መሰል ሰራሕተኛታት ሓተቲ ዑቕባ ኣብ ኡዋን ሕማም ኮሮና
ኣብ ቦታ ስርሐይ ብሰንኪ ሕማም ኮሮና ብዘይ ዝኾነ ክፍሊት ካብ ስርሐይ ንዕረፍቲ ክወጽእ ከም ዘለኒ ተነጊሩኒ። እንታይ'ዩ ግቡአይ?
ብሰንኪ ሕማም ኮሮና ብዙሓት ትካላታ ንዘይተወሰነ ግዜ ካብ ስርሐን ተጠው ኢለን፡ካብ ዝተፈላለዩ ሰራሕተኛታት ድማ ካብ
ኣስራሕቶም ብዘይ ዝኾነ ክፍሊት ንዕረፍቲ ክወጹ ከም ዘለዎም ከም ዝተነግሩ፡ ተሓቢርና ኣለና።ንደቂ ዜጋ ማለት ንናይ እስራኤል ዜጋ
ዘለዎ ግን ብሚንስትሪ ሰብኣዊ ድሕነት ብ(ቢቱዋኽ ሉሚ) ዝፍለጥ ብዘይካ ናይ ዓመታዊ ዕረፍቶም ከም ዝኽፈሉ ቴገሩ
ኣሎ።ስደተኛታት ግን ኣብዚ ኣይምልከቶምን፡በዚ ምኽንያት፡ድማ ብዘይ ክፍሊት ካብ ስራሕ ንዘይ ተወሰነ ግዜ ጠጠው ምባል ኬቢድ
ይገብሮ።
ቀዳማይ" እቲ ናይ ዓመታዊ ዕረፍትኹም ዘይወሰድኩሞ ምስ ዝህሉ፡ ንሕጂ እዋን መታን ክኾነኩም፡ንክትወሃብዎ ክትሓቱ ትኽእሉ
ኢኹም።
እንድሕር ደኣ ዘይብልኩም ግን ክትክፈሉ ኣይትኽእሉን'ኢኹም። እንድሕር ደኣ በዚ ምኽንያት ብዘይ ዝኾነ ክፍሊት ካብ ስራሕ
ክተውጹ ማለት (ከተዕርፉ) ተጌሩ ግን፡ ሓዲኡ ክትዉስኑ ግዴታዩ፡ ክሳብ ናብ ቆዋሚ ስራሕኩም ትምለሱ ግዝያዊ ስራሕ ምድላይ፡።
ብኸምዚ ኣማራጺታት፡ ነቲ ናይ ስራሕ ቦታኹምን ናይ ቀጻሊ መሰላትኩም፡ ዉሑስ ክትገብርዎ ይከኣል።
ከም ካልኣይ ኣማራጺ"ነዚ ንዘይ ተፈልጠ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ብዘይ ዝኾነ ክፍሊት ክትወጹ ምስ ዝንገረኩም፡ዘይክትቅበሉዎ፡ ዉን
ትኽእሉ' ኢኹም። ማለት ናይ መሰናበቲ ሕጋዊ ሑቶ ብምቕራብ፡ስለዚ ኣብክንዲ ስራሕኩም ወዲእኩም፡ ገዲፍኩሞ ትኸዱ፡ ሕጋዊ
ክፍሊትኩም ከም መተባብዒ ሰራሕተማ ማለት (ሃቭረኣ) ናይ ዕረፍትን ናይ ድሕንት ሰራሕተኛን ሕጋዊ ክፍሊትና ክንሓትትን
ክንቅበልን ይሕግዘና።
እዚ ምስንባት እዚ ብሕጋዊ ወረቐት ዝተሰነየ ሓበሬታ ስንብት ኮይኑ ንኣስራሒኹም ብመልክዕ ጽሑፍ ወይ ዉን ዝርርብ ክትግበር
ከም ዘለዎ ርዱእ ዩ።
ባዕለይ እንድሕር ገዲፈዮ" ሕጋዊ ክፍሊተይ" መሰናበቲ ሰራሕተኛ ማለት ትሕጋግ ክወሃበኒ ይከኣል ድዩ"?
እቲ መልሲ እወ'ዩ! ግን ከተስተውዕለሉ ዘለካ ኣገዳሲ ሓቂ ኣሎ፡ ትሕጋግኩም" ኣብ ሕሳብ ዉህለላ (ብወገን ናይ ኣስራሒና 16%
ዘቐመጦ)ዩ ስለዚ እንድሕር ኣብቲ ዝሰራሕክምሉ እዋን እዚ ዉህለላ ወይ (ፒክዶኖት) ዝበሃል ዝቑረጸኩም' ኔሩ፡ ትሕጋግ ኣብ ኢድኩም
ኣይወሃበኩምን'ዩ።
እንድሕር ደኣ ቅድሚ እዚ ሕጊ ምእታዉ ኣብኡ ትሰርሑ ኔርኩም ግን ብቲ ዝሰራሕኩሞ እዋን(ግዜ) መሰረት ትሕጋግኩም ከም
እትቕበሉ ከነረድእ ንፈቱ።
እንታይ ክንገብር እሕሸና? እንታይ ተማኽሩና" ክንገድፎ ዶ ክንቅጽል?
እዚ ሕጂ ዝዕጾ ዘሎ ትካላት ኣብ ዝመጽእ ቀረባ እዋን ወላ ዉን ንእስራኤላዉትልያን ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ሕጂ ኮና ተመሊሱ
ስርሑ ክቕጽል ድዩ ወላስ ብክሳራታት ናይዚ ኣገጣሚ ክዕጾ ዩ ክንፈልጦ፡ዘይንኽእል ኣገጣሚታት ክህሉ ስለ ዝኽእል ድልዋት ንኹን
ንሕና ነማኽሮ ሓሳብ እንተሎ" ምስ ኣስራሕትኹም ምልዛብ ከድሊ ዩ ብዛዕባ ድሕሪ ዝእዋን ዘሎ ናብ ስራሕኩም ናይ ምምላስ
ተኽእሎ፡ መኣስን፡ እንድሓር ደኣ ኣብ ሓደ ስራሕ ንዝተወሰነ ስራሕ ሰሪሕኩም፡እቲ ዝሓሸ ኣማራጺ ብዛዕባ ምምላስኩምን ግቡእ
ሕጋዊ ክፍሊትኩምን ስራሕኩምን ዉሑስ ምግባር ምዝርራብ ከድሊ ዩ።
(ብዘይ ናይ ክፍሊት ንዕረፍቲ ክትውጹ ምስ እትግደዱ)፡ ምስ ምስጓግ ምምስሳል ስለ ዘለዎ፡ሕጊ ሓዲሽ ስራሕ ክትደልዩን ክትሰርሑን
ከም ዝፍቀደልኩም ወሲኽና ነረድእ።

