
 

 يا، ستاسو سالمتيستاسو روغت
    دد کار－رانو لپاره الر＊و

 

  Health ،and ،Safety ،Executive ،(HSE)ا او سالمت９ د اداری        يا د روغت   يدغه خبرت 
سره په －６ه      Trade Union Congress (TUC)  ووالی د ！ولنی      يخوا چی د تجارتی       ل

 .８یيهمکاری کوی وړاندی ک

 

وه حکومتی اداره ده چی د کار－رانو د روغتيا د                يا او سالمت９ اداره        يروغت (HSE)د  
ق په واسطه   يائي چارو او سالمت９ د قانون د تطب        يساتلو، سالمت９ او رفاه لپاره د روغت       

 .کار کوی، کار－رانو ته مشوری ورکوی او مالت７ ئي کوي

 

(TUC)     ند－ی يو نما ياتو تجارتی اتحاد   يخه د ز   ＇    )ياوواو(ووالی ！ولنه له         يد تجارتی
 .ي لرييليونو ＇خه زيات غ７ م (6.5)چی له کوی 

 لپاره د فعٌاليتونو الر＊وونه        ي او 請افوال   يدغه اداره په کار کی د معيارونو د ＊ه وال               
 .يکو
 

ا يمؤقتی     ،ا ل８ وخت لپاره   يد بشپ７ وخت لپاره     (است  يو استخدام شوی کار－ر     يکه تاسو   
دی، د کار له مالک ＇خه        ح کوی چی ستاسو حقوق ＇ه          يغه خبرتيا درته تشر      د   .)میيدا

 او کوم ＄ای ته د مرستی لپاره         يتونه ＇ه د  يتاسو ＇ه غو＊تنی کوالی ش９، ستاسو مسؤل       
 .مراجعه کولی ش９

 

 په ياست، د تجربی لپاره کار کوۍ او د کار د زده ک７يو ＄وان کار－ر  يهمدارن／ه که تاسو    
ر دننه کار－ر     ا د کو    ياست او     ياست، －ر＄نده کار－ر       يه کار－ر     يرياست، خ  يدوران کی     

 :ق وړ دیياست، پر تاسو  هم دغه مادی د تطبي

 

 ستخدام کونکی اداره،     ا   ،استيجنس９ کار－ر    يکه تاسو مؤقتی، روزمزد، او يا د ا             

ا اجاره کوونکی چی تاسو ورته کار کوۍ، قانونی               يکه دار    ي！   ،جنسی، د ډلی مشر     يا



ول يل تاسو ته په نظر کی ن، هغه حقوق چی په الندی ډوي خپل ＄ان ډاډه ک７یفه لري چيوظ
 . الس ته راوړۍي،شو

  

    ::::تاسو حق لرۍ چی

 

رته چی روغتيا او سالمت９ ته متوجه ！ول خطرونه يپه داسی ＄ای کی کار وک７ۍ چ •
 .ي ويپه سمه تو－ه کن＂رول شو

په داسی ＄ای کی کار تم ک７ۍ او هغه ＄ای پري８دۍ چی که تاسو فکر کوۍ په خطر            •
 .کی ياست

ا４ی چارو او سالمت９ په اړوندو مسئلو او مشکالتو            يوغتخپل د کار مالک د ر        •
 .خبر ک７ۍ

ا محلی واکمنانو سره رابطه ونيس９ که          ي     (HSE)د روغتيا او سالمت９ د اداری        •
د خپل ＄ان په مشکل       يتاسی د روغتيا او سالمت９ مسائل ال تر اوسه لرۍ او با                

 .کی وانه چوۍ

 .مت９ نماينده و اوس９وی تجارتی اتحاديي سره اړيکي ونيس９ او د سالي •
  اينن，  ياست د هغه وخت اجوره واخل９ چی د ！ر             يکه تاسو د سالمت９ نماينده          •

 .استيخصت رزده ک７ی لپاره د کار ＇خه 

 )－هن＂و(ح وک７ۍ که تاسو له شپ８و ساعتو يمن＂ه تفر (20)د آرام لپاره ل８ تر ل８ه شل  •

ودی د با معاشه     ات کار کوۍ، که د کار موده مو اوږده شوی وی او د کلن９ م                   يز
 .استيان کی يرخصت９ په جر

 

    ::::ديتاسو با
 

ا ＇ه نه کول پری      يد خپل ＄ان او د هغو خلکو چی ستاسو ＇ه کول او                   •
 .ا او سالمت９ ته پاملرنه وک７ۍيروغت  ،زه کویياغ

