
 
 

កម្មវធិីគាំទ្រជនពិការ អងត់ារីយ ៉ូ និង ទ្កសួងឧបត្ថម្ភការងារ អង់តារីយ ៉ូ 

ស៉ូម្ស្វា គម្នច៍៉ូលទៅកនុងការម្ុននឹងអនកចសូមស្វា គមនច៍ូលទៅក្នុងការមុននឹងអ្នក្ចុុះហត្ថទលខាPodcast (ទ្បព័នធផ្សាយដាំណងឹកនុងអុនីធណឺិត្). 
ទ្បព័នធផ្សាយដាំណឹងតាម្រយៈអុីនធណឺិត្ទនេះបានទធាើទ ើងទដើម្បីជួយទោកអនកឱ្យបានយល់ទ្បទសើរជាងម្ុនអាំពីចាប់និងសិរធិរបស់ខ្លនួទៅកនុងរដ្ឋអ្ង់តារីយ ៉ូ។ 
ទ្បសិនទបើទោកអនកយល់ពីសិរធិនិងការររួលខ្សុទ្ត្ូវរបស់ខ្លួន ទោក្អ្នក្នងឹអាចទ្រើសទរើសនូវអ្ាីៗដដ្លអ្នក្ដ្ឹងថាលអទហើយ្ត្ឹម្ត្ូវស្ាប់ការរស់ទៅរបស់ទោកអនកទៅកនុងទ្បទរសកាណាដា។ 
សាំខាន់ខាល ាំងណាស់ទោកអនកទ្ត្ូវដឹងថាព័ត្៌មានដដលផ្សាយទចញតាម្ទ្បព័នធអុីនធណឺិត្ទនេះគឺម្និដម្នជាដាំប៉ូន្មម នចាប់អ្ជ្ញា ទដើម្បីជួយទដាេះទ្ស្វយស្វថ នការណ៍របស់ទោកអនកទន្មេះទរ។  ដ្ណំឹងទំងទនុះ្ានដ់ត្ជ្ញ
ដ្ំណឹងអ្ពំីចាបអ់្ជ្ញា ខ្លុះៗដត្ប ុទ ណ្ ុះដដ្លរួយទោក្អ្នក្ឲ្យបានយល់ខ្លុះៗដដ្លទោក្អ្នក្ក្ពំងុដត្្បឈមមុខ្នាទពលបចចបុបនន។  

ថ្ងៃទនេះទយើងនឹងនិយាយអាំពីកម្មវិធីសងគម្របស់រដាា ភិបាលពីរទផ្សេងគន ដដលផ្សតល់ជ៉ូនកនុងរដា Ontario ។  ទយើងនឹងពិភាកាអាំពីកម្មវិធីគាំទ្រជនពិការ អង់តារីយ ៉ូ នងិ ទ្កសួងឧបត្ថម្ភការងារ អង់តារីយ ៉ូ។ 

 ទយើងនឹងចាប់ទផ្សតើម្ជាម្ួយ ទ្កសួងឧបត្ថម្ភការងារ អង់តារីយ ៉ូ ដដលទ្ត្ូវបានទគទៅថា OW ដដលជួយអនកទ្បសិនទបើអនកមានត្ទ្ម្ូវការហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្សតល់ទាំងការគាំទ្រដផ្សនកហិរញ្ញវត្ថុនិងការងារ។  
កនុងករណីភាគទទ្ចើនអនកទ្ត្ូវដត្យល់ទ្ពម្ច៉ូលរួម្កនុងសកម្មភាពជាំនួយការងារទដើម្បីររួលបានជាំនួយហិរញ្ញវត្ថុ។  
ជាំនួយបន្មា ន់ក៏មានផ្សងដដរទ្បសិនទបើអនកសថិត្កនងុស្វថ នភាពរីទល់ខ្លផងដដ្រ្បសិនទបើអ្នក្សថិត្ក្នុងស្វថ នភាពទីទល់ខាល ំង។  ឧទហរណ៍អនកបានបាត្់បង់ផ្សាេះរបស់អនក 
កាំពុងចាកទចញពីការរំទោភបាំពានកនុងទ្គសួ្វរឬមានការទ្ពួយបារម្ភអាំពីសុវត្ថិភាពរបស់អនក។ 

 ទដើម្បីររួលបានទ្បាក់ជាំនួយពីទ្កសួងឧបត្ថម្ភការងារ អង់តារីយ ៉ូ អនកទ្ត្ូវដត្រស់ទៅកនុង រដាអង់តារីយ ៉ូ ទហើយសថិត្ទៅកនុងត្ទ្ម្ូវការហិរញ្ញវត្ថុ។  
ទនេះមានន័យថាទ្គួស្វររបស់អនកម្ិនមានទ្បាក់ទ្គប់ទ្គន់សទ្មាប់ផ្សគត្់ផ្សគង់ជីវភាពរស់ទៅទ្បចាាំថ្ងៃទរ។  
អនកក៏ទ្ត្ូវពាយាម្រកនិងរកាការងារទន្មេះឱ្យបានយ៉ូរដដរទលើកដលងដត្អនកមានទហត្ុដដលអនកទធាើម្ិនទកើត្ទដាយស្វរមានជាំងឺឬជាបទណាត េះអាសននអនកទ្ត្ូវឈប់ទដើម្បីររួលខ្ុសទ្ត្ូវទម្ើលដងអនកឈឺដដលជាទ្កុម្ទ្គួស្វរ
របស់ខ្លួន។  ទ្បសិនទបើមានម្នុសេទពញវ័យដដលគម នការងារទធាើ រស់ទៅជាម្ួយទហើយ កនុងផ្សាេះដត្ម្ួយ ពួកទគក៏ទ្ត្ូវយល់ទ្ពម្ច៉ូលរួក្នុងសក្មមភាពាំ្ទទោយដសាងរក្ការងារទ្ាើដដរ។ 

 ទផតើមដ្ំទណើរការទំងទនុះ ទដាយដាកព់ាក្យសុំតាមអ្ុីន្ឺទណត្ តាមទូរស័ពទឬទៅរួបអ្នក្បំទរើទសវាកម្មផ្ផ្ទា ល់។  អនកអាចច៉ូលទម្ើលទគហរាំព័រ www.mcss.gov.on.ca ទដើម្បីដសាងរកការិយាល័យ 
ទ្កសួងឧបត្ថម្ភការងារ អង់តារីយ ៉ូតាម្ត្ាំបន ់ ទពលដាំទណើរការបានទដើរទហើយ អនកទធាើការទ្កសួងឧបត្ថម្ភការងារ អង់តារីយ ៉ូ  នឹងទករ់ងអនកទដើម្បីកាំណត្់ទពលជួបជាម្ួយនឹងអនកផ្ផ្ា ល់។  
អនកនឹងទ្ត្ូវបានទសនើសុាំឱ្យយកឯកស្វរដដលទ្ត្ូវនឹងស្វច់ទរឿងម្កកនុងជាំនុាំទនេះ ដ៉ូទចនេះ អនកទធាើការអាចបញ្ជា ក់ពីសាំណុាំទរឿងផ្ផ្ា ល់ខ្លួន សាំណុាំទរឿងសមាជិកទ្គួស្វររបស់អនក ត្ាំរ៉ូវការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ទ្គួស្វរ 
ទ្បាក់ចាំណ៉ូ លកនុងទ្គួស្វរ និងនងិកម្មសិរធិឯទរៀត្។  ឧទហរណ៍ថ្នសាំណុាំទរឿងម្ួយចាំនួនដដលអនកនឹងទ្ត្ូវការ ទន្មេះ គឺសាំណុាំទរឿងអនក 
ទាំងអស់គន ដដលរស់ទៅកនុងទ្គួស្វរទំងអ្ស់ាន ដដ្លរស់ទៅក្នុង្គួស្វររទំងមូលគឺជាទ ម្ េះនិងថ្ងៃដខ្ឆ្ន ាំកាំទណើត្ អាស័យដាា ន ស្វថ នភាពអទន្មត ទ្បទវសន៍ ទ្បាក់ចាំណ៉ូ ល ទ្រពយសម្បត្តិដ៉ូចជារងយនតឬ គណនីសនេាំ 
និងទ្បាក់ចាំណាយសទ្មាប់ការរស់ទៅកនុងទគហដាា នរបស់អនក។  អនកអាចយកសាំណុាំទរឿងទាំងទនេះទៅ ទ្បគល់ឱ្យ ទ្កសួងឧបត្ថម្ភការងារ អងត់ារីយ ៉ូ ទដាយម្កទ្បជុាំផ្ផ្ា ល់ទ្ពម្ជាម្ួយនឹងឯកស្វរ 
ដ៉ូចជាសាំបុទ្ត្កាំទណើត្ ឬលិខ្ិត្ឆ្លងដដន ទ្កដាសបង់ពនធដារចុងទទ្កាយដដលអនកបានបាំទពញសទ្មាប់រដា  វិក័យប័ទ្ត្ផ្សដល់ទ្បាក់ទធាើការពីនិទយាក វិក័យប័ទ្ត្បង់ថ្ងលឈនួលផ្សាេះ ទបើទៅផ្សាេះជួល 
និងរបាយការណ៍គណនីធន្មគរ ដដលបងាា ញពីទលខ្គណនី។  



