
  

SEIU Սահմանադրության VI Հոդվածը փոփոխելու բանաձև  
   

Որտեղ՝ SEIU-ն և նրա տեղացի բնակիչները ձգտում են ստեղծել «Միավորված Ուժ», և առավել 

ուժեղ միություն` պաշտպանելու այն մարդկանց, ում ծառայում ենք,  

  

Որտեղ՝  բոլոր աշխատողները պետք է ունենան արժեքավոր ձայն իրենց ներկայացնող 

որոշումներում,  

  

Որտեղ՝ աշխատողների հավաքական ձայնը և ուժը կախված է ժողովրդավարական 

սկզբունքներից և մեր տեղական միության անդամների ակտիվ մասնակցությունից և 

նվիրվածությունից,  

  

Որտեղ՝ հավատարմությունը ժողովրդավարական սկզբունքներին ապահովում է, որ բոլոր 

աշխատողներն ունենան արժեքավոր ձայներ այն որոշումներում, որոնք ազդում են իրենց 

վրա,   

  

Որտեղ՝ SEIU Գործադիր խորհրդի անդամների պաշտոնավարման ժամկետը, քանի-որ 

տարբերվում է տեղացի SEIU պաշտոնյաների պաշտոնավարման ժամկետից, ապա տեղական 

գրասենյակի ժամկետն այն անդամի համար, որն ընտրվել էր ինչպես իր SEIU տեղական, 

այնպես էլ SEIU Գործադիր խորհրդի անդամ, կարող է սպառվել նախքան իր՝ SEIU Գործադիր 

խորհրդի անդամության ժամկետի սպառումը,  

  

Որտեղ՝ նման դեպքերում՝ թույլ տալով նախկին տեղական պաշտոնյային ավարտելու իր 

պաշտոնավարման մնացյալ ժամկետը որպես SEIU Գործադիր խորհրդի անդամ, կարող է 

չարտացոլել վերջինիս՝ որպես SEIU տեղական անդամի կամքը կամ SEIU-ի բարի կամքն ու 

բարօրությունը՝ խաթարելով SEIU և իր տեղացի անդամների կողմից հիմք ընդունվող 

ժողովրդավարական սկզբունքները։      

  

Հետևաբար, որոշվում է,   որ VI Հոդվածի (Պաշտոնյաներ) 2-րդ գլխում (IEB 

Պաշտոնավարման Ժամկետը) պետք է ավելացնել հետևյալ տեքստը, «Այն դեպքում, երբ 

Միջազգային Գործադիր խորհրդի անդամի պաշտոնավարման ժամկետն այնուամենայնիվ 

ավարտվում է նախքան Միջազգային Գործադիր Խորհրդի անդամի պաշտոնավարման 

ժամկետի ավարտը, նրա պաշտոնավարման ժամկետը, որպես Միջազգային Գործադիր 

Խորհրդի անդամ անմիջապես պետք է դադարեցվի, իսկ թափուր աշխատատեղերի լրացման 

կարգը պետք է կատարվի ըստ VII Հոդվածի»:  

  

 Հետագայում որոշվում է,  որ VII Հոդվածում (թափուր աշխատատեղերի լրացում) պետք 

է ավելացվի հետևյալ տեքստը. «Միջազգային Գործադիր խորհրդի անդամների շրջանում 



թափուր աշխատատեղերի առկայության դեպքում, ըստ գործող VI Հոդվածի 2-րդ գլխի, 

Միջազգային Գործադիր խորհուրդը, այդպիսի թափուր տեղի գոյանալուց հետո 90 օրվա 

ընթացքում, պետք է ձայների մեծամասնությամբ լրացնի թափուր տեղերը մինչև ժամկետի 

սպառվելը»:  

  

Ջո Դոնահյու  

Նյու-Յորք նահանգի Պետական աշխատողների ֆեդերացիա -- SEIU Տեղական 4053  

PEF Խորհրդի Ղեկավար Բաժին 190, Հարկային և ֆինանսական վարչություն  

PEF Գործադիր խորհուրդ, տեղ 487  

Նյու-Յորք նահանգի հարկային և ֆինանսական վարչություն  

  

  


