சிறப்பான எமது ெதாழில்சட்டத்தில்
ைகைவயாதீர் !

நாம் இழப்பதற்கான
ேநரமிதுவல்ல!

கடந்தவருடம், ஒன்ராறிேயா மக்களின் ஏேகாபித்த
ேகாரிக்ைகஓக்கு ெசவிசாய்த்து கடந்த வருடனம்
மாகன அரசு சிறப்பான ெதாழிலாளர் சட்டத்ைத
ெகாண்டுவந்தார்கள். ஆனால் இம்முன்ேனற்றமானது,
அடிப்பைடச்சம்பளம் 15 ெடாலராவைத நீக்கும்
முதலைமச்சர் டக்ேபார்டின் திட்டத்ைத நிைறேவற்றும்
பட்ச்த்தில் நாம் இழக்கேவண்டி வரும்.

கருத்துக்கணிப்புக்களின்படி 3 ல் 2 ஒன்ராறிய
மக்கள் அடிப்பைடச்சம்பளம் 15 ெடாலராவைதயும்
ஓர் மரியைதயான ேவைல உருவாகுவைதயும்
ஆதரிக்கின்றனர். நாங்கள் தான் மகக்கள். நாம்
ஜனவரி 1, 2019 ல் சிறந்த ெதாழிலல் சட்டம்
மற்றும் அடிப்பைடச்சம்பளம் 15ெடாலராவைதயும்
எதிர்பார்க்கின்ேறாம்.

கூட்டுறவுமுதலாளிகள் அரசிற்கு அழுத்தம் ெகாடுப்பது
சாதகமான திைசயில் ெசல்லும் பட்சத்தில் எமது
உரிைமகளாகிய சம்பளத்துடன் கூடிய சுகயீன விடுப்பு, சம
ேவைலக்கு சம சம்பளம், சிறப்பான ேநரஅட்வைண முைற,
ெதாழிற்சங்க பாதுகாப்பு உட்பட இன்னும் பல நன்ைம
பயக்கும் உரிைமகைள நாம் இழக்க ேவண்டிவரும்.
ஞாபகத்தில் ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள் டக்ேபாரட்டிற்கு
எமது சிறப்பு ெதாழில் சட்டத்ைத மீளப்ெபறுவதற்கு எந்த
ஒரு உரிைமயும் இல்ைல. காரணம், கடந்;த ேதர்தலில்
60 வீதமான மக்கள் டக்ேபார்ட்டின் 15 ெடாலர்
என்ற அடிப்பைடச்சம்பள ஒழிப்புதுதிட்டத்ைத
ஆதரித்து வாக்களிக்கவில்ைல.
அத்துடன் 40 வீதத்திற்குமதிகமான,
வாக்களிப்புரிைமயுைடய
வாக்காளர்கள்
வாக்களிக்கவில்ைல.

உங்களுக்குத்
ெதரியுமா...
...2017இல், ஒரு பிரதான நிைறேவற்று
அதிகாரியின் (CEO) சராசரி சம்பளமானது
முன்ைனய வருட 9.6 மில்லியன் ெடாலர்களிலிருந்து
10.4 மில்லியன் ெடாலர்களாக அதிகரித்திருக்கின்றது.
இந்த 8 சதவீத அதிகரிப்பானது 2008 உலக
ெபாருளாதார மந்தநிைலக்குப்பின்னர் இடம்பெற்ற
புதிய அதிகரிப்பிைனக் காட்டி நிற்கின்றது.
அதாவது சீ.ஈ.ஓ ஒருவரது மணித்தயாளச்சம்பளம்
5,700 ெடாலர் என்பது 380 ெதாழிலாளர்கள்
மணித்தியாளத்திற்கு 15 ெடாலைர சம்பளமாக
ெபறுவதற்கு சமனாகும்.

