
 
 

 مالزمت کا بیمہ

 

یات اس لئے بناتے گئے ہیں تا کہ اس بارے میں آپ یک    ،اس ےس قبل ےک آپ دستخط کریں یات  میں خوش آمدید۔ یہ صوتی نشر صوتی نشر

۔ اگر آپ کو صحیح طور پر علم ہو   کہ آپ ےک حقوق  اور ذمہ معلومات بہتی بنا سکیں کہ اونٹاریو ےک صوبے میں آپ ےک قانوتی حقوق کیا ہیں

وری ہے کہ ۔ یہ جاننا بہت ضی  پر اثرانداز ہو سکئی ہیں
ی

صوتی   داریاں کیا ہیں تو آپ اپنی لئے چناؤ کر سکئی ہیں جو کہ کینیڈا میں آپ یک زندیک

، یہ محض عام قانوتی مسائل ےس متعلق معل یات آپ یک صورت حال ےس متعلق قانوتی  مشورہ یک حیثیت نہیں رکھئی ومات فراہم کربی کا  نشر

۔   ذریہ ہیں جو آپ یک صورِت حال پر الگو ہو تی ہیں

۔   جےس مالزمت ےک بیےم ےک فوائد کہا جاتا ہے
ی

س پروگرام ےک بارے میں بات کریں ےک
ُ
 آج ہم حکومت ےک ا

، وہ لوگوں کو مختلف حاالت میں باقاعدہ فوائد مہیا کرسک ۔ اگر آپ یک مالزمت آپ یک   مالزمت ےک بیےم ےک فوائد، ای آتے بیھ کہالتا ہے تا ہے

سکئی    بالکیس غلیط یک وجہ ےس جاتی ریہ ہے کیوں کہ کام یک کیم تیھ یا موسیم کارکنوں یک کٹوتی تیھ اور آپ کام ےک لئے موجود ہیں اور کام کر 

ن لوگوں ےک لئے بیھ ہے ج
ُ
۔ ای آتے ا ورت ہے  ہیں تو آپ مالزمت ےک بیےم ےک فوائد ےک لئے درخواست دے سکئی ہیں نہیں بیماری میں فوائد یک ضی

، آپ تی  ۔ اگر آپ حاملہ ہیں  میں رکھے ہوبے ہیں اور وہ کام نہیں کر سکئی
ی

حال یہ  اگر وہ بیمار ہیں ، زخیم ہیں یا بیماری یک حالت میں علیحدیک

، بچے کو اپنایا ہے یا نومولود یک نگہداشت کر رہے ہیں تو آپ دوران حمل ا ور  پدران ےک فوائد ےک لئے بیھ درخواست دے  میں بچے کو جنم دیا ہے

  
ی

۔ نگہداشت فراہم کربی  ےک فوائد اور رخصت بیھ موجود ہیں اگر آپ کیس شدید بیمار یا زخیم شخص یا ایسا شخص جےس زندیک سکئی ہیں

ائ دار رہیں کہ ان میں ےس ہر ایک فوائد یک کچھ شر ۔ ختے ورت ہے ط ہیں اور پیےس وصول کربی ےس  ےک انجام ےک دوران نگہداشت یا سہارے یک ضی

ین طریق   س کا بہتی
ُ
 تو ا

ی
ن  فوائد ےک لئے مستحق ہو سکیں ےک

ُ
ی نہیں کہ آپ ا ۔ اگر آپ کو اس بات کا یقیں وری ہے ن کا پورا کرنا ضی

ُ
کار یہ ہے  پہےل ا

  استحقاق پر غور کریں۔کہ آپ درخواست دے دیں اور مالزمت ےک بیےم ےک فوائد فراہم کربی واےل لوگوں پر چھوڑ دیں کہ وہ آپ ےک

 

وری ہے  کہ اب ہم  تو اس کا اطالق آپ پر یوگا۔  یہ  ضی
ی

 کیوں کہ جب آپ تے روزگار ہو جائیں ےک
ی

جوں   مالزمت ےک بیےم ےک فوائد ےک متعلق بات کریں ےک

س صورت میں بیھ  فوائد ےک 
ُ
ٰ کہ آپ تی ابیھ تک  یہ آپ کام کرنا بند کردیں تو ای آتے فوائد ےک لئے درخواست دیں۔ آپ ا درخواست دے سکئی ہیں حئی لئے

۔ اگر آپ  اپنا  وصول نہیں کئے یا آپ کو علم نہیں کہ آپ ےک آجر تی آپ ےک  روزگار ےک ریکارڈ ےک لئے درخواست دائر کر دی ہے جےس آر او ای بیھ کہا جات ا ہے

۔ دعوٰی دائر کربی ےک لئے  کام ےک آخری دن ےس چار ہفتوں تک انتظار کربی  ، تو آپ اپنی فوائد  کو کھو سکئی ہیں  ہیں

 مالزمت ےک بیےم ےک باقاعدہ فوائد ےک مستحق ہو سکئی ہیں اگر آپ :   آپ  

 ہوبے تھے جہاں آپ تنخواہ یک پرچی جو آپ ےک کینیڈین ٹیکشی کا ریکارڈ رکھئی ہے وصول کربی تھے۔  •
ی

 آپ ایےس کام پر لگ

 ختم ہوا ؛ آپ کا روزگار آپ یک بال کیس غلیط ےک تحت  •

جرت ےک رہے ہیں ؛   7ہفتوں میں کم از کم  52آپ  •
ُ
 دن تک مسلسل بغتں کام ےک اور بغتں ا

ہفتوں میں روزگار ےک بیمہ ےک گھنٹوں یک مطلوبہ گنئی تک کا کام کیا ہے یا جب ےس آپ ےکگذشتہ ای آتے دعوٰی کا  52آپ تی گذشتہ  •

، جو بیھ کم تر ہے ؛  آغاز ہوا ہے

، رضامن •  اور ہر روز کام کربی ےک قابل ہیں ؛  د ہیں آپ تیار ہیں



 
 

ن ےس  •
ُ
آپ مستعدی ےک ساتھ کام ےک متالشر ہیں اور آجروں ےس اپنی رابےط کا تحریری ریکارڈ رکھ رہے ہیں بشمول جب بیھ آپ تی ا

۔   رابطہ کیا ہے

 

  مالزمت ےک بیےم ےک فوائد حاصل نہ کر سکیں : ممکن ہے کہ ان صورتوں میں آپ 

 کام بغتں کیس معقول وجہ ےک چھوڑیں اگر آپ اپنا   •

اگر آپ کو مالزمت ےس اس وجہ ےس فارغ کر دیا گیا ہے کہ آپ کو معلوم تھا  کہ آپ تی  کام پر کچھ غلط کیا ہے یا غتں قانوتی کر رہے   •

 تھے۔ 

ڑتال، تالہ بندی یا دیگر  مثال ےک طور پر، ہ ( آپ اس وجہ ےس تے روزگار ہیں کیوں کہ آپ براہ راست مزدور ےک جھگڑے میں ملوث ہیں   •

 )قسم ےک جھگڑے 

 
ی

س ےک لئے اہل ہو ں ےک
ُ
ی نہ بیھ ہو کہ آپ ا آپ کو اپنی روزگار    -آپ کو مالزمت ےک بیےم ےک فوائد ےک لئے درخواست دیئی چاہنے ، خواہ آپ کو یقیں

۔ یہ جانئی ےکلئے کہ اپ کو ف   آن الئن  ےک خاتےم ےک بعد جتئی جلد ممکن ہو سےک درخواست دے دیئی چاہنے
ً
وائد مل سکئی ہیں آپ الزما

www.canada.ca ۔ اگر آپ ےک پاس گھر میں انتر   -پر درخواست دیں اس یک کارواتے کا آغاز ضف آن الئن درخواست دینی ےس ہو سکتا ہے

نیٹ یک جگہوں  نیٹ تک رساتے نہیں ہے تو آپ کیس قریئے شوس کینیڈا ےک دفتی جاکر وہاں کمپیوٹر استعمال کرےک یا مقایم الئتے  یری ےک عام انتر

