த ோழிலோளர் நடவடிக் கக நிகலயம் (WAC)

எமது நிலையம் அங் கத்தவர்கலை
அடிப்பலையாகக்ககாண்ைதும் குலைந்த
வருமானம் மை் றும் நிலையை் ை கதாழிை் கலைப்

கு றி க் க க ோள் க ள் ( M I S S I O N )
பாகுபாடு, வபாதிய பாதுகாப்பின் லம,
குலைந்த ஊதியம் , நிரந்தரமை் ை கதாழிை்
நிலைலமகலை எதிர்வநாக்கும் மக்கைது
வாழ் க்லகயிலன வமம் படுத்துவது

புரிகின் ை மக்கைின் வாழ் க்லக,
வவலைச்சூழ் நிலை என் பவை் லை
வமம் படுத்துவதை் காக அர்ப்பணித்து
கசயை் படுகின் ைது. அலனத்து
கதாழிைாைர்களும் வவலைத்தைத்திை்
கண்ணியம் , வநர்லமயுைன் நைத்தப்படுவதலன
நாம் உறுதி கசய் வவாம் .
எமது அங் கத்தவர்கை் அண்லமயிை்
குடிகபயர்ந்து வந்தவர்கை் , பைநிைத்தவர்கை் ,
கபண்கை் , இலைஞர்கை் , நிலையை் ை கதாழிை்

நியாயமை் ை கதாழிை் சை்ைங் கலை
எதிர்த்தை் , மாை் ைம் ஒன் றிை் காக
கசயை் படுதை்

ெம் பளம் மற் றும்
கவகல ் ள
சூழ் நிகலககள
முன்கனற் றுவ ற் கோக
எமது அகமப் புடன்
இகையுங் கள்

சை்ைங் கலை மீறும் கதாழிைதிபர்கலை
எதிர்த்துப் வபாராடுவது
குலைந்த வருமானம் , நிலையை் ை கதாழிை்
காரணமாக பாதிக்கப்பை்ை
கதாழிைாைர்களுக்கு சிைந்த தலைலம
வகித்தை் பயிை் சியிலன முன்கனடுத்தை்

மை் றும் குலைந்த வருமானம் ககாண்ைவர்கை் .
தை் காலிக, ஒப்பந்த அை் ைது சுதந்திர
ஒப்பந்தக்காரர்கைாக இருப்பதுைன் 2 அை் ைது
3 கதாழிை் கலை புரிபவர்கைாக உை் ைனர்.
WAC மக்கை் நியாயமான கதாழிை் மை் றும்
சம் பைத்திை் காக ஒன் றிலணந்துகுரை்
ககாடுப்பதை் கு உதவுகின் ைது.நை் ை
வவலைச் சூழ் நிலை இை் ைாததன்
காரணமாக பாதிக்கப்பை்ை மக்கை்
கண்ணியம் , வநர்லம என் பவை் லை உறுதி
கசய் வதன் கபாருை்டு முன் கனடுக்கப்படும்
எமது நைவடிக்லகக்கு தலைலம வகிக்க
வவண்டும் என எதிர்ப்பார்க்கின் வைாம் .

த ோழிலோளர் நடவடிக்கக
நிகலயம் (WAC)
த ோழிலோளர் நடவடிக்கக நிகலயம்

WAC has joined together with union
and community activists from across
Ontario to fight for decent work.

Get involved at 15andfairness.org

ORG ANI Z ING F OR FAIR E M P L O Y M E N T
நியோயமோன த ோழில் களுக்கோக
தெயற் படுகவோம்

மோற் றம் கவை்டி கபோரோடுகவோம்
நியோயமோன அடிப் பகடெ் ெம் பளம்
கதாழிைாைர்கலையும் அவர்கைது
குடும் பங் கலையும்
வறுலமயிலிருந்து கவைிவய
ககாண்டு வருவவாம் . நாம்
வாழ் வதை் கு நியாயமான சம் பைம்
எமக்கு வதலவ.
சிறப் போன ெட்ட அமுலோக்கல்
கபரும் பாைான ஊழியர்கை் சம் பை கைவு அதாவது
கூலி ககாடுக்கப்பைாலம மை் றும் சை்ை மீைை் களுக்கு
ஒவ் கவாரு நாளும் முகம் ககாடுக்கின்ைனர். எை் ைா
வவலைத் தைங் கைிலும் முதைாைியினாை் சை்ை
அமுைாக்கை் வதலவ அை் ைது கடுலமயான
தண்ைலன வழங் கப்படுதை் வவண்டும் .
குகறந்

