
ኣገዳስነቱ  
ብሕጽር ዝበለ 

ምሉእ ውዕል ስራሕ፡ ክፍሊ 
ጽሬት 2018–2020
ጽቡቕ ናይ ስራሕ ሂወት ንኹሉኹም ሰራሕተኛታት 

ተዛረብቲ ጀርመን ስውዘርላንድ

መን`ዩ Unia፧ 
Unia ልዕሊ 200 000 ኣባላትን፡ ክኢላዊ ዓቕምን ዘሎዎ፡ ካብ ስውዘርላንድ 

እቲ ዝዓበይ ማሕበር እዩ። እዚ ትካል ምሉእ ናይ ስራሕ ውዕላት ይዓምም- 

ሰራሕተኛታት ተረባሕቲ ግቡእ ደሞዝ ክኾኑ፣ ጽቡቕ ናይ ስራሕ ሂወት 

ክህልዎም ይሰርሕ፣ ተወሳኺ ማሕበራዊ ንጥፈታት‘ውን የካይድ። ብተወሳኺ 

ንሕና ንኹሎም ኣባላትና ሰፊሕ ዝኾነ ኣገልግሎ ንህብ ኢና፦ ኣብ ግዜ ናይ ሞያ 

ትምህርቲ ምኽሪ ንህብ፣ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ጸገማት ምስ ዘጋጥም ንሕግዝ፣ 

ኣብ ግዜ ሽቕለት ኣልቦነት፣ ምስ ዘስርሓኩም ትካል ንምሙጓት፣ ንማሕበራዊ 

መድሕን ዝምልከት፣ ከምኡ‘ውን ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ንውከል። Unia 

ኣብ ኩሉ ከባቢ ስውዘርላንድ ዝርከብን፡ ንጥፈታት ዘካይድን፣ ጽቡቕ ናይ 

ኣሰራርሓ ቅርጽን፣ ምዕቡል ርክባት መሻርኽትን፣ ብቑዓት ወከልትን ዘለዎ 

ትካል እዩ።

Unia Zentralsekretariat
Weltpoststrasse 20
3000 Bern 15
031 350 22 81
info@unia.ch
www.unia.ch

  ኣድራሻ ብሎክ:

Aargau-Nordwestschweiz T 0848 11 33 44, ag-nws@unia.ch

Bern T 031 385 22 22, bern@unia.ch

Berner Oberland T 033 225 30 20, thun@unia.ch

Biel-Seeland/Solothurn T 032 329 33 33, biel-solothurn@unia.ch

Fribourg T 026 347 31 31, fribourg@unia.ch

Genève T 0848 949 120, geneve@unia.ch

Neuchâtel T 0848 203 090, neuchatel@unia.ch

Ostschweiz-Graubünden T 0848 750 751,  
ostschweiz-graubuenden@unia.ch

Ticino T 091 910 50 70, ticino@unia.ch

Transjurane T 0848 421 600, transjurane@unia.ch

Vaud T 0848 606 606, vaud@unia.ch

Valais T 027 606 60 00, valais@unia.ch

Zentralschweiz T 041 249 93 00, zentralschweiz@unia.ch

Zürich-Schaffhausen T 044 296 18 18,  
zuerich-schaffhausen@unia.ch

ናይ ስራሕ ሰዓታት ብግቡእ መዝግብዎ

መዓልታዊ ናይ ስራሕ ሰዓታት፡ ብኮምፑተር ወይ ብኢድ ክምዝገብ ኣለዎ። 

እቲ ዘስርሓኩም ትካል፡ ነቲ ናይ ስራሕ ሰዓታ ብጽሑፍ ክሕዞ ግቡእ እዩ። 

  ቦታ ስራሕ ወይ ዓይነት ስራሕ

   ስራሕ ዝኣተኽምሉን ዝወዳእክምሉን ሰዓት ይምዝገብ (ናይ ጉዕዞ 

ሰዓት‘ውን ከከም ኩነታቱ)

   ዘይክፈል ዕረፍቲ 

ንስኹም ነቲ ዝተመዝገበ ናይ ስራሕ ሰዓታት ኣብ ዝኾነ ግዜ ክትርእይዎ 

መሰል ኣለኩም። እቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ሰዓታት እንተድኣ ትኽክል ኮይኑ ጥራይ 

