अण्टारियो अशक्तता सेवा काययक्रम ि अण्टारियो वर्क्य
इन्टरनेटको रे डियो (पि् कास्ट) मा ' प्रवेश दर्ाा गनना अडि ' पि् कास्टमा यहााँ लाई स्वागर् छ / यो पि् कास्ट अण्टाररयो प्रदे शमा 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 रे डियोहरुले र्पाईंको पररस्थिडर्को लाडग कानननी सल्लाह डदं दैन र्र र्पाईंको पररस्थिडर्मा
काम लाग्ने सािारण कानननी डबषयहरु बारे जानकारी डदन्छन भन्ने कनरा बनझ्नन जरुरी छ /
आज हामी अण्टाररयोमा भएका दन ई बेग्लै सरकारी सामाडजक कायाक्रमहरु अण्टाररयो अशक्तर्ा सेवा कायाक्रम र अण्टाररयो वर्क्ाबारे
चचाा गनेछ ं /
हामी अण्टाररयो वर्क्ा (जसलाई वो. िब्ल्यन. पडन भडनन्छ) बाट शनरु गछौं / यसले र्पाईंलाई आडिाक सहयोगको खााँ चो परे मा सािै आडिाक
र रोजगारी सेवा चाडहएमा मद्दर् गदा छ / प्राय:जसो अबथिामा आडिाक सहयोग पाउन र्पाईंले रोजगारी सहायर्ा कायाक्रमहरुमा सहभागी
हुने मन्जनर गनना पछा / साह्रै अप्ठ्यारो स्थिडर्मा परे आकस्िक सहयोग पडन डमल्दछ / उदाहरणको लाडग, र्पाईंले िरबास गनमाएमा,
दन र्ब्ाा बहाररक सम्बन्ध बीच बस्नन परे मा, वा आफ्नो सनरक्षाप्रडर् डचस्िर् भएमा /
अण्टाररयो वर्क्ाबाट सहयोग पाउन र्पाईं अण्टाररयोमा बसेको र आडिाक चपेटामा परे को हुनन पदा छ / त्यसको मर्लब र्पाईंको सामान्य
बसोबास खचा समेर् पनयाा उन िरमा पैसा नहुनन हो / डबरामी परे मा वा कसैलाई सेवा पनयााउने डजम्मेवारी भएको कारणले अथिाई रूपमा
काम गना नसक्ने भएमा बाहेक अरु समय र्पाईंले काम खोज्ने र भएको कामलाई डनरिरर्ा डदने प्रयास गनना पछा / र्पाईंको िरमा
एकजना भन्दा बढी बयश्क व्यस्क्त रोजगार डबडहन छ भने डर्नीहरुले पडन रोजगारी सहायर्ा डक्रयाकलापमा सहभागी हुन मन्जनर गनना
पनेछ /
र्पाईंले अनलाइनबाट, फोनबाट, वा आफै गएर आबेदनको प्रडक्रया शनरु गना सक्ननहुन्छ / आफन नडजकको अण्टाररयो वर्क्ा कायाा लय पत्ता
लगाउन र्पाईंले www.mcss.gov.on.ca मा हे नना होला /
प्रडक्रया शनरु गरे पडछ अण्टाररयो वर्क्ाको एक जना माडमला कायाकर्ाा (केस वकार) ले र्पाईंलाई भेट्ने समय डमलाउन सम्पका गनेछ /
र्पाईंलाई यस भेटिाटमा डबशेष कागजार् ल्याउन भडनन्छ र त्यसबाट र्पाईंको व्यस्क्तगर् र िरका अन्य सदस्यहरु बारे जानकारी डलने,
िरको आडिाक आबश्यकर्ा, िरपररवारको आय र र्पाईंको सम्पडत्त बारे पनडि गना सक्नेछ / आफ्नो िरमा बस्ने सबैको डववरण डलएर जानन
पछा भन्नाले उदाहरणको लाडग सबैको नाम, जन्म डमडर्, ठे गाना, आप्रबास स्थिडर्, आय, गािी वा बचर् खार्ा जस्ता जायजेिा र िरभािाको
