
 
 

छुट्टिनु र सम्बन्ध-ट्टिचे्छद (पारपाचुके) गनुु  

इन्टरनेटको रेडियो (पि्कास्ट) मा ' प्रवेश दर्ाा गनना अडि ' पि्कास्टमा यहााँलाई स्वागर् छ / यो पि्कास्ट अण्टाररयो प्रदेशमा कानननी 

अडिकारबारे र्पाईंलाई राम्रो जानकारी डदन र्यार पाररएको हो / आफ्नो अडिकार र दाडयत्व बनझ्नन भएमा क्यानािामा र्पाईंले जीवनमा 

असर पाने डवकल्पहरु छान्न सक्षम हुननहुनेछ/ यी रेडियोहरुले र्पाईंको पररस्थिडर्को लाडग कानननी सल्लाह डदंदैन र्र र्पाईंको पररस्थिडर्मा 

काम लागे्न सािारण कानननी डबषयहरु बारे जानकारी डदन्छन भने्न कन रा बनझ्नन जरुरी छ / आज हामी अण्टाररयोमा सम्बन्ध-डबचे्छद र छन डिने 

बारे चचाा गदैछ  ं/ के र्पाईं छन डिने वा पारपाचनके गने बारे सोच्दै हुननहुन्छ? यडद हो भने, यसका डवडभन्न कदमहरुबारे बनझ्नन जरुरी छ /  

छन डिएर बस्नन भनेको पारपाचनके गनना अडिको पडहलो कदम हो / छन डिननको मर्लब र्पाईंले सम्बन्ध र्ोि्न चाहेजस्तो ब्यबहार गना िाल्नन हो 

/ र्पाईंले आफ्नो जोिीसंग छन डिने डमडर् र्ोक्नन पछा  / कडहलेदेस्ि छन डिने भने्न एउटा डमडर्मा सहमर् हुननपछा  / उदाहरणको लाडग र्पाईं 

छन डिने डमडर् भनेको एउटै कोठामा सनत्न छोिेको, डहस्सामा िान छोिेको, अिवा डबदा मनाउन संगै नगएको हुन्छ / एउटा डमडर् र्ोकेपडछ 

र्पाईंले डबचे्छदनको सम्झ र्ा लेख्न सक्ननहुन्छ / यो भनेको पारपाचनके गदाा आइपने समस्याहरु र्पाईंले कसरी समािान गनना हुन्छ भने्न एउटा 

सािारण डलिर् हो / आफ्नो जोिीसंग कस्िमा एक बषा छन डिएर नबसेसम्म पारपाचनके गना पाउाँदैन / पारपाचनके गनाको लाडग छन डिएर बस्नन 

एउटा सबभन्दा महत्वपनणा आिार हो / आफ्नो जोिीले अरु व्यस्िसंग राजीिनसी करणी गरेमा वा मानडसक वा शारररीक दनब्याबहार भएको 

कारण देिाएमा डबरलै रुपमा एक बषा नपनगै्द र्पाईंले सम्बन्ध-डबचे्छदको लाडग आबेदन डदन पडन सक्ननहुन्छ / छन डिएर बसेको भन्नको लाडग 

र्पाईं अकै िरमा बस्नन पदैन /  

र्पाईं वा र्पाईंको जोिीले एकपल्ट छन डिने वा पारपाचनके गने डनडिर् गरेपडछ र्पाईंले महत्वपूणा डनणाय र छन ट गनना पछा  / उदाहरणको 

लाडग पररवारको िरमा को बसे्न? र्पाईंको बालबच्चाहरु भए डर्नीहरुको हेरडवचार कसरी गने र डर्नीहरु कहााँ बसे्न ? बालबच्चाको डबषयमा 

कसले डनणाय गने? बच्चाहरु वा जोिीको लाडग कस्तो िालको आडिाक व्यवथिा हुन्छ ? र्पाईंहरुको साझा सम्पडि वा अन्य बस्तनहरु कसरी 

बांिफांि गने ? र्पाई क्यानािाको नागररक नभए र्पाईको आप्रवास स्थिडर्/अवथिामा कसरी प्रभाव पाछा  भने्न बारे पडन सोच्ननपदाछ / कन नै 

अवथिामा र् र्पाईको जोिीले र्पाईलाई छन डियो वा पारपाचनके गयो भने डनवाासनमा जानन पछा  पडन भनी देलान / क्यानािाबाट डनवाासनमा 

जानन भनेको जबजास्स्त देश डनकाला गररनन हो / र्पाईको जोिीले र्पाईलाई देश डनकाला गना सकै्दन / संिीय आप्रवास अडिकारीहरुले 

मात्र कसैलाई क्यानािाबाट डनकाला गना सक्छ / र्पाई क्यानािेली नागररक होइन भने कानननी व्यवसायीहरुसंग कन रा गननास र्ाडक र्पाईको 

डबशेष पररस्थिडर् बारे सही जानकारी होस् / र्पाईले बनझ्नन जरुरी छ डक छन डिएको वा सम्बन्ध-डबचे्छद भएको होस् या नहोस , र्पाईको  

आप्रवास डनबेदनमा असर पनेछैन / 

यो कन रा महसनश गनना जरुरी छ डक डववाडहर् जोिी र संगै मात्र बसे्न जोिी छन डिननमा फरक छ / उदाहरणको लाडग र्पाईं डववाडहर् भएमा 

र्पाईंले पररवारको कन ल सम्पडिको बराबर डहस्सा माग्न सक्नन हुन्छ र्र र्पाईंको जोिीडसर् संगै मात्र बसेको भए त्यस्तो माग गना सक्ननहुन्न / 

संगै बसेको र्र अडववाडहर् जोिीको सम्पडि बांिफांि गने त्यस्तो अडिकार हुाँदैन / सम्पडि दनबैको नाममा भएमा वा संगै डमलेर डर्रेको 

अवथिामा भने यस्तो अडिकार रहन्छ / डववाडहर् र संगै बसे्न दनवै िालको जोिीले एक अकााको सहयोग पाउन अननरोि गना सडकन्छ /  

र्पाईंको सम्बन्ध-डबचे्छद र कानननी रूपले डबबाह टनंग्याउन र्पाईंले अदालर्मा सम्बन्ध-डबचे्छदको लाडग डनबेदन गनना पछा  / सम्बन्ध-

डबचे्छदको लाडग पननराबेदन अदालर्को पाररवाररक अदालर् शािामा मात्र डनबेदन डदन सडकन्छ / एक जनाले मात्र सम्बन्ध-डबचे्छदको 

लाडग डनबेदन गना सके्नछ र्र संयनि रुपमा पडन गना डमल्छ / सम्बन्ध-डबचे्छदको प्रडिया र्पाईं बसेको नगरपाडलकामा टनंडगन्छ /  



 
 

अण्टाररयोमा पारपाचनके गनाको लाडग र्पाईंले अदालर्लाई शनल्क डर्ननापछा  / पारपाचनकेको लाडग डनबेदन डदंदा पडहलो डकस्ता डर्नना पछा  / 

अडर्ररि शनल्क चाडहं अदालर्ले पारपाचनकेको समीक्षा गने बेला डर्नना पछा  / यो कन रा बनझ्नन जरुरी छ डक यो शनल्क अदालर् र कागजी 

कारवाहीको लाडग मात्र हो / वडकलको सहयोग चाडहएमा पारपाचनके गना अझ महाँगो पना जानेछ /  

हामीलाई आशा छ डक यस रेडियो (पि्कास्ट) लाई अण्टाररयोमा पारपाचनके गना र छन डिननको लाडग आवश्यक कानननी सनचना डदने राम्रो 

स्रोर्को रुपमा पाउनन भयो होला / पारपाचनके वा छन िी सकेपडछ संरक्षकत्व र बालबच्चासंगको  पहुाँच बारे प्रश्न भएमा यसबारे हाम्रो पि्कास्ट 

सनन्न समय डदनन होला / 

यस डबषयमा अझै पडन र्पाईंका  प्रश्नहरु भए कृपया यी रेडियोहरुबारे र्पाईंलाई अबगर् गराउने सेवा वा संथिामा जानन होला / र्पाईंको 

कम्यनटर पहुाँच भएमा िप जानकारीको लाडग stepstojustice.ca  अिवा settlement.org मा गएर बनझ्ननहोला /  र्पाईंलाई कानननी 

सल्लाह , सेवा वा प्रडिडनडित्व आवश्यक छ भनी पडहले नै िाहा भए कृपया डलगल एि अण्टाररयो (Legal Aid Ontario) मा १-८००-६६८-

८२५८ मा सम्पका  राख्ननस / यसले ३०० भन्दा बढी भाषाहरुमा मद्दर् गदाछ र कायाालय सोमबार देस्ि शनिबारसम्म डबहान ८:०० बजे देस्ि 

सााँझ ५:०० सम्म (ई एस डट) िनल्दछ/  यो रेडियो सेवा डद ल फाउणे्डशन अण्टाररयो (The Law Foundaton of Ontario) को आडिाक 

सहयोगमा र्यार पाररएको हो / यसमा लेस्िएका सामग्रीहरुको समू्पणा दाडयत्व वाई िब्लन सी ए (WBCA ) र सेन्ट िोमस एस्िन (St. 