ትፍርሙ። 

እንተድኣ እቲ ናይ ስራሕ ሰዓታትኩም ብትኽክል ዘይተመዝጊቡ፡ ነተን ዝጎደላ 

ሰዓታት መዝጊብኩም ን Unia ሓብርዎም እኹም። 
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ክፍሊት ደሞዝ ኣብ ግዜ ሕማም

ኣብ ሰሙን እንተ ወሓደ 12.5 ሰዓታት‘ ዶ ትሰርሑ፧ ከምዚ እንተ ኾይኑ 

ደሞዝ ኣብ ግዜ ሕማም፡ ውሕስነት ኣለኩም። እዚ ማለት 80% ናይታ 

መወዳእታ ወርሒ ዝተኸፈልኩማ ደሞዝ፡ ብመሰረት ማእከላይ ገምጋም 

ናይተን ዝሓለፋ 6 ወርሒ ደሞዝ ትወስዱ። ክፍሊት ደሞዝ ኣብ ግዜ 

ሕማም እንተ ዘይሓዊኹም ካብታ 3ይቲ መዓልቲ ጀሚሩ፡ ክሳብ 730 

መዓልታት ይኽፈለኩም።

ኣብ ሰሙን ካብ 12.5 ሰዓታት ንታሕቲ ትሰርሑ‘ ዶ፧ ከምዚ እንተ 

ኮይኑ፡ ኣብ መጀመርታ ናይ ስራሕ ዓመት፡ ኣብ ግዜ ሕማም ንሰለስተ 

ሰሙን ብስሩዕ ይኽፈለኩም፡ ከምኡ‘ውን ግቡእ ናይ ኣገልግሎት ዓመት 

ይውሰኸልኩም። እቲ ንውሓት ግዜ ካብ ካንቶን ናብ ካንቶን ይፈላለይ እዩ። 

ንተወሳኺ ምኽርን ሓበሬታን ንምርካብ፡ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ቤት 

ጽሕፈት Unia ተወከሱ። 

ናይ ጉዕዞ ግዜ

እንተ‘ድኣ ካብ ቦታ ስራሕ (ቤት ጽሕፈት) ናብ ቦታ ዓሚል (ትሰርሑሉ 

ቦታ) ተጓዒዝኩም፡ እቲ ናይ ጉዕዞ ግዜ፡ ከም ስራሕ ሰዓት ተቖጺሩ 

ይኽፈለኩም፡ (ናይ ጉዕዞ ግዜን፡ ናይ ጉዕዞ ትኬትን ይኽፈለኩም) ። እቲ 

ዘስርሓኩም ትካል፡ ኣብ ግዜ ናይ ደገ ስራሓት፡ ነቲ ናይ ጉዕዞ ሰዓታትን፡ 

ነቲ ናይ ጉዕዞ ክፍሊትን ኣበል ይሓስበልኩም። እዚ ካብ መበገሲ ቦታ 

ስራሕ (ቤት ጽሕፈት) ወይ ድማ ካብ ናይ ስራሕ መንበሪኹም ናብ 

ዝተመደበልኩም ናይ ስራሕ ቦታ ክኸውን ይኽእል። ናይ ጉዕዞ ግዜ ካብ 

መምበሪ ገዛ፡ ናብቲ ልሙድ ናይ ስራሕ ቦታ ኣይክፈልን እዩ። 

ምሳሕ

ኣብ መዓልቲ፡ እንተ ወሓደ 6 ሰዓታት፡ ካብቲ ልሙድ ናይ ስራሕ ቦታ ወጻኢ፡ 

ትሰርሑ‘ዶ፧ ከምኡ‘ውን ምሳሕ ኣብ ደገ ትበልዑ‘ዶ፧ ከምዚ እንተኾይኑ፡ 

እቲ ዘስርሓኩም ትካል፡ ኣብ መዓልቲ 16.00 ፍራንክ ኣበል ይኸፍለኩም ።

ናይ ስራሕ ልብሲ

መብዛሕትኡ ግዜ፡ ናይ ስራሕ ልብሲ በቶም ኣስራሕቲ ትካላት ይወሃብ። ክዳን 

ምሕጻብን ምስፋይን ድማ ነቲ ሰራሕተኛ ይምልከት። 

ህያብ ናይ ስራሕ ኣገልግሎት

ኩሎም ሰራሕተኛታት፡ ድሕሪ 10 ዓመት ናይ ስራሕ ኣገልግሎት፡ ኣብ ነፍሲ 

ወከፍ 5 ዓመት፡ ህያብ ይወሃቦም፡ እዚ ማለት ሓደ ርብዒ ናይ ሓደ ወርሒ 

ደሞዝ እዩ።. 