 
 
 

 កនុងអាំ ុងទពលជាំនុាំអនកនងឹទ្ត្ូវបានទសនើសុាំឱ្យចុេះហត្ថទលខាកនុងបរសាំណុាំជាទទ្ចើនរួម្ទាំងបរសាំណុាំ ទ្ពម្ទទ្ពៀង។  ការចុេះហត្ថទលខាទនេះមានន័យថាអនកកាំពុងផ្សតល់ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យការិយាល័យ 
ទ្កសួងឧបត្ថម្ភការងារ អង់តារីយ ៉ូ មានសិរធ ិ ទ្បម្៉ូលផ្សតុាំឯកស្វរសាំណុាំទរឿង ពីរដាា ភិបាលឬអងគការទផ្សេងទរៀត្ដ៉ូចជាទ្កសួងដឹកជញ្ាូន កម្មវិធរី៉ា ប់រងការងារឬភាន ក់ងារឥណទនដ៉ូចជា Equifax Canada 
ទអគាីហ្វា កេ កាណាដា ជាទដើម្។ 

ការិយាល័យ ទ្កសួងឧបត្ថម្ភការងារ អង់តារីយ ៉ូ  
យកសាំណុាំទរឿងទាំងទនេះដដលអនកផ្សតល់ជ៉ូនរួម្ជាម្ួយសាំណុាំទរឿងពីអងគការដថ្រទរៀត្ទដើម្បីពិនិត្យទម្ើលថាទត្ើអនកមានលកខខ្ណឌ សម្ទ្សបទ្គប់ទ្គន់សទ្មាប់ជាំនួយឬទរ?  
ទបើអនកបានបាំទពញពាកយសុាំទហើយបានផ្សតល់សាំណុាំទរឿងទ្គប់សពាដដលត្ទ្ម្ូវតាម្ពួកទគបានទសនើសុាំ ការសទទ្ម្ចចិត្តនឹងទ្ត្ូវទធាើទ ើងកនុងរយៈទពលបួនថ្ងៃថ្នថ្ងៃទធាើការ 
ទផ្សដើម្ពីទពលដដលអនកបានទក់រងការិយាល័យម្ក។  ទបើអនកទ្ត្ូវបានទគបដិទសធ អនកមានសរិធិស៉ូម្ដាក់ពាកយស្វទរី ចាំទពាេះការសទទ្ម្ចចិត្តទនេះ អនកគួរដត្ទក់រងម្នាីរចាប់សហគម្ន៍ត្ាំបន់ទដើម្បីសុាំជាំនួយ។ 

 ទ្បធានបរបន្មា បគ់ឺកម្មវិធីទ្រទ្រង់ជនពិការទៅរដា អង់តារីយ ៉ូ ដដលទ្ត្ូវបានទគស្វគ ល់ថាអ៉ូឌីដអសភី ODSP ដដលផ្សតល់ការគាំទ្រដផ្សនកហិរញ្ញវត្ថុដល់ជនពិការ។  
ទដើម្បីររួលបានការគាំទ្រពីអ៉ូឌីដអសភីអនកទ្ត្ូវដត្មានលកខខ្ណឌ សម្ទ្សបដផ្សនកហិរញ្ញវត្ថុនិងខាងទវជាស្វស្តសត។  ដ៉ូទចនេះអនកម្ិនទ្ត្ឹម្ដត្មានទ្បាកច់ាំណ៉ូ លម្ិនទ្គប់ទ្គន់នងិមានទ្រពយសម្បត្ដិត្ិចត្ួចទន្មេះទរ 
អនកជាំន្មញដផ្សនកទវជាស្វទ្សតទ្ត្ូវចាត្់រុកអនកថាអនកមានពិការភាព។  ទបើសម្ទ្សបទហើយអនកអាចររួលបានងវិកាជាំនួយពអី៉ូឌីដអសភីទដើម្បីជួយអនកនិងទ្គួស្វរទាំងម្៉ូលឲ្យបានរស់ទៅសម្លមម្។  
ទពលអនកបានច៉ូលកនុងកម្មវិធីទនេះទហើយ អនកកអ៏ាចនឹងររួលបានជាំនួយកនុងការដសាងរកការងារទហើយរកាវាឲ្យបានជាប់ោប់ទបើសម្រម្យតាម្សម្ត្ថភាពរបស់អនក។  អនកនឹងររួលបាន 
ទ្បាក់បាំណាច់ដផ្សនកទវជាស្វទ្សតសទ្មាប់អនកនិងទ្កុម្ទ្គួស្វររបស់អនកដដលរួម្បញ្ចូលទាំងថាន ាំដដលមានទវជាបញ្ជា  ទ្បាក់បង់ថ្ងលកនងុការដងរកាទធមញនិងថ្ងលរិញដវ៉ានតា។ 

 ទដើម្បឲី្យដាំទណើរការបានចាប់ទផ្សដើម្ស៉ូម្ដាក់ពាកយសុាំតាម្ការិយាល័យអ៉ូឌីដអសភីកនុងទ្សុកកនុងត្ាំបន់ ឬដាក់ពាកយតាម្អុិនធឺរដណត្ទៅ www.mcss.gov.on.ca។  ទ្បសិនទបើអនកកាំពុងររួលជាំនួយព ី
ទ្កសួងឧបត្ថម្ភការងារ អង់តារីយ ៉ូ(អ៉ូដាប់ដបលយ៉ូ:OW)  អនកបទទ្ម្ើទសវាកម្មទៅរីទន្មេះ នឹងជួយដាក់ពាកយសុាំ ឱ្យអនក។  ទបើអនកម្ិនបានររលួទ្បាក់ពីអ៉ូឌីដអសភីទរ បន្មា ប់ពអីនកចាប់ទផ្សតើម្ដាក់ពាកយសុាំ 
ការិយាល័យអ៉ូឌីដអសភី នឹងទក់រងអនកកនុងរយៈទពល 5 ថ្ងៃទដើម្បីកាំណត្់ការណាត្់ជបួ ទហើយជួយអនកកនុងការដាក់ពាកយសុាំ។  ទបើអ៉ូឌីដអសភ ីសទទ្ម្ចចិត្តថាអនកមានលកខណៈសម្ទ្សបទៅនងឹការររួលជាំនួយ 
អនកនឹងររួលបានសាំណុាំថ្នការសទទ្ម្ចចិត្តពីពកួទគ។  សាំណុាំសទ្មាប់ការសទទ្ម្ចចិត្តមាន 4 សាំណុាំ៖  