 
ً
۔ آپ کو آن الئن درخواست کو مکمل کربی میں تقریبا ۔ اپئی درخواست کا آغاز کربی ےس پہےل آپ کو ان   60پر جا کر سکئی ہیں

ی
منٹ لگیں ےک

۔ 
ی

ورت ہو یک  معلومات یک ضی

 کنوارے پن کا نام ؛   آپ یک والدہ کا  •

،  تو آپ کو اپنی امیگریشن یک حیثیت کا ثبوت اور کام کربی کا اجازت    9اگر اس کا آغاز    --آپ کا سوشل انشورنس نمتے   • نمتے ےس ہوتا ہے

 نامہ ظاہر کر نا ہوگا ؛  

س پتہ پر نہیں ہے تو آپ پر الزم ہے کہ اپ    •
ُ
آپ کا رہائیسر اور ڈاک کا پتہ مع پوسٹل کوڈز ےک۔  اگر آپ یک رہائش جہاں آپ رہنی ہیں ا

 شوس کینیڈا ےک مرکز پر خود حاضی ہوکر درخواست دیں ؛ اور 

بینک یک مکمل معلومات، مع مالیاتی ادارے کا  اگر آپ چاہنی ہیں کہ آپ یک رقوم براہ راست آپ ےک اکاونٹ میں جمع ہوں، تو آپ ےک   •

۔ اگر آپ کو ان اکاونٹ نمتے ےک بارے میں  ، برانچ نمتے اور آپ کا اکاونٹ نمتے ی نہیں  نام اور نمتے تو آپ اپنی بینک ےک کارکن کو کہہ   یقیں

س کو لکھ دے۔  
ُ
 سکئی ہیں کہ وہ آپ ےک لئے ا

، جوںوہ لوگ جو  ی کرسکئی ہیں کہ آیا آپ   مالزمت ےک بیےم میں کام کربی ہیں ن کو آپ یک درخواست موصول ہوتی ہے وہ اس بات کا تعیں
ُ
یہ ا

 کو فوائد مل سکئی ہیں  

یات، بنیادی معلومات فراہم کربی کا ایک اچھا ذریعہ لگا ہو گا کیوں کہ یہ اونٹاریو میں مالزمت ےک مید ہے کہ آپ کو یہ صوتی نشر
ُ
 بیےم  ہمیں ا

۔   ےکپروگرام ےس متعلق ہے

س خدمگر اس موضوع ےس متعلق ابیھ بیھ آپ ےک ذہن میں کوتے سوال ہے  ا 
ُ
ادارے ےس رابطہ کریں جس تی    ےک دفتی یا  ت  تو برابے مہرباتی آپ ا

یات ےک بارے میں بتایا تھا۔ اگر آپ یک رساتے کمپیوٹر تک ہے تو آپ  پر جا کر   settlement.orgیا  stepstojustice.caآپ کو اس صوتی نشر

۔ اگر آپ کو پہےل ےس معلوم ہے کہ آپ کو قانوتی مشورہ ورت ہے تو برابے مہرباتی   مزید معلومات حاصل کر سکئی ہیں   یک ضی
ی

، مدد یا نمائندیک

قی معیاری وقت  (بچے    5بچے ےس شام    8پتں ےس جمعہ صبح    لیگل ایڈ اونٹاریو ےس پر رابطہ کر ےک دنیا بھر    1-800-668-8258تک اس نمتے     )مشر

۔  ےس زائد  300یک  یاتزبانوں میں مدد حاصل کر سکئی ہیں ےک    (Law Foundation of Ontario) ال فاونڈیشن آف اونٹاریو  یہ صوتی نشر

س ےک تمام مواد یک مکمل طور پر  ا (YWCA St. Thomas-Elgin)    ایلجن - واتے ڈبلیو ش اے تھامس مایل تعاون ےس پیش یک جا ریہ ہیں اور 

 ۔ ذمہ دار ہے 

tel:+18006688258