Thomas Elgin ) ले डलन्छ / 

 

संरक्षकत्व र पहुँच  

इन्टरनेटको रेडियो (पि्कास्ट) मा ' प्रवेश दर्ाा गनना अडि ' पि्कास्टमा यहााँलाई स्वागर् छ / यो पि्कास्ट अण्टाररयो प्रदेशमा कानननी 

अडिकारबारे र्पाईंलाई राम्रो जानकारी डदन र्यार पाररएको हो / आफ्नो अडिकार र दाडयत्व बनझ्नन भएमा क्यानािामा र्पाईंले जीवनमा 

असर पाने डवकल्पहरु छान्न सक्षम हुननहुनेछ/ यी रेडियोहरुले र्पाईंको पररस्थिडर्को लाडग कानननी सल्लाह डदंदैन र्र र्पाईंको पररस्थिडर्मा 

काम लागे्न सािारण कानननी डबषयहरु बारे जानकारी डदन्छन भने्न कन रा बनझ्नन जरुरी छ / आज हामी अण्टाररयोमा सम्बन्ध-डबचे्छद वा जोिी 

छन डिए पडछ बच्चाको संरक्षकत्व र पहुाँच बारे चचाा गनेछ  ं/   

र्पाईं बच्चासंग रहाँदै छन डिनन भएमा वा सम्बन्ध-डबचे्छद गनना भएमा बच्चाको संरक्षकत्व कसले डलने, ऊ कोसंग  कहााँ बसे्न भने्न बारे प्रश्न उठ्न 

सक्छ /  संरक्षकत्वको मर्लब र्पाईंको बच्चालाई कसरी हेरचाह गने र हुकााउने भने्न बारे महत्वपूणा डवकल्प रोजे्न कानननी अडिकार पाउनन 

हो / उदाहरणको लाडग डर्नीहरु कन न डबद्यालयमा जालान, कस्तो िालको िाडमाक डवश्वास र आदर् अपनाउलान र डर्नको स्वास्थ्यको 

हेरचाह बारे कस्तो डनणाय गने ? संरक्षकत्वको मर्लब बच्चा कोसाँग रहलान भने्न होइन / र्पाईं छन डिएपडछ वा सम्बन्ध-डबचे्छद गरेपडछ बच्चा 

कोसंग रहने भने्न बारे र्पाईं र र्पाईंको जोिीले डनणाय गनना पदाछ / यसलाई र्पाईंको बच्चाको आवासबारे डनणाय गनना भडनन्छ / बच्चालाई 

कहााँ रहन डदने र कसले संरक्षकत्व डदने भन्नन फरक कन रा हुन् /   

उदाहरणको लाडग र्पाईंसंग संरक्षकत्व रहेको छ र बच्चाको बारे डनणाय गने व्यस्ि र्पाई मात्र हो भने डर्नीहरु र्पाईंसंग वा र्पाईंको जोिी 

सािीडसर् बराबर समय रहन सक्छन / अिवा र्पाईंको बच्चा प्राय: जसो र्पाईंसंगै रहलान र्र र्पाईंहरु दनबैजना  बच्चाको संयनि 

संरक्षकत्वमा रही उनीहरुको पढाई, िाडमाक आदर् र स्वास्थ्य हेरचाह सम्बन्धी डनणाय एक आपसको सल्लाहमा गना सडकन्छ /  संयनि 

संरक्षकत्वको मर्लब 'बराबरी समय' डबर्ाउनन होइन /  

बच्चा िेरैजसो जहााँ बथछ त्यसलाई प्रािडमक आवास भडनन्छ / प्रािडमक आवास भन्ननको अिा बच्चा प्राय: वा संिै बसे्न िर हो / आमा वा 

बाबनको रुपमा र्पाईंमा एक्लो संरक्षकत्व रहेको छ भने र्पाईंको िर नै  प्राय: जसो बच्चाको प्रािडमक आवास हुन्छ र िेरैजसो अवथिामा 

आमा वा बाबनले भेट्न सक्छ /    



 
 

बच्चाले र्पाईं र र्पाईंको जोिीडसर् बराबर समय डबर्ाउने ठाउाँलाई डहस्साको आवास भडनन्छ / यस्तो अवथिामा एउटा िरलाई प्रािडमक 

र दोश्रोलाई सहायक िरको रुपमा डलन सडकन्छ /    

र्पाईंको बच्चा कहााँ बसे्न भने्न बारे र्पाईंहरु बीच सहमडर् भएमा यसलाई समझदारी पत्रमा उले्लि गना सक्नन हुन्छ /  

र्पाईंहरु बीच सहमडर् नभएमा यस्ता समझदारी पत्र र्यार गना मद्दर् चाडहएमा पाररवाररक काननन व्यवसायी जस्तो मध्यथिकर्ााडसर् 

सम्पका  राख्न सक्नन हुन्छ/ र्पाईले अदालर्मा गएर न्यायाडिशबाट डनणाय पडन गराउन सक्ननहुन्छ / 

हामीलाई आशा छ डक छन डिए पडछ वा पारपाचनके गरे पडछ बच्चाहरुको संरक्षण र पहुाँच बारे कानननी जानकारी डदने राम्रो स्रोर्को रुपमा 

यस रेडियो (पि्कास्ट) लाई पाउनन भयो होला / पारपाचनके वा छन िी सकेपडछ संरक्षकत्व र बालबच्चासंगको पहुाँच बारे प्रश्न भएमा यस बारे 

हाम्रो पि्कास्ट सनन्न समय डदनन होला / 

न्यायािीशले बच्चा कहााँ राखे्न भने्न डनणाय गना 'बच्चाको सबााडिक डहर्' भडनने न्याडयक पररक्षण गदाछ / न्यायािीशले  सािारणर्या: आमाबाबन 

छन डिए पडछ वा पारपाचनके गरे पडछ बच्चाले दनवैडसर् सम्बन्ध रािेको राम्रो भनी ठान्दछ / 

संरक्षकत्व र पहुाँच राखे्न माडमलामा 'बच्चाको सबााडिक डहर् ' पररक्षण गदाा डनम्न प्रकारका बनंदाहरु लाई ध्यानमा राख्दछ:  

• आमाबाबन र बच्चा बीचको सम्बन्ध  

• आमाबाबन र बच्चा बीचको भावनात्मक गााँठो  

• बच्चा कडर् समयसम्म स्थिर अवथिामा बसेको डियो  

• आमाबाबनले बच्चालाई हेरचाह गने र हुकााउने आ-आफ्ना योजना  

• कन नैकन नै अबथिामा, बच्चाको डवचार र इच्छा बनझे्न  

• पररवारको कन नै सदस्य वा बच्चा माडि केही दनव्यावहार भए / नभएको    

प्राय:जस्तो अवथिामा आमाबाबन दनवैसंग समय डबर्ाउंदा बच्चाहरुलाई फाइदा हुन्छ/ बच्चाहरुले दनवैसंग बराबर समय डबर्ाउनन पछा  भने्न 

छैन र्र यस्तो बसाई अिापूणा हुननपछा / यडद कन नै प्रकारको दनव्यावहार वा डहंसा वा अन्य कारण भए अदालर्ले पहुाँचको सनपररवेक्षण गने 

आदेश डदन सक्दछ /  

हामीलाई आशा छ डक र्पाईंले यस रेडियो (पि्कास्ट) लाई डबचे्छद वा पारपाचनके पडछ बच्चाहरुको संरक्षण र पहुाँच बारे कानननी जानकारी 

डदने राम्रो स्रोर्को रुपमा पाउनन भयो होला / डबचे्छद वा पारपाचनकेबारे र्पाईंको केही प्रश्न भएमा हाम्रो पि्कास्ट सनन्न समय डदनन होला / 

यस डबषयमा अझै पडन र्पाईंका  प्रश्नहरु भए कृपया यी रेडियोहरुबारे र्पाईंलाई अबगर् गराउने सेवा वा संथिामा जानन होला / र्पाईंको 

कम्यनटर पहुाँच भएमा िप जानकारीको लाडग stepstojustice.ca  अिवा settlement.org मा गएर बनझ्ननहोला /  र्पाईंलाई कानननी 

सल्लाह , सेवा वा प्रडिडनडित्व आवश्यक छ भनी पडहले नै िाहा भए कृपया डलगल एि अण्टाररयो (Legal Aid Ontario) मा १-८००-६६८-

८२५८ मा सम्पका  राख्ननस / यसले ३०० भन्दा बढी भाषाहरुमा मद्दर् गदाछ र कायाालय सोमबार देस्ि शनिबारसम्म डबहान ८:०० बजे देस्ि 

सााँझ ५:०० सम्म (ई एस डट) िनल्दछ/  यो रेडियो सेवा डद ल फाउणे्डशन अण्टाररयो (The Law Foundaton of Ontario) को आडिाक 

सहयोगमा र्यार पाररएको हो / यसमा लेस्िएका सामग्रीहरुको समू्पणा दाडयत्व वाई िब्लन सी ए (WBCA ) र सेन्ट िोमस एस्िन (St. 

Thomas Elgin ) ले डलन्छ / 

 

छलकपट / जालसाजी   



 
 

इन्टरनेटको रेडियो (पि्कास्ट) मा ' प्रवेश दर्ाा गनना अडि ' पि्कास्टमा यहााँलाई स्वागर् छ / यो पि्कास्ट अण्टाररयो प्रदेशमा कानननी 

अडिकारबारे र्पाईंलाई राम्रो जानकारी डदन र्यार पाररएको हो / आफ्नो अडिकार र दाडयत्व बनझ्नन भएमा क्यानािामा र्पाईंले जीवनमा 

असर पाने डवकल्पहरु छान्न सक्षम हुननहुनेछ/ यी रेडियोहरुले र्पाईंको पररस्थिडर्को लाडग कानननी सल्लाह डदंदैन र्र र्पाईंको पररस्थिडर्मा 

काम लागे्न सािारण कानननी डबषयहरु बारे जानकारी डदन्छन भने्न कन रा बनझ्नन जरुरी छ / आज हामी अण्टाररयोमा हुने छलकपट बारे कन रा 

गनेछ  ं/ छलकपट भनेको गलर् वा आपराडिक हो भनी जान्दाजानै्द कसैले गने काम हो / यसमा अपरािीले कन नै पडन र्वरबाट आफन लाई 

आडिाक वा व्यस्िगर् फाईदा हुने गरी अन्य व्यस्िलाई छल गदाछ / यस्तो काम डवडभन्न र्ररकाबाट हुन्सक्छ / यस रेडियोमा हामी 

पडहचानको चोरी भनेको के हो र र्पाईं यसको डशकार बन्नन भयो भने के गने भने्न बारे चचाा गनेछ  ं/  

पडहचानको चोरी भनेको कसैले र्पाईंको स्वीकृडर् डबना अन्य व्यस्ि वा समूहले र्पाईंको सनचना प्रयोग गनना हो /  यसको मर्लब अपरािीले 

र्पाईंको व्यस्िगर् सूचना जस्तो डक र्पाईंको नाम, जन्म डमडर्, ठेगाना, सामाडजक बीमा नम्बर, राहदानी, बैंक सम्बन्धी जानकारी र अन्य 

व्यस्िगर्  डववरणहरु आपराडिक उदे्दश्यको लाडग संकलन र प्रयोग गनना हो / र्ी व्यस्ि वा समूहले उनीहरु र्पाईं नै हुन् भनी बहाना बनाई 

र्पाईंको व्यस्िगर् सूचना प्रयोग गरी बैंक िार्ा िोल्न, सापटी वा बन्धक (मोट्ागेज) को लाडग डनबेदन गना, GST / HST को रकम जम्मा 

गना वा डफर्ाा डलन, लाभ र्िा उिारो डर्ना, वा आयकर डफर्ाा डलने जस्ता अनेक  ंफाईदा डलएको हुन्छ /  

यस्ता बेईमान व्यस्िहरुसंग र्पाईंको जानकारी डलने िेरै उपायहरु हुन्छन /  उदाहरणको लाडग डर्नले र्पाईंको दाम राखे्न िैली चोना सक्छ 

/ यस कारणले आफ्नो िल्ती डभत्र दैडनक जीवनमा आबश्यक पने एक िालको पररचय पत्र     (जस्तो सवारी चालक अननमडर् पत्र) मात्र 

बोक्नन पछा  / राहदानी जस्तो डचजहरु सनरडक्षर् थिानमा राखे्न र आबश्यक परेको बेला मात्र डलएर जानन पछा  / र्ी डचजहरु िनलो / मैलो (गाबेज 

) बाट पडन जानसक्छ / बैंकबाट प्राप्त डववरण, िेडिट कािा, आडिाक लगानी जस्ता कागजहरु कसरी िान्को लाउने भने्न बारे र्पाईंले ध्यान 

नडदए डर्नले र्पाईंको महत्वपूणा जानकारी पाउन सके्नछन् / ए डट एम बाट पैसा डनकाल्दा र्पाईंले ध्यान नडदए र्पाईंको  बैंक िार्ाको 

डपन र्पाईंको कााँि माडिबाट हेरररहेको हुनसक्छ / र्पाईंले बैंकमा ए डट एम बाट वा स्टोरमा केडह डचज डकन्दा डपन डिचे्न बेला आफ्नो जीउ 

र हार्ले छोप्नन पदाछ / कम्यनटर वा यसको संजालबाट र्पाईंको जानकारी चोरी गने कामलाई िाटा चोरी भडनन्छ / यस्ता चोर काम र्पाईंको 

डनडज वा कायाथिलको कम्यनटर वा र्पाईंले सम्पका  रािेका ब्यापाररक कम्यनटरको संजाल बाट गररएको हुनसक्छ / सबभन्दा सािारण 

डकडसमको छलकपटलाई 'महत्वपनणा सूचना प्राप्त गने कपटपूणा प्रयास' (डफडसंग) भडनन्छ र पी- एच- आइ- एस- आइ- एन- जी भनी उच्चारण 

गररन्छ /  डफडसंग भने्न शब्द र्पाईंको व्यस्िगर् सूचना पाउन बास्तडवक कम्पडन झैं बहाना बनाई र्पाईंको इमेल वा फोन प्रयोग गरी गररने 

छलकपटपूणा काया भनी बनझाउाँछ / र्पाईंलाई आडिाक संथिा वा आप्रवास, शरणािी नागररकर्ा क्यानािा वा  क्यानािा राजस्व संथिा जस्ता 

सााँस्च्चकै सरकारी संथिा झैं जस्तो लागे्न ठाउंबाट इमेल वा सूचना पठाएको वा फोन गरेको भन्न सक्छ /  उदाहरणको लाडग इमेल वा फोन 

गरेर र्पाईंको बैंक िार्ामा सनरक्षाको समस्या छ वा र्पाईंले आफ्नो व्यस्िगर् डववरण र्नरुनै्त नडदए र्पाईंको आप्रवास स्थिडर् आइ आर 

सी सी (IRCC) मा िर्रापूणा अवथिामा छ भन्न सक्छ / यो कन रा बनझ्न अडर् जरुरी छ डक कन नै पडन सााँचो  ब्यापाररक संथिाले र्पाईंको 

व्यस्िगर् डववरण इमेल वा फोनबाट मागै्दन / र्पाईंलाई डवश्वास नलागेको कन नै इमेल आएको छ भने जवाब नफकााउनन होला /  इमेलमा 

उस्ल्लस्िर् फोन नम्बर वा ठेगाना नै प्रयोग नगननास /  र्पाईंलाई शंका लागेको संथिा मै फोन गरेर वा आफै गएर र्पाईंले कस्तो सूचना 

पाउनन भयो भन्ननस /  सााँस्च्चकै हेनना पने केही समस्या छ डक भनी उनीहरुले डनिो गना सक्छ / 

र्पाईंले रोक्न िोज्दािोजै्द र्पाईं पडहचान चोरीको डशकार हुनन भए यो कन रा िाहा पाउने डबडिकै र्पाईंले चाल्नन पने  केही कदमहरु छन् / 

पडहलो कदम स्वरूप आफ्नो थिानीय प्रहरीलाई िबर गननास / डर्नले र्पाईंलाई प्रहरी प्रडर्बेदन नम्बर डदन्छ / त्यसपडछ र्पाईंले आफ्नो 

बैंक वा िेडिट कािा कम्पनीहरुलाई के भएको रहेछ भनी फोन गननापछा  / र्पाईंको पडहचानलाई कसरी प्रयोग गररएको रहेछ भने्न आिारमा 

र्पाईंको िेडिट शे्रणी डनिाारणमा असर पना सक्छ / त्यसैले र्पाईंले  क्यानािाको  िेडिट डववरण डदने दनई वटा मनख्य संथिाहरु इक्वीफाय्क्स  

(Equifax) को १-८००-४६५-७१६६ र टर ान्सयूडनयन (TransUnion) को  १-८००-६६३-९९८० मा सम्पका  रािी र्पाईंको फाइलमा 

'छलकपटपूणा संकेर्' राख्न लाउननपछा  / फोन बस्टसा नेशनल कल सेन्टर (Phone Busters National Call Centre) रोयल क्यानाडियन 

माउणे्टद पनडलस (Royal Canadian Mounted Police) ले संचालन गरेको हुन्छ र यसले जालसाजी िटनाको सामान्य प्रबृडि पिा लगाई 

जालसाजीको डसकारीलाई मद्दर् डदने डजम्मा डलन्छ / िप सहयोगको लाडग र्पाईंले उनीहरुलाई १-८८८-४९५-८५०१ मा सम्पका  राख्न 



 
 

सक्ननहुन्छ /  र्पाईंलाई पडहचान चोरहरुले केही गरेको शंका लागेमा त्यो पिा लगाउने िनपै्र महत्वपूणा सम्पका  थिानहरु छन् /  कडहलेकाही ं

यी पडहचान चोरहरुले ठेगाना पररवर्ान गरेर क्यानािा पोस्टबाट र्पाईंको पत्रहरु अन्यतै्र पठाउन िोजेको हुन्छ / त्यस्तो अवथिामा र्पाईंले 

१-८६६-६०७-६३०१ मा फोन गरेर केही पररवर्ान गरेको छ/छैन भने्न डनिो गना सडकन्छ / पासपोटा क्यानािालाई १-८००-५६७-६८६८ 

मा  सम्पका  गना सक्ननहुन्छ / फोन गरेर वा आफै गएर र्पाईंको नाममा र्ी अपरािीहरुले राहदानी बनाउन िोजेको छ या छैन पिा लगाउननस 

