
  یک سال                                                       

2حام                                                      

                            قدم بعدی را برداریم                        

                      . بھ سختی کار کردید2سالی کھ گذشت در وینزن حام             

                             !عالی. چقدر در ساخت و ساز انجا ماثر بودید

                        .بھ طبع در این زمان شرایط خوب و بد را تجربھ کرده اید

                      شاید ھم شنیده باشید کھ ھمکاران زن و مرد شما بیشتر و بیشتر

 .از تمامی بخشھای امازون خود را با سندیکای کارگری (وردی) ھمراه می کنند

                                                  .ما می خوایم از شما در اینده جھت بھتر کردن شرایط کاری در امازون دعوت بھ ھمکاری کنیم

 ھمراه و ھمگام ھم جھت بیان خواستھای قانونی کارگران در امازون

                                ! قدم اول. شرکت در انتخایات شورای کارگران

                  . می توانید در انتخایات شورای کارگری شرکت کنید2018 مای 29در 

                 .این خیلی خوب ھست کھ کارفرمای شما انتخابات را پشتیبانی می کند

                     مھمتر اما این ھست اگر تو نیز در این انتخایات شرکت کنی

چرا کھ ھر چھ تعداد رای دھندگان یبشتر باشد وزن و قدرت اجرای شورا بھ ھمین روال جھت ثبت و اجرای خواستھ ھای کارگران در اینده بیشتر
                       .خواھد بود

!شورای کارگری دارای امکانات و توانایھای بسیاریست کھ می تواند بھ ارزو و خواستھ ھای تو جامھ عمل بپوشاند.ازاین امکان استفاده کن       

 

!  (وردی)سندیکای کارگریقدم دوم.  ثبت نام در

 .با تمام نفوذ و قدرت عمل شورای کارگری بخش مشاوره و ھمرای کارگران درامور قضایی در حیطھ ای قدرت سندیکای کارگران ھست

بدین ترتیب کھ سندیکا می تواند قراردادھای کاری برپایھ ای حقوق تعریف شده ببند و حتی قرارداد جھت افزایش حقوق بستھ و قانونی بھ اجرا 
.بگذارد

. سالیست کھ در حال مبارزه با امازون ھستیم5برای این مھم 

.سازمادھی کن و ھمراه و ھمگام سندیکای کارگری (وردی) شو   

www.mitgliedwerden.verdi.de

و فراموش نکن کھ ھمواره خودت را مطلع نگاه داری

یک ھامی و پشتیبان نیازھای کارگران نیازمند شور زیاد و حامیان بسیار است

.بدین صورت کھ اطالعات مھم را با ھم ردوبدل میکنند و ھمدیگر را مطلع

 شماره ای مبایل یا امیل ادرس خودت را برای من بفرست

SMS/ WhatsApp an 0151 142 70 509

لطفا بھ من خبر بده

E-Mail an newsle�er@we-are-all-stars.de

لطفا بھ من خبر بده
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