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ෙ�වකෙය� ෙලස ඔබෙ� අ��ය වැදග�ය! කතා ��මට, ප්ර�නය�
ෙහ� ෙබදාගැ�මට
ෙහ�ද අදහස� ඔබට ��ය හැ�ය. න�� ඔබ ඒ
working
conditions
ගැන කලමණාකා��වය දැ�ව�කර�ෙ� ෙකෙ�ද? එය කළ හැ�
noitadom
mක්රමය�
occa න�seඒකාබ�ධ
lur ක��වකට ස�බ�ධ �ෙම�.
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ඒකාබ�ධ ක��ව� ය� �ම�ද?

gniniart

කටා�� ක�ක� ��යට අ�ව ෙ�වකය� 30කට වඩා
ඇ� සමාග�වලට ඒකාබ�ධ ක��ව� ප�කළ හැ�ය.
ඒකාබ�ධ ක��වට ඔෙ� සමාගෙම� ෙ�වකය� සහ
කලමණාකාර සාමා�කය� සමාන සං�යාව�� බඳවා
ගැෙ�.
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ඒකාබ�ධ ක��ව� ��� මට උද� කළ හැ�ෙ� ෙකෙ�ද?
ඔබට ප්ර�නය� ෙහ� ෙය�ජනාව� ඇ�න�, ඒ ගැන කලමනාකා��වය සමඟ
සාක�ඡා ��මට ඒකාබ�ධ ක��වක ෙ�වක �ෙය��තය�ට හැ�ෙ�.

ඔ�� හ�ව�ෙ� ෙක�පමණ කාලයකට වර�ද?
ඒකාබ�ධ ක��, වැඩෙප�ෙ� වැදග� ක�� සාක�ඡා ��ම සඳහා අවම
වශෙය� මසකට වර�ව� ��ෙ�.

ෙ�වකය�ව �ෙය�ජනය කර�ෙ� ක�ද?

ඒකාබ�ධ ක��වලට වසර ෙදක� සඳහා
ෙ�වකය� ��� ඔ��ෙ� �ෙය��තය� ෙත�රාග� ලැෙ�. ඔ�� ���
තම සෙහ�දර ෙ�වකය�ෙ� ගැට�වලට සව� � ඒවා සාක�ඡා කර�
ලැෙ�. ඒකාබ�ධ ක��වල� ග� �රණ ෙම��� ��� ෙ�වක ��සට
දැ�� ෙද� ලැෙ�.

ඒ සඳහා මට අෙ��ෂකෙය� �ය හැ�ද?

ඔෙ� සමාගෙ� ඒකාබ�ධ ක��ව� �ෙ� න�,
ෙ�වා �ෙය��තෙය� ෙලස ෙත�රා ප�කර ගැ�ම සඳහා ඔබට අෙ��ෂකෙය�
�ය හැ�ය.
සමාගෙ� සෘ� ෙලස ෙ�වය කළ�, ���ම� ෙහ� �ෙය��තායතනය� හරහා
ෙ�වය කළ�, සමාගෙ� �� �ට ෙ�වය කර�ෙ� න� ඕනෑම ෙ�වකෙය�ට
අෙ��ෂකෙය� �ය හැ�ය.
ඒ සඳහා වලං� ���ම� ��ය �� අතර අවම වශෙය� වසරක ෙ�වය ස���ණ
කර ��ය ��ය. එෙම�ම කලමණාකාර සාමා�කෙය�ද ෙන��ය ��ය.

මට ෙග�ම� ලැෙ�ද?

ඒකාබ�ධ ක�� සාමා�කෙය�ට අමතර ෙග�ම�
නැත. න�� එම රාජකා� සඳහා තම ෙ�වා කාලය �ළ අව�ථාව ෙද� ලැෙ�.

ඒකාබ�ධ ක��වට ෙත�රාප� කරගැ�ම� �ෙබන �ට මා
දැ�ව� ව�ෙ� ෙකෙ�ද?
ඔෙ� සමාගෙ� ඒකාබ�ධ ක��වට ෙත�රාප� කරගැ�ම� �ෙ� න� සහ එය ෙකෙ�
පව�ව�ෙ�ද ය�න ඔෙ� මානව ස�ප� ෙදපා�තෙ���ව ��� �ෙ�දනය කර� ඇත.

මා ෙත�රාප� �වෙහ�� මට ���ව� ලැෙ�ද?
ඔබ ෙත�රාප� �වෙහ�� ඔබ ��� කළ�� කට�� සහ වග�� ��බඳව ඔබව ��� ෙකෙර� ඇත.

ෙ� ��බඳව වැ���තර ලබාගත හැ�ෙ� ෙක�ෙහ�ද?
වැ� ��තර සඳහා ��ෙස�න www.www.ilo.org/qatar-office