መጠን ክፍሊት 

እዚ ምሉእ ውዕል ስራሕ፡ ንኹሎም ሰራሕተኛታት ጽሬት ዓቕሞምን 

ክእለቶምን ከማዕብልን፡ ናቶም ናይ ስራሕ ኩነታትን፣ ደርጃ ደሞዝን 

ከመሓይሽን ይደልይ። ነዚ ንምትግባር፡ ንሕና ነቲ ናይ ሞያ ትምህርትን፣ 

ንትካላትን ግቡእ ምቑጽጻር ንምግባር ዝውዕል ብዙሕ ገንዘብ ወጻኢታት 

ንገብር። ስለዚ ነፍስ ወከፍ ዝተመጠነ ገንዘብ ይኸፍል። እዚ ማለት ካብ ነፍሲ 

ወከፍ ሰራሕተኛ ደሞዝ 0.4%፡ ከምኡ‘ውን ካብቶም ኣስራሕቲ ትካላት 0.2 

% የጠቃልል። ተመሃሮ ድማ ንወርሒ 1 ፍራንክ ይኸፍሉ። እቶም ኣባላት ናይ 

Unia ዝኾንኩም፡ ዝተወሰነ ክፋል ናባኹም ይምለሰልኩም።

ምምዝጋብ ናይ ስራሕ 
ሰዓታት
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እዚ ሓድሽ እዩ 
ኣገዳስነቱ  
ብሕጽር ዝበለ 

ሞያ ምህላው ረብሓ ኣለዎ

(PariKo) ዝብሃል ማእከላ ኮምሽን ክፍሊ ጽሬት፡ ኣብ ስዊዝ ጀርመን፡ 

ዝኾነ ሞያ ንዘይብሎም ሰራሕተኛታት፡ ብናይ ውሽጢ ዓቕሚ፡ ዕድል ሰልጠና 

ይህብ። እዚ ከባቢ 80 ክፋል ትምህርቲ ዘጠቓልል ኮይኑ፡ ብዘይ ክፍሊት ብነጻ 

ይወሃብ። እንተ‘ድኣ ነዚ ናይ ሞያ ትምህርቲ ወሲድኩሞ፡ ወሰኽ ደሞዝ መሰል 

ኣለኩም (ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሰሌዳ ርኣዩ)። ነዚ ሞያ ንምውሳድ፡ ንስኹም 

ጽቡቕ ቋንቋ ጀርመን ክትዛረቡ ኣለኩም። ኣብ ምድላው ቋንቋ ጀርመን፡ Pari-

Ko ክተሓጋገዘኩም ይኽእል እዩ። እዚ ዋግኡ 100 ፍራንክ እዩ። ከም መጠን 

ኣባላት Unia እቲ ገንዘብ ይምለሰልኩም እዩ። 

ጽሬት መካይን፡ ኣብዚ ሓድሽ ውዕል እቱው እዩ

ሓድሽ ነገር እንተሃልዩ፡ ናይ መካይን ጽሬት ኣብዚ ውዕል እቱው እዩ። ኣብዚ 

ግዜ‘ዚ ሰራሕተኛታት ናይዚ ክፍሊ፡ ሓድሽ ዝተሓተ ዝውሰድ ደሞዝን፡ ናይ 

መበል 13 ወርሒ ደሞዝን ይረኽቡ።

ተወሳኺ ክፍሊት ስራሕ ኣብ ግዜ ለይትን ሰንበትን ተመሓይሹ

ሰራሕተኛታት ጽሬት መካይንን፣ ሆስፒታልን ተወሳኺ ክፍሊት ይረኽቡ።

   ተወሳኺ ግዜ 10%ን ተወሳኺ ደሞዝ 15%፡ ኣብ ግዜ ስሩዕ ናይ ምሸት 

ስራሕ፡ ዝተሓተ ዝውሰድ ደሞዝ

   ሰራሕተኛታት ጽሬት መካይን፡ ኣብ ግዜ ባዓላትን ሰንበትን፡ 25% ወሰኽ 

ደሞዝ 

   ሓድሽ ተወሳኺ ክፍሊት 1,5% ኣብ ግዜ በዓላት ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት 

