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ናይ ዓማዊል አቤቱታን/ጥርዓንን ክርክርን መስርሕ/ከይዲ 
 
ኣብ ሞዛይክ ናይ ዓማዊል ኣቤቱታ ናይ ምቕራብ መሰል 
 

1. በቲ ውህበት ኣገልግሎት ዕግበት እንተዘየሎ ወይ ከኣ ምስ ሰራሕተኛ ዘይምቅዳው ምስ ዝፍጠር 
ብመጀመርያ ገጽ ንግጽ ምስቲ ግለሰብ ብምዝርራብ እቲ ዘሎ ዘይምርድዳእ ንምፍታሕ ይፍተን። 

2. ምስቲ ግለሰብ ገጽ ንገጽ ንምዝርራብ ጽቡቕ ስሚዒት ዘይህበካ እንተኾይኑ ንሱፐርቫይዘር ወይ ሓላፊኡ 
ምጥራዕ ይካኣል፣ 

3. ኣብ ላዕሊ ብዝተረቑሑ ዕግበት እንተዘይ ረኸብካ ንላዕለዋይ ሃላፊ/ማናጀር ወይ ዳይረክተር ብደብዳበ 
ምግላጽ ይካኣል፣ 

4. ደብዳበ ንምጽሓፍ እንተወሲንካ ደብዳበኻ እዞም ዝሰዕቡ ጭብጥታት ዘማለኣ ክኸውን ኣለዎ። 
a. ናይ ጥርዓንካ መሰረት (ንኣብነት፣ ብናይ ሞዛይክ ሕጊ እንተዘይተሰማማዕካ፡ ብሰራሕተኛ በደል 

ብጺሑካ እንተኾይኑ፡ እቲ ሰራሕተኛ ኣግልግሎት ከሊ’ኡካ እንተኾይኑ፡ በቲ ሰራሕተኛ መድልዎ 
ተፈጺሙካ እንተኾይነ፡ ብዝረኸብካዮ ኣገልግሎት ዕግበት እንተዘይረኸብካ፡ እቲ ኣግልግሎት 
ንምርካብ ነዊሕ ጊዜ እንተወሲዱ ወዘተ) 

b. እቲ ዘይምቅዳው/ሽግር ዝጀመረሉ ዕለት፡ 
c. ሞዛይክ እንታይ ክግብረልካ ከም ትደሊ፡ 
d. ካልእ ኣድላዪ እዩ እትብሎ ሓበሬታ 

5. ጥርዓንካ ናይ ሞዛይክ ሰራሕተኛ ብቛንቛ እንግሊዝ ክጽሕፈልካ ሐገዝ ክትሓትት ትኽእል፡ 

6. ደብዳበኻ እቲ ሽግር ካብ ዝጅምር ካብ ሓደ ወርሒ ብዘይበዝሕ ብቛንቛኻ ወይ ከኣ ብቛንቛ እንግሊዝ 
ነቲ ዳይረክተር ከተቕርብ ትኽእል፡ 

7. እቲ ዳይረክተር እቲ ደብዳበ ምስ ተቐበለ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልቲ ንዝርርብ ይዕድመካ፣ ብዛዕባ እቲ 
ዘይምቅዳውን መፍትሒኡን የዘራርበካ፡ 

8. እቲ ኣኼባ ምስ ተገብረ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልቲ እቲ ዳይረክተር ደብዳበ ይጽሕፈልካ። ብዛዕባ እቲ 
ኣብቲ ኣኼባ ዝነበረ ዝርዝር ናይ ሓሳብ ምይይጥን ሞዛይክ ክገብሮምን ከይግብሮምን ዝኽእል 
እርምጃታት ይገልጸልካ። 

9. በቲ ደብዳበ እንተዘይዓገብካ ሓሳብ ወሲኽካ እቲ ደብዳበ መሊስካ ናብቲ ዳይረክተር ክትልእኽ 
ትኽእል፡ እቲ መልሲ እቲ ደብዳበ ካብ ዝረኸብካዮ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልቲ ክኸውን ኣለዎ። 

10. እቲ ዳይረክተር ደብዳበኻ ምስ ረኸቦ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልቲ ገጽ ንገጽ ምስኡ ንኽትዘራረብ ንኣኼባ 
ይዕድመካ፡ ነቲ ዘይምቅዳው መፍትሒ ክኾኑ ስለዝኽእሉ ጉዳያት የዘራርበካ። 

11. እቲ ዳይረክተር ድሕሪ እቲ ኣኼባ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልቲ እንደገና ደብዳበ ይጽሕፈልካ፡ ብዛዕባ እቲ 
ዝነበረ ዝርዝር ምይይጥን ክውሰድ ዝከኣል እርምጃን ይገልጸልካ። 

