অন্টারিও ক ারিড- ১৯
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আপনাি অরি াি সম্পর্ ে জানুন : পুরলি এবং ক ারিড এনর্ফ্াসর্েন্ট
ে
অরফ্সাির্েি
দ্বািা আপনার্

থাোর্না হর্ল র িার্ব আপরন রনিাপর্ে থা র্বন

প্রার্েরি সি াি পুরলি, উপ-আইন ে ে র্ো এবং রবর্িষ
আর্েি বলবৎ িাি ক্ষের্া রের়্ের্ে।

নর্েবলর্েি বর্েোন কে-অযাট-র্হাে

ওয়ার্ক়ার্ অ্য়ার্শন
ক
সর্ন্ট়ার বিশ্ব়ার্ র্রর সে, মহ়াম়ারীর র্ময পুবিরশর ক্ষমত়া ি়াড়ারন়ার পবরিরতক র্রর়্াররর সিতনর্হ
অ্র্ুস্থত়ার ছুটির বিন এিং অ্নয়ানয শ্রম র্ুরক্ষ়া প্রি়ান র্র়া উবিত। আমর়া বনশ্চিত র্ররত ি়াই সে, আম়ারির মরযয ে়ারিররর্
র়্ারে সেরত হরি এিং ি়াবডরত থ়ার়্ার সর়্ারন়া র্ুরে়াগ ন়াই ত়ার়া সেন ে়ানরত প়ারর সে পুবিশ ি়ায়া বিরি আম়ারির বর্ বর্
অ্বযর়্ার আরছ।

টটপস # ১
আপবন আপন়ার ি়াবড সথরর্ সির হওয়ার আরগ, আপবন সর্ন ি়াবডরত সনই শ্চেজ্ঞ়ার়্া র্র়া হরি উত্তর সিওয়ার এর্টি
ভ়াি র়্ারণ সভরি র়াখুন। সেমন িিরত প়াররন- িয়ায়ারমর েনয সির হওয়া, ি়াে়ার র্ররত ে়াওয়া, র়্ারে ে়াওয়া অ্থি়া
ড়াক্ত়াররর র়্ারছ ে়াওয়া। আর এর্টি য়ারণ়া হ'ি আপন়ার বনরয়াগর্তক়ার র়্ারছ এর্টি বিটি ি়াওয়া ে়া বনশ্চিত র্রর সে
আপবন এই মুহরূ তক র়্াে র্ররছন। েবি আপন়ার বনরয়াগর্তক়া আপন়ারর্ এই বিটি ন়া সিয তখন পর়ামরশরক েনয
আম়ারির র়্ারথ সে়াগ়ারে়াগ র্ররত প়াররন।
টটপস # ২
েবি আপন়ারর্ থ়াম়ারন়া হয, র্মর্তক
ক ়ার়া আপন়ারর্ প্রশ্ন র্ররত প়াররন। ত়ার়া আপন়ারর্ আপন়ার পবরিয বিরত িিরত
প়ারর। ত়ার়া আপন়ার ন়াম, টির়্ান়া এিং েন্মত়াবরখ ি়াইরত প়ারর। ত়ার়া আপন়ারর্ শ্চেজ্ঞ়ার়্া র্ররত প়ারর আপবন
সর়্াথ়ায ে়ারেন ি়া আপবন সর়্ানও েনর্ম়ারিরশর অ্ংশ বর্ন়া। আপন়ার উত্তরগুবি সমৌবখর্ভ়ারি িিরত হরত প়ারর।
আপন়ার পবরিযপত্র ি়া র্মরক্ষরত্রর
ক
বিটির মরত়া প্রম়াণ সