
 
 

ن عىل الوظيفة أو العمل  التأمي 

 

 كنت إذا. أونتاريو مقاطعة في  أفضل بشكل القانونية حقوقك معرفة  على لمساعدتك البودكاست هذا إنشاء تم". التوقيع قبل" بودكاست في مبك مرحبًا
 قانونية مشورة ليست  المواد  هذه أن تعرف أن  المهم  من. كندا في حياتك على ايجابيا تؤثر خيارات اتخاذ من فستتمكن ، ومسؤولياتك حقوقك تعرف
 . حالتك على تنطبق عامة قانونية مواضيع حول معلومات تقدم فهي الخاصة،  لحالتك

 . العمل  على التأمين فوائد يسمى أونتاريو في حكومي برنامج عن نتحدث سوف اليوم
 جانبك من خطأ أي بسبب وظيفتك فقدت قد كنت  إذا. الظروف  من عدد في تغطية ،  EI  أيًضا تسمى والتي ،  العمل على التأمين تقديمات توفر أن يمكن
.  العمل على  التأمين إعانات على   للحصول بطلب  التقدم فيمكنك ، العمل على وقادر  له متاًحا وكنت الموسمي التسريح أو العمل في نقص وجود بسبب

EI التقدم يمكن. الصحي  الحجر  أو اإلصابة  أو المرض بسبب العمل  على  قادرين يكونوا لم  إذا إعانات إلى  يحتاجون الذين  لألشخاص مخصص  أيًضا  
 تقديم مزايا أيًضا هناك. جديد بمولود تعتني أو ، طفلً  تبنت أو ، مؤخًرا أنجبت أو ، حاملً  كنت إذا   والوالدين األمومة استحقاقات على  للحصول 
  على  كن. الحياة  نهاية رعاية إلى يحتاج شخص أي أو خطير بمرض مصاب  أو  مصابًا شخًصا تدعم أو  ترعى كنت إذا   المتاحة واإلجازة الرعاية 

  هذه على للحصول مؤهلً  كنت إذا مما متأكدًا تكن لم إذا. المدفوعات استلم من تتمكن أن قبل تحققها يجب شروط المزايا هذه من  لكل بأن  دراية
 . أهليتك لتحديد الوظيفي تأمين في العاميلين لألشخاص والسماح الطلب تقديم هو  فعله عليك ما أفضل   فإن ، المزايا

 EI التقديمات  على للحصول بطلب دائًما تتقدم أن  المهم من. العمل  عن عاطلً  أصبحت إذا مطبق هو كما العمل على  التأمين مزايا اآلن سنناقش

  قد العمل صاحب كان إذا   دراية  على تكن لم أو استلمت قد  تكن لم لو حتى مخصصات على للحصول بطلب التقدم يمكنك. العمل عن التوقف بمجرد

  ، األخير عملك يوم بعد أسابيع أربعة من ألكثر بالتعويضات مطالبتك تقديم انتظرت إذا.  ROE أيًضا  يسمى والذي  ، بك الخاص التوظيف سجل  قدم

 . التقديمات بتلك حقق تفقد فقد

 : كنت إذا العمل تأمين مخصصات على الحصول لك يحق
ً  فيها تلقيت وظيفة في توظيفك تم•   . الكندية الضرائب  من مدفوعاتك بتسديد قمت و األجر مدفوع راتبا
 . بك خاص خطأ أي  خلل من وظيفتك فقدت• 
 . األخيرة أسبوًعا 52 خلل األقل  على  متتالية أيام سبعة لمدة أجر  وبدون عمل بل كانت• 
 . أقصر أيهما ، األخيرة EI مطالبة بدء منذ أو  أسبوًعا 52 آخر  في  للتأمين القابلة العمل ساعات من لعدد  عملت• 
 . يوم كل  العمل  على  وقاد جاهز, مستعد• 
 . بهم االتصال تواريخ ذلك  في بما ، بهم تتصل الذين العمل ألصحاب مكتوب بسجل وتحتفظ عمل عن بنشاط تبحث• 
 
 : التوظيف تأمين مزايا على الحصول   على قادًرا تكون ال قد
 وجيه سبب دون  عملك ترك اخترت إذا • 
 قانوني غير  أو خطأ  كان أنه تعرف ما بعمل قيامك بسبب فصلك تم إذا • 

 (النزاعات من آخر  نوع أي أو تأمين أو إضراب  ، المثال  سبيل على) عمالي نزاع في مباشر بشكل متورط ألنك العمل عن  عاطلً  كنت إذا • 

 بعد ممكن وقت أقرب في بطلب التقدم عليك يجب. لذلك مؤهلً  كنت إذا مما متأكدًا تكن لم لو حتى EI تقديمات على للحصول  بطلب تتقدم أن يجب
  من إال العملية بدء يمكن ال. www.canada.ca  على اإلنترنت عبر التقدم عليك يجب ، التقديمات تلقي بإمكانك  كان إذا  ما لمعرفة. وظيفتك فقدان
  جهاز الستخدام منك بالقرب Service Canada مكتب زيارة فيمكنك ، المنزل في باإلنترنت اتصال  لديك يكن لم  إذا. اإلنترنت عبر  التقديم خلل



 
 

  إلى ستحتاج. دقيقة  60 حوالي اإلنترنت عبر يستغرق الطلب استكمال. المحلية المكتبة مثل مكان في  العام اإلنترنت استخدام أو هناك كمبيوتر
 : طلبك في بدء قبل  التالية المعلومات على  الحصول 

 . الزواج  قبل والدتك اسم• 
 . بك الخاص  العمل وتصريح  الهجرة حالة على  دليل  تقديم إلى تحتاج فسوف ،  9 بالرقم  يبدأ كان  إذا - بك الخاص  االجتماعي التأمين رقم • 
  الخدمة  مركز في   شخصي طلب تقديم عليك فيجب ، إقامتك مكان عنوان  لديك يكن لم  إذا. البريدية الرموز ذلك في بما ، والسكنية البريدية عناوينك• 

 . لك التابع المحلي  الكندية
  الفرع ورقم ورقمها المالية  المؤسسة اسم  ذلك في بما ، كاملة  المصرفية معلوماتك  فإن ، المباشر اإليداع على للحصول التسجيل في ترغب كنت إذا • 

 . لك يكتبها أن معه تتعامل الذي  البنك  في يعمل شخص من تطلب أن يمكنك ،  األرقام هذه من متأكدًا تكن لم إذا . حسابك ورقم
 . طلبك على حصولهم بمجرد التقديمات تلقي بإمكانك  كان  إذا ما تحديد التوظيف تأمين في  يعملون الذين  لألشخاص يمكن

 . أونتاريو في التوظيف تأمين ببرنامج صلته حيث من األساسية المعلومات  لبعض جيدًا مصدًرا البودكاست هذا  وجدت قد  تكون أن نأمل

 
 

 ، كمبيوتر جهاز  لديك كان  إذا. الصوتية  المواد هذه عن   أخبرك التي  الوكالة  أو الخدمة إلى العودة يرجى ، الموضوع  حول أسئلة  لديك  يزال ال كان  إذا

,   مشورة إلى  بحاجة أنك بالفعل تعرف كنت إذا . settlement.org أو stepstojustice.ca  موقع إلى االنتقال أيًضا يمكنك المعلومات من لمزيد

  صباًحا 8:00 الساعة  من الجمعة إلى االثنين من  1-800-668-8258 الرقم   على  Legal Aid Ontario بـ االتصال فيرجى ، قانوني تمثيل أو  دعم

ً  البودكاست هذا  دعم  يتم. لغة 300 من أكثر  في للمساعدة( EST. )مساءً  5:00 الساعة إلى   ،  The Law Foundation of Ontario قِبل من ماليا

YWCA St. Thomas-Elgin المحتوى هذا عن الوحيدة  المسؤولة هي . 

tel:+18006688258

