ویب سایت سوال و جواب

* This was translated by NUW Organiser Taqi

چرا ما به دنبال این تغییر هستیم؟
وقتی که ما مردم کار با هم متحد می شویم بزرگتر و قوی می شویم .قوی بودن و بزرگ بودن ما ضامن
موفقثت ما می شود برای تغبرات  .به همین دلیل اتحادیه یونایتید وتیس و نیشنل یونین آف ورکرز استرالیا تالش
برای امکانات ایجاد یک اتحادیه جدید وبزرگ برای یک نیروی
.قدرت مند بخاطر تغیرات
چگونه اتحادیه جدید ایجاد خواهد شود؟
پیشنهاد اتحادیه جدید به کمیسیون تصمیم گیری در هر اتحادیه فرستاده می شود .برایراجستر ان اتحادیه پیش
ازان کی درخواست به اداره فیرورک کمیشن استرالیا فرستاده شود همه اعضای هردو اتحادیه برای فبولی این
.اتحادیه رای می دهد .در ماه های آینده ما درباره پیشنهاد تغییر برای جزئیات بیشتر صحبت خواهیم کرد
آیا اعضای هر دو اتحادیه حق پرسیش را دارند؟
اعضای اتحادیه قلب هردو اتحادیه می باشد .ما می خواهیم در هر مرحله ای این راه از شما بشنویم از انتخاب
نام اتحادیه جدید تا رای گیری ازشما برای تصمیم نهای .ما باور داریم کی این یک روند شفاف بین همه
اعضای اتحادیه خواهیم بود.برای تشکیل یک اتحادیه جدید یک رای گیری رسمی بین اعضای هردو یونین
.برگزار می شود
نام اتحادیه جدید چیست؟
برای انتخاب اسم اتحادیه جدید همه اعضای هردو اتحادیه تصمیم میگیرند لیست اعضا برای همه اعضای
هردو اتحادیه فزستاده می شود .زمان برای این مهم است .برای اتحادیه جدید ما به یک نام خدید در پرونده های
کی به فیرورک استرالیا برای رای گیری فرستاده می شود نیاز داریم
یونایتید وایس و نیشنل یونین آف ورکرز
اعضای یونایتید وایس ونیشنل یونین آف ورکرز یک تاریخ مشترک و قوی مبارزه برای حقوق کارگران دارند.
اعضای این اتحادیه ها شامل گارگران کی در شرکت های لوجیستیک مراقبت های بهداشتی مارکیت ریسرچ
تولید رستورانت ها و شرکت های مواد غرای و دیگر کار می کنند می باشد.برای معلومات بیشتر می به ویب
.سایت هردو اتحادیه سر بزنید
www.unitedvoice.org.au and www.nuw.org.au
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