របាយការណ៍ស្វថ នភាពសុខ្ភាព សកម្មភាពថ្នការរស់ទៅទ្បចាាំថ្ងៃកនុងតារងទរៀងអនករីទល់ 

កិចចទ្ពម្ទទ្ពៀងទបើកបងាា ញទវជារបាយការណ៍ 

នឹងការរយការណ៍ទដាយខ្លួនឯង។  ទដើម្បីបញ្ជា ក់ថាអនកជាពិការជនអនកទ្ត្ូវដត្បាំទពញនិងបញ្ាូនទ្កដាសបរសាំណុាំទាំងទនេះដដលជាឯកស្វរចម្លងដល់ពួកទគ។  ទដើម្បីត្ទ្ម្ូវតាម្និយម្ន័យអ៉ូឌីដអសភី 
ពាកយថា"ពិការជន” អនកទ្ត្ូវការអនកជាំន្មញដផ្សនកសុខ្ភាពដ៉ូចជាទវជាបណឌ តិ្ទដើម្បីបញ្ជា ក់ថាអនកមានបញ្ជា សុខ្ភាព ផ្សលូវកាយឬផ្សលូវចិត្ត ដដលទ្ត្ូវការការពាបាលអស់រយៈទពលយ៉ូរម្ួយឆ្ន ាំទ ើងទៅ។  
ទវជាបណឌ ិត្នឹងបញ្ជា ក់ពីការពិត្ដដលថាជាបញ្ជា សុខ្ភាពដដលជេះឥរធិពលយា ងខាល ាំងដល់សម្ត្ថភាពរបស់អនកកនុងការដែទំខ្លួនឯងឬទ្ាើចលនា្បចំថ្ែៃក្នុងផ្សាេះឬកនុងសហគម្ន៍។  បញ្ជា ទាំងទន្មេះគឺអាការៈរគធៃន់ធៃរ 
ជាទ្បចាាំ ឬមានភាពរាំថ្រ៉ា ម្ដងធៃន់ម្ដងសទ្មាល។  វាអាចជាបញ្ជា សុខ្ភាពដត្ម្ួយឬក៏វាអាចជាបញ្ជា ទផ្សេងៗឯទរៀត្ជាទទ្ចើនដដលរួម្គន ម្កបងាខ ាំងសម្ត្ថភាពរបស់អនកកនងុការបាំទពញម្ុខ្របរឬការងារចិញ្ចឹម្ជីវិត្។ 

 



 
 
 ដផ្សនកវិនិចឆ័យពីពិការភាព ទគដត្ងពិនិត្យសាំណុាំទរឿងដដលបានបញ្ាូនដាក់កនុងសាំណុាំថ្នការសទទ្ម្ចចិត្ត។   
អងគភាពវិនិចឆ័យសាំទរចថាទត្ើអនកបានទ្បគល់ន៉ូវអាដីដលទ្សបតាម្និយម្ន័យទៅអ៉ូឌីដអសភីរបស់ជនពិការទដាយទយាងទៅតាម្បរសាំណុាំដដលបានបញ្ាូនម្កពីរអនកជាំន្មញដផ្សនកសុខ្ភាពរបស់អនកឬទរ  
ទគម្ិនសមាភ សន៍ ឬផ្សតល់ការទ្ត្ួត្ពិនតិ្យសុខ្ភាពដល់អនកទន្មេះទរ។ 