/ अन्त्यमा आवश्यक परे र्पाईंको नयााँ पडहचान कािा (जस्तो डक स्वास्थ्य कािा, चालक अननमडर् पत्र वा सामाडजक बीमा नम्बर) कहााँ / 

कसरी बनाउने भने्न जानकारी डलन १-८००-६२२-६२३२ मा सम्पका  राख्ननस / 

हामीलाई आशा छ डक र्पाईंले यस रेडियोलाई पडहचान चोरी भनेको के हो ? यसबाट आफू कसरी बचे्न र र्पाईं  पडहचान चोरीको डशकार 

हुनन भए के गने भने्न जस्ता केही सामान्य कानननी जानकारी डदने एउटा राम्रो स्रोर्को रूपमा पाउनन भएको होला / 

यस डबषयमा अझै पडन र्पाईंका  प्रश्नहरु भए कृपया यी रेडियोहरुबारे र्पाईंलाई अबगर् गराउने सेवा वा संथिामा जानन होला / र्पाईंको 

कम्यनटर पहुाँच भएमा िप जानकारीको लाडग stepstojustice.ca  अिवा settlement.org मा गएर बनझ्ननहोला /  र्पाईंलाई कानननी 

सल्लाह , सेवा वा प्रडिडनडित्व आवश्यक छ भनी पडहले नै िाहा भए कृपया डलगल एि अण्टाररयो (Legal Aid Ontario) मा १-८००-६६८-

८२५८ मा सम्पका  राख्ननस / यसले ३०० भन्दा बढी भाषाहरुमा मद्दर् गदाछ र कायाालय सोमबार देस्ि शनिबारसम्म डबहान ८:०० बजे देस्ि 

सााँझ ५:०० सम्म (ई एस डट) िनल्दछ/  यो रेडियो सेवा डद ल फाउणे्डशन अण्टाररयो (The Law Foundaton of Ontario) को आडिाक 

सहयोगमा र्यार पाररएको हो / यसमा लेस्िएका सामग्रीहरुको समू्पणा दाडयत्व वाई िब्लन सी ए (WBCA ) र सेन्ट िोमस एस्िन (St. 

Thomas Elgin ) ले डलन्छ / 

 

कामिाट अवकाश ट्टदएको अिस्थामा कमुचारीको अट्टिकार  

इन्टरनेटको रेडियो (पि्कास्ट) मा ' प्रवेश दर्ाा गनना अडि ' पि्कास्टमा यहााँलाई स्वागर् छ / यो पि्कास्ट अण्टाररयो प्रदेशमा कानननी 

अडिकारबारे र्पाईंलाई राम्रो जानकारी डदन र्यार पाररएको हो / आफ्नो अडिकार र दाडयत्व बनझ्नन भएमा क्यानािामा र्पाईंले जीवनमा 

असर पाने डवकल्पहरु छान्न सक्षम हुननहुनेछ/ यी रेडियोहरुले र्पाईंको पररस्थिडर्को लाडग कानननी सल्लाह डदंदैन र्र र्पाईंको पररस्थिडर्मा 

काम लागे्न सािारण कानननी डबषयहरु बारे जानकारी डदन्छन भने्न कन रा बनझ्नन जरुरी छ /  

आज हामी अण्टाररयोमा कमाचारीहरुलाई अवकाश डदएमा अिवा जाडगरबाट डनकालेमा कमाचारीहरुको के के अडिकार हुन्छ भने्न बारे 

चचाा गनेछ  ं/ जाडगरबाट अवकाश पाउाँदा वा डनकडलंदाको अवथिा ज्यादै र्नावपूणा हुन्छ /  कडहलेकाही ंकामबाट डनकाडलएको व्यस्िले 

डकन यस्तो भयो भने्न बनझ्दैनन् र आफ्नो डनयोिा (employer)  ले आफन लाई डनकाल्ननको कारण डदनै पछा  डक पदैन भने्न जान्न िोज्छ / 

प्राय:जसो र्पाईंको डनयोिाले र्पाईंलाई डकन डनकाल्यो भने्न जानकारी डदनन पदैन / िेरैजसो पररस्थिडर्मा, र्पाईंको डनयोिाले र्पाईंलाई 

डलस्िर् रूपमा अबकाशको सूचना डदनन पदाछ / यसको मर्लब डनयोिाले र्पाईंलाई अबदेस्ि त्यस संथिामा काम छैन भने्न पत्र डदनन पछा  

/ डर्नले र्पाईंको काम गने अस्न्तम डदन अगावै वा र्नरुनै्त काम छोिेर जानन पडन भन्न सक्छ / कन नै सूचना डबना अवकाश डदएमा सूचना 

नडदए बापर् डर्नीहरु र्पाईंलाई पैसा डर्ना डजमे्मवार हुननपछा  / डर्नले 'सूचना डदनै पछा ' भन्ननको अिा र्पाईंको जाडगर जान लागेको छ भनी 

पडहलेनै भन्नन हो / डनयम के हो र डर्नीहरुले कडर् पैसा डर्नना पछा  भने्न कन रा िेरै डचजमा डनभार गदाछ जस्तो डक र्पाईंको उमेर, सेवा गरेको 

अबडि, अवकाश डदए पडछ र्पाईंले गरी आए जस्तो काम पाउन कडर् गाह्रो छ ? डनयोिाले र्पाईंलाई जानीबनझीकन िराब आचरण गरेको 

जस्तो केही कारण नदेिाई कामबाट डनकाल्न सक्छ / यसरी डनकाडलएमा कानननी सल्लाह डलन िोजु्नहोला / कडहलेकाही ंकसैलाई सूचना 

नडदईकनै कामबाट डनकाल्न पदाा डनयोिाले कानून अननसार डदएको राम्रो कारण नै गलर् हुन सक्छ / यडद र्पाईंले कन नै डनयोिासंग 

कस्िमा ३ मडहनासम्म काम गरेको छैन भने, रोजगारी सनरक्षा डनयम अननसार डनयोिाले र्पाईंलाई कन नै अडग्रम सूचना डदनन पदैन / रोजगार 

मानक ऐनमा सूचनाको नू्यनर्म अबडि र सूचना डदननको साटो पैसा डर्ने बारे िेरै डनयमहरु छन् / र्ापडन सबै कामहरु रोजगार मानक ऐन 

अन्तगार् पदैन र कन नै िालका कामहरुमा यस ऐनको केही भागहरु मात्र लागू हुन्छ / यसकारणले र्पाईंको पररस्थिडर् र यसको डबसृ्तर् 



 
 

डववरणको लाडग कानूनी सल्लाह डलनन महत्वपूणा हुन्छ / यो कन रा िाहा पाउनन होस् डक रोजगार मानक ऐनहरुले बााँडिनको लाडग र्पाईं 

क्यानेडियली नागररक, थिायी डनवासी वा रोजगारीको अननमडर् प्राप्त गरेको व्यस्ि हुनन पदैन /  

र्पाईंले कन नै कारणबश रोजगारी छोिेर जााँदा र्पाईंको डनयोिाले रोजगारीको अडभलेि (आर.वो.ई.) र्यार गनना पदाछ / यो फारमले र्पाईं 

डनयोिासंग कडहलेसम्म काम गरेको भने्न जानकारी डदन्छ / उदाहरणको लाडग, र्पाईंले  डनयोिासंग कडहलेसम्म, कडर् िण्टा काम काम 

गरेर कडर् कमाउनन भयो  यो फारममा डनयोिाले आर. वो. ई. भनना पनााको कारण बारे एउटा प्रश्न पडन सोडिएको हुन्छ / डनयोिाले यस 

प्रश्नको उिर डदन केही संकेर् अक्षरहरु (code) प्रयोग गनना पछा  / र्पाईंलाई डनकाला गरेको भए 'डनकाला' को लाडग 'एम' लेख्न सके्न छन् / 

र्पाईंले रोजगारी बीमा लाभ, जसलाई ई.आइ. पडन भडनन्छ, को लाडग डनबेदन डदनन भएमा र्पाईंलाई डकन कामबाट डनकाडलयो भनी 

सोडिन्छ / र्पाईं रोजगारी बीमा लाभको लाडग योग्य हुननहुन्छ डक हुननहुन्न भने्न डनिो गना र्पाईंलाई यो प्रश्न गररन्छ / र्पाईंको डनयोिाले 

रोजगारीको अडभलेि पडहले नै र्यार गरेको छ भने रोजगारी बीमा लाभको लाडग डनबेदन डदन सडजलो हुन्छ / डकनभने र्पाईंले रोजगारी 

बीमा लाभको लाडग योग्य हुननहुन्छ डक हुननहुन्न, र्पाईंले कडर् लाभ पाउनन हुन्छ र कडर् अबडिसम्म यो लाभ पाउनन हुन्छ भने्न पिा लगाउन 

सडवास क्यानािाले र्पाईंको रोजगारी अडभलेि प्रयोग गछा  / र्पाईंको डनयोिाले र्पाईंलाई यो अडभलेिको कागजी प्रडर्डलडप डदनसक्छ 

वा सरकारलाई डवद्यनर्ीय माध्यमबाट पठाउन सक्छ / सरकारलाई डवद्यनर्ीय माध्यमबाट पठाएमा र्पाईंलाई यसको प्रडर्डलडप डदनन पदैन 

