
 
 

 

 اونٹاریو ڈس ایبیلٹی سپورٹ پروگرام اینڈ اونٹاریو ورکس

 

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

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

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

۔ ہم  جو اونٹاریو میں پیش کئے جاتی ہیں
ی

ڈس ایبیلئی سپورٹ    اونٹاریو   آج ہم حکومت ےک دو مختلف سماجے پروگراموں ےک بارے میں بات کریں ےک

۔  و ورکسپروگرام اینڈ اونٹاری
ی

 ےک بارے میں بات کریں ےک

ورت میں مدد کرتا ہے اور دونوں یہ مایل اور روزگا  جےس او ڈبلیو بیھ کہا جاتا ہے جو آپ یک مایل ضی
ی

ر ےک ہم اونٹاریو ورکس ےس آغاز کریں ےک

  روزگاری امدادی  
ً

۔  بہت یس حالتوں میں آپ کو شامل ہوبی ےک لئے الزما رسگرمیوں میں رضامند ہونا پڑے گا تاکہ آپ مایل  سہارے پیش کرتا ہے

۔ مثال ےک طور پر، آپ تی اپنا گھر کھو دیا   ۔ اگر آپ مشکل صورت حال ےس دوچار ہیں تو ہنگایم امداد بیھ موجود ہے امداد حاصل کر سکیں

۔  ، یا متشددانہ تعلقات کو چھوڑ رہے ہیں ، یا آپ کو اپنی تحفظ کا فکر ہے  ہے

 

ورت یک حالت میں ہونا ہو گا۔ جس کا مطلب یہ  ہے   رہنا ہوگا اور آپ کو مایل ضی
ً

کہ  اونٹاریو ورکس ےک حصول ےکلئے آپ کو اونٹاریو میں الزما

۔ آپ پر یہ بیھ الزم ہے کہ آپ اپئی مالزمت ڈھونڈتی اور  وریات پوری کر سکیں   آپ یک گھریلو آمدن اتئی نہیں کہ آپ رہن سہن یک بنییادی ضی

ٰ کہ آپ ےک پاس اس بات ےک شواہد ہوں کہ عارضی طور پر آپ کو وہ حالت روکئی ہے جیےس کہ بیماری  ج اری رکھنی یک کوشش کربی رہیں حئی

نہیں بیھ الزم ہے کہ وہ 
ُ

، تو ا   روزگاری امدادی رسگرمیوں یا نگہداشت کربی یک ذمہ داریاں۔ اگر آپ ےک گھر میں ایک ےس زائد بالغ تے روزگار ہیں

 شمولیت آختیار کربی پر رضامند ہوں۔ میں 

۔ آپ اپنی عالقی میں اونٹاریو ورکس ےک دفتی کو تالش کر  بی ےک لئے آپ درخواست یک کارواتے کا آغاز یا تو آن الئن، فون پر یا خود جا کر سکئی ہیں

www.mcss.gov.on.ca     وع کر دینی ہیں ۔ ایک مرتبہ جب آپ اس یک کارواتے رسر ، تو اونٹاریو ورکس کا کیس ورکر آپ ےس  مالحظہ کرسکئی ہیں

  ذاتی طور پر ملئی ےک لئے رابطہ کرے گا۔  آپ کو کہا جاتے گا کہ آپ اس مالقات میں خصوض کاغذات ےل کر آئیں تاکہ کیس ورکر آپ یک ذاتی 

وریات، آپ یک گھریلو آمدن اور آپ  ، یک  معلومات ، آپ ےک گھر ےک افراد یک معلومات، آپ ےک گھر یک مایل ضی ےک اثاتے جو آپ یک ملکیت ہیں

ن ےک نام ا
ُ

، ا س یک مثال یوں ہے
ُ

 ا
ی

ورت ہویک ور تاری    خ  توثیق کر سےک۔ کچھ معلومات جو آپ ےک گھر میں رہنی واےل تمام افراد یک  آپ کو التی یک ضی

۔ آپ اونٹاریو ورکس یک مالقات پر آتی ہوبے  پیدائش، پتہ، امیگریشن یک حیثیت، آمدن، اثاتے جیےس کاریں یا سیونگز اکاونٹ اور گھریلو اخراجات

یہ دستاویزی معلومات ال سکئی ہیں جیےس کہ آپ یک پیدائش یک سند یا پاسپورٹ، آپ یک آخری امدن ےک ٹیکس کا گوشوارہ ، آپ ےک آجر ےس  

