
 
 

रोजगारी बीमा 

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 कायाक्रमको बारे चचाा गनेछ  ं/  

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

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 

राखेको 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 अस्िम ििी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 पखानन 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 खालको काम गरेको भए 

• आफ्नो गस्ि 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 डदनदेस्ख 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  

• सडक्रय रूपमा कामको खोजी गदै कन न डनयोिा संग कडहले सम्पका  गरेको भने्न डलस्खर् रेकिा राखेको 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 खालको 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 प्रडक्रया शनरु हुन्छ /  र्पाईंसंग िरमा इन्टरनेट नभए नडजकैको सडवास क्यानािाको कायाालयमा गई कम्प्यनटर प्रयोग गननास 

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

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 दरखास्त डदनन पछा  /  

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

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 कायाक्रमबारे 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 

कम्प्यनटर 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 देस्ख शनक्रबारसम्म डबहान ८:०० बजे देस्ख 

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

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

Thomas Elgin ) ले डलन्छ / 


