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የደምበኞች ኣቤቱታና የመከራከር ሂደት 
 
የደምበኞች አቤቱታ የማቅረብ መብት በሞዛይክ 
 

1. በአግልግሎቱ አሰጣጥ ወይም ከሰራተኛ ጋር አለመግባባት ከተፈጠረ በመጀመርያ ከግለሰቡ ጋር ፊት 
ለፊት በመወያየት ለመፍታት መመኮር. 

2. ግለሰቡን ማነጋገር አስጊ/ጥሩ ስሜት የማይሰጥህ መስሎ ከተሰማህ ቀጥታ ሱፐርቫይዘሩን/ሃላፊውን 
ወይም ዳይረክተሩን ማነጋገር ይቻላል። 

3. እላይ በተጠቀሱ እርካታ ካላገኘህ በደብዳቤ ለበላይ ማናጀሩ ወይም ዳይረክተሩ ስለሁኔታው ማሳወቅ 
ይቻላል። 

4. ደብዳቤ ለመጻፍ ከወሰንክ በደብዳቤህ የሚከተሉት ነገሮች መካተት አለባቸው፡ 
a. የአቤቱታህ መሰረት (ለምሳሌ፤ በሞዛይክ ህግ የማትስማማ ከሆነ፡ በሰራተኛው በደል ደርሶብህ 

ከሆነ፡ ሰራተኛው አገልግሎት ከልክሎህ ከሆነ፡ በሰራተኛው ልዩነት ተፈጥሮብህ ከሆነ፡ 
ባገኘኸው አገልግሎት ካልረካህ/ደስተኛ ካልሆንክ፡ አገለግሎቱ ለማግኘት ረጅም ጊዜ ከወሰደ) 

b. ችግሩ የጀመረበት ቀን፤ 
c. ሞዛይክ ምን እንዲያደርግልህ እንደምትፈልግ፤ 
d. ሌላ አስፈላጊ የምትለው ኢንፎርሜሽን። 

5. አቤቱታህ የሞዛይክ ሰራተኛ በእንግሊዝኛ እንዲጽፍልህ እርዳታ መጠየቅ ትችላለህ። 

6. ደብዳቤው ችግሩ በተጀመረ ከአንድ ወር ባልረዘመ ጊዜ በቋንቛህ ወይም በእንግሊዝኛ ለዳይረክተሩ 
ማቅረብ ይኖርባሃል።  

7. ዳይረክተሩ ደብዳቤውን ከተቀበለ ክ 7 ቀን ባልበለጠ ጊዜ ለውይይት ይጋብዝሃል፤ ስለችግሩና 
መፍትሄውን በተመለከተ ያወያይሃል። 

8. ስብሰባው ከተደረገ ከ7 ቀን ባልበለጠ ጊዜ ዳይረክተሩ ደብዳቤ ይጽፍልሃል። ስለ ነበረው ስብሰባ 
ዝርዝር ሃሳብና እንዲሁም ሞዛይክ መውሰድ ያለበትና የሌለበትን እርምጃ ይገልጽልሃል።  

9. በድብዳቤው ካልረካህ ሃሳብ ጨምረህ ደብዳቤውን ወደ ዳይረክተሩ መልሰህ መላክ ትችላለህ። 
ደብዳቤው ከተጻፈበት ከ7 ቀን ባልበልጠ ጊዜ መመለስ አለበት። 

10. ዳይረክተሩ ደብዳቤው ባገኘው ክ7 ቀን ባለበለጠ ጊዜ ከሱ ጋር እንድትገናኝና ስብሰባ እንድታደርግ 
ይጋብዝሃል። ዳይረክተሩ ስለ ችግሩና መፍትሄ ይሆናሉ ስለሚላቸው ነገሮች ያወያይሃል። 

11. ዳይረክተሩ ሰብሰባ ከተደረገ ከ7 ቀን በልረዘመ ጊዜ እንደገና ደብዳቤ ይጽፍልሃል። ስለስብሰባው 
ጠቅላላ ሃሳብና ሞዛይክ መውሰድና መውሰድ የሌለበትን እርምጃ በደብዳቤው ይገልጽልሃል። 