اور بینک یک فردیں جو آپ ےک اکاونٹ کو  موصولہ تنخواہ ےک پرچیاں، اگر آپ کرایہ پر رہنی ہیں تو  مالک مکان ےس کرایہ وصول کربی یک رسیدیں  

 ظاہر کریں۔ 



 
 

  آپ ےس مالقات ےک دوران آپ کو بیشتی فارموں پر دستخط کربی ےک لئے کہا جاتے گا بشمول ایک رضامندی ےک فارم پر۔ اس فارم پر دستخط کربی 

کہ آپ اونٹاریو ورکس کو یہ اجازت دے رہے ہیں کہ وہ آپ ےک بارے میں دیگ ر حکومئی پروگراموں یا اداروں جیےس کہ وزارت آمدو  ےس مراد یہ  ہے

۔   رفت، مالزمت ےک بیمہ کاروں یا اعتباری ایجنسیوں جیےس ایکوتے فاکس کینیڈا ےس معلومات حاصل کر سکیں

ےس اونٹاریو ورکس آفس آپ ےک امداد ےک 
ُ

 ا
ی

س معلومات ےک ساتھ جو دیگر ادارے مہیا کریں ےک
ُ

  ا
ی

اہل ہوبی ےک  جو معلومات آپ فراہم کریں ےک

بارے میں دیکھنی ےک لئے استعمال کرے گا۔ اگر آپ تی درخواست مکمل کردی ہے اور مطلوبہ تمام معلومات فراہم یک ہے تو آپ ےک پہےل دن  

، تو آپ کو فیصےل ےک خالف    دفتی ےس د کر دی جاتی ہے رابےط ےس ےل کر چار کاروباری دنوں میں فیصلہ کر دیا جاتے گا۔ اگر آپ یک درخواست مستی

 اپیل کربی کا حق ہو گا، آپ کو چاہنے کہ مقایم کمیونئی لیگل کلینک ےس مدد ےک لئے رابطہ کریں۔

کا ہے جےس او ڈی ایس تی ےس بیھ جانا جاتا ہے جو ایےس لوگوں کو امداد فراہم کرتا ہے جو    اونٹاریو ڈس ایبیلئی سپورٹ پروگراماگال موضوع 

ّ لحاظ ےس اس کا اہل ہونا ہوگا۔  لہذا آپ   مایل اور طئے
ً

۔ او ڈی ایس تی امداد ےک حاصل کربی ےک لئے آپ کو الزما یک اتئی    معذوریوں ےک ساتھ ہیں

۔ اگر آپ ان دونوں پر پورے  آمدن نہیں اور بہت تھوڑے اثاتے ہیں اور ط ٘ ماہر تی آپ ےک بارے میں رابے دی ہے کہ آپ معذوری ےک اہل ہیں ئے

اد  اتربی ہیں تو آپ او ڈی ایس تی یک امداد حاصل کرسکئی ہیں تاکہ آپ اور آپ ےک خاندان ےک رہن سہن ےک بنیادی اخراجات پورے کربی میں امد

ےس قائم رکھنی ےک لئے بیھ مدد حاصل کر دی جا سےک۔ جب آپ اس پروگرام کا حصہ بن جائ
ُ

یں تو آپ اگر مناسب ہے تو روزگار کو ڈھونڈتی اور ا

 جس میں چند ایک نسخی یک ادویات، دانتوں اور آنکھوں ےک  
ی

٘ فوائد بیھ حاصل کر سکیں ےک ۔ آپ اپنی اور اپنی خاندان ےک لئے طئے سکئی ہیں

۔   چشموں ےک فوائد بیھ شامل ہیں

 

 اپنی عالقی ےک او ڈی ایس تی ےک دفتی ےس رابطہ کریں یا یہاں  پر آن الئن   درخواست گذاری یک 
ً

کارواتے کا آغاز کربی ےک لئے آپ الزما

.www.mcss.gov.on.ca    درخواست ےک  درخواست دیں۔ اگر آپ اونٹاریو ورکس حاصل کر رہے ہیں توآپ کا  او ڈبلیو کیس ورکر آپ کو

، تو  او ڈی ایس تی کا دفتی   ۔ اپئی درخواست وا گذار کربی ےک بعد اگر آپ او ڈبلیو نہیں ےل رہے
ی

ےک اندر اندر  آپ    یوم  5حصول میں مدد دے گا/یک

کرتا ہے کہ  ےس رابطہ کرے گا تاکہ مالقات کا وقت مقرر کرے اور آپ یک درخواست ےس متعلق آپ یک مدد کرے۔ اگر او ڈی ایس تی یہ فیصلہ  