 ដាំទណើរការដាក់ពាកយសុាំនិងពិនិត្យទ ើងវិញអាចចាំណាយទពលរប់ដខ្ទដើម្បីបញ្ចប់។  ទ្បសិនទបើអនកទ្ត្ូវបានទគបដិទសធ អនកមានសិរធិទម្ទរការទសើទរ ី
ចាំទពាេះការសទទ្ម្ចចិត្តទនេះទហើយអនកគួរដត្ទក់រងទៅម្នាីរចាប់សហគម្ន៍ទដើម្បីសុាំជាំនួយ។  ទបើអនកមានបញ្ជា ហិរញ្ញវត្ថុអនកទ្ត្ូវការទ្បាក់ជាំនួយភាល ម្ៗទ្ត្ូវទៅរកការិយាល័យ 
ទ្កសួងរដ្ឋអង់តារីយ ៉ូឧបត្ថម្ភការងារតាត្ំបន់ជ្ញបទ ដ្ ុះអាសននសិន ។ 

 ទយើងសងឃឹម្ថាអនកបានទ ើញថាផ្សដ់ខាសតទនេះជាទ្បភពដ៏លអថ្នបងម្ពត័្៌មានខ្លេះៗដដលមានស្វរេះទ្បទយាជន៍ទក់រងទៅនឹងកម្មវិធីគាំទ្រពកិារភាព អង់តារីយ  ួនិង ទ្កសួងរដ្ឋអង់តារីយ ៉ូឧបត្ថម្ភការងារ។ 

ទ្បសិនទបើទោកអនកទៅមានសាំណួរអាំពីរពីទរឿងទាំងអស់ទនេះ ស៉ូម្ទម្តាត គិត្ទដើម្បីទ្ត្ ប់ម្កសួរតាម្តាម្រយៈភាន ក់ងារបទទ្ម្ើទសវាកម្ម ទហើយនិងអនកដដលទ្បាប់ទោកអនកអាំពពី័ត្៌មានតាម្អុនីធណឺិត្ទនេះ។  

ទបើសិនជាទោកអនកមានមា សុីនគតិ្សា័យទ្បវត្តិ(កុាំពយូរ័រ)អាចច៉ូលទៅកនុងរាំព័រអុនីធឺណតិ្ទ ម្ េះជាំហ្វនច៉ូលទៅកនុងយុត្តធិម្៌ (stepstojustice.ca) 
ឬអងគការអទន្មត ទ្បទវសន៍(settlement.org)ទដើម្បីររួលព័ត្៌មានបដនថម្។ ទ្បសិនទបើជាទោកអនកបានដឹងថាខ្លួនទ្ត្ូវការដាំប៉ូន្មម នដដលទ្ត្មឹ្ទ្ត្ូវតាម្ចាប់, ការគាំទ្រ, 
ឬអនកចាប់សទ្មាប់ជាត្ាំណាងរបស់ទោកអនក, ស៉ូម្ទក់រងម្កភាន ក់ងារជាំនួយដផ្សនកចាប់រដ្ឋអងត់ារីទយា (Legal Aid Ontario) ១-៨០០-៦៦៨-៨២៥៨ ពីថ្ងៃច័នារល់ថ្ងៃសុទ្ក ពីទមា ង 8ទ្ពឹកដល់ទមា ង 
5ោៃ ច (EST) ដដលមានជាភាស្វទផ្សេងៗគន ចាំនួន 300 ភាស្វ។ ព័ត្៌មានដដលទចញផ្សាយតាម្ទ្បព័នធអុីនធណឺិត្ទនេះបានររួលឧបត្ថម្ភជាទ្បាក់ទដាយភាន ក់ងារបទទ្ម្ើទ ម្ េះទ្គឹេះស្វថ នចាប់ (LAW 
FOUNDATION)(YWCA-ST THOMAS) សហគម្ន៍យុវត្ីទ្គសឹ្វា នរីទ្កងុស្វាំងត្៉ូមា ស់ររួលខ្ុសទ្ត្ូវទៅកនុងព័ត្៌មានទនេះដដលសរទសរជាោយលកខណ៍អកេរទចញផ្សាយ។  

 


