ ብዝዀነ ይኹን መንገዲ ኣንጻርካ ሕነ
ክፈዲ ዘይሕጋዊ ኢዩ።

ኣብ ናይ ስራሕ ደው ምባል ኣድማ ከለና GDI (ጂ ዲ ኣይ) ብሓደስቲ
ሰራሕተኛታት ክትክኣና ይኽእል ድዩ?
ልዕሊ 80% መጸናዕቲ ካብ
ዝተገብረሎም ናይ ጽሬት ሰራሕተኛታት
እውን ክራይ/ለቓሕ መግዝኢ ገዛ ኢዩ
ዝለዓለ ፋይናንሲያዊ/ገንዘባዊ ጸቕጢ
ዝገብር ዘሎ ኢሎም።

ኣይፋል። ኣብ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዘሎ ናይ ስራሕ ሕጊ፡ ኣንጻር ኣብ ናይ ስራሕ
ደው ምባል ኣድማ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ምትካእ ዝብል ሕጋግ ኣለዎ። GDI (ጂ
ዲ ኣይ) ኣብ ግዜ ናይ ስራሕ ደው ምባል ኣድማ ዝቝጸሩ ሰራሕታኛታት ከምጽእ
ኣይክእልን ኢዩ። እዚ ማለት ከኣ ንስኻትኩም ኣብ ናይ ስራሕ ደው ምባል ኣድማ
ከለኹም ሓደስቲ ሰራሕተኛታት ክቝአጽሩ ኣይክእሉን ኢዮም።

