የማበረታቻ ደመወዝ የሚያገኙ ሠራተኞችን በተመለከተ የፍትሃዊነት ማሻሻያ ህግ
የማበረታቻ ክፍያዎች ያገኛሉ፧ የማግኘት መብት አለዎት!
በዲስትሪክትኦፍ ኮሎምቢያ ውስጥ ስላሉት መብቶችዎ ይወቁ

የማበረታቻ ክፍያዎችን እንደ ደመወዝ ለሚቀበሉ ሠራተኞች መብቶች እና ጥቅማጥቅሞች
የማበረታቻ ደመወዝ የሚያገኙ ሠራተኞች የፍትሃዊነት ማሻሻያ ህግ (TWWF) የማ በረታቻ ክፍያዎችን እንደ ደመወዝ የሚያገኙ ግለሰቦችን የሚቀጥሩ የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ አሰሪዎች
መብቶቻቸውን እና ጥቅማጥቅሞቻቸውን በተመለከተ ለሠራተኞቻቸው እንዲያሳውቁ ይጠይቃል። እነዚህን መብቶች የሚያቀርቡ የተወሰኑ ህጎች ተፈጻሚ እንዲሆኑ በሰብዓዊ መብቶች ቢሮ
(OHR) ይደረጋሉ እና ሌሎቹ ደግሞ በሥራ ቅጥር አገልግሎት መምሪያ (DOES) ተፈጻሚ እንዲሆኑ ይደረጋሉ።

በዲሲ ሰብዓዊ መብቶች ቢሮ ሕጎች ስር የሚተገበሩ የሠራተኛ መብቶች
• በሥራ ቦታ ከአድልዎ አሰራር ነጻ መሆን፣ በዲሲ የሰብአዊ መብቶች ሕግ ስር ያሉ የተጠበቁ ባህሪያት መሰረት፤
• በሥራ ቦታ ከትንኮሳ ነጻ መሆን፣ ጾታዊ ትንኮሳን ጨምሮ፤
• ያልተከፈለ የቤተሰብ እና የህክምና እረፍትን መጠየቅ እና መጠቀም፣ ብቁ ከሆኑ እና በሕግ ከተፈቀደላቸው እና 20 ወይም ከዚያ በላይ ሠራተኞች ላለው ሽፋን ያለው አሰሪ እየሰሩ
ከሆነ፤

• የልጅ ትምህርት ቤት ጋር ተያያዥነት ያላቸው ጉዳዮች ላይ ለመሳተፍ ፈቃድ የመጠየቅ፤
• ከሃይማኖታዊ ጉዳዮች፣ አካል ጉዳተኝነት ወይም ከእርግዝና ጋር ተያያዥነት ያላቸው የህክምና ሁኔታዎች በስራ ቦታ ለማከናወን አመቺ ስፍራን የማግኘት፤
• በአለምአቀፍ ደረጃ ከጸደቁ የሚከፈል እረፍት፣ ከጣልቃ ገብነት እና መሰል የአሰሪ እርምጃዎች ነፃ የመሆን፤
• እነዚህን መብቶች በተመለከተ ስለተወያዩ ወይም ስለተጠቀሙ ከሚመጣ የአሰሪ የበቀል እርምጃ ነጻ የመሆን፤ እና
• በስራ ቦታ ለሚከሰት የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ለዲሲ የሰብአዊ መብቶች ቢሮ (OHR) ጋር ቅሬታ የማቅረብ።
• ከእነዚህ መብቶች ጋር በተያያዘ ችግር ካጋጠሙዎት ለ OHR ቅሬታ ያቅርቡ
እንዲሁም በ DOES የሚተገበሩ ህጎች ስር ደመወዝ እና ሰዓትን የተመለከተ መብቶች አሉዎት፥
• ቢያንስ ዝቅተኛውን የደመወዝ ክፍያ የማግኘት፤
• የደመወዝ ክፍያን በጊዜ ማግኘት፤
• ዝርዝር ያለው የክፍያ ወረቀት ማስረጃ የማግኘት፤
• የሚከፈልበት የሕመም እና የደህንነት ፈቃድ የማጠራቀም እና የመጠቀም፤
• በአለምአቀፍ ክፍያ ያለው እረፍት ሕግ ስር ለተወሰኑ እና ብቁ ለሚሆኑባቸው ዝግጅቶች ክፍያ ያለው እረፍት ማግኘት መቻል፤
• ከሥራ ጋር ለተያያዘ የህመም ወይም የጉዳት ካሳ የማግኘት፤ እና
• በሥራ ቦታ የደመወዝ ክፍያን የተመለከተ ጥሰትን በተመለከተ ለሥራ ቅጥር አገልግሎት መምሪያ (DOES) ቅሬታ የማቅረብ።
ከእነዚህ መብቶች ጋር ተያያዥነት ያላቸው ጉዳዮች ካጋጠመዎት/ጥያቄ ካለዎት፣ የDOES የደመወዝ-ሰዓት ቢሮን በ (202) 671-1880 ያነጋግሩ ወይም does.dc.gov ይጎብኙ (ቅሬታ
ያቅርቡ)።

ohr.dc.gov

ስልክ፥ (202) 727-4559

ፋክስ፥ (202) 727-9589

441 4th Street NW, Suite 570N, Washington, DC 20001

- ገጽ 2 -

አሰሪዎች መረጃ የማሳዎቅና የመለጠፍ መስፈርቶች

አሰሪዎች እነዚህን እንደ እረፍት ጊዜ የተመለከቱ ማስታውቂያዎችን ሁሉም ሠራተኞች ሊያዩዋቸው በሚችሉብት ቦታዎች ላይ መለጠፍ እና ማቆየት፣ እንዲሁም የፆታዊ ትንኮሳን የተመለከቱ
ፖሊሲዎችን፣ የጾታዊ፡ትንኮሳ ቅሬታ ለኦ ኤች አር( OHR) እንዴት ማቅረብ እንደሚቻል ጨምሮ፣ ለሁሉም ሠራተኞች ማሰራጨት፣
በግሉ ዘርፍ የተሰማሩ አሰሪዎች ከነዚህ መብቶች እና ጥቅማጥቅሞች፣ የጾታዊ ትንኮሳ ቅሬታን ጨምሮ፣ ማንኛውንም በስህተት
እንደከለከለ ወይም እንደጣሰ ካመኑ፣ ነገሩ በተከሰተ በአንድ ዓመት ውስጥ ቅሬታን ለኦ ኤች አር(OHR) ማቅረብ ይችላሉ፤ በቀኝ
በኩል ያለውን የQR ኮድን ስካን በማድረግ የመቀበያ ቅፅን ይሙሉ፤ ወይም ohr.dc.gov/ service/file-discriminationcomplaint ድህረ፡ገፅን ይጎብኙ፤
OHR ሂደትን የሚመለከቱ ጥያቄዎች ካለዎት በ (202) 727-4559 በመደወልማቅረብ ይችላሉ::
DOES ሂደትን የሚመለከቱ ጥያቄዎች ካለዎት በ (202)671-1880 በመደወልማቅረብ ይችላሉ::

OHR የሚያስተናግዳቸው የቅሬታ ዓይነቶችን ለሚመለከቱ ጥያቄዎች፣ለOHR በ tipsdc@dc.gov ኢሜይል ይላኩ በ
ohr@dc.gov፣ ወይም ማንነትዎን ሳይገለጹ ቅሬታ ለማቅረብ

ohr.dc.gov

ስልክ፥ (202) 727-4559

ፋክስ፥ (202) 727-9589

441 4th Street NW, Suite 570N, Washington, DC 20001