ጽሬት 

ወሰኽ ዝተሓተ ዝውሰድ ደሞዝ 

እዚ ዝተሓተ ዝውሰድ ደሞዝ፡ ኣብ ኩለን ትካላት ጨንፈር ጽሬት ወሰኽ ደሞዝ 

ተገሩ ኣሎ (ሰሌዳ «ዝተሓተ ዝውሰድ ደሞዝ» ርኤ)።

እዚ ውዕል ስራሕ ንመን ይምልከት፧

   እዚ ንኹሎም ሰራሕተኛታት፡ ካብ ተራ ክሳብ ደረጃ መራሕቲ ስራሕን፣ 

ኣካየድቲ ስራሕ፡ ኣብ ኩለን ትካላት ጨንፈር ጽሬት ዝነጥፉ፡ ካብ 5 

ሰራሕተኛታት ንላዕሊ ዝሰርሑ ይምልከት። 

   ኣብተን ትሕቲ 5 ሰራሕተኛታት ዘለወን ትካላት እዚ ናይ ደሞዝ ስርርዕ ካብ 

2012 ይጅምር።

   ነቶም ብከፊል ግዜ ዝሰርሑ‘ውን ይምልከት።

ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ትራይ ዝሰርሑ መንእሰያት ኣብዚ ውዕል እትዋት ኣይኮኑን። 

ዝተሓተ ዝውሰድ ደሞዝ ንሰዓት

ምድብ*  ካብ 2018 ካብ 2020

ሰራሕተኛ ጽሬት I 18.80 19.20

ሰራሕተኛ ጽሬት II 19.80 20.20

ፍሉይ ሰራሕተኛ ጽሬት I 20.90 21.50

ፍሉይ ሰራሕተኛ ጽሬት II 21.90 22.50

ሰራሕተኛ ጽሬት ሆስፒታል I 19.50 20.00

ሰራሕተኛ ጽሬት ሆስፒታል II 20.50 21.00

ጽሬት መካይን I 20.20 20.90

ጽሬት መካይን II 21.20 21.90

ዝተሓተ ደሞዝ EBA ዘለዎ 22.00 22.00

ዝተሓተ ደሞዝ EFZ ዘለዎ 24.75 24.75

*  ምድብ I ፡ ሰራሕተኛታት ብዘይ ሕጋዊ ናይ ሞያ ምስክር ወረቐት፡ ማእከላይ ኮምሽን ክፍሊ ጽሬት 
ምድብ II ፡ ሰራሕተኛታት ምስ ሕጋዊ ናይ ሞያ ምስክር ወረቐት፡ ማእከላይ ኮምሽን ክፍሊ ጽሬት 
EBA: Eidgenössischer Berufsattest  
EFZ: Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis

እዚ ክሳብ ሕጂ ትኽፈልዎ ዘለኹም ደሞዝ ውሑስ እዩ

እዚ ሓድሽ ናይ ደሞዝ ስርርዕ፡ ናብ ደሞዝ ምቑራጽ ወይ ምጉዳል ዘምርሕ 

ኣይኮነን። ምናልባት ኣብዚ ሓድሽ ውዕል ስራሕ ኣብቲ ምድብ ዝተሓተ 

ዝውሰድ ደሞዝ‘ዶ ኣለኹም፧ እዚ ክሳብ ሕጂ ትወስድዎ ዘለኹም ደሞዝ ናይ 

ምቕጻል መሰል ኣለኩም። 

ደሞዝ መበል 13 ወርሒ

ኩሎም ሰራሕተኛታት ክፍሊ ጽሬት ናይ መበል 13 ወርሒ፡ ደሞዝ ይወስዱ።

 

