សិទ្រធិ បស់នយិ ោជិកយៅយេលបញ្ឈប់េីការងារ
សូមស្វាគមន៍ចូលយៅកនុងការមុននឹងអ្នកចសូមស្វាគមន៍ចូលទៅក្នុងការមុននឹងអ្នក្ចុុះហត្ថទលខាPodcast (ប្បេ័នធផ្សាយដំណងឹ កនុងអ្ុនី ធឺណិត).
ប្បេ័នធផ្សាយដំណឹងតាមរយៈអ្ុីនធឺណិតយនេះបានយធាើយ ើងយដើមបីជួយយោកអ្នកឱ្យបានយល់ប្បយសើរជាងមុនអ្ំេីចាប់និងសិទ្ធិរបស់ខ្នលួ យៅកនុងរដ្ឋអ្ង់តារីយូ។
ប្បសិនយបើយោកអ្នកយល់េីសិទ្ធិនិងការទ្ទ្ួលខ្ុសប្តូវរបស់ខ្លួន ទោក្អ្នក្នឹងអាចទ្រើសទរើសនូវអ្ាីៗដដ្លអ្នក្ដ្ឹងថាលអទហើយ្ត្ឹម្ត្ូវស្ាប់ការរស់ទៅរបស់យោកអ្នកយៅកនុងប្បយទ្សកាណាដា។
សំខាន់ខាលំងណាស់យោកអ្នកប្តូវដឹងថាេ័ត៌មានដដលផ្សាយយចញតាមប្បេ័នធអ្ុីនធឺណិតយនេះគឺមនិ ដមនជាដំបូន្មានចាប់អ្ជ្ញាយដើមបីជួយយដាេះប្ស្វយស្វានការណ៍របស់យោកអ្នកយន្មេះយទ្។ ដ្ំណឹងទំងទនុះ្ាន់ដត្ជ្ញ
ដ្ំណឹងអ្ំពីចាប់អ្ជ្ញាខ្លុះៗដត្បុទ្ណុះដដ្លរួយទោក្អ្នក្ឲ្យបានយល់ខ្លុះៗដដ្លទោក្អ្នក្ក្ំពងុ ដត្្បឈមមុខ្នាទពលបចចបុ បនន។
ថ្ងៃយនេះយយើងនឹងនិោយអ្ំេីការបនលំយៅកនុងរដ្ឋអ្ង់តារីយូ។ ការដកលងបនលំគឺយៅយេលអ្នកខ្លេះដដលយធាើអ្ាីមួយដឹងថាខ្ុសឬប្តូវជាប់យោស។ រនរូបទនុះដត្ងដត្េាោម បយឆោ ត បុគគលមានក់យទ្ៀត យដើមបីនឹងយធាើអ្ាីមួយ
ដដលន្មំឱ្យបាត់បង់ប្បាក់ ឬ ឧប្កិដឋ ជនរូបយនេះបានចំយរីនយ ើងនូវអ្ាីមួយដតកនុងរយបៀបជាឧប្កិដឋកមា។ ការោំងអ្ស់យនេះអាចយកើតយ ើងតាមវិធីខ្ុសៗគ្នន។ ទៅក្នុងការផ្សាយព័ត្៌ានទចញតាមអ្ិនធឺណិត្ទនុះ
គឺយយើងនឹងនិោយអ្ំេីការលួចយក អ្តតសឆា ណ និងអ្ាីដដលយោកអ្នកប្តូវយធាើយដើមបីយដាេះប្ស្វយបឆា យនេះយបើសិនជាយោកអ្នកកាលយយៅជនរងយប្គ្នេះ។
អ្ត្តសញ្ញាណទោរក្មម
េ័ត៌មាន របស់បុគគលណាមានក់ ដដលប្តូវបានលួចយក ជាសមាៃត់ យដាយឧប្កិដឋជនមានក់ ឬក៏ជាមនុសសមួយប្កុម។ បានន័យដូយចនេះថា ឱ្ប្កិដជធ នោំងយនេះ លួចយកអ្តតសឆា ណរបស់យោកអ្នក
ដដ្លទៅក្នុងទនាុះានទ្ម ុះាន្តាក្ំទណើត្ានអាសយដ្ឋឋនានទលខ្សំាល់ក្នុងសងគម លិខ្ិតឆ្លងដដន យលខ្គណនីធន្មគ្នរ ឬក៏េត័ មា៌ នលមអិតរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យោកអ្នក យដើមបីនឹងយប្បើប្បាស់ជាឧប្កិដឋកមា។