रकम जनाउाँ दछ / अण्टाररयो वर्क्ामा भेटिाटको बेला र्पाईंको जन्म प्रमाणपत्र, वा राहदानी, र्पाईंलाई पडछल्लो पटक फकाा एको कर,
डनयोक्ताबाट प्राप्त र्लबी डववरण, भािा डर्रे को भए िरिनीले डदएको रडसद, र्पाईंको बैंक खार्ा दे स्खने डववरणहरु बनझाउनन पछा /
भेटिाटको बेला र्पाईंलाई सहमडर् पत्र लगायर् कय ं फारमहरूमा सही गना लगाइन्छ / यी फारममा सही गननाको अिा अण्टाररयो वर्क्ा
कायाा लयले र्पाईंबारे अन्य सरकारी कायाक्रमहरु र्िा अन्य संिहरु (जस्तै यार्ायार् मन्त्रालय, रोजगारी बीमा वा इस्िफ्यार्क् क्यानािा
जस्ता भनक्तानी संथिाहरुबाट जानकारी डलन सहमडर् डदनन हो /

अण्टाररयो वर्क्ाले र्पाईं र अन्य संथिाहरुबाट प्राप्त जानकारीको आिारमा र्पाईंको आडिाक सहयोग पाउने योग्यर्ा डनिाा रण गदा छ /
र्पाईंले दरखास्त भरे र आवश्यक सबै जानकारी डदएपडछ र्पाईंले कायाा लयमा सम्पका गरे को ४ कारोबार डदन डभत्र एउटा डनणाय गनेछ /
र्पाईंको आबेदन स्वीकृर् नभएमा र्ी फैसलाको डबरुद्द अपील गने अडिकार हुन्छ र सहयोगको लाडग थिानीय सामनदाडयक कानननी
स्िडनकमा सम्पका राख्ननहोस /
अको डबषय हो अण्टाररयो अशक्तर्ा सहयोग कायाक्रम / यसलाई वो. डि. एस. पी. पडन भडनन्छ / यस कायाक्रमले अशक्त व्यस्क्तहरुलाई
आडिाक सहयोग डदन्छ / वो. डि. एस. पी. बाट सहयोग पाउन र्पाईं आडिाक र डचडकत्सकीय दृडिले योग्य हुनन पदा छ / त्यसको मर्लब र्पाईं
िोरै कमाई भएको, कम सम्पडत्त भएको र डचडकत्सा डबशेषज्ञले असक्षम प्रमाडणर् गरे को हुनन पदा छ / र्ी दन ई प्रमाण र्पाईंसंग छ भने र्पाईंले
आफ्नो र पररवारको सामान्य जीडवका खचा पनयाा उन वो. डि. एस. पी. बाट आडिाक सहयोग पाउन सक्नन हुन्छ / यस कायाक्रममा सहभागी
भएपडछ उपयनक्त भएमा काम खोज्न र भएको जाडगर बचाउनको लाडग समेर् सहयोग पाउनन हुनेछ / र्पाईं र आफ्नो पररवारको लाडग
डचडकत्सकले लेस्खडदएको औषिी, दााँ र्को उपचार र चिा लगायर्का डचडकत्सकीय लाभ पाउनन हुनेछ /
आबेदन प्रडक्रया शनरु गना र्पाईंले आफू नडजकको वो.डि.एस.पी. कायाा लयमा सम्पका राख्न वा www.mcss.gov.on.ca मा अनलाइनबाट
आबेदन डदनन पदा छ / र्पाईंले अण्टाररयो वर्क्ाबाट सहायर्ा पाई राख्नन भएको छ भने र्पाईंको केस वकारले आबेदन डदन मद्दर् गनना हुनेछ
/ अण्टाररयो वर्क्ाको सहायर्ा नपाएको भए, आबेदन डदएको ५ डदन डभत्र वो. डि. एस. पी. कायाा लयले त्यसबारे मद्दर्को लाडग भेट्न सम्पका
राख्नेछ / वो. डि. एस. पी. ले र्पाईंलाई आडिाक सहयोग डदन योग्य ठहयाा एमा त्यहााँ बाट र्पाईंले असक्षमर्ा डनक्योल गने सामग्रीको पोको
पाउनन हुनेछ / यस पोकोमा ४ वटा स्वास्थ्य सम्बन्धी फारमहरू हुन्छन: स्वास्थ्य स्थिडर्को प्रडर्बेदन, दै डनक रहनसहन डक्रयाकलाप सनची,