र लाभको लाडग डनबेदन डदने प्रडर्डलडप पडन आबश्यक पदैन / र्पाईंलाई प्रडर्डलडप चाडहएमा सडवास क्यानािामा १-८००-२०६-७२१८ मा 

सम्पका  गरेर डलन सक्नन हुन्छ /  

हामीलाई आशा छ डक यो पिकास्टले र्पाईंलाई कामबाट अवकाश डदएमा वा डनकाला गरेमा र्पाईंको के अडिकार हुन्छ भने्न बारे केही 

सामान्य कानूनी जानकारीको राम्रो स्रोर्को काम गरेको छ / र्पाईंको केही प्रश्न भएमा यस डबषय मा हाम्रो पिकास्ट सनन्न समय डमलाउनन 

होला / 

यस डबषयमा अझै पडन र्पाईंका  प्रश्नहरु भए कृपया यी रेडियोहरुबारे र्पाईंलाई अबगर् गराउने सेवा वा संथिामा जानन होला / र्पाईंको 

कम्यनटर पहुाँच भएमा िप जानकारीको लाडग stepstojustice.ca  अिवा settlement.org मा गएर बनझ्ननहोला /  र्पाईंलाई कानननी 

सल्लाह , सेवा वा प्रडिडनडित्व आवश्यक छ भनी पडहले नै िाहा भए कृपया डलगल एि अण्टाररयो (Legal Aid Ontario) मा १-८००-६६८-

८२५८ मा सम्पका  राख्ननस / यसले ३०० भन्दा बढी भाषाहरुमा मद्दर् गदाछ र कायाालय सोमबार देस्ि शनिबारसम्म डबहान ८:०० बजे देस्ि 

सााँझ ५:०० सम्म (ई एस डट) िनल्दछ/  यो रेडियो सेवा डद ल फाउणे्डशन अण्टाररयो (The Law Foundaton of Ontario) को आडिाक 

सहयोगमा र्यार पाररएको हो / यसमा लेस्िएका सामग्रीहरुको समू्पणा दाडयत्व वाई िब्लन सी ए (WBCA ) र सेन्ट िोमस एस्िन (St. 

Thomas Elgin ) ले डलन्छ / 

 

ठाउं खाली गराउनु  

इन्टरनेटको रेडियो (पि्कास्ट) मा ' प्रवेश दर्ाा गनना अडि ' पि्कास्टमा यहााँलाई स्वागर् छ / यो पि्कास्ट अण्टाररयो प्रदेशमा कानननी 

अडिकारबारे र्पाईंलाई राम्रो जानकारी डदन र्यार पाररएको हो / आफ्नो अडिकार र दाडयत्व बनझ्नन भएमा क्यानािामा र्पाईंले जीवनमा 

असर पाने डवकल्पहरु छान्न सक्षम हुननहुनेछ/ यी रेडियोहरुले र्पाईंको पररस्थिडर्को लाडग कानननी सल्लाह डदंदैन र्र र्पाईंको पररस्थिडर्मा 

काम लागे्न सािारण कानननी डबषयहरु बारे जानकारी डदन्छन भने्न कन रा बनझ्नन जरुरी छ / आज हामी िरिनीले कन नै भािादारलाई डनकाल्न 

िोजेमा भािादारको कस्तो अडिकार हुन्छ भने्न बारे चचाा गनेछ  ं/   

ठाउं िाली गराउने प्रडियाको चचाा गनना अडि यो कन रा याद राख्न जरुरी छ डक िरिनी र भािादारको सम्बन्ध ब्यापाररक हुन्छ / कन नै 

ब्यापारमा जसै्त र्पाईं र िरिनी बीच भएको सबै कारोबारको अडभलेि राख्नन पछा  / िर भािा डर्रेको प्रमाण राख्नन जरुरी छ र्ाकी र्पाईंले 

आफ्नो िर भािा डर्रेको प्रमाण सडजलै देिाउन सडकयोस / आफ्नो जानकारी पठाउन परेमा वा िरिनीलाई उनीहरुको दाडयत्व बोि 



 
 

गराउने डवचार भएमा र्पाईंको िरिनीको नाम र ठेगाना िाहा पाउनन जरुरी छ /  र्पाईंको एकाइमा केही सरोकार भएमा र्ी सरोकारहरू 

डचट्ठी लेिेर वा डलडपबद्द (टेक्स्ट) गरेर पठाउनन पछा  /  र्पाईंले आदानप्रदान गरेका सबै पत्रहरुको प्रडर्डलडपहरु साँिै आफूडसर् राख्ननपछा  / 

उदाहरणको लाडग िरिनीसंग डनडिर् गरे भन्दा अकै डदन िर भािा डर्ने सम्झ र्ा भए डलस्िर् रूपमा गररएको हुननपछा  / त्यसैगरी िर भािा 

डर्नना सिा काम गरी डदन्छन  भने्न सम्झ र्ा भए त्यो पडन डलस्िर् रूपमै हुनन पछा  /  

यी सामान्य मागादशान अननसार चल्नन भएमा िरिनीसंग िरभािामा बसे्न व्यस्िको िनपै्र समस्याहरु हटाउन सडकन्छ /  

ठाउं िाली गराउने बारे चचाा गदाा िर डनकाला सम्बन्धी डबषय भनेको िरिनीले भािामा बसेको एकाईबाट भािादारलाई डनकाल्ने प्रडिया 

हो / आवासीय िरिनी ऐनले िरिनी र भािादारबीचको सम्बन्ध डनयमन / डनयन्त्रण गदाछ र यसले कन न बेला िरिनीले भािादारलाई 

िरबाट कडहले र कसरी डनकाल्न पाउाँछ भने्न डनयम बनाउाँछ / 

भािादारलाई िरबाट डनकाल्न िोज्दा िरिनीले िनपै्र कारणहरुको आिार डलएको हुन्छ / र्ी मधे्य भािादारले पनरै भािा वा समयमै भािा 

डर्ना नसक्नन, अबैिाडनक काम गनना, सम्पडिमा क्षडर् पनयााउनन, वा सम्बस्न्धर् भवनमा बसे्न अरु भािादारलाई अशान्त बनाउनन रहेको छ / 

नगरको उप -डनयम उल्लङ्घन गरी िेरै संख्यामा माडनस बस्नाले पडन डनकाला गना सडकन्छ / भािादारले आफन्तलाई आफूसंग राख्न िोजेमा 

पडन िरिनीले डनकाला गना सक्छ / उस्ल्लस्िर् पडछल्लो कारणले डनकाला गनना परेमा डबशेष डनयम लागन हुन्छ /  दनभााग्यबश, बढी से बढी 

यडह कारण देिाई पांच वटा भन्दा कम एकाई भएको भवनबाट भािादारलाई डनकाला गना िोडजएको पाइन्छ / 

िरपाल्तन  जनावरले क्षडर् पनयााएमा वा अशास्न्त मच्चाएमा बाहेक यस्ता जनावर पालेको कारणले िरिनीले भािादारलाई डनकाल्न पाउंदैन 

/ भािादार संिको सदस्य भएमा वा एकाई ममार् गनना पयो भनै्दमा डर्नले भािादारलाई डनकाल्न सकै्दन /  

िरिनीले भािादारलाई डनकाल्न केही प्रडियाडबडि पनयााउनन पछा  / शनरुमा डर्नले के कारणले डनकाल्न िोजेको हो भने्न सूचना डदनन पदाछ र 

कन नै अवथिामा समस्या समािान गना केही समय डदनन पदाछ / उदाहरणको लाडग कन नै भािादारले भािा नडर्रेमा कडर् पैसा डर्ना बााँडक छ, 

कडहले सम्ममा डर्नना पछा  भनी सूचना डदनन पदाछ / भािादारले सबै भािा डर्रेमा कारवाही टनंडगन्छ र अडिल्लो सूचना िारेज वा रद्द गररन्छ /  

िरिनीले पठाएको सूचना भािादारले पढ्नन जरुरी छ / यस्तो सूचनामा डमडर्, गनना पने काम र समस्या समािान गने उपायहरु बारे ठीक 

प्रडियाडबडि पनयााएको हुन्छ / सूचना जारी गदाा आवासीय भािादार ऐनसंग डमल्ने हुननपछा  र िरिनीले पठाएका सािारण पत्रहरुले कानननमा 

व्यवथिा गरे अननसार रीर् नपनयााएको हुन सक्छ / 

र्पाईंले समस्या समािान गना निोजु्न भएमा िर छोि्नन पदैन / त्यसपडछ िरिनीले सनननवाइको लाडग डमडर् र्ोक्न िरिनी र भािादार बोिामा 

डनबेदन डदनन पनेछ / उि सनननवाइको डदनमा भािादार र िरिनीले आ-आफ्नो स्थिडर् बारे बयान डदन सके्नछन् / भािादारले से्वच्छाले 

बाडहर डनस्कन मन्जनर गरेमा वा बोिाले डनकालाको आदेश नडदएसम्म ठाउाँ  िाली गना सडकंदैन /   

िरिनीले र्पाईंलाई बोिामा लगेमा र्पाईंले 'सनननवाइको सूचना' पाउनन हुनेछ / यसमा सनननवाई गनना पनााको कारण, डमडर्, समय र सनननवाई 

हुने थिानको डववरण पाउनन हुन्छ /  

यस सनननवाइमा आफ्नो समस्या बनझाउन र्यार भएर जानन जरूरी छ / त्यसबेला र्पाईंले एकजना साक्षी लाननपने, कागजपत्रको प्रडर्डलडप 

बनाउने र देिाउनको लाडग र्स्िर लानन पने हुन सक्छ / र्पाईं सनननवाइमा जानन भएन भने र्पाईंलाई डनकाला गने डक नगने बारे बोिाले 

डनणाय गनेछ / सनननवाइ हुनन अडि र्यारी स्वरूप कानननी सहयोग डलनन िेरै राम्रो हुन्छ / वडकलको लाडग िचा गना सक्नन हुन्न भने सामनदाडयक 

कानननी स्क्लडनकले र्पाईंलाई सहयोग डदन सके्नछ /  

सनननवाई हुाँदा बोिाको एक सदस्यले र्पाईंलाई िरिनीले डकन डनकाल्न िोजेको र डकन डनकाल्न पाउाँदैन भने्न लागेको छ भने्न र्पाईंको 

व्यहोरा सनन्छ / बोिा सदस्यहरुले सनननवाइको अन्त्यमा आफ्नो डनणाय गछा  वा डनणाय र्यार गना केही समय डलन सक्छ / यस डनणायलाई 



 
 

'आदेश' भडनन्छ र यसको प्रडर्डलडप र्पाईं र िरिनीलाई पठाइनेछ / यो कन रा बनझ्नन जरुरी छ डक बषाको कन नै पडन बेला र डहउंदमा पडन 

िरबाट डनकाला गना सडकनेछ / 

कडहलेकाही ंडनकाला हुनबाट जोडगन र्पाईंले िरिनीसंग सम्झ र्ा गना सक्ननहुन्छ / प्राय: यस प्रकारको सम्झ र्ालाई 'बन्दोबस्त' भडनन्छ / 

बोिाले आदेश डदनन भन्दा अडि र पडछ पडन यस्तो सम्झ र्ा गना सडकन्छ / कन नै कागजमा सही गनना अडि आफ्नो वडकलको सल्लाह डलन 

िोजु्नस र आफन ले सही गरेको कन नै पडन कागजको प्रडर्डलडप डलन नभनल्नन होला / 

बोिाले र्पाईंलाई डनकाला गने आदेश डदएमा सो आदेशमा लेस्िएको डमडर् डभत्रमा डनस्कनै पछा  / नडनसे्कमा िरिनीले र्पाईंलाई डनकाल्न 

शेररफ (डजल्लामा चनडनएको सम्माननीय अडिकृर्) समक्ष सहयोग माग्न सके्नछ / शेररफ भनेको एक मात्र त्यस्तो व्यस्ि हो जसले र्पाईंलाई 

आफू बसेको ठाउाँबाट जबजास्स्त डनकाल्न सक्छ / शेररफ आएर अननमडर् नडदएसम्म िरिनीले र्पाईंको िर / एकाइको को र्ाला फेना 

सकै्दन /  

िरबाट डनसं्कदा आफ्नो सबै सामान डलएर जानन राम्रो हुन्छ / शेररफले र्पाईंलाई डनकालेमा सप्ताहअन्त वा डबदाको बेला पडन ७२ िण्टा 

डभत्र सामान डनकाल्न पाइन्छ /  यो ७२ िण्टा डभत्र र्पाईंको सामान र्पाईंको थिानमा वा नडजकै सनरडक्षर्साि् राख्नन पदाछ र डबहान ८:०० 

बजे देस्ि बेलनका ८:०० बजे सम्म लान पाउाँछ /  शेररफले डनकाला गरेको अबथिामा मात्र यो डनयम लागन हुन्छ /  

हामीलाई आशा छ डक र्पाईंले िर डनकालाको समस्या झेल्नन परेमा र्पाईंको के अडिकार रहन्छ भने्न केही सामान्य कानननी जानकारी डदने 

राम्रो स्रोर्को रूपमा यस पद्कस्टलाई पाउनन भयो होला / 

यस डबषयमा अझै पडन र्पाईंका  प्रश्नहरु भए कृपया यी रेडियोहरुबारे र्पाईंलाई अबगर् गराउने सेवा वा संथिामा जानन होला / र्पाईंको 

कम्यनटर पहुाँच भएमा िप जानकारीको लाडग stepstojustice.ca  अिवा settlement.org मा गएर बनझ्ननहोला /  र्पाईंलाई कानननी 

सल्लाह , सेवा वा प्रडिडनडित्व आवश्यक छ भनी पडहले नै िाहा भए कृपया डलगल एि अण्टाररयो (Legal Aid Ontario) मा १-८००-६६८-

८२५८ मा सम्पका  राख्ननस / यसले ३०० भन्दा बढी भाषाहरुमा मद्दर् गदाछ र कायाालय सोमबार देस्ि शनिबारसम्म डबहान ८:०० बजे देस्ि 

सााँझ ५:०० सम्म (ई एस डट) िनल्दछ/  यो रेडियो सेवा डद ल फाउणे्डशन अण्टाररयो (The Law Foundaton of Ontario) को आडिाक 

सहयोगमा र्यार पाररएको हो / यसमा लेस्िएका सामग्रीहरुको समू्पणा दाडयत्व वाई िब्लन सी ए (WBCA ) र सेन्ट िोमस एस्िन (St. 

Thomas Elgin ) ले डलन्छ / 

 

रोजगारी िीमा 

इन्टरनेटको रेडियो (पि्कास्ट) मा ' प्रवेश दर्ाा गनना अडि ' पि्कास्टमा यहााँलाई स्वागर् छ / यो पि्कास्ट अण्टाररयो प्रदेशमा कानननी 

अडिकारबारे र्पाईंलाई राम्रो जानकारी डदन र्यार पाररएको हो / आफ्नो अडिकार र दाडयत्व बनझ्नन भएमा क्यानािामा र्पाईंले जीवनमा 

असर पाने डवकल्पहरु छान्न सक्षम हुननहुनेछ/ यी रेडियोहरुले र्पाईंको पररस्थिडर्को लाडग कानननी सल्लाह डदंदैन र्र र्पाईंको पररस्थिडर्मा 

काम लागे्न सािारण कानननी डबषयहरु बारे जानकारी डदन्छन भने्न कन रा बनझ्नन जरुरी छ / आज हामी अण्टाररयोको रोजगारी बीमा लाभ भने्न 

सरकारी कायािमको बारे चचाा गनेछ  ं/  

रोजगारी बीमा लाभ (जसलाई ई.आई.पडन भडनन्छ) ले माडनसलाई डवडभन्न अबथिामा डनयडमर् लाभ डदन सक्छ / यडद र्पाईंको कन नै गस्ल्त 

डबना कामको अभाबमा वा म समी डबदाबारी अबडिको लाडग कामबाट डनकालेको छ भने र र्पाईं काम गना सक्षम हुननहुन्छ भने र्पाईंले 

रोजगारी बीमा लाभ पाउन डनबेदन डदन सक्नन हुन्छ / ई.आई. भनेको डबरामी भएर, चोट पटक लागेर वा रोगको कारणले एकै्ल छन ट्याएर 

रािेको अबथिामा डबरामी लाभ आवश्यक पने व्यस्िको लाडग पडन हो / र्पाईं गभााबस्तामा भए, हालसालै बच्चा जन्माएको भए, कन नै 

बच्चालाई ग्रहण गरेको भए वा डशशन स्याहार गनना परे र्पाईंले मारृ् वा डपरृ् लाभ पाउन आवेदन डदन सक्ननहुन्छ / र्पाईंले कन नै डसडकस्त 



 
 

डबरामी वा चोटपटक लागेको व्यस्ि वा जीवनको अस्न्तम ििीमा परेका कसैलाई सहयोग गनना परेमा हेरचाहको लाभ र डबदा डलन डमल्छ / 

याद राख्नोस डक र्पाईंले पैसा पाउनन अडि त्यस्ता प्रते्यक लाभ डलन केही शर्ाहरु पूरा गनना पछा  / यस्तो लाभ पाउन  र्पाईंको योग्यर्ा बारे 

ढनक्क नभए सबभन्दा राम्रो उपाय र्पाईंले आबेदन डदननस र रोजगारी बीमा लाभ डदनेलाई नै योग्यर्ाको डनक्योल गना लाउनोस /  

अब हामी र्पाईंले काम नपाएको अबथिामा रोजगारी बीमा लाभ कसरी काम लाग्छ भने्न बारे चचाा गनेछ  ं/ र्पाईंले काम गना छोि्ने डबडिकै 

साँिै रोजगारी बीमा लाभको लाडग आबेदन डदनन जरुरी छ / र्पाईंले रोजगारीको डववरण (आर.वो. ई.) पाई नसकेको भए वा डनयोिाले सो 

कागज पठाएको छ या छैन भने्न िाहा नभए पडन लाभ पाउन आबेदन डदन सक्नन हुन्छ / यडद र्पाईंले काम गना छोिेको चार हप्ता भन्दा बढी 

समय सम्म पिानन भयो भने र्पाईंको लाभ गनम्न सके्नछ / 

डनम्न अबथिामा र्पाईंले डनयडमर् रूपमा रोजगारी बीमा लाभ पाउन सक्नन हुन्छ यडद:  