ናይ ስራሕ ግዜ

ብሓፈሽኡ እቲ ዝለዓለ ሰሙናዊ ናይ ስራሕ ሰዓታት 42 እዩ። እንተ‘ድኣ 

ልዕሊ‘ዚ ሰሪሕኩም፡ ክሳብ ዕለት 30 ሚያዝያ ናይታ ትቕጽል ዓመት 

ክትከሓሱ ኣለኩም። ወይ ድማ እቲ ዘስርሓኩም ትካል፡ 25% ንሰዓት ወሰኽ 

ብምግባር ይኸፍለኩም። 

ዕረፍቲ 

   5 ሰሙን (25 ናይ ስራሕ መዓልታት) ክሳብ 20 ዓመት ዝዕድመኦም 

   4 ሰሙን (20 ናይ ስራሕ መዓልታት) ካብ 21 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድመኦም

   5 ሰሙን (25 ናይ ስራሕ መዓልታት) ካብ 50 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድመኦም 

(እንተ‘ወሓደ 5 ዓመት ኣገልግሎት)።

በዓላት

ዕለት 1 ነሓሰ፡ ከምኡ‘ውን 8 መዓልታት ናይ ካንቶናት በዓላት ይኽፈል

ዕረፍቲ ኣደ ቆልዓ ኣብ ግዜ ሕርሲ 

ድሕሪ ሕርሲ፡ ሓንቲ ኣደ፡ 16 ሰሙን ዕረፍት ትወስድ። እታ ኣደ ኣብዚ ናይ 

ዕረፍቲ ግዜ ደሞዛ ትወስድ። እዚ ማለት 80% ናይታ መወዳእታ ዝተኸፈ 

ለታ ደሞዝ፡ ብመሰረት ማእከላይ ገምጋም ናይተን ዝሓለፋ 6 ወርሒ 

ደሞዝ ትወስድ። እንተድኣ ኣብ ግዜ ወሊድ፡ ሕጋዊ መሰል ደሞዝ ዘይብላ 

ኾይኑ፡ ብመሰረት ሕጊ እዚ ምሉእ ውዕል ስራሕ፡ ን 8 ሰሙን 80% ደሞዝ 

ትረክብ።

ክፍሊት ኣብ ግዜ ብኩራት

   ኣብ ግዜ ሞት ብዓል/ቲ ቤት፣ ኣቦ፣ ኣደ ወይ ቆልዓ፦ 3 መዓልቲ 

   ኣብ ግዜ ሞት ሓው፣ ሓፍቲ፣ ወይ ሓሞ፣ ሓማት፦ 1 መዓልቲ 

   ኣብ ግዜ ናትኩም መርዓ፦ 3 መዓልቲ

   ኣብ ግዜ ወሊድ ቆልዓ፦ 1 መዓልቲ

    ኣብ ግዜ ወትሃደራዊ ቑጽጽር፦ 1 መዓልቲ

    ኣብ ግዜ ምቕያር ገዛ፦ 1 መዓልቲ ኣብ ዓመት

   ኣብ ግዜ ምርጫ ማሕበራት፦ 1 መዓልቲ ኣብ ዓመት

   ትሕዝቶ ናይዚ ምሉእ ውዕል ስራሕ ጨንፈር ጽሬት ስዊስ ጀርመን 

ስደዱለይ።

   ተወሳኺ ሕቶታት ሰለዘለኒ፡ ብቐጥታ ርኸቡኒ ኢኹም።

   ኣነ ኣባል Unia ክኸውን ይደልይ።

   ተወሳኺ ጽሑፍ ብዛዕባ Unia ስደዱለይ። 

ስም ኣቦ 

ስም

ኣድራሻ

PLZ/ቦታ

ቴለፎን

ኢ-መይል

እዚ ሓድሽ ምሉእ ውዕል ስራሕ ክፍሊ 

ጽሬት ተግባራዊ ኮይኑ ኣሎ። እዚ 

ሓበሬታ ንዓኹም ብዛዕባ እቲ ወጺኡ 

ዘሎ ሓድሽ ዝተሓተ ዝውሰድ ደሞዝን፣ 
ከም ሰራሕተኛታት መጠን ክትፈልጥዎ 
ዘለኩም መምርሒታትን ይሕብረኩም። 

ንስኹም‘ውን ኣብ ናይ ስራሕ ሂወትኩም 
ሓደ ሓያል ዝኾነ መሻርኽቲ የድልየኩም 
እዩ። ሰለዚ ኣባል Unia ኩኑ!

ምሉእ ውዕል ስራሕ 
2018–2020
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