12. ዳይረክተሩ በሰጠህ ሃሳብ ካልተስማማህ ሃሳብ ጨምረህ ለዋና ስራ አስፈጻሚው ደብድዳቤ መጻፍ 
ትችላለህ። ይህ ደብዳቤ ከዳይረክተሩ የተጻፈ ደብዳቤ ከደረሰህ ከ7 ቀን ባልበለጠ ጊዜ መሆን አለበት። 

13. ዋና ስራ አስፈጻሚው ደብዳቤው ባገኘው ክ7 ቀን ባልበለጠ ጊዜ ከሱ ጋር እንድትገናኝና ስብሰባ 
እንድታደርግ ይጋብዝሃል። ዋና ስራ አስፈጻሚው ስለ ችግሩና መፍትሄ ይሆናሉ ስለሚላቸው ነገሮች 
ያወያይሃል። 

 
በሚቀጥለው ግጽ ይቀጥላል . . . 
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የደምበኞች ኣቤቱታና የመከራከር ሂደት 
 
የደምበኞች አቤቱታ የማቅረብ መብት በሞዛይክ የቀጠለ 
 

14. ዋና ስራ አስፈጻሚው ሰብሰባ ከተደረገ ከ7 ቀን ባልበለጠ ደብዳቤ ይጽፍልሃል። ስለስብሰባው ጠቅላላ 
ሁኔታና ሞዛይክ መውሰድና መውሰድ የሌለበትን እርምጃ በደብዳቤው ይገልጽልሃል። 

15. ዋና ስራ አስፈጻሚው በሰጠህ ሃሳብ ካልተስማማህ ሃሳብ ጨምረህ ለዳይረክተሮች ቦርድ ፕረሲደንት 
ደብድዳቤ መጻፍ ትችላለህ። ይህ ደብዳቤ ከዋና ስራ አስፈጻሚው የተጻፈ ደብዳቤ ከደረሰህ ከ7 ቀን 
ባልበለጠ ጊዜ መሆን አለበት። 

16. የዳይረክተሮች ቦርድ ደብዳቤህን በተቀበለ በ14 ቀን ውስጥ ስለ ሁኔታው መፍትሄ ይሆናል የሚለውን 
ጠቅሶ ደብዳቤ ይጽፍልሃል፤ ይህ የሞዛይክ የምጨረሻ ውሳኔ ይሆናል። 

17. ይህ በሚሆንበት (በሂደቱ) ጊዜ ጸባይህ አስጊ መስሎ ካልታየና ሰራተኛው ለድህንነቱ ሰግቶ አልቀበልም 
ካላለ በስተቀር ሞዛይክ ማግኘት የሚገባህን አገልግሎት አያቆምም ወይም አይቀንስም።   

 
ከሞዛይክ ውጪ ደምበኞች ለመብታቸው አቤት የሚሉባቸው መስርያ ቤቶች 

 
1. እላይ እንደተጠቀሰው ደንበኞች ተከራክረው ችግራቸው ያልተፈታ መስሎ ከታያቸውና አቤት ለማለት 

ከፈለጉ በማንኛውም ጊዜ ስማቸው እታች ወደ ተጠቀሱት (ዝርዝሩ ሙሉ አይደለም)  ከሞዛይክ ውጪ 
መስርያ ቤቶች እርዳታ እንዲያገኙ አቤት ማለት ይችላሉ። 

 
a) የቢሲ ሰብአዊ መብት ተክራካሪ ድርጅት፡ 

   www.bchrcoalition.org   ተሌፎን፡  604-689-8474 
   

b) የቢሲ እምባጠባቂ ድርጅት፡ 
   www.ombudsman.bc.ca   ተሌፎን፡  1-800-567-3247 
   

c) የወጣቶችና ሕጻናት ጉዳይ ተወካይ፡ 
   www.rcybc.ca/    ተሌፎን፡  1-800-476-3933 
 

d) የቢሲ የእንፎርሜሽንና ገበና ኮምሽን፡ 
  www.oipc.bc.ca    ተሌፎን፡  250-387-5629 
   

e) የሕግ እርዳታ ሰጪ፡ 
   www.lss.bc.ca    ተሌፎን፡   604-601-6000 
        

f) ቤተር ቢዝነስ ቢሮ (የስራ ጥራት የሚመዝን)፡ 
   www.mainlandbc.bbb.org  ተሌፎን፡   604-682-2711 

 


