কমর্ েক্ষেত্র আপনার নতু ন
অিধকার সম্পেকর্ জানুন

চাকির সুরিক্ষত েবতন ছাড়া ছুিটগুিল

িনম্নিলিখত চাকির সুরিক্ষত েবতন ছাড়া ছুিটগুিল ব্যবহার
কের আপিন আপনার চাকির েথেক িবনা েবতেন ছুিট িনেত
পারেবন। এটা আপনার আইনগত অিধকার এবং
শ্রমমন্ত্রণালয় েথেক এটা গ্রহেণর অনুমিত েদওয়া হেয়েছ:

অসুস্থতার জন্য ছুিট

আপনার িনেজর ব্যিক্তগত অসুস্থতা, আঘাত বা জরুরী
িচিকৎসার জন্য ৩ িদন ছুিট।

েশাক প্রকােশর জন্য ছুিট

পিরবােরর সদস্য কােরা মৃতু্য হেল আপিন ২ িদন িবনা েবতেন
ছুিট িনেত পারেবন।

পািরবািরক দািয়ত্ত্ব পালেনর জন্য ছুিট
পিরবােরর সদস্যেদর অসুস্থতা, আঘাত, জরুরী িচিকৎসা বা
জরুির িবষয়গুিলর* জন্য ছুিট ৩ িদন।
আপনার স্ত্রী (িববািহত বা অিববািহত, একই বা িবপরীত
িলেঙ্গর)
আপনার িশশু, সৎ সন্তান, লালনপালন িশশু, বাবা-মা, সৎ
বাবা, বাবা-মা, দাদা/িপতামহ, সৎ-নািত, নািত-িপতামহ, বা
আপনার পত্নী যারা
েতামার ভাই বা েবান

গাহর্স্থ্য বা েযৗন িনপীড়ন জিনত ছুিট

যিদ আপিন বা আপনার সন্তােনর ঘেরায়া বা েযৗন সিহংসতা,
বা গাহর্ স্থ্য বা েযৗন সিহংসতার হুমিক অনুভব কেরন, তেব
আপিন সবর্ িনন্ম ১০ িদন েথেক সেবর্াচ্চ ১৫ সপ্তাহ ছুিট িনেত
পারেবন ,তার েথেক প্রত্যক বছর ,প্রথম ৫ িদন েবতন সহ ছুিট
আর বািক িদনগুিল িবনা েবতেনর ছুিট হেব ।
িনেয়াগকতর্ া আপনােক প্রমাণ প্রদান করেত বলেত পারেবন ।
এই ছুিটর েযাগ্যতা অজর্েনর জন্য আপনােক অবশ্যই কমপেক্ষ
১৩ সপ্তাহ ধের একই িনেয়াগকতর্ ার অধীেন কাজ করেত হেব ।

ছুিট কািলন কমর্ সংস্থান বীমা -এর সুিবধা
পাওয়া

িকছু ছুিট গ্রহেনর সময় ,আপিন েফডােরল সরকােরর কাছ
েথেক এমপ্লয়েমন্ট ইন্সু্যেরন্স (ই -আই েবিনিফট) েপেত পােরন ।
EI েবিনিফেটর েযাগ্যতা অজর্েনর িনয়মগুিল অনন্যা ছুিটর
েথেক আলাদা।তাই আপিন যিদ এই েবিনিফট পাওয়ার েযাগ্য
হন তাহেল তা খুঁেজ েবর করেত 1-800-206-7218-এ
এমপ্লয়েমন্ট ইন্সু্যেরন্স অনুসন্ধান লাইন েদখুন ।
www.canada.ca/en/services/benefits/ei.html

EI অসুস্থতা েবিনিফট:

আপনার সন্তােনর স্বামী/স্ত্রী
একজন আত্মীয় িযিন আপনার যত্ন বা সাহােয্যর জন্য
আপনার উপর িনভর্ রশীল