கூலி த ோழிலோளர்களுக்கு

முன்கனற் றகரமோன போதுகோப் பு
தை் வபாலதய கதாழிை் சை்ைம் பின் தங் கிய
நிலையிை் இருப்பதனாை் கபரும் பாைான
கதாழிைாைர்களுக்கு வபாதிய பாதுகாப்பு
கிலைப்பதிை் லை. தை் காலிக, ஒப்பந்த,
நிரந்தரமை் ை கதாழிை் கலை புரிபவர்களுக்கு
வபாதிய பாதுகாப்பு வழங் கும் கபாருை்டு சை்ைம்
திருத்தி அலமக்கப்பைை் வவண்டும் .
வீட்டுப்

பைியோளர்கள்

மற் றும்

குடிதபயர்ந்

த ோழிலோளர்களுக்கு போதுகோப் பு
குடிகபயர்ந்த கதாழிைாைர்களுக்கு வபாதிய
உரிலமகளுைன் கூடிய பாதுகாப்பு வழங் குவதை் கு
WAC முன் னின் று கசயை் படுகின் ைது.

HOW WE WORK
கல் வி
எங் கைது வவலைத்தை உரிலமகலை அறிந்து
ககாை் ை கை் வி உதவுகின் ைது. சை்ைம் எங் கலைப்
பாதுகாக்காத வபாது எங் கலைப் பாதுகாத்துக்
ககாை் ை இது உதவுகின் ைது. வவலைத்தைங் கைிை்
உங் களுக்குை் ை உரிலமகை் கதாைர்பாக நாம்
பயிை் சி பை்ைலைகலை நைத்துகின் வைாம் . பை
கமாழிகைிை் லக நூை் களும் தகவை் தாை் களும்
வழங் கப்படுகின் ைன.
த ோழிலோளர்கள் உரிகமகள் பற் றி கபசுவ ற் கு
த ோகலகபசி
உங் களுக்கு உதவி கசய் வதை் கும் தகவை் கலை
வழங் குவதை் கும் எமக்கு அலழயுங் கை் .
கடுலமயான முதைாைிகலை அணுகுவதை் கு
அை் ைது கசலுத்தப்பைாத கூலிலய
கபை் றுக்ககாை் வதை் கு நாம் உலரயாைைாம் .
நமது த ோழிற் ெட்ட ்தில் மோற் றங் ககள
ஏற் படு ்து ல்

உங் கைது
நன் ககாலைகலை WorkersActionCentre.org
க்கு வழங் குங் கை் .

sகதாழிைாைர்கலை பாதுகாக்கும் சை்ைங் கை்
பழலமயானலவகை் . அரசானது இச்சை்ைங் கலை
அமுைாக்குவதை் கு வபாதிய நைவடிக்லககலை
எடுப்பதிை் லை. எமது மாகாணத்திை் நை் ை
சூழ் நிலைகலையும் ஏை் படுத்துவதை் கு எமது
அங் கத்தவர்கை் கதாைர்ந்து வபாராடுகின் ைனர்.
எம் மாை் கபைப்பை்ை கவை் றிகை் இதலன உறுதி
கசய் கின் ைன.

தெயற் போடுககள முன்தனடு ் ல் (Organize)
நாம் ஒன் று வசரும் வபாது எமது குரை் பைமாக ஒலிக்கும் .
பிரச்சிலனயின் மூைவவரிலன ஆய் வு கசய் தும் வபாது
இனத்துவவசம் , வறுலம எவ் வாறு எமது வாழ் விலனயும்
வவலைத்தைங் கலையும் பாதிக்கின் ைது என் பதலன
அறிந்து, நைவடிக்லககலை எடுக்க வவண்டியுை் ைது. நாம்
ஒருவருக்குக்ககாருவர் உதவி கசய் யும் வபாது ஒரு
மாை் ைத்லத வநாக்கி நகரக் கூடியதாக இருக்கின் ைது!
அங் க ்துவம் (Membership)
WAC ஆனது அங் கத்தவர்கலை அடிப்பலையாகக்ககாண்ை
நிறுவனமாகும் . ஒன் ராறிவயாவிை் வவலைத்தை
சூழ் நிலைகலையும் சம் பைத்லதயும் முன் வனை் றிக்
ககாை் ை அங் கத்தவர்கைாக வசர்ந்து, நிறுவன
நைவடிக்லககைிை் கதாழிைாைர்கை் பங் ககடுத்து,
வதலவயான மாை் ைங் கலைக்ககாண்டு வருகின் ைனர்.

த ோழிலோளர் நடவடிக்கக
நிகலயம்