:  صحت یک حیثیت  
ی

۔ اس پیکیج میں چار فارم ہوں ےک
ی

ن ےس ڈس ایبیلئی ڈٹرمینیشن پیکیج حاصل کریں ےک
ُ

آپ مایل امداد ےکالئق ہیں تو آپ ا

٘ معلومات ےک جاری کربی یک رضامندی، اور  ایک خود کار ربی ےک  رپورٹ۔ یہ ثابت ک   -یک رپورٹ، روزانہ ےک رہن سہن یک رسگرمیوں کا زائچہ، طئے

۔ او ڈی ایس تی یک تعریف
ی

 یہ فارم  مکمل کر تی اور ان یک نقول بھجواتی ہوں یک
ً

"     لئے کہ آپ ایےس شخص ہیں جےس معذوری ہے تو آپ کو الزما

 جو یہ توثیق کرے کہ آپ کو معقول حد 
ی

ورت ہویک ٘ پیشہ ور، جیےس کہ ڈاکتی یک ضی تربی ےک لئے آپ کو طئے
ُ

تک    شخص بمع معذوری " پر پورا ا

 کہ آپ یک صحت کا  
ی

۔ ڈاکتی اس حقیقت یک بیھ توثیق کرے گا/یک مید ہے
ُ

جس یک ایک سال تک رہنی یک ا جسماتی یا ذہئی صحت کا مَسلہ ہے

۔ یہ   کو متاثر کرتاہے
ی

صحت کا  مسئلہ معقول حد تک آپ ےک کام کربی یک صالحیت ، اپئی نگراتی کربی  یا گھر یا کمیونئی میں روزمر٘ہ یک کارکردیک

۔ یہ ایک صحت کا مسلہ ہو  م سلہ ہو سکتا ہے جو آپ کو ہر وقت الحق ہے یا ایک ایسا جو کبیھ تو چال جاتا ہے لیکن پھر دوبارہ ہو جاتا ہے

۔   سکتا ہے یا یہ بہت ےس مختلف مسائل ہو سکئی ہیں جو اکھنی مل یک آپ یک صالحیتوں کو محدود کربی ہیں

 

۔ڈس ایبیلئی ایڈ جوڈیکیشن یونٹ، آپ ےک   ایڈ جوڈیکیشن  ڈس ایبیلئی ڈٹرمینیشن پیکیج میں بھجوابے فارموں اور درخواست کو  دیکھتا ہے

س معلومات یک بنا پر جو وہ  آپ ےس اور   یونٹ 
ُ

ترتی ہے ا
ُ

ترتا/ا
ُ

  یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ او ڈی ایس تی یک تعریف "شخص بمع معذوری" پر پورا ا

٘ معائنہ کرابی  ویو نہیں کربی یا آپ کا طئے ؛  وہ آپ کا انتی ن ےس حاصل کربی ہیں
ُ

٘ پیشہ وران ےس اور فارم بھجوابے ہوبی ہیں ا لئے نہیں   ےکآپ ےک طئے

۔    کہنی

۔   د کر دی جاتی ہے  درخواست گذاری اور نظر ثاتی یک تکمیل یک کارواتے کا عمل کئے مہینی ےل سکتا ہے تو آپ کو فیصےل  اگر آپ یک درخواست مستی

ایل مشکالت ہیں اور ےک خالف اپیل کربی کا حق ہو گا اور آپ کو چاہنے کہ مقایم کمیونئی لیگل کلینک ےس مدد ےک لئے رابطہ کریں۔ اگر آپ کو م

۔ ، تو آپ اپنی مقایم اونٹاریو ورکس ےک دفتی  میں سوشل اسسٹینس یک امداد ےک لئے پہنچیں ورت ہے  آپ کو ایس وقت امداد یک ضی

http://www.mcss.gov.on.ca/


 
 
 

یات بنیادی معلومات فراہم کربی کا  مید ہے کہ اپ کو یہ صوتی نشر
ُ

سپورٹ   اونٹاریو ڈس ایبیلئی ایک اچھا ذریعہ لگا ہو گا کیوں کہ یہ  ہمیں ا

۔   پروگرام ےس متعلق ہے

 

س خدماگر اس موضوع ےس متعلق ابیھ بیھ آپ ےک ذہن میں کوتے سوال ہے  
ُ

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   یک ضی  مزید معلومات حاصل کر سکئی ہیں
ی

ورت ہے تو برابے مہرباتی  ، مدد یا نمائندیک

قی معیاری وقت  (بخے    5بخے 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) شن آف اونٹاریو ال فاونڈی یہ صوتی نشر

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

 ۔  ذمہ دار ہے 

 

 

 

tel:+18006688258