• र्पाईंले क्यानािामा आयकर डर्रेको भनी  र्लबी कागजमा रेकिा हुने िालको काम गरेको भए 

• आफ्नो गस्ल्त डबना काम छोि्नन परेको भए  

• डबगर् ५२ हप्ता डभत्र काम नपाएको वा िटीमा लगार्ार सार् डदन आम्दानी डबनाको काम गरेको भए 

• डबगर् ५२ हप्ता डभत्र वा र्पाईंले पडछल्लो पटक रोजगारी बीमा दाबी गरेको शनरु डदनदेस्ि बीमायोग्य िण्टा पनगे्न गरी काम गरेको भए 

/ यी मधे्य जनन अबडि छोटो छ त्यही लागन हुन्छ /  

• प्रते्यक डदन काम गना र्यार, इच्छन क र सशि छ भने  

• सडिय रूपमा कामको िोजी गदै कन न डनयोिा संग कडहले सम्पका  गरेको भने्न डलस्िर् रेकिा रािेको भए 

डनम्न अबथिामा र्पाईंले रोजगारी बीमा लाभ पाउन सक्नन हुन्न:  

• र्पाईंले उडचर् कारण डबना जाडगर छोिेको भए  

• र्पाईंले गलर् वा अबैिाडनक भने्न िाहा हुाँदाहुाँदै कन नै काम गरेकोले डनकाडलएको भए  

• र्पाईंले मजदनरी झैझगिा (उदाहरणको लाडग, हि्र्ाल, र्ालाबन्दी वा अन्य िालको झगिा) मा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भई काम 

नगरी बसेको भए  

र्पाईंको योग्यर्ाबारे डनडिर् नभए रोजगारी बीमा लाभको लाडग आबेदन डदनन पछा  / काम नपाउने डबडिकै पडन र्पाईंले आबेदन डदनन पछा  

/ र्पाईंले लाभ पाउनन हुन्छ या हुन्न भने्न डनिो गना र्पाईंले www.canada.ca मा अनलाइन आबेदन डदनन पछा  /  अनलाइनबाट आबेदन 

डदएपडछ मात्र प्रडिया शनरु हुन्छ /  र्पाईंसंग िरमा इन्टरनेट नभए नडजकैको सडवास क्यानािाको कायाालयमा गई कम्यनटर प्रयोग गननास 

अिवा थिानीय पनस्तकालयमा भएको साबाजडनक इन्टरनेट प्रयोग गननाहोस / यो अनलाइन आबेदन भना ६० डमनेट जडर् लाग्छ / दरिास्त 

डदनन अडि डनम्न जानकारी र्पाईंसंग हुनन पछा  /  

• र्पाईंको आमाको िर 

• र्पाईंको सामाडजक बीमा नम्बर - अंक ९ बाट शनरु भएमा र्पाईंले आप्रबासको स्थिडर् र काम गने अननमडर्को प्रमाण पेश गनना पछा   

• पोस्टल कोि सडहर् र्पाईंको हुलाकी र आबासीय ठेगाना/ आफन  बसेको ठाउाँको ठेगाना नभएमा आफै थिानीय सडवास क्यानािा 

सेन्टरमा गएर दरिास्त डदनन पछा  /  

• डसिै बैंकमा रकम जम्मा गनना परेमा र्पाईंको बैंकको पूरा डववरण (आडिाक संथिा, नाम र नम्बर, शािा नम्बर र र्पाईंको िार्ा 

नम्बर) डदनन पछा  / यी नम्बर डनडिर् नभएमा र्पाईंको बैंकमा काम गने व्यस्िलाई लेख्न लगाउननस /  

र्पाईंको डनबेदन पाए पडछ रोजगारी बीमामा काम गने व्यस्िले र्पाईं लाभ पाउन सक्ननहुन्छ या सक्ननहुन्न भनी डनिो गना सक्छ /  

हामीलाई आशा छ डक र्पाईंले अण्टाररयोको रोजगारी बीमा कायािमबारे केही सामान्य जानकारी पाउन यो पि्कास्ट राम्रो स्रोर्को रूपमा 

पाउनन भयो होला / 



 
 

यस डबषयमा अझै पडन र्पाईंका  प्रश्नहरु भए कृपया यी रेडियोहरुबारे र्पाईंलाई अबगर् गराउने सेवा वा संथिामा जानन होला / र्पाईंको 

कम्यनटर पहुाँच भएमा िप जानकारीको लाडग stepstojustice.ca  अिवा settlement.org मा गएर बनझ्ननहोला /  र्पाईंलाई कानननी 

सल्लाह , सेवा वा प्रडिडनडित्व आवश्यक छ भनी पडहले नै िाहा भए कृपया डलगल एि अण्टाररयो (Legal Aid Ontario) मा १-८००-६६८-

८२५८ मा सम्पका  राख्ननस / यसले ३०० भन्दा बढी भाषाहरुमा मद्दर् गदाछ र कायाालय सोमबार देस्ि शनिबारसम्म डबहान ८:०० बजे देस्ि 

सााँझ ५:०० सम्म (ई एस डट) िनल्दछ/  यो रेडियो सेवा डद ल फाउणे्डशन अण्टाररयो (The Law Foundaton of Ontario) को आडिाक 

सहयोगमा र्यार पाररएको हो / यसमा लेस्िएका सामग्रीहरुको समू्पणा दाडयत्व वाई िब्लन सी ए (WBCA ) र सेन्ट िोमस एस्िन (St. 

Thomas Elgin ) ले डलन्छ / 

 

अण्टाररयो अशक्तता सेवा कायुक्रम र अण्टाररयो वरु्क् 

इन्टरनेटको रेडियो (पि्कास्ट) मा ' प्रवेश दर्ाा गनना अडि ' पि्कास्टमा यहााँलाई स्वागर् छ / यो पि्कास्ट अण्टाररयो प्रदेशमा कानननी 

अडिकारबारे र्पाईंलाई राम्रो जानकारी डदन र्यार पाररएको हो / आफ्नो अडिकार र दाडयत्व बनझ्नन भएमा क्यानािामा र्पाईंले जीवनमा 

असर पाने डवकल्पहरु छान्न सक्षम हुननहुनेछ/ यी रेडियोहरुले र्पाईंको पररस्थिडर्को लाडग कानननी सल्लाह डदंदैन र्र र्पाईंको पररस्थिडर्मा 

काम लागे्न सािारण कानननी डबषयहरु बारे जानकारी डदन्छन भने्न कन रा बनझ्नन जरुरी छ /  

आज हामी अण्टाररयोमा भएका दनई बेगै्ल सरकारी सामाडजक कायािमहरु अण्टाररयो अशिर्ा सेवा कायािम र अण्टाररयो वसाबारे 

चचाा गनेछ  ं/  

हामी अण्टाररयो वसा (जसलाई वो. िब्ल्यन. पडन भडनन्छ) बाट शनरु गछौं / यसले र्पाईंलाई आडिाक सहयोगको िााँचो परेमा सािै आडिाक 

र रोजगारी सेवा चाडहएमा मद्दर् गदाछ / प्राय:जसो अबथिामा आडिाक सहयोग पाउन र्पाईंले रोजगारी सहायर्ा कायािमहरुमा सहभागी 

हुने मन्जनर गनना पछा  / साहै्र अप्ठ्यारो स्थिडर्मा परे आकस्िक सहयोग पडन डमल्दछ / उदाहरणको लाडग, र्पाईंले िरबास गनमाएमा, 

दनब्यााबहाररक सम्बन्ध बीच बस्नन परेमा, वा आफ्नो सनरक्षाप्रडर् डचस्न्तर् भएमा /  

अण्टाररयो वसाबाट सहयोग पाउन र्पाईं अण्टाररयोमा बसेको र आडिाक चपेटामा परेको हुनन पदाछ / त्यसको मर्लब र्पाईंको सामान्य 

बसोबास िचा समेर् पनयााउन िरमा पैसा नहुनन हो / डबरामी परेमा वा कसैलाई सेवा पनयााउने डजमे्मवारी भएको कारणले अथिाई रूपमा 

काम गना नसके्न भएमा बाहेक अरु समय र्पाईंले काम िोजे्न र भएको कामलाई डनरन्तरर्ा डदने प्रयास गनना पछा  / र्पाईंको िरमा 

एकजना भन्दा बढी बयश्क व्यस्ि रोजगार डबडहन छ भने डर्नीहरुले पडन रोजगारी सहायर्ा डियाकलापमा सहभागी हुन मन्जनर गनना 

पनेछ / 

र्पाईंले अनलाइनबाट, फोनबाट, वा आफै गएर आबेदनको प्रडिया शनरु गना सक्ननहुन्छ / आफन  नडजकको अण्टाररयो वसा कायाालय पिा 

लगाउन र्पाईंले www.mcss.gov.on.ca मा हेनना होला / 

प्रडिया शनरु गरेपडछ अण्टाररयो वसाको एक जना माडमला कायाकर्ाा (केस वका र) ले र्पाईंलाई भेट्ने समय डमलाउन सम्पका  गनेछ / 

र्पाईंलाई यस भेटिाटमा डबशेष कागजार् ल्याउन भडनन्छ र त्यसबाट र्पाईंको व्यस्िगर् र िरका अन्य सदस्यहरु बारे जानकारी डलने, 

