
ክቡር/ ክብርቲ ኣባል WFSE- 

ኣብ መኣዲ ጠረጴዛ ምስ ኣስራሒኻ/ኺ መን'ዩ ዝውክለካ/ኪ? እትውስነሉ እዋን ሕጂ ኢዩ። 

ሓያል ጎኒ ማሕበርና ሓድነትና ኢዩ ፣ እቲ ዘለና ብርታዐን ጽልዋን ንሓይሊ ኣባላት WFSEብምጽንባር ንስራሕናን 
ስድራናን ኮሚኒትናን ምስ እንካላከል ኢዩ። 

እቲ ምውጋይ ማለት እዚታት’ዩ ዘጣምር ። 

ኣብ መኣዲ ጠረጴዛ ምስ ኣስራሕትናን መሰልናን ዕለታዊ ሂወትናን ከም ቁጽራት ሰራሕተኛታት ኩልና እንሙርከስሉ 
ዝማጎተልና እቲ ብርትዐ ናይ ጥሙር ሓይሊታትና ኢዩ። 

ሕጂ ሓደ ወሳኒ ለውጢ ንምትእትታው ምስ ኣስራሕቲ ንምዝታይን ናይ 2023-2025 ጥርኑፍ ናይ ምውጋይ 
ውዑልና ንምሕድሰ ምቅርራባት ንገብር ኣሎና። 

______________________________________________________________ 

እንታይ'ዩ ተኣፋፊ ዘሎ? 
• ክንደይ ዝኣክክ ገንዘብ'ዩ ኣብ ጁባና ኽኣቱ?
• ናይ ጥዕና መድሕን ክንደይ ኢና ከነውጽእ?
• ክንደይ ናይ ዕረፍቲ ማዓልታት'ዩ ክህልወና?
• ከምኡ'ውን ካልእ ተመሳሳሊ።

ናይ ማሕበርና ዉዕል ህያው ሰነድ ኢዩ። ሓያልን ኣርባሒን ንክኸውን ኣብ 'ዚ ናይ መስርሕ እዋን ምስ ኣስራሕቲ 
ዝራኸቡ ሓያላት ኣባላት እትውንን ጉጅለ ተዋገይቲ የድልዩና። 
እዞም ብጾት እምብኣር ተዋገይቲ ጉጅለኹም ኢዮም-- ንዕኦም ንምምራጽ እዋኑ ሕጂ ኢዩ። 

ምስ ተዋጋይት ጉጅለ ምዃን ማለት ዓቢ ሓላፍነት'ዩ። ኣብ ምኣዲ ጠረጴዛ ወንበር ንክህልወና ብዙሕ ኢና 
ተቓሊስና፣ ኣገዳስነት ክኣ ኣለዎ። ነዚ መስርሕ እትታኣማመንሎም መሳርሕቲኹምን ኣባላት ማሕበርኩምን 
ክትመርጹ ንደየኩም ኣለና። እዚኣ ኣጋጣማ ኣብዛ ጉጅለኹም መን ይውክለኩም እትውስንሉ ኢያ ። 

_______________________________________________________________ 

እዚ ኣገዳሲ ውሳኔ ኢዩ። 
 እቶም ኣብ ተዋገይቲ ጉጅለ ዝውኩሉና ብጾት ንኣሽሓት ኣባላት WFSE ዝጸሉ ተኣፋፊ ሓላፍነታት ኣሎዎም ፣ 
ነዚኦም የጠቓልል: 

• ንኣስራሒ ዝቐርብ ፈላሚ ናይ ዘተ ቀጥዒ ምምዕባል።
• ምስ ኣስራሒ ምምይያጥ።
• መወዳእታ ናይ ውዕል ቛንቛ ምቕባልን፣ ን ኣባላት ማሕበርካ ንዝቀረቡ ውዕላት ናይ ምቕባሉ ወይ ምንጻጉ ኣብ
ዝህልዎም እምነቶ ምኽርታት ምልጋስ።



 
 