ឧប្កិដធជនមានក់ឯងឬក៏ជាប្កមុ បន្មាប់េីប្បមូលបានប្គប់សេាអ្ស់យ ើយ នូវេ័ត៌មានលមអិតោំងឡាយ យគក៏យធាើរយបៀបយនេះ ដូចជាយបើក គណនីធន្មគ្នរ ដាក់ពាកយសុំ យដើមបីខ្ចីលុយ ប្បាក់សប្មាប់បឆច ំផ្សាេះ
យដើមបីទ្ទ្ួលប្បាក់េនធប្ត ប់មកវិញ(GST/HST) ប្បាក់ដដលរដឋសងបងាិល ឬសងមកវិញ ្បាក្់ដខ្បំ្ច់ប្បាក់សំណងមកេីប្កុម នុ ណាមួយ ឬប្បាក់រដឋសងវិញយដាយយកេនធយលើស
យៅកនុងយរឿងជាយប្ចើនយទ្ៀតដដលោក់ទ្ងនឹងយរឿងឧប្កិដឋកមា។
មានរយបៀបយប្ចើនោងដដលបុគគលមិនយស្វាេះប្តង់ោំងយនេះអាចចូលមកកនុងសំណុំយរឿងដដលជាយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យោកអ្នក។ ឧោ រណ៍ េួកយគអាចលួចឬក៏ឆ្ក់កាបូបរបស់យោកអ្នក។
យដាយយ តុោងយនេះយ ើយបានជាយោកអ្នកប្តូវកំណត់នូវអ្ាីមួយដដលប្តូវយៅកនុងកាបូបរបស់យោកអ្នកដដលយោកអ្នកប្តូវយកតាមជាប់ខ្លួន េីមួយថ្ងៃយៅមួយថ្ងៃ ដូចជាប័ណណយបើកបរ ចំដណក្ឯលិខ្ិត្ឆ្លងដដ្នគួរ
យោកអ្នកទ្ុកយដាយដ កដដលមានយស្វចាក់ យកវាតាមជាមួយ លុេះប្តាដតជាការចាំបាច់ បុយណាណេះ។ េួកយគអាចរុករកកនងុ ធុងសំរាមរបស់យោកអ្នក។
យបើយោកអ្នកមិនប្បយ័តកន នុងការយបាេះយចាលប្កដាសស្វនមដដលមកេីធន្មគ្នរ ប័ណណឥណោន ប្កដាស់ វិនិយោគ ិរញ្ាិកវតាុ យន្មេះនឹងប្តូវបាត់បង់េ័ត៌មានដ៏មានតថ្មលរបស់យោកអ្នក ដបិត អ្នកណាក៏យដាយ
ក៏អាចលួចយក េ័ត៌មានោំងយន្មេះបានដដរ។ យបើយោកអ្នកមិនប្បយ័តន យៅយេល ដកលុយ យចញេីមាសុីន សា័យប្បវតតិ តាមធន្មគ្នរ យន្មេះយទ្ យគអាចលួចយលខ្សមាៃត់ របស់យោកអ្នក បាន
យដាយយោបយមើល។ យោកអ្នកប្តូវដតយកថ្ដឬកាយមកប្គបយៅយេលដដលយោកអ្នក កំេងុ ដតចុចយលខ្សមាៃត់ យៅឯមាសុីនដកលុយ ឬកំេុងដតចាយ តាមផ្សារ។ ការលួចយកទ្ិននន័យ
គឺយៅយេលដដលេួកឧប្កិដឋជន ប្បប្េឹតត ការលួចេ័ត៌មានរបស់យោកអ្នកតាមមាសុីនគណន្មសា័យប្បវតតិ(Computer) ឬតាមប្បេ័នធរបស់វា។ ការោំងយនេះអាចយកើតយ ើងបាន កនុងមាសុីនគណន្មសា័យប្បវតតិ
ដដលជាកមាសិទ្ធិឯកជន ឬយៅកដនលងយធាើការ និង្បព័នធរបស់វាដដ្លជ្ញ្បព័នធថ្នពាណិជកជ មាណាមួយដដលយោកអ្នកោក់ទ្ិនជាមួយ។ យចារកមាដដល ធ្លលប់យកើតជាញយៗ យន្មេះគឺជាការឆ្យបាក ដដលសរយសរ