िरको आडिाक आबश्यकर्ा, िरपररवारको आय र र्पाईंको सम्पडि बारे पनडि गना सके्नछ / आफ्नो िरमा बसे्न सबैको डववरण डलएर जानन 

पछा  भन्नाले उदाहरणको लाडग सबैको नाम, जन्म डमडर्, ठेगाना, आप्रबास स्थिडर्, आय, गािी वा बचर् िार्ा जस्ता जायजेिा र िरभािाको 

रकम जनाउाँदछ /  अण्टाररयो वसामा भेटिाटको बेला र्पाईंको जन्म प्रमाणपत्र, वा राहदानी, र्पाईंलाई पडछल्लो पटक फकााएको कर, 

डनयोिाबाट प्राप्त र्लबी डववरण, भािा डर्रेको भए िरिनीले डदएको रडसद, र्पाईंको बैंक िार्ा देस्िने डववरणहरु बनझाउनन पछा  / 



 
 

भेटिाटको बेला र्पाईंलाई सहमडर् पत्र लगायर् कय  ंफारमहरूमा सही गना लगाइन्छ / यी फारममा सही गननाको अिा अण्टाररयो वसा 

कायाालयले र्पाईंबारे अन्य सरकारी कायािमहरु र्िा अन्य संिहरु (जसै्त यार्ायार् मन्त्रालय, रोजगारी बीमा वा इस्क्वफ्यास क्यानािा 

जस्ता भनिानी संथिाहरुबाट जानकारी डलन सहमडर् डदनन हो /  

अण्टाररयो वसाले र्पाईं र अन्य संथिाहरुबाट प्राप्त जानकारीको आिारमा र्पाईंको आडिाक सहयोग पाउने योग्यर्ा डनिाारण गदाछ / 

र्पाईंले दरिास्त भरेर आवश्यक सबै जानकारी डदएपडछ र्पाईंले कायाालयमा सम्पका  गरेको ४ कारोबार डदन डभत्र एउटा डनणाय गनेछ / 

र्पाईंको आबेदन स्वीकृर् नभएमा र्ी फैसलाको डबरुद्द अपील गने अडिकार हुन्छ र सहयोगको लाडग थिानीय सामनदाडयक कानननी 

स्क्लडनकमा सम्पका  राख्ननहोस / 

अको डबषय हो अण्टाररयो अशिर्ा सहयोग कायािम / यसलाई वो. डि. एस. पी. पडन भडनन्छ / यस कायािमले अशि व्यस्िहरुलाई 

आडिाक सहयोग डदन्छ / वो. डि. एस. पी. बाट सहयोग पाउन र्पाईं आडिाक र डचडकत्सकीय दृडिले योग्य हुनन पदाछ / त्यसको मर्लब र्पाईं 

िोरै कमाई भएको, कम सम्पडि भएको र डचडकत्सा डबशेषज्ञले असक्षम प्रमाडणर् गरेको हुनन पदाछ / र्ी दनई प्रमाण र्पाईंसंग छ भने र्पाईंले 

आफ्नो र पररवारको सामान्य जीडवका िचा पनयााउन वो. डि. एस. पी. बाट आडिाक सहयोग पाउन सक्नन हुन्छ / यस कायािममा सहभागी 

भएपडछ उपयनि भएमा काम िोज्न र भएको जाडगर बचाउनको लाडग समेर् सहयोग पाउनन हुनेछ / र्पाईं र आफ्नो पररवारको लाडग 

डचडकत्सकले लेस्िडदएको औषिी, दााँर्को उपचार र चिा लगायर्का डचडकत्सकीय लाभ पाउनन हुनेछ /  

आबेदन प्रडिया शनरु गना र्पाईंले आफू नडजकको वो.डि.एस.पी. कायाालयमा सम्पका  राख्न वा www.mcss.gov.on.ca मा अनलाइनबाट 

आबेदन डदनन पदाछ / र्पाईंले अण्टाररयो वसाबाट सहायर्ा पाई राख्नन भएको छ भने र्पाईंको केस वका रले आबेदन डदन मद्दर् गनना हुनेछ 

/ अण्टाररयो वसाको सहायर्ा नपाएको भए, आबेदन डदएको ५ डदन डभत्र वो. डि. एस. पी. कायाालयले त्यसबारे मद्दर्को लाडग भेट्न सम्पका  

राखे्नछ / वो. डि. एस. पी. ले र्पाईंलाई आडिाक सहयोग डदन योग्य ठहयााएमा त्यहााँबाट र्पाईंले असक्षमर्ा डनक्योल गने सामग्रीको पोको 

पाउनन हुनेछ / यस पोकोमा ४ वटा स्वास्थ्य सम्बन्धी फारमहरू हुन्छन:  स्वास्थ्य स्थिडर्को प्रडर्बेदन, दैडनक रहनसहन डियाकलाप सनची, 

डचडकत्सकीय जानकारी उपलब्ध गराउने सहमडर्, र आफ्नो प्रडर्बेदन/  र्पाईं असक्षम व्यस्ि हो भने्न प्रमाडणर् गना र्पाईंले यी फारमहरू 

भरेर पठाउनन पदाछ /   वो. डि. एस. पी. को पररभाषा अन्तगार् 'अशि भएको व्यस्ि' डभत्र पना  र्पाईंले एक बषा वा बढीसम्म हुन सके्न 

यिेथि शारीररक वा मानडसक समस्या भएको व्यस्ि हो भनी डचडकत्सक जस्तो स्वास्थ्यकमीले प्रमाडणर् गनना पछा  /  डचडकत्सकले पडन 

स्वास्थ्य समस्याले र्पाईंको काम गने क्षमर्ा नभएको, आफ्नो हेरचाह गने क्षमर्ा नभएको, िर या समनदायमा दैडनक कायाहरु गनामा यिेस्ठ 

असर पनयााएको छ भनी  डनडिर् गदाछ / यो भनेको संिै भैरहने या आाँउदैजााँदै गने स्वास्थ्य समस्या हो / यो एक मात्र स्वास्थ्य समस्या हुन 

सक्छ अिवा र्पाईंको डियाकलाप सीडमर् पाने डवडभन्न समस्याहरुको जोि पडन हुन सक्छ / 

र्पाईंको दरिास्त र असक्षमर्ा डनक्योलको कागजी पोकोमा रहेका फारमहरूलाई असक्षमर्ा फैसला गने एकाईले हेछा  / यस एकाइले 

र्पाईंबाट प्राप्त जानकारी र र्पाईंको स्वास्थ्यकमीले पठाएको फारमको आिारमा र्पाईं वो. डि. एस. पी. को अन्तगार् पछा  या पदैन भनी 

डनणाय गछा  / उनीहरुले र्पाईंसंग अन्तवाार्ाा डलंदैन वा स्वास्थ्य पररक्षण गराउाँदैन /  

दरिास्त र पननराबलोकन प्रडिया टनङ््गग्याउन मडहन  ं लाग्नसक्छ / दरिास्त अस्वीकृर् भएमा र्पाईंले उि डनणाय डबरुद्द अपील गना 

सक्ननहुन्छ र सहयोगको लाडग र्पाईंले थिानीय कानननी स्क्लडनकमा सम्पका  राख्ननपछा  / र्पाईंको आडिाक समस्याले गदाा र्नरुनै्त सहयोगको 

आबश्यकर्ा परेमा थिानीय अण्टाररयो वसा कायाालयमा गएर सामाडजक सहयोग कोषबाट सहयोग पाउन सम्पका  राख्ननहोस / 

अण्टाररयो अशिर्ा सहयोग कायािम र अण्टाररयो वसा सम्बन्धी केही सामान्य जानकारीको लाडग र्पाईंलाई यस पि्कास्ट राम्रो सूचना 

स्रोर् जस्तो लागेको होला भनी हामी आशा राख्दछ  ं/ 

यस डबषयमा अझै पडन र्पाईंका  प्रश्नहरु भए कृपया यी रेडियोहरुबारे र्पाईंलाई अबगर् गराउने सेवा वा संथिामा जानन होला / र्पाईंको 

कम्यनटर पहुाँच भएमा िप जानकारीको लाडग stepstojustice.ca  अिवा settlement.org मा गएर बनझ्ननहोला /  र्पाईंलाई कानननी 

सल्लाह , सेवा वा प्रडिडनडित्व आवश्यक छ भनी पडहले नै िाहा भए कृपया डलगल एि अण्टाररयो (Legal Aid Ontario) मा १-८००-६६८-



 
 

८२५८ मा सम्पका  राख्ननस / यसले ३०० भन्दा बढी भाषाहरुमा मद्दर् गदाछ र कायाालय सोमबार देस्ि शनिबारसम्म डबहान ८:०० बजे देस्ि 

सााँझ ५:०० सम्म (ई एस डट) िनल्दछ/  यो रेडियो सेवा डद ल फाउणे्डशन अण्टाररयो (The Law Foundaton of Ontario) को आडिाक 

सहयोगमा र्यार पाररएको हो / यसमा लेस्िएका सामग्रीहरुको समू्पणा दाडयत्व वाई िब्लन सी ए (WBCA ) र सेन्ट िोमस एस्िन (St. 

Thomas Elgin ) ले डलन्छ / 

 

 