உங்களால் ெசய்யக்கூடியது என்ன?
• உங்களது நண்பர்கள் மற்றும் சக
ெதாழிலாளர்களிடம் இதுபற்றி கைதயுங்கள்.
• உங்களது சமூகத்தில் இடம்ெபறும்
நிகழ்ெவான்றில் கலந்து ெகாள்ளுங்கள் அல்லது
ஓர் நிகழ்விைன ஏற்பாடு ெசய்யுங்கள்.
• அடிப்பைடச்சம்பளத்ைத 15ெடாலாராகவும்
ெதாழில்சட்டங்கைள நியாயமாகவும்
உருவாக்குவதற்கு ஆதாரவு தரும் முதலாவது
நபராக இருக்கும்படி உங்களது மாகண சட்டமன்ற
உறுப்பினைர வலியுறுத்தி ேகட்டுக்ெகாள்ளுங்கள்.

அடிப்பைடச்
சம்பளம் $15 இற்கும்
நியாயங்களுக்குமாக
ெதாடர்ந்து
ேபாராடுங்கள்.

எம்முடன் இைணவதற்கு:
WORKER என்ற வார்த்ைதைய 647-360-9487

என்ற எண்ணிற்கு ெடக்ஸ் பண்ணுங்கள்
15andfairness.org
Fight for $15 & Fairness

@FairWagesNow #15andFairness
info@15andfairness.org

ெதாைலேபசி : 647-360-9487

ேமாசமான முதலாளியிைனக்
ெகாண்டிருக்கின்றீர்களா?
உதவிக்கு கட்டண இலவச, இரகசியம்
ேபணப்படும் ெதாைலேபசி:
1-855-531-0778 இற்கு அைழயுங்கள்.

எங்களது புதிய
சட்ட உரிைமகைள
அவர்கள் பறித்ெதடுக்க
அனுமதிக்காதீர்கள்!

ஒன்றாரிேயாவின் புதிய ெதாழில் சட்டங்கள்... நீங்கள் ெதரிந்து ெகாள்ள ேவண்டியது என்ன:

எமது ேபாராட்டத்ைத
நாம இன்னமும்
நிறுத்தமுடியாது!
ஒன்ராறிேயா முழுவதிலுமுள்ள நாம் ஒன்று திரண்டு
ெசயற்பட்டதனால் 2017 ல் நாம் சிறந்த ெதாழில்
சட்டத்ைத ெவன்ெறடுக்ககூடியதாகவிருந்தது. இந்த
மாற்றங்கள் மற்றும் ஜனவரி 2019 ல் ஆரம்பிக்கும்
புதிய ேநரஅட்வடைண முறைம என்பைவ எமது
ெதாழிலாளர்களிற்கு மிகப்ெபரிய முன்ேனற்றமான
மாற்றமாகும். ஆனால் இைவயைனத்தும்
நைடமுைறப்படுத்தப்பட்டாேல உண்ைமயான
ெவற்றியாகும்.
ஒன்ராறிேயாவின் புதிய மாகான அரசு எமது
அடிப்பைடச்சம்பளம் 15 ெடாலராகும் உரிைமைய
இல்லாமல் ஆக்கவிரும்புகிறது. அத்துடன் நாம்
கடுைமயாக உைழத்து அைடந்த பல ெதாழில்
உரிைமகைள நீக்குவதற்கு பாரிய கூட்டுறவு
முதலாளிகள்; அரசாங்கத்திற்கு அழுத்தம் ெகாடுத்து
வருகின்றனர்.

நியாயமான சம்பளம்

நல்ல பாதுகாப்பு

• ஜனவரி 1,2018, இல் அடிப்பைடச் சம்பளமானது
$11.60 இலிருந்து $14 ஆகவும், ஜனவரி 1,2019
இல் $15 ஆகவும் அதிகரிக்கப்பட்டைம.
• ஒவ்ெவாரு வருடமும் ஒக்ேடாபர் 1இல்
வாழ்க்ைகச் ெசலவுச் சுட்ெடண்ணிற்கேற்ப
சம்பளத்தில் ெகாண்டு வரப்படுகின்ற
அதிகரிப்பானது விைலவாசி ஏற்றத்திலும்
ெபறப்படுகின்ற சம்பளம் அதன் ெபறுமதியிைன
இழக்காது இருக்கச் ெசய்கின்றது.
• ஏப்ரல் 1,2018 ெதாடக்கம் பகுதிேநர, அைமய மற்றும்
தற்காலிக ஏெஜன்சி ஊழியர்களுக்கு, அவர்கள்
ேவைல ெசய்கின்ற நிறுவனத்தில் பணியாற்றுகின்ற
முழுேநர ஊழியர்கள் அதாவது ேநரடியாக
ேவைலக்கமர்த்தப்பட்ட சக ஊழியர்களுக்கு
வழங்கப்படுகின்ற அேத உயர் சம்பளம்
ஒேரேவைலையெசய்யும்பட்சத்தில்
வழங்கப்படல் ேவண்டும்.