ជាភាស្វអ្ង់យគលស ថា P-H-I-S-H-I-N-G. ការឆ្យបាកដដលយប្បើពាកយយនេះ យគដតងដតយប្បើ យៅយេលឧប្កិដធជន ឆ្យបាក អ្នកណាមានក់ យដាយយប្បើសំបុប្តតាមអ្ុីនធឺណិត ឬ តាមទ្ូរស័េា យដាយ យធាើេុតជា

ប្កុម ុនណាមួយ យដើមបីយអាយយោកអ្នករា៉ាយរា៉ាប់ប្បាប់សុំណុំយរឿងសំខាន់ៗរបស់យោកអ្នក។ ទគដត្ងយផ្សញើលិខ្ិតតាមប្បេ័នធអ្នុី ធឺណតិ ឬក៏ទ្ូរសេា ោក់ទ្ង យោកអ្នក យធាើេតុ ជាប្កុម ុន ស្វាប់យៅ
ដូចជាប្កមុ ុនដ៏េតិ ប្បាកដណាមួយ យធាើេតុ ជា ធន្មគ្នរធំមួយ យធាើេុតជាប្កសួងរដាឋភិបាល ដូចជាប្កសួងអ្យន្មតប្បយវសន៍ ប្កសួងដផ្សនកជនភាសខ្លួនប្កសួងដផ្សនកចូលសឆជ តិកនុងប្បយទ្សកាណាដា
ភានក់ងារ ូតេនធប្បយទ្សកាណាដាជាយដើម។ លិខ្ិតយន្មេះ ដតង និោយថា យោកអ្នកមានបឆា កនងុ សុវតាិភាេ ថ្នគណយនយយធន្មគ្នរ ជាឧោ រណ៍ ឬ ប្បដ លជានិោយថា យោកអ្នក
ចាស់ជាផ្សសងសំណាង យបើសិនជាយោកអ្នកមិនតបយឆ្លើយោងរួសរាន់ បឆជ ក់ យៅនិងភានាក់ងារទ្ទ្ួលខ្ុសប្តូវដផ្សនក ជនអ្យន្មតប្បយវសន៏ ជនភាសខ្លួន និងអ្នកចូលសឆជ តិ កាណាដាយទ្យន្មេះ(IRCC)
យដាយយរៀបរាប់ ប្បាប់យរឿង ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យោកអ្នក ឲ្យទគដ្ឹង។ យនេះគឺជាយរឿងសំខាន់ ទោក្អ្នក្្ត្ូវដ្ឹងថា ប្កសួងរដាឋភិបាលឬពាណិជជកមាផ្សលូវការ យគមិន សួរន្មំ េីសណ
ំ ុ ំយរឿងផ្ទាល់ខ្លួន របស់យោកអ្នក
តាមលិខ្ិតប្បេ័នធអ្ុីនធឺយណត ឬតាម ទ្ូរស័េា យន្មេះយទ្។ យបើយោកអ្នកទ្ទ្ួលលិខ្ិតតាមប្បេ័នអ្ធ ុីនធឺណតិ សូមយអាយយោកអ្នកប្បាប់យគេីយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យោកអ្នកយន្មេះយ ើយៗយបើមានមនាិល សូមយោកអ្នក
កុំប្បាប់យរឿងរា៉ាវផ្ទាល់ខ្លួន យៅដល់យគ តាមរយៈលិខ្ិត ប្បេ័នធអ្ុីនធឺណិតឲ្យយស្វេះ។ សូមឱ្យទោក្អ្នក្ យធាើការប្ស្វវប្ជាវ អ្ំេីពាណិជជកមា ោំងយនេះវិញ យតើមានយៅកនុងបញ្ជី ជាពាណិជកជ មាផ្សវលូ ការឬយទ្ តាមរយៈ
អាស័យដាឋន យផ្សញើសំបុប្ត(Email)តាមប្បេ័នអ្ធ ុីនយធើយណតឬយទ្? សូមកុំយប្បើ អាស័យដាឋន ឬក៏យលខ្ទ្ូរស័េា ដដលមានយៅកនុង អ្ុីយមល(អាស័យដាឋនយផ្សញើស្វរតាមប្បេនធអ្ុីនធឺណិត) សូមយោកអ្នក ោក់ទ្ង
តាមទ្ូរស័េា យរឿងយៅជួប បុគគលយន្មេះ ផ្ទាល់ កនងុ ការិោល័យ ពាណិជកជ មា ណាមួយ យ ើយេនយល់ ្បាប់ទគពី ទរឿងស្វរ ដដលបានទ្ទ្ួល តាមអ្ុីដមល។ យោកអ្នកឈ្ាួញោំងយន្មេះ និងបឆជ ក់
ថាេិតឬមិនេិត េីយរឿងរា៉ាវោំងអ្មាលមាន ដដលយគបានយផ្សញើស្វរយៅយោកអ្នក។ យោេះយបើមានការេាោម ោងយនេះក៏យដាយ យោកអ្នកប្តូវបានចូល
យៅកនុងសភាេជាជនរងយប្គ្នេះថ្នយចារកមាលួចអ្តតសឆា ណយន្មេះ យេលដឹងខ្លួន គឺយោកអ្នកមាន ជំហានដដលប្តូវយធាើ រួសរាន់បន្មាប់ េីការដឹងខ្លួន។ ជំហានទ្ី 1 ប្តូវទ្ូរសេាយៅរកប្កសួងបូលីសតាមតំបន់។
យោកអ្នកបូលីស ឱ្យយលខ្របាយការណ៍។ បនាាប់មក្យោកអ្នកប្តូវទ្ូរសេាយៅធន្មគ្នរ ឬប្កមុ ុនប័ណណនឥណោន រាយការណ៍ប្បាប់េួកយគ នូវអ្ាៗី ដដលបានយកើតយ ើង។ េឹងយៅយលើ ដបបណាមួយ
កនុងការយប្បើប្បាស់ អ្តតសឆា ណរបស់យោកអ្នក យន្មេះ ការវាយតថ្មលឥណោនរបស់យោកអ្នក អាចមានផ្សលបេះពាល់ ដូយចនេះយ ើយ បានជាយោកអ្នក ប្តូវទ្ូរស័េា ោក់ទ្ងយៅ និងភានក់ងារធំៗ ២
ដដលជាអ្នកដំយណាេះប្ស្វយ ដផ្សនកឥណោន។ Equifax ទអ្គាីហ្វាក្ស យលខ្ ១-៨០០-៤៦៥-៧១៦៦ TransUnion ដប្តនសយូនីយយៀន យលខ្ ១-៨០០-៦៦៣-៩៩៨០ សុំឲ្យយគ ដឹងខ្លួនជាមុន
េីឧប្កិដឋកមាដដលនឹងយកើតយ ើង កនុងសំណុំយរឿងរបស់យោកអ្នក។ មជឈមណឌ លប្កសួងការពារដផ្សនក ទ្ូរស័េាដកលងបនលំ គឺយៅយប្កាមការដឹកន្មំថ្នកងកមាលំងបូលីសជិេះយសេះកាណាដា យដើមបីជួយជនរងយប្គ្នេះ
យដាយទ្ទ្ួលខ្ុសប្តូវកនុងការតាមដាននិន្មនការបនលំរបស់ជនឧប្កិដឋ។ យោកអ្នកអាចោក់ទ្ងេួកយោកបូលីសោំងយន្មេះតាមទ្ូរស័េាដដលមានយលខ្ ១-៨៨៨-៤៩៥-៨៥០១ យដើមបីជាជំនួយយដាេះប្ស្វយបដនាម។
យបើយោកអ្នកសងស័យថាយោកអ្នកជាយគ្នលយៅ ននអ្ត្តសញ្ញាណទោរក្មមររបស់ពួក្ទោរ យោកអ្នកប្តូវោក់ទ្ងយៅ អ្នកភានក់ងារសំខាន់ៗ យដើមបី េិនិតយសំណុំយរឿងរបស់យោកអ្នក។ ជួនកាល
អ្នកលួចអ្តតសឆា ណោំងយន្មេះបានបំផ្ទលស់បំដប្ប អាសយដាឋនរបស់យោកអ្នក ដូយចនេះយោកអ្នក ប្តូវោក់ទ្ង យៅភានក់ងារ ដផ្សនកយប្បសណីយ៍ កាណាដា យលខ្ ១-៨៦៦-៦០៧-៦៣០១ យដើមបី