* একিট জরুরী ব্যাপার হল এমন একিট ঘটনা যা

অপিরকিল্পত বা আপনার িনয়ন্ত্রেণর বাইের, এবং আপিন যিদ
এেত সাড়া না েদন তাহেল গুরুতর পিরণিত বা মানিসক ক্ষিত
হেত পাের । উদাহরণস্বরূপ, আপনার িশশুর Babysitter
অসুস্থতার কারেণ যিদ কােজ না আেস বা তার কাজ েস বািতল
কের, অথবা আপনার বৃদ্ধ বাবা-মার জরুির প্রেয়াজেন
আপনােক তােদর সাহােয্য েযেত হয় তেব এগুিলেক আপিন
জরুির প্রেয়াজন িহসােব িবেবচনা করেত পারেবন.
এই ছুিটর িদনগুিল গ্রহণ করেত আপনার িনেয়াগকতর্ া
আপনােক যুিক্তসঙ্গত প্রমােণর জন্য িজজ্ঞাসা করেত পােরন। ।
যত তাড়াতািড় সম্ভব আপনার বসেক জািনেয় েদওয়া উিচত েয
আপনােক ছুিট িনেত হেব । আপিন েফান দ্বারা এটা করেত

1

পােরন, আপিন িলিখতভােব েনািটশ িদেত হেব না। আপিন
এই ছুিট িনেত পারেবন িকন্তু তার পূেবর্ আপনােক একই বস
এর অধীেন ২ সপ্তাহ কাজ করেত হেব।
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অসুস্থতা বা আঘােতর কারেণ আপিন যিদ কাজ করেত অক্ষম
হন।

মাতৃত্ব ও িপতামাতার

েবিনিফট: আপিন যিদ গভর্ বতী হন বা নতু ন বাবা-মা হন ।

পিরবােরর সদস্যেদর কাডর্দান জন্য
েবিনিফট:

পািরবািরক পিরচযর্াকারী: একিট গুরুতর িচিকৎসা শতর্
সেঙ্গ একিট পিরবােরর সদস্য জন্য ।
ফ্যািমিল েমিডেকল ছুিট: একজন পিরবােরর সদেস্যর জন্য
২৬ সপ্তাহ সমেয়র মেধ্য মুমূষর্ু অবস্থায় থাকার উেল্লখেযাগ্য
ঝুঁ িক । এছাড়াও আপিন এই ছুিট েথেক "কল্যাণকামী
েকয়ার েবিনিফট" জন্য েযাগ্যতা অজর্ন
করেত পােরন.
Workers’ Action Centre
416-531-0778
Toll Free: 1-855-531-0778
www.workersactioncentre.org
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জিটল অসুস্থতা ছুিট : পিরবাের একজন গুরুতর অসুস্থ
িশশু বা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যিক্তর েদখােশানা করা ।
এই ছুিট গুিল এবং অন্যান্য ছুিট সম্পেকর্ আরও তথ্য জানেত
শ্রম মন্ত্রণালেয়র ওেয়বসাইট েচক করুন:
https://www.ontario.ca/document/your-guide-employment-standards-act-0.

িনেজেক রক্ষা করুন!

আপনার বস েকান ধরেনর ছুিট গ্রহণ বা পিরকল্পনা করার
জন্য আপনােক হুমিক, কােজর েথেক ছাটাই বা বা েকােনা
ধরেণর শািস্ত প্রদান করেত পারেবননা । আপিন যখন ছুিট
েথেক িফের আসেবন, তখন একই মজুির সেঙ্গ একই েবতন সহ
আপনার পুরােনা চাকির িফের পাওয়া আপনার আইনগত
অিধকার । যিদ আপনার পুরােনা কাজ এখন আর িবদ্যমান না
থােক তেব নতু ন কাজ িকন্তু আেগর মেতা একই মজুির এবং
কােজর ঘন্টাও একই থাকেত হেব ।
যিদ আপিন ছুিট িনেত সমস্যা েবাধ কেরন অথবা মেন কেরন
েয আপনার অিধকার লিঙ্ঘত হেয়েছ, তাহেল সমস্ত িববরণ
িলেখ রাখুন এবং সাহােয্যর জন্য আমােদর কল করুন । সব
কল িবনামূেল্য এবং েগাপনীয় ।
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Workers’ Action Centre
416-531-0778
Toll Free: 1-855-531-0778
www.workersactioncentre.org