ጉጅለ ተዛተይቲ ኣብ ኩሎም ዛዕባታት/ ጉዳያት ብምቕያር፣ ብምምሕያሽ፣ ብምልዋጥን፣ ወይ ብምስምማዕን፣ ብሉጻት 
ናይ ውዕላት ተኽእሎታት ኣብንዳይን፣ መፈተኒ ስምምዓት ምትግባርን፣ ወይውን እታ ጉጅለ ኣብ ዝተንጠልጠለ ኩነት 
ምእታዋ ክትእውጅ ክትውሰን ትኽእል። 
ናይ ብሓቂ ኣብ ጠረጴዛ ወከልቱኹም ኢዮም።  

 
ኣብ ተዛተይቲ ጉጅለ ምግልጋል እንታይ ይመስል? 

ኣባላት ተዛታይት ጉጅለ: 

• ተሓታትነት ብዛዕባ ዕቱባት መስርሕ ንኣባላት ሓበሬታ ኣብ ምትሕልላፍን ከምኡ'ውን ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ጸብጻብ 
ምቅራብን። 

• ናይ መራኸቢ ሓበረትኦም ምስ ዝውክሉዎም ኣባላት ክለዋወጡ ቁርባት ክኾኑ ይግባእ። 

• ኣብዚ ናይ መስርሕ እዋን ምስ ወከልቲ WFSE ብምትሕብባር ቆጸራ ናይ ኣኼባታት ምውሳን። 

• ንኹሎም ብወግዓዊት ጉጅለኦም ዝጸደቑ ሕግታት ናይ ቀጥዒ ክምእዘዙ ይግባእ። 

 
ኣባል ተዛታይት ጉጅለ ምዃን ማለት ንብዙሕ ኣዋርሕ ብዙሕ ግዜ ምውፋይ ማለት'ዩ ፣ ሓድሓደ ግዜ ምምሳይ 
ንምዝታይ፣ ሓቤረታ ምእካብን ምትሕልላፍን፣ ከምኡውን ናይ ማሕበር ሓይሊ ምውዳብን። 

ኣባላት ጉጅለ ኣድላዪ መገሻታት'ውን ከም ኣድላይነቱ ከግደዱ ይኽእሉ። መገሻ እንተ ኣጋጢሙ WFSE ናይ ኣባላት 
ወጻኢታት ብውሳኔ ናይ መገሻ ቀጥዕታት የፈጽሙን ወጻኢታት ይሽፍኑን ። 

 
ኣባላት ተዛታይት ጉጅለ ብቀጥዒ ናይ WFSE ውሳነ ናይ ዝባኸነ ግዜ ክውሰነሎም ይኽእል። 

 
መን ክሳተፍ ይኽእል? 

 
ከም ትርእይዎ ውዕላት ምውጋይ ንከም ምንጪታት ደሞዝን፣ ረብሓታትን ከምኡ'ውን መሰልናን እቲ ወሳኒ ኣካል ናይ 

ማሕበር ኣባል ምዃን'ዩ ። በዚ ምኽንያት ክኣ'ዩ ንምስታፍ ምሉእ ኣባልነት ናይ WFSE ክትከውን ዘድልየኩም። 

 
ምሉእ ኣባልነት ናይ WFSE ኣይኮንካን? ሕጂ ተመዝገብካ ንጉጅለኻ ክትረቑሕን ምሉእ ተሳታፊ ናይ'ቲ መስርሕ 
ንክትከውን። 

 
ንዝያዳ ሓበሬታ በጃኻ/ኺ ን መርበብ WFSE ኣብ'ዚ ጠውቕ:- wfse.org/contracts 

ሕቶ እንተልዩካ/ኪ በጃኻ/ኺ ን WFSEናይ ልዝብ ክፍሊ በዛ ትስዕብ ቑጽሪ ስልኪ ደውል/ሊ 1-800-562-6002 

 
ብ ምትሕብባር፣ 

_____________________________         ______________________________ 
Mike Yestramski                                         Leanne Kunze 
WFSE/AFCME Council 28 President         WFSE/AFCME Council 28 Executive 
Director 
 
Enclosures 
 
 
 
cc: WFSE Council 28 Staff 
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