ا او سالمت９ په اړه همکاری وک７ۍ، او کوم هغه             يد نورو سره د روغت      •
ت لپاره تهيه شوی،     يريا، سالمت９ او خ    ي چی ستاسو د روغت      ＇يزونه

 .غلط او بی ＄ايه استعمال نک７ۍ



    ::::د تاسو ته ووائييو د کار مالک باسستا

 

د هغه خطر په باره کی چی ستاسو 請حت او سالمت９ ته د اوسنی کار                  •
 .８یيدا کيت ＇خه پيا راتلونکی فعٌالي

زونو او بدلون په باره کی چی کيدای شی تاسو ته 請دمه                      يد هغه ＇    •
 .زه وک７یيو پر請حت او سالمت９ اغا ستاسيورسوی او 

 .فه او کار په سالمه او مطمئنه تو－ه اجراء ک７ۍيچی ＇ن／ه خپله وظ •

ول ير ن يچی ستاسو د روغتيا او سالمت９ د محافظت لپاره ＇ه تداب                   •
 .شوی دی

 .ستالی ش９يو مرستو عالج ＇رن／ه اخيد لوم７ن •

 د وک７ۍ؟ي＋و په وخت کی ＇ه بايد نا＇اپه پ •

 

    ::::ه ک７یيان تهينی شيا تو－ه النديد تاسو ته په وړستاسو د کار مالک باي

 

 نن，يد کار د بی خطره او مصئون سر ته رسولو لپاره ＊وونه او ！ر •

ن         لکه اغوست  (تاسو ته د کار په جريان کی د ضرورت په 請ورت کی محافظت                            •
 .)، بو！ونه د ستر－و او غوږونو محافظ، دستکشی، ماسکونه او داسی نور"لباس

 .رته د کار له امله د ناروغتيا خطر موجود ویينه کول که چيمعاد روغتيا  •

 .ل کوۍيا کار نوی پينات که د شپی کار کوۍ او يد روغتيا عادی معا •

    

که تاسی په مکمله تو－ه د ＄ان لپاره کار کوۍ او د کار بل مالک و نه لرۍ تاسو                          ::::نوټ(
ی وسائلو، د روغتيائي    ايی زده ک７و، محافظت   يپخپله د لوم７ن９ مرستو د عالج، د روغت        

 ).ت په غاړه لرۍيناتو او د کار د وخت د تعين او ترتيب مسئوليمعا

  

  

  

  

  

 



    ::::نی معلومات برابر ک７یيد تاسو ته النديستاسو د کار مالک با

 

د پری پوه ش９، دا به تاسو ته په                 يچی تاسو با     -د روغتيا او سالمت９ قانون         •
 . سره مرسته کولی شیمشرحه تو－ه هغه خلک در په －وته ک７ی چی تاسو

 س９ رسالهيا او سالمت９ د پاليد هغوی د روغت •

تصديق اوسنی او تازه نقل چی            د       )تقريبی بيمی  (د کار د مالک د امکاناتو              •
 .يستاسو د کار په ＄ای کی په ＊کاره ډول د ليدلو وړ و

 

که تاسو د روغتيا او سالمت９ په اړوند د کوم مشکل او النجی سره مخ شوۍ کوالی                       
    :::: چیش９

 

د مشوری او يا شکايت         (545500 08701)فون  يليد معلوماتو په ！      (HSE)د   •
 .ليفون وک７ۍيلپاره ！

فون يل ！ي (08706004882)      دلو لپاره په  ي خپلو حقوقو د پوه     د ه  ت    (TCU)ا  ياو   •
 .وک７ۍ

 (08701545500)ژبه خبری وک７ۍ نو لطفا      خپله  چا سره ستاسو په     له  که غواړۍ    •

 .است چی په کومه ژبه خبری کول غواړۍياو اپر！ر ته ووافون وک７ۍ يليته ！

ا او سالمت９ د مشکل له امله کار له السه ورک７ی وی او بيکاره               يکه تاسو د روغت    •
ت يو عدالت ته شکا      يشوی ياست تاسو ددی حق لرۍ چی د کار او استخدام                       

 )دفتر(ورو  يانو دمشوری ب   يا د ＊ار   يپه دی اړه خپلی تجارتی اتٌحاديي            .وک７ۍ

(Local Citizen Advice Bureau)  ستلو لپاره مراجعه وک７یيته د مشوری اخ. 

 

 

 

 

 

 

 


