ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት (ኮድ)፡ ብዛዕባ መሰል ስራሕ
•

•

•

እዚ ሕጊዚ፡ ኣብ ቦታ ስራሕ ዝኾነ ይኹን ኣድልዎን፡
ምግፋዕን፡ ኣየፍቅድን
እዚ ሕጊ፡ ወሃብቲ ስራሕ፡ ንሰራሕተኛታት፡ ብኣኽብሮት
ከምዝሕዙ፡ የረጋግጽ። እዚ ሕጊ፡ ብዘይ ምፍፍልላይ
ዓሌት፣ ዘርኢ፣ሕብሪ-ቖርበት፣ መበቆል፣ ሱር ወለዶ፣
ዜግነት፣ እምነት፣ ጾታ፣ ጾታዊ ዝምባሌ፣ ጾታዊ
መንነት፣ ጾታዊ መግለጺ/ምልክት፣ ዕድመ፣ መዝገብ
ወንጀል፣ ናይ መርዓ/ሓዳር ኩነታት፣ ደረጃ
ስድራቤትን፡ ስንክልናን፤ ኩሎም ሰራሕተኛታት፡
ምዕሩይ ዝኾነ: ኣኽብሮት ዝመልኦ ኣተሓሕዛ ከም
ዝህልዎም የረጋግጽ። ወሃብቲ ስራሕ፡ ክሳብ
ዘይኣድላዪ ሳዕቤናትን፡ ጸገማትን ዘየኽትል ዝኾነ: በዚ
ሕግዚ ዝተሓለዉ ድሌታት/ሕቶታት፡ ከይዶንጎዪ
ከማልኡ፡ ሕጋዊ ሓላፍነት ኣለዎም።

ግቡእነት ምሕላው መሰላት ምስልሳልን
ምጥጣሕን፥ እዚ ሕጊዚ፡ ክሳብ ዘይኣድላዪ
ሳዕቤናትን፡ ጸገማትን ዘየኽትል ዝኾነ፡ ነቲ በዚ ሕግዚ
ዝተሓለዉ ድሌታት/ሕቶታት ኩሎም ከማልኡ፡ ጻዕሪ
ክገብሩ ይሓትት። ግቡእነት ምሕላው መሰላት
ምስልሳልን ምጥጣሕን ማለት፡ ኩሎም ወሃብቲ
ስራሕ፣ ኣቕረብቲ ኣገልግሎታት፣ ወነንቲ ገዛውቲ
ክራይን፡ ንኹሎም እቶም በዚ ሕግዚ ዝተሓለዉ
ድሌታት/ሕቶታት ኩሎም ከማልኡ ግድነቶም
ከምዝኾነ ይገልጽ። እዚ ግቡእነት ምሕላው መሰላት፡
ሰባት፡ ዝተፈላለዩ ድሌታትን፡ ዝተፈላለዩ ምፍትሒ ናይ
ድሌታቶም ከምዘለዎም፡ ይኣምን። ንዝኾነ ሰብ፡ ኣብ
ቦታ ስራሑ፡ ድሌታቱ ካብቶም ናይ ካልኦት ድልየታት
ዝተፈልየ ስለ ዝኾነ፡ ካብ ዝኾነ ይኹን ስራሕን ዕዮን
ክትንጽሎ፡ ፍትሓዊ ኣይኮነን።
ዘይኣድላዪ ምስልሳልን ምጥጣሕን፥ ድሌት ናይ ሰብ
ስለ ዝኾነ ጥራሕ፡ ዝያዳ ጉድኣት ከምጽእ ዝኽእል፡
ኣይድላዩ ዘይኮነ ምስልሳል/ምጥጣሕ ስራሕ ክግበር
የብሉን። እንተኾነ ግን፡ ዝተወሰነ ደረጃ ናይ ጸቕጢ
ዘስዕብ ምስላሳል/ምጥጣሕ ክግበር፡ ቅቡል ነገር ኢዩ።
ወሃብቲ ስራሕ፣ ኣቕረብቲ ኣገልግሎትን፡ ወነንቲ ቤት
ክራይን፡ እንተደኣ ዝቐረበሎም ናይ ምስልሳልን
ምጥጣሕን ሕቶ፡ ንስራሖም፡ ዘይዓቕሞም ዝኾነ
ወጻኢታት ዝሓትት ኰይኑ፤ ወይ ከኣ፡ ንድሌታት
ሰራሕተኛታት መልሲ ክህቡ፡ ናይ ደገ ፊናንሲኣዊ ሓገዝ
ዘይረኽቡ ኰይኖም፣ ወይ’ውን፡ ዝቐረበሎም ሕቶ፡
ዓቢ ናይ ጥዕናን ድሕንነትን ሓደጋ ዘኽትል ኰይኑ፡
ንዝቐረበሎም ናይ ምስልሳልን ምጥጣሕን ሕቶ
ክነጽግዎ፡ መሰል ኣለዎም።

