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ግንቦት 2020

ምን ምን ላይ ስንሰራ እንደቆይን፡ የፕሮጀክት ፎቶ
ቡድናችን በስራ ተጠምዶ ነበር– ፎከስ ግሩፑን ጨርሰናል 1፡1 የጥቃት ቃለ-መጠይቆችንና
የመላው ሀገርኡ ዳሰሳ ጥናት ተዘግቷል። የስራ ጫና ግምገማዎች (የስራ ክትትል) እንዴቀጠለ
ነው። እስከ አሁን የተሳተፋችሁት ሁሉ እናመሰግናለን፥ ልምዶቻችሁና ሐሳቦቻችሁ ያስፈልጋሉ!
ለሁገር አቀፉ ጥናት ዳሰሳ ከ600 በላይ ምልሶችን ተቀብለናል፥ እና ስለጃንተሮች/አሳዳጊናት
የስራ ቦታልምዶችን የዳሰሳ ጥናቱ ምን እንደሚነግረን ሪፖርት ልናደርግሎት ለሚቀጥሉት ሁለት
ወራት ጠንክሬን እንሰራለን።

የፕሮጀክት ፎቶ፡ ሰዎች፥ አቀራረብና ሕትመቶች
ጁላይ 2018 -ጃንዋሪ 2020*
January 2020
July 1, 2018

June 30, 2022
Year 1

ዝርዝር ሁኔታን
ለማግኘተ

Year 2

Year 4

Year 3

በጃንተሮች ሪፖርት የተደረጉ የጋራ ስጋቶች፡

ተመራማሪዎቹ ጥናት ያካሄዱት፡
9 ፎከስ ግሩፖች አጠቃላይ መረጃን ከጃንተሮች ለማግኘት
(እንግሊዝኛና እስፓንሽ) (ዓመት 1)

የስራ ጫና
የሱፐርቫይዘር/ማናጀር ግንኙነቶች
ጉዳትና እና ዕመም

19 በአካል ቃለ-መጠይቆች ከጃንተሮች ጋር የሰራ ቦታ
ጥቃት ስላላቸው ልምድ። (እንግሊዝኛና እስፓንሽ) (ዓመት
1-2)

የጥንቃቄ ባህል

የስራ ጫናን ለማመዛዘን (አሁን ያለበት፥ ዓመት 2-3)
በመላው ሀገርቱ ያሉትን ስራ ለመፈተሽ ብዙ ቦታዎችንነ
መጎብኘት

ጭንቀት

102-47-2020

ቁሳቁሶችና የፅዳት አቅርቦቶች
የክፊያና ጥቅማጥሞች ችግሮች

ማስፋት እና ቅጥር
• 200+ ሕዝብና የሚደርሱ 28 ዝግጅቶች ላይ ተገኝተዋል።
• ከ 11 የሕዝብ ባለድርሻ ድርጅቶች ጋር ተሰርተዋል።
• ወዴ 2000 አድማጮች የደረሰ 4 የሬድዮ ስፖቶች ላይ

ቀርበዋል።
• ከ 3790 አድማጭ ተመልካቾች የነበረውን 1 ዩቱብ ቪዲዮ
ተሰርተዋል።
• በኦገስት 2019 ለ 1170 ተቀባዮች የተላከ መጋዝንና
የመረጃ ወረቀት ታትመዋል።

መጋዘን፥ የመረጃ ወረቀት፥ እና ሀገር
አቀፍ የዳሰሳ ጥናት

ሀገር አቀፍ የዳሰሳ ጥናት
ከ 600 በላይ የዳሰሳ ጥናቶች ተጠናቀዋል
ከኖቨመበር 2019 – ጃንዋሪ 2020።

የዳሰሳ ጥናቱ በ ኢሜይል፥ ስልክ፥ ወይም ኢንኃእን እና
በብዙ ቋንቋዎች ይገኛል።

የተካተቱት ርዕሰ-ጉዳዮች፡
•
•
•
•

የስራ ማስተካከያዎች፥ ምድብና ተጋላጭነት።
የአደጋ ስጋቶች፥ ኡዳቶች፥ የጤና ሁኔታዎች፥ ቁሳቁስ፥
ስልጠና፥ እና ደህና የሆነ አከባቢ።
ደሞዝ፥ የሰዓት ስጋቶች፥ መድሎና ትንኮሳ።
ድሞግራፍክስ።

Languages

•
•
•
•
•
•
•
•

አማርኛ
የስፔን ቋንቋ
የቬትናም ቋንቋ
ሶማሊኛ
አማርኛ
ሩሲያንኛ
ቦሰስኒያ – መጋዘን እና የመረጃ ወረቀት
ቻይንኛ (ጥንታዊ እና የተቃለለ) – የዳሰሳ
ጥናት

ከጃንታሪ የስራ ጫና የዳሰሳ ጥናት ምን ዓይነት ምርቶችን ወይም
አቅርቦቶችን ይወዳሉ? በምን ቋንቋ?
ኢሜይል JanitorStudy@Lni.wa.gov ወይም
1-888-667-4277, ለጃንተር የስራ ጫና የዳሰሳ ጥናት 2ን ይጫኑ

በቀጣይ፡ ከሁሉም የፖሮጅክቶች ይዘቶች የቅድሚያ ውጤቶች ይ ለዋሽንግተን ስተት የመንግስት አካል የመጀመሪያው
ርፖርት በሳመር 2020 ኦኒላይን ላይ ይታተማሉ።
*ለዋሽንግተን ስተት መንግስት የዳሰሳ ጥናትን ከጁላይ 1 2018 እስከ ጁን 30 2022 ለማካሄድ በ SHARP ፈንድ ይደረጋል።
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