12. እቲ ዳይረክተር ብዝሃበካ ሓሳብ እንትዘይዓገብካ ሓሳብ ወሲኽካ ናብ ላዕለዋይ ስራሕ ኣፈጻሚ ደብዳበ 
ክትጽሕፍ ትኽእል፡ እዚ ደብዳበ እዚ ክጸሓፍ ዝግበኦ ካብቲ ዳይረክተር ደብዳበ ካብ ዝረኸብካሉ ኣብ 
ውሽጢ 7 መዓልቲ ክኸውን ኣለዎ። 

ናብ ዝስዕብ ገጽ ይቕጽል . . . 
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ናይ ዓማዊል አቤቱታን/ጥርዓንን ክርክርን መስርሕ/ከይዲ 
 
ኣብ ሞዛይክ ናይ ዓማዊል ኣቤቱታ ናይ ምቕራብ መሰል ዝቐጸለ 
 
13. እቲ ላዕለዋይ ስራሕ ኣፈጻሚ ደብዳበኻ ምስ ረኸበ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልቲ ምስኡ ንኽትዛራረብ 

ይዕድመካ። እቲ ላዕለዋይ ስራሕ ኣፈጻሚ ብዛዕባ እ’ቲ ዘይምቅዳውን መፍትሒ’ኡን የዘራርበካ። 

14. እቲ ላዕለዋይ ስራሕ ኣፈጻሚ ድሕሪ እቲ ኣኼባ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልቲ ደብዳበ ይጽሕፈልካ። ብዛዕባ 
እቲ ኣኼባ ጠቕላላ ሓሳብን ሞዛይክ ክወስዶን ከይወስዶን ዝኽእል እርምጃታት በደብዳበ ይሕብረካ። 

15. እቲ ላዕለዋይ ስራሕ ኣፈጻሚ ብዝሃበካ መልሲ እንተዘይዓገብካ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልቲ ሓሳብ 
ብምውሳኽ ናብቲ ናይ ዳይረክተራት ቦርድ ፕረሲደንት ደብዳበ ክትጽሕፍ ትኽእል። 

16. እቲ ናይ ዳይረክተራት ቦርድ ደብዳበኻ ምስ ረኸበ ኣብ ውሽጢ 14 መዓልቲ ነቲ ዘይምቅዳው መፍትሒ 
ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብሎም ነጥብታት ጠቒሱ ደብዳበ ይጽሕፈልካ። እዚ ከኣ ናይ ሞዛይክ 
ናመጨረስታ ውሳነ ይኸውን።   

17. ኣብዚ መስርሕ እዚ ምናልባት ጠባይካ ዘስግእ መሲሉ እቲ ሰራሕተኛ ንድሕንነቱ ብምፍራሕ ኣይቅበልን 
እንተዘይሉ ሞዛይክ ካብቲ ክትረኽቦ ዝግበኣካ ኣገልግሎታት ጠጠው ኣየብለካን ወይ ከኣ ኣየጉድለልካን።   

ካብ ሞዛይክ ወጻኢ ዓማዊል ንመሰሎም ኣቤት ዝብሉሎም ወይ ዝጠርዑሎም ቤት ጽሕፈታት 
 
1. ኣብ ላዕሊ ከምዝተጠቐሰ ዓማዊል ተኸራኺሮም እቲ ሽግሮም ዝተፈትሐ መሲሉ እንተዘይ ተራኢዩዎም 

እሞ ከኣ ጥርዓን ከቕርቡ ምስ ዝደልዩ፣ ኣብዝኾነ ግዜ ናብዞም ኣብ ታሕቲ ኣሽማቶም ዝተጠቐሱ ቤት 
ጽሕፈታት (ዝርዝሮም ሙሉእ ኣይኮነን) ብምኻድ ኣቤት ክብሉ ይኽእሉ እዮም። 

 
a) ናይ ቢሲ ሰብኣዊ መሰርል ትኸራኻሪ፡ 

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

b) ናይ ቢሲ ንብዓት ሓባሲ፡ 
   www.ombudsman.bc.ca   ተሌፎን፡  1-800-567-3247 
   

c) ናይ መናእሰይን ሕጻናትን ጉዳይ ተወካሊ፡ 
   www.rcybc.ca/    ተሌፎን፡  1-800-476-3933 
 

d) ናይ ቢሲ ናይ ሐበሬታን ገበናን ኮምሽን፡ 
  www.oipc.bc.ca    ተሌፎን፡  250-387-5629 
   

e) ናይ ሕጊ ምትሕግጋዝ፡ 
   www.lss.bc.ca    ተሌፎን፡   604-601-6000 
        

f) ቤተር ቢዝነስ ቢሮ (ናይ ስራሕ ጽፈት መመዝኒ ጽ/ቤት)፡ 
   www.mainlandbc.bbb.org  ተሌፎን፡   604-682-2711 