डचडकत्सकीय जानकारी उपलब्ध गराउने सहमडर्, र आफ्नो प्रडर्बेदन/ र्पाईं असक्षम व्यस्क्त हो भन्ने प्रमाडणर् गना र्पाईंले यी फारमहरू
भरे र पठाउनन पदा छ / वो. डि. एस. पी. को पररभाषा अिगार् 'अशक्त भएको व्यस्क्त' डभत्र पना र्पाईंले एक बषा वा बढीसम्म हुन सक्ने
यिेथि शारीररक वा मानडसक समस्या भएको व्यस्क्त हो भनी डचडकत्सक जस्तो स्वास्थ्यकमीले प्रमाडणर् गनना पछा / डचडकत्सकले पडन
स्वास्थ्य समस्याले र्पाईंको काम गने क्षमर्ा नभएको, आफ्नो हे रचाह गने क्षमर्ा नभएको, िर या समनदायमा दै डनक कायाहरु गनामा यिेस्ठ
असर पनयाा एको छ भनी डनडिर् गदा छ / यो भनेको संिै भैरहने या आाँ उदै जााँ दै गने स्वास्थ्य समस्या हो / यो एक मात्र स्वास्थ्य समस्या हुन
सक्छ अिवा र्पाईंको डक्रयाकलाप सीडमर् पाने डवडभन्न समस्याहरुको जोि पडन हुन सक्छ /
र्पाईंको दरखास्त र असक्षमर्ा डनक्योलको कागजी पोकोमा रहे का फारमहरूलाई असक्षमर्ा फैसला गने एकाईले हे छा / यस एकाइले
र्पाईंबाट प्राप्त जानकारी र र्पाईंको स्वास्थ्यकमीले पठाएको फारमको आिारमा र्पाईं वो. डि. एस. पी. को अिगार् पछा या पदै न भनी
डनणाय गछा / उनीहरुले र्पाईंसंग अिवाा र्ाा डलंदैन वा स्वास्थ्य पररक्षण गराउाँ दैन /
दरखास्त र पननराबलोकन प्रडक्रया टन ङ्ग्ग्याउन मडहन ं लाग्नसक्छ / दरखास्त अस्वीकृर् भएमा र्पाईंले उक्त डनणाय डबरुद्द अपील गना
सक्ननहुन्छ र सहयोगको लाडग र्पाईंले थिानीय कानननी स्िडनकमा सम्पका राख्ननपछा / र्पाईंको आडिाक समस्याले गदाा र्नरुिै सहयोगको
आबश्यकर्ा परे मा थिानीय अण्टाररयो वर्क्ा कायाालयमा गएर सामाडजक सहयोग कोषबाट सहयोग पाउन सम्पका राख्ननहोस /
अण्टाररयो अशक्तर्ा सहयोग कायाक्रम र अण्टाररयो वर्क्ा सम्बन्धी केही सामान्य जानकारीको लाडग र्पाईंलाई यस पि् कास्ट राम्रो सूचना
स्रोर् जस्तो लागेको होला भनी हामी आशा राख्दछ ं /
यस डबषयमा अझै पडन र्पाईंका प्रश्नहरु भए कृपया यी रे डियोहरुबारे र्पाईंलाई अबगर् गराउने सेवा वा संथिामा जानन होला / र्पाईंको
कम्प्यनटर पहुाँ च 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 १-८००-६६८८२५८ मा सम्पका राख्ननस / यसले ३०० भन्दा बढी भाषाहरुमा मद्दर् गदा छ र कायाा लय सोमबार दे स्ख शनक्रबारसम्म डबहान ८:०० बजे दे स्ख
सााँ झ ५:०० सम्म (ई एस डट) खनल्दछ/ यो रे डियो सेवा डद ल फाउण्डे शन अण्टाररयो (The Law Foundaton of Ontario) को आडिाक

सहयोगमा र्यार पाररएको हो / यसमा लेस्खएका सामग्रीहरुको सम्पूणा दाडयत्व वाई िब्लन सी ए (WBCA ) र सेन्ट िोमस एस्िन (St.
Thomas Elgin ) ले डलन्छ /

