የመንገድ Aታላይ ሰራተኞች
የመንገድ Aታላይ ሰራተኞች Aድበስብሰው የሚያመልጡ ነጋዴዎች ሲሆኑ የቤት በሮችን
በማንኳኳት Eና በትናንሽ ንግድ ቦታዎች በመሄድ የጥገና ሥራ Eናካሂድ የሚሉ ናቸው።
ብዙጊዜ የሚታዩት በሞቃት Aየር ወቅት ላይ Eና ከተፈጥሮ መAት Aደጋ ማለት Eንደ ጐርፍ፣
Eሳትና ማEበል በኋላ ሲሆን ይህም በAደጋው የተጋለጡት ሰዎች ጽዳት ሲያካሂዱ ወይም
ንብረታቸውን በሚጠግኑበት ጊዜ ይሆናል።
የመንገድ Aታላይ ሰራተኞች ሥራዎችን Eናቀርባለን ማለት Eንደ በርካሽ ዋጋ የመተላለፊያ
ወለል ማስተካከል፣ ቀለም መቅባት፣ የጣራ ጥገና Eና ስጋጃ ምንጣፍ ማጽዳት ያሉ ሥራዎችን
ለማካሄድ። ይህ ‘ለዛሬ ብቻ’ የሚሰጥ ልዩ ዋጋ በማለት ብዙ ጊዜ ሰዎችን ይገፋፋሉ።
ለምን Aያስወግዷቸውም?
የመንገድ Aታላይ ሰራተኞች ሥራውን ከመጀመራቸው በፊት በቅድሚያ ክፍያው በጥሬ ገንዘብ
Eንዲሰጣቸው ይጠይቁና ሲከፍሏቸው ወዲያውኑ ከAካባቢ መሰወሩ የተለመደ ነው።
የሆነ ሥራም ካካሄዱ ብዙጊዜ ያላለቀ ወይም ጥራት የሌለው ነው።
በፍጥነት ይቀርቡና ብዙጊዜ የመጀመሪያ ስማቸውንና የሞባይል ቁጥር ይሰጣሉ – ታዲያ ከዚያ
በኋላ Eነሱን ማግኘቱ ከባድ ይሆናል።
ምን ማየት Eንዳለብዎት?
ከዚህ በታች ስላሉት ሰዎች መጠራጠር:
 በድንገት የርስዎን በር በማንኳኳት ስለሚከተሉት Eናደርጋለን ለሚሉት:
o የቤት ቀለም መቅባት
o በርስዎ Aትክልት ቦታ ሥራ ወይም ዛፎችን መቁረጥ
o የመተላለፊያ መንገድ ወለል ማስተካከል
o ለርስዎ ጣራ ጥገና ሥራ
 ‘ለዛሬ ብቻ’ የሚል ቃል በመጠቀም በርካሽ ዋጋ ድርድር ማቅረብ
 በቅድሚያ በጥሬ ገንዘብ መጠየቅ
 ለሥራው የሚሆን ገንዘብ ከባንክ ለማውጣት በመኪና Eወስድዎታለሁ በማለት
 Eነሱ ያቀረቡትን Eንዲቀበሉ ጫና ይፈጥራሉ
 Aሁኑኑ ሥራውን ማካሄድ Eንችላለን ምክንያቱም በAቅራቢያ የነበረ ሌላ ሥራ
ስለተሰረዘ በማለት።
Eርስዎን ስለመከላከል – ከመንገደኛ Aታላይ ሰራተኞች ጋር ስለመደራደር ምክሮች
በሩን የሚያንኳኳ የመንገድ Aታላይ ሰራተኛ ነው ብለው ከተጠራጠሩ መልስ Aይስጡ።
ካነጋገሯቸው፤ ህጉን Eየጣሱ ስለሆነ Eንዲሄዱ ይጠይቋቸው።
የሚቀረበን ርካሽ ዋጋን ድርድር Aለመቀበል። ከጊዜ በኋላ ብዙ ወጪ ሊያስከፍል ይችላል።
በቤትዎ ሥራው Eንዲካሄድ ከፈለጉ:
 ለርስዎ ተስማሚ የሆነ የዋጋ ተመን በAካባቢው ማፈላለግ
 በጽሁፍ Aድርጎ የዋጋ ተመን ለሚያቀርቡ ነጋዴዎች መጠቀም






ቀደም ሲሉ ለነበሩ የደንበኞች Aድራሻ በመጠየቅ የሰጡትን ምስክርነት ማረጋገጥ
ይችላሉ
Eስከሚዘጋጁ ድረስ በምንም ስምምነት ወረቅት ላይ Aለመፈረም
የነጋዴውን ሙሉ ስምና ምዝገባ ወይም የፈቃድ ዝርዝር መግለጫን (ካለ) መጠየቅ
ስለዚህ በነሱ የIንዱስትሪ ባለሥልጣ ላይ ማጣራይ ይችላሉ።
የንግድ ቁጥሩን መጠየቅ ስለዚህ ነጋዴው ከነሱ ስለመሥራቱ ማጣራት ይቻላል።

በተለይ መAት Aደጋ ከተፈጠረ በኋላ ጥገናውን በጥሬ ገንዘብ ለማስጠገን ‘ለዛሬ ብቻ’ በሚል
የዋጋ Aቅርቦት በሚሰጥ ማንኛውም ሰው ላይ ይጠንቀቁ። በመAት Aደጋ ጊዜ ምክር ለማግኘት
በEንግሊዝኛ ቋንቋ የEኛ Advice in a disaster የሚለውን ገጽ ማየት።
በመንገድ Aታላይ ሰራጠኞች Eርምጃ ስለመውሰድ
Aድበስብሰው ስለሚያመልጡ ነጋዴዎች ማህበረሰብዎ Eዲጠነቀቅ Eንዲረዳን፤ Eባክዎ ይህንን
ገጽ በማሕበራዊ መገናኛ ዘዴ Eና በAማርኛ ቋንቋ ስብሰባዎች በኩል ማሳወቅ ነው። በAካባቢዎ
የመንገድ Aታላይ ሰራተኞች ስለመኖራቸው የሚያውቁ ከሆነ:
 በተቻለዎ መጠን መረጃ መመዝገብ፤ Eንደ ስማቸውና የተሽከርካሪ ታርጋ ቁጥር
 ለሃገራዊ የመንገድ Aታላይ ሰራተኞች ከጥዋቱ 8:30am Eስከ 5:00pm ከሰኞ Eስከ
ዓርብ (ከህዝባዊ በAላት ባሻገር) ባለው ጊዜ በሆትላይን ስልክ (1300 133 408)
መደወል
 ለAካባቢዎ ፖሊስ ስለነሱ ሪፖርት ማድረግ
 Aነስተኛ ድምጽ በመጠቀም የ Twitter መጥፎ ምልክትEና Eኛን ለመከታተል
#stopconmen መጠቀም Eና የመንገድ Aታላይ ሰራተኞች በሚገኙበት ቦታ መረጃን
ወቅታዊ ለማድረግ በ@consumervic መጠቀም
 post on the የ National Travelling Con Men Facebook ገጽን በፖስታ Aድርጎ
በድረገጽ facebook.com/StopTravellingConMen መላክ።

