कामबाट अवकाश दिएको अबस्थामा कममचारीको अदिकार
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 कमाचारीहरुलाई अवकाश डदएमा अिवा जाडगरबाट डनकालेमा कमाचारीहरुको के के अडिकार हुन्छ भन्ने बारे
चचाा गनेछ ं / जाडगरबाट अवकाश पाउाँ दा वा डनकडलंदाको अवथिा ज्यादै र्नावपूणा हुन्छ / कडहलेकाहीं कामबाट डनकाडलएको व्यस्िले
डकन यस्तो भयो भन्ने बनझ्दै नन् र आफ्नो डनयोिा (employer) ले आफनलाई डनकाल्ननको कारण डदनै पछा डक पदै न भन्ने जान्न खोज्छ /
प्राय:जसो र्पाईंको डनयोिाले र्पाईंलाई डकन डनकाल्यो भन्ने जानकारी डदनन पदै न / िेरैजसो पररस्थिडर्मा, र्पाईंको डनयोिाले र्पाईंलाई
डलस्खर् रूपमा अबकाशको सूचना डदनन पदा छ / यसको मर्लब डनयोिाले र्पाईंलाई अबदे स्ख त्यस संथिामा काम छै न भन्ने पत्र डदनन पछा
/ डर्नले र्पाईंको काम गने अस्िम डदन अगावै वा र्नरुिै काम छोिे र जानन पडन भन्न सक्छ / कननै सूचना डबना अवकाश डदएमा सूचना
नडदए बापर् डर्नीहरु र्पाईंलाई पैसा डर्ना डजम्मेवार हुननपछा / डर्नले 'सूचना डदनै पछा ' भन्ननको अिा र्पाईंको जाडगर जान लागेको छ भनी
पडहलेनै भन्नन हो / डनयम के हो र डर्नीहरुले कडर् पैसा डर्नना पछा भन्ने कनरा िेरै डचजमा डनभार गदा छ जस्तो डक र्पाईंको उमेर, सेवा गरे को
अबडि, अवकाश डदए पडछ र्पाईंले गरी आए जस्तो काम पाउन कडर् गाह्रो छ ? डनयोिाले र्पाईंलाई जानीबनझीकन खराब आचरण गरे को
जस्तो केही कारण नदे खाई कामबाट डनकाल्न सक्छ / यसरी डनकाडलएमा कानननी सल्लाह डलन खोज्नुहोला / कडहलेकाहीं कसैलाई सूचना
नडदईकनै कामबाट डनकाल्न पदाा डनयोिाले कानून अननसार डदएको राम्रो कारण नै गलर् हुन सक्छ / यडद र्पाईंले कननै डनयोिासंग
कस्िमा ३ मडहनासम्म काम गरे को छै न भने, रोजगारी सनरक्षा डनयम अननसार डनयोिाले र्पाईंलाई कननै अडिम सूचना डदनन पदै न / रोजगार
मानक ऐनमा सूचनाको न्यूनर्म अबडि र सूचना डदननको साटो पैसा डर्ने बारे िेरै डनयमहरु छन् / र्ापडन सबै कामहरु रोजगार मानक ऐन
अिगार् पदै न र कननै खालका कामहरुमा यस ऐनको केही भागहरु मात्र लागू हुन्छ / यसकारणले र्पाईंको पररस्थिडर् र यसको डबस्तृर्
डववरणको लाडग कानूनी सल्लाह डलनन महत्वपूणा हुन्छ / यो कनरा िाहा पाउनन होस् डक रोजगार मानक ऐनहरुले बााँ डिनको लाडग र्पाईं
क्यानेडियली नागररक, थिायी डनवासी वा रोजगारीको अननमडर् प्राप्त गरे को व्यस्ि हुनन पदै न /
र्पाईंले कननै कारणबश रोजगारी छोिे र जााँ दा र्पाईंको डनयोिाले रोजगारीको अडभलेख (आर.वो.ई.) र्यार गनना पदा छ / यो फारमले र्पाईं
डनयोिासंग कडहलेसम्म काम गरे को भन्ने जानकारी डदन्छ / उदाहरणको लाडग, र्पाईंले डनयोिासंग कडहलेसम्म, कडर् िण्टा काम काम
गरे र कडर् कमाउनन भयो यो फारममा डनयोिाले आर. वो. ई. भनना पनाा को कारण बारे एउटा प्रश्न पडन सोडिएको हुन्छ / डनयोिाले यस
प्रश्नको उत्तर डदन केही संकेर् अक्षरहरु (code) प्रयोग गनना पछा / र्पाईंलाई डनकाला गरे को भए 'डनकाला' को लाडग 'एम' लेख्न सक्ने छन् /
र्पाईंले रोजगारी बीमा लाभ, जसलाई ई.आइ. पडन भडनन्छ, को लाडग डनबेदन डदनन भएमा र्पाईंलाई डकन कामबाट डनकाडलयो भनी
सोडिन्छ / र्पाईं रोजगारी बीमा लाभको लाडग योग्य हुननहुन्छ डक हुननहुन्न भन्ने डनिो गना र्पाईंलाई यो प्रश्न गररन्छ / र्पाईंको डनयोिाले
रोजगारीको अडभलेख पडहले नै र्यार गरे को छ भने रोजगारी बीमा लाभको लाडग डनबेदन डदन सडजलो हुन्छ / डकनभने र्पाईंले रोजगारी
बीमा लाभको लाडग योग्य हुननहुन्छ डक हुननहुन्न, र्पाईंले कडर् लाभ पाउनन हुन्छ र कडर् अबडिसम्म यो लाभ पाउनन हुन्छ भन्ने पत्ता लगाउन
सडवास क्यानािाले र्पाईंको रोजगारी अडभलेख प्रयोग गछा / र्पाईंको डनयोिाले र्पाईंलाई यो अडभलेखको कागजी प्रडर्डलडप डदनसक्छ
वा सरकारलाई डवद् यनर्ीय माध्यमबाट पठाउन सक्छ / सरकारलाई डवद् यनर्ीय माध्यमबाट पठाएमा र्पाईंलाई यसको प्रडर्डलडप डदनन पदै न

र लाभको लाडग डनबेदन डदने प्रडर्डलडप पडन आबश्यक पदै न / र्पाईंलाई प्रडर्डलडप चाडहएमा सडवास क्यानािामा १-८००-२०६-७२१८ मा
सम्पका गरे र डलन सक्नन हुन्छ /
हामीलाई आशा छ डक यो पिकास्टले र्पाईंलाई कामबाट अवकाश डदएमा वा डनकाला गरे मा र्पाईंको के अडिकार हुन्छ भन्ने बारे केही
सामान्य कानूनी जानकारीको राम्रो स्रोर्को काम गरे को छ / र्पाईंको केही प्रश्न भएमा यस डबषय मा हाम्रो पिकास्ट सनन्न समय डमलाउनन
होला /
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 सामिीहरुको सम्पूणा दाडयत्व वाई िब्लन सी ए (WBCA ) र सेन्ट िोमस एस्िन (St.
Thomas Elgin ) ले डलन्छ /