យធាើោងណាឲ្យបានចាស់ោស់ ថា អាស័យដាឋនរបស់យោកអ្នក គ្នានការដប្បប្បួលអ្ាីយន្មេះយទ្។ ភានក់ងារទ្ទ្ួលខ្ុសប្តូវដផ្សនកលិខ្ិតឆ្លងដដនកាណាដា យោកអ្នកអាចោក់ទ្ង បាន តាមរយៈយលខ្ ១-៨០០៥៦៧-៦៨៦៨។ សំខាន់ណាស់ ដដលយោកអ្នក ប្តូវេិនិតយ ថាយតើ េួកអ្នកបនលំ មិនបាន យធាើ លិខ្ិតឆ្លងដដន ងាី មួយយទ្ៀត ដដលមានយ្ា េះយោកអ្នក។ ចុងបញ្ចប់ យោកអ្នក អាចោក់ទ្ង យលខ្ ១-៨០០៦២២-៦២៣២ យដើមបីទ្ទ្ួល ដំណឹង អ្ំេី ទ្ីកដនលងណា ឬរយបៀបណា ដដលយោកអ្នក អាចយសនើសុំ យ ើយបានទ្ទ្ួល ប័ណណងាី ដូចជា ប័ណណេិនិតយសុខ្ភាេ ប័ណណយបើកបរ ប័ណណយលខ្សងាគល់កនុងសងគម
យបើសិនជាចាំបាច់។
ទយើងខ្ាុំសងឃឹមថាទោក្អ្នក្បានរក្ទ ើញការផ្សាយតាមអ្ុីនទធើណិត្ទនុះជ្ញ្បភពដ្៏លអមួយននព័ត្៌ានបឋមចាប់អ្ជ្ញាមួយចំនួនដដ្លទក្់ទងនឹងការលួចអ្ត្តសញ្ញាណរបស់ទោក្អ្នក្
និងអ្ាីដដ្ល្ត្ូវទធាើទដ្ើមបីការពារខ្លួនរបស់ទោក្អ្នក្ទបើទោក្អ្នក្បានកាលយទៅជ្ញរនរងទ្ាុះននអ្ត្តសញ្ញាណទោរក្មម។
ប្បសិនយបើយោកអ្នកយៅមានសំណួរអ្ំេីរេីយរឿងោំងអ្ស់យនេះ សូមយមតាតគិតយដើមបីប្ត ប់មកសួរតាមតាមរយៈភានក់ងារបយប្មើយសវាកមា យ ើយនិងអ្នកដដលប្បាប់យោកអ្នកអ្ំេេី ័ត៌មានតាមអ្ុនី ធឺណិតយនេះ។
យបើសិនជាយោកអ្នកមានមាសុីនគិតសា័យប្បវតតិ(កុំេយូទ្័រ)អាចចូលយៅកនុងទ្ំេ័រអ្ុនី ធឺណតិ យ្ា េះជំហានចូលយៅកនុងយុតធតិ ម៌ (stepstojustice.ca)
ឬអ្ងគការអ្យន្មតប្បយវសន៍(settlement.org)យដើមបីទ្ទ្ួលេ័ត៌មានបដនាម។ ប្បសិនយបើជាយោកអ្នកបានដឹងថាខ្លួនប្តូវការដំបូន្មានដដលប្តមឹ ប្តូវតាមចាប់, ការគ្នំប្ទ្,
ឬអ្នកចាប់សប្មាប់ជាតំណាងរបស់យោកអ្នក, សូមោក់ទ្ងមកភានក់ងារជំនួយដផ្សនកចាប់រដ្ឋអ្ង់តារីយោ(Legal Aid Ontario) ១-៨០០-៦៦៨-៨២៥៨ េីថ្ងៃច័នទ្ា ល់ថ្ងៃសុប្ក េីយមាង 8ប្េឹកដល់យមាង

5ោៃ ច (EST) ដដលមានជាភាស្វយផ្សសងៗគ្ននចំនួន 300 ភាស្វ។ េ័ត៌មានដដលយចញផ្សាយតាមប្បេ័នធអ្ុីនធឺណិតយនេះបានទ្ទ្ួលឧបតាមនជាប្បាក់យដាយភានក់ងារបយប្មើយ្ា េះប្គឹេះស្វានចាប់ (LAW
FOUNDATION)(YWCA-ST THOMAS) ស គមន៍យុវតីប្គស្វ
ឹ ា នទ្ីប្កងុ ស្វំងតូមាស់ទ្ទ្ួលខ្ុសប្តូវយៅកនុងេ័ត៌មានយនេះដដលសរទសរជាោយលកខណ៍អ្កសរយចញផ្សាយ។