• சட்டத்தின் கீழ் உங்களுக்குள்ள அடிப்பைட
உரிைமகைள மறுக்கும் ேநாக்குடன் உங்களது
முதலாளி உங்கைள சுயாதீன ஒப்பந்தக்காரர்
என தவறாக வைகப்படுத்த இயலாது

(சீராக்கல்)

(சீராக்கல்)

சம்பளத்துடனான லீவு
• எல்லா ஊழியர்களுக்கும்,
ெதாழில்பாதுகாப்புடனான 10 நாட்கள் அவரச
ேதைவயின் நிமித்தமான லீவு.
• இதில் முதல் 2 நாட்களும் சம்பளத்துடன் கூடியன.
• ெதாழில் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள இந்த
லீவிைன ெதாழிலாளர்கள் தங்களது அவசர
ேதைவயின் நிமித்தம் ெபறும் ேபாது
ெதாழில்தருநர்கள் மருத்துவரிடமிருந்து கடிதம்
ேகட்க இயலாது.
• ஒேர ெதாழில்வழங்குனரிடம் 5 வருடங்கள்
ேவைல ெசய்த பின்னர் ேமலதிகமாக ஒரு கிழைம
சம்பளத்துடனான விடுப்பிைனப் (Vacation) ெபறமுடியும்.

ெதாழிற்சங்கமயமாக்கலுக்கான
உரிைம
• புதிய சட்டங்கள் ெதாழிலாளர்கள்
ெதாழிற்சங்கங்களில் ேசருவதைன
இலகுவாக்கியுள்ளது.
• நிறுவன உரிைம ஒப்பந்தங்கள் ைகமாறலின்
ேபாது ெதாழிலாளர்களுக்குப் ேபாதிய பாதுகாப்பு.

நியாயமான ேவைல அட்டவைண
ஜனவரி 1, 2019 ெதாடக்கம் ெதாழிலாளர்களால்
ெபறப்பட ேவண்டியைவகள்:
• அைழப்பு தயார் நிைலயில் (On-Call) இருக்குமாறு
ேகட்கப்பட்ட ெதாழிலாளர்கள் ேவைலக்கு
வருமாறு ேகட்கப்படாதவிடத்து 3
மணித்தியாலங்களுக்குரிய சம்பளம்
• 2 நாட்களுக்குக்குைறவான அறிவித்தலில்
ெதாழிலாளர் ஒருவரின் ேவைல இரத்துச்
ெசய்யப்பட்டால், 3 மணித்தியாலங்களுக்குரிய
சம்பளம்
• 4 நாட்களுக்குக்குைறவான அறிவித்தலில்
ஒரு ேவைலக்கு வருமாறு அைழக்கப்பட்டால்
எந்தெவாரு தண்டைனயுமின்றி ெதாழிலாளர்கள்
அந்த ேவைலயிைன மறுக்கலாம்

அத்துடன் இன்னும் பல
• எங்களுைடய புதிய உரிமைகள் பற்றி ேமலும்
அறிந்திட இைணயத்தளம்: 15andfairness.org
இற்கு விஜயம் ெசய்யுங்கள்.

எங்களது புதிய உரிைமகைள நிைறேவற்றுவதுடன் அதைன அமுல்படுத்துவைதயும்
உறுதிப்படுத்துவதற்கு உங்களது ேபராதரவு எமக்கு ேதைவ.