መሰል ምዕሩይ ዝኾነ ኣተሓሕዛ
ኣብ ቦታ ስራሕ፡ ምዕሩይ ዝኾነ ኣተሓሕዛ ሰራሕተኛታት፡ ኩሉ እቲ ኣብ
ቦታ ስራሕ ዘሎ ኩነታትን፣ ርክባት ምስ ወሃብቲ ስራሕን የጠቓልል።
ንኣብነት፥
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ምምልካት ስራሕ
ምቑጻር ሰራሕተኛ
ስልጠና
ምቅይያር
ምዕባይ ደረጃ ስራሕ
ልምምድ
ምጥራዝን፡ ግዜያዊ ምስንባትን
ደሞዝ
ትርፊ/ዝያዳ ናይ ስራሕ ሰዓታት
ናይ ስራሕ ሰዓታት
መዓልታት ዕረፍቲ
ረብሓታት
ናይ ስራሕ ሰዓታት ምልውዋጥ ምግባር
ምግምጋም ጠባይን: ክእለት ስራሕን

ኣብነታት ናይ ኣብ እምነት ዝተሞርኲሰ ምስልሳልን
ምጥጣሕን ኣብ ስራሕ፡ ንኣስላም፥
•
•
•

•

•

ናይ ጸሎት ሰዓታትን ቦታን ምቕራብ
ንጸሎትን ኣብ ግዜ ሮመዳንን፡ ናይ ስራሕ ዕረፍትን ሰዓታት
ምሽልሻል
ብእምነቶም ምኽንያት፡ ናይ ስራሕ ምትዕርራይ፣ ዳግመ
ስልጠናን: ኣብ ካልእ ቦታ ምውዛዕን ክግበረሎም። ንኣብነት፡
ብምኽንያት እምነቶም፡ ናይ ኣልኮሆል ምቕራብ ስራሖም
ክፍጽሙ፡ ዘይካኣሎም እንተኾነ።
ዋላኳ ወሃብ ስራሕ: ኩሎም ሰራሕተኛታቱ ሓደ ዓይነት
ክዳን ክኽደኑ እንተገበረ፡ ሰራሕተኛታት ሕጃብ ክመልሳ
ምፍቃድ።
ናይ እምነቶም በዓላት ከኽብሩ፡ ካብ ስራሕ ዕረፍቲ
ክወሃቦም ምፍቃድ።

ሓላፍነት ሰራሕተኛታት

ናይ ወሃብ ስራሕ ሓላፍነት

•

ናይ ስራሕ ምስልሳል ክትሓትት፡ ሓላፍነትካ ኢዩ

•

ንሕቶ ናይ ምስልሳል ስራሕ፡ ካልእ ብቑዕ ምኽንያት እንተዘየልቦ፡
ብጽቡቕ እምነት ምቕባል

•

ንምንታይ ናይ ስራሕ ምስልሳል ከምዘድለየካ
ምግላጽ ( ዝበለጸ ብጽሑፍ)

•

•

ነዚ ሕቶኻ ቅቡል ዝገብር፡ ብቑዕ ናይ ዓቕሚ
ድሩትነት ምኽን ያት ምቕራብ። (ንኣብነት ናይ
ሓኪም ምስክር ወረቐት)። እዚ ግን ምስቲ ሕቶኻ
ዝዛመድ መግለጺ ክኸውን ኣለዎ)

ገሊኦም ሰባት፡ ንድልየቶም ክገልጹ እንከለዉ፡ ነታ ምስልሳል ትብል ቃል
ብዝኾነ ምኽንያት ከይጥቀሙ ስለ ዝኽእሉ፡ ወሃብቲ ስራሕ ነዚ
ክርድእዎ ምጽዓር

