
ПІДПИШІТЬ КАРТКУ
СЬОГОДНІ
З А Х И С Т І Т Ь С Я !

ПІДПИСАТИСЯ ТУТ

ЩО ОЗНАЧАЄ
ОРГАНІЗУВАТИ
СОЮЗ?

ЩО ТАКЕ СОЮЗ?
СОЮЗ - ЦЕ НЕ ЗОВНІШНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ, ЯКА ПРИХОДИТЬ ВАМ НА ДОПОМОГУ. 
Профспілка - це ВИ та ваші колеги, які об'єднуються, щоб розширити можливості один одного як КОЛЕКТИВ. 
І це набагато потужніше! Teamsters - це організація, яка представляє ваш Колектив. 

ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ – НАША ЄДИНА МЕТА
Маючи понад 100-р�чний досв�д та 7,000+ член�в в Альберт�, Teamsters є
некомерц�йною орган�зац�єю, � ми є експертами з знання ваших прав та захисту
член�в в�д використання. 
Т�мстери розум�ють, що багато нових канадц�в, особливо тих, хто перебуває на �мм�грац�йному
шляху, користуються перевагами Amazon. 
 Ми чули, що багато хто не знає ваших прав як прац�вник�в, � ваша єдина �нформац�я - в�д кер�вництва.
Amazon може тиснути на прац�вник�в для виробництва, скорочуючи кути на оплату прац� та
безпеку, щоб заробити б�льше грошей, � прац�вники не знають, що ви маєте право на краще.
Стати членом пропонує захист роботи, коли ви працюєте на своєму
�мм�грац�йному шляху. 
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ЯК ВАС ПРЕДСТАВЛЯТИМУТЬ ТІМСТЕРИ?
Teamsters надає такі послуги, як керівництво, представництво, юридичний договір (відомий як
Колективний договір), навчання, щоденна увага тощо. Згідно з трудовим законодавством
Альберти, ми маємо юридичне право представляти вас (членів) для захисту вашої роботи та
притягнення Amazon до відповідальності за Колективною угодою. Teamsters торгуються від
вашого імені за кращу заробітну плату, пільги, пенсію, безпеку, зміну та безпеку роботи тощо.
Ці послуги оплачуються профспілковими зборами, які становлять приблизно 13 доларів США
за оплату.  Внески на 100% не підлягають оподаткуванню. 
Учасники вирішують, що ви хочете, і ми торгуємося від вашого імені. ВИРІШУВАТИ ВАМ. 
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ЧИ МОЖУТЬ МЕНЕ ЗВІЛЬНИТИ ЗА ПІДПИСАННЯ
КАРТКИ ПЕТИЦІЇ?
НІ! ПРАВО працівника на організацію Союзу на 100% захищене законом як на федеральному
рівні, так і на федеральному рівні. Організація – це законний процес, на який ви маєте
право. 

 ОНОВЛЕННЯ & МОВИ u


