ALL WORKERS NOW
HAVE THE RIGHT TO
TAKE UP TO 10 DAYS OF
PERSONAL EMERGENCY
LEAVE EACH YEAR.

THE FIRST 2 DAYS
OF THIS LEAVE
MUST BE PAID BY
YOUR EMPLOYER.

This job-protected leave recognizes that we need to
be able to take care of ourselves and our loved ones.
You can use this leave when you are sick or
injured. You can also use this leave for a death in
the family or when your family is sick, injured or has
a medical emergency or other urgent matter.
Family includes your spouse, kids, parents,
grandparents, grandchildren, siblings, in-laws,
stepfamily, and dependents.
Let your boss know as soon as possible when you
need to take a personal emergency leave day. Your
boss cannot say no or threaten you for taking
this leave. If this happens to you, call us for help!
You can take a paid Personal Emergency Leave
day after one week in a new job. If you take a
leave day because you or a family member is sick,
your boss cannot ask you for a medical note from
the doctor.
For more information about Personal Emergency
Leave, visit our website or call us. All calls are free
and confidential!

416-531-0778
Toll Free: 1-855-531-0778

WorkersActionCentre.org

এখন েথেক �েত�ক
কম�েক �িতবছর
১০ িদন পয�
� ব���গত
জ�রী ছ��ট �হেণর
অিধকার আেছ।

এই ছ��টর �থম
২ িদন আপনার
িনেয়াগকত�া �ারা
মজুির �দান করা
আবশ�ক।

আমােদর কমে�ে�র
�
এই সুরি�ত জ�ির ছ��ট িন��ত কের েয, আমােদর
িনেজেদর এবং আমােদর ি�য়জনেদর য� িনেত হেব।
আপিন আপনার অসু�তার জন� বা আহত হেল এই ছ��ট ব�বহার করেত
পােরন। আপিন আপনার পিরবােরর কােরা মৃত��র জন� এই ছ��ট ব�বহার
করেত পােরন বা যখন আপনার পিরবার অসু� , আহত বা িচিকৎসার জ�ির
অব�া বা অন� জ�ির িবষয় এর জন� এই ছ��ট ব�বহার করেত পারেবন ।
পিরবার বলেত বুঝায় আপনার �ামী বা �ী, বা�া, িপতামাতা, দাদা-দাদী,
নািত- নাতনী, ভাই-েবান, শা�র বা শা�িড়র পিরবার, ে�প ফািমিল, এবং
আপনার উপর িনভ�রশীলরা অ�ভ��
� ।
আপনার বসেক যতটা স�ব তাড়াতািড় জানােত হেব যখন আপনার এই
ব���গত জ�রী ছ��টর িদেনর �েয়াজন হেব। আপনার বস এই ছ��ট িদেত
বাধ� থাকেব আর এই ছ��ট েনয়ার জন� িতিন আপনােক না বলেত
অথবা েকােনারকম হ�মিক িদেত পারেবনা। যিদ আপনার বস এই ছ��ট না
েদয় অথবা আপনােক েকােনা রকম হ�মিক েদয় তাহেল আপিন অবশ�ই ি�
সাহায� েপেত আমােদরেক কল ক�ন ।
আপিন এক�ট নত� ন চাকিরেত েযাগ েদয়ার এক স�াহ পর �দ� এই
ব���গত জ�রী ছ��ট িনেত পারেবন। যিদ আপিন বা পিরবােরর সদস� অসু�
হওয়ার কারেণ এই জ�ির ছ��ট িনেয় থােকন তাহেল আপনার বস ডা�ার
েথেক েমিডেকল েনাট এর জন� আপনােক �জ�াসা করেত পারেবন না ।
ব���গত জ�রী ছ��টর স�েক� আরও তেথ�র জন� আমােদর ওেয়বসাইেট
যান বা আমােদর কল ক�ন। সম� কল িবনামূেল� এবং েগাপনীয়!
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