•

ኣድላዪ እንተዀይኑ፡ ናይ ኪኢላታት ምኽሪ ምርካብ

•

መፍትሒ ኣብ ምድላይን ምርካብን፡ ንጡፍ ዝኾነ ዋና ተራ ምጽዋት

•

ንናይ ምስልሳል ሕቶን፡ ንዝተዋህቦ ምላሽን፡ ብቕዓት ዘለዎ መዝገብ
ምሓዝ

•

ስቱርነት ምዕቃብ

•

ተወሰሳኺ ሓበሬታ (ንኣብነት፡ ናይ ሓኪም ምስክር ወረቐት) ንምርካብ፡
ነቲ ዘቐረበ ሕቶ ናይ ዓቕሚ ምስኣን፡ ወይ ድሩትነት ጥራሕ
ከምዝኸውን ምርግጋጽ

•

ንዝቐረበ ሕቶ ናይ ምስልሳል፡ ኣብ ግዜኡ ምላሽ ምሃብ

•

ንኣድለይቲ ዝኾኑ ናይ ሕክምና ሓበሬታን ሰነድን ንምርካብ ዝኽፈሉ
ወጻኢታት፡ ምሽፋን

•

እንተደኣ ምላሽ ናይ ሕቶ ምስልሳል ስራሕ፡ ዝይኣድላዪ ሳዕቤን ዘኸትል
ኰይኑ፡ ንኣብነት ከም ፊናንሲኣዊ ጸገማት፡ ነቲ ሳዕቤንን ክፈጥሮ
ዝኽእል ጸገማትን፡ ብንጹር ንምግላጽ: ስንዱው ምዃን።

•

ንሕቶኻ መልሲ ንምሃብ ኣብ ዝግበር ዘተ
ምስታፍ

•

ንሕቶኻ ብቑዕ፥ ምላሽ ንምርካብ፡ ምስ
ምኽሮም ኣድላዪ ዝኾነ ክኢላታት ምትሕብባር

•

ዋላኳ ዝሓተትካዮ ምስልሳል፡ ዘይብቑዕ ኰይኑ
እንተረኸብካዮ፡ ንዝቐርቡልካ መፍትሒታት
ምፍታን

•

•

ዘድለየካ ናይ ስራሕ ምስልሳል ምስ ተግብረልካ፡
ዝጽበዩኻ ዕዮን፡ ናይ ስራሕ መስፈርትን ብግቡእ
ምፍጻም
እንድሕሪ ደኣ ኣባል ማሕበር ሰራሕተኛታት
ኰንካ፡ ኣድላዪ ዝኾነ ምኽርታት ክልግሱልካ ስለ
ዝኽእሉ፡ ምስ ሓለፍቲ ናይዚ ማሕበር፡ ምርኻብ

ባዛዕባ መሰል ደቂ ሰባት ብዝምልከት፡ ጥርዓን ወይ ክሲ
ናይ ጥርዓን ወይ ክሲ ፋይል ክትከፍቱ እንትደለኹም፡ ኣብ www.hrto.ca ክትከዱ ትኽእሉ
ናጻ ናይ ተሌፎን መስመር ቁጽሪ 1-866-598-0322 ክትጥቀሙ’ውን ትኽእሉ
ናይ ቲቲዋይ (TTY) መስመር ቁጽሪ 1-800-855-0511 ክትጥቀሙ’ውን ትኽእሉ
ኣብ ማዕከል ሰብኣዊ መሰላት: https://www.hrlsc.on.ca/en/contact-hrlsc/contact-information ብምኻድ’ውን፡ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ።
ናጻ ናይ ተሌፎን መስመር ቁጽሪ 1-866-625-5179: ክትጥቀሙ’ውን ትኽእሉ
ናይ ቲቲዋይ (TTY) መስመር ቁጽሪ 1-866 612-8627: ክትጥቀሙ’ውን ትኽእሉ።

እዚ ሓበሬታዚ ካበይ ተረኺቡ፥
ከም ሓደ ክፋል ናይ HUQUQ: Muslim Women’s Human Rights Education and Awareness Project: ምስ ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ካናዳውያን ሙስሊምን
ብምምኽኻርን (National Council of Canadian Muslims): ብፍናንሲኣዊ ደገፍ ናይ ክፍሊ ካናዳዊ ሀሪቴጅን ( Department of Canadian Heritage)፡ ካብ
ናይ ኪችነር ዋተርሉ ማሕበር ሙስሊም ደቂ ኣንስትዮ (The Coalition of Muslim women of KW)፡ ዝተረኽበ ኢዩ።

ንሓበሬታ፡ ኣብ cmw.info@cmw-kw.org; ብምኻድ: ወይ ኣብ ቁጽሪ ተሌፎን519-576-0540 ext. 3565 ብምድዋል: ክትረኽቡ ትኽእሉ።
Website: www.cmw-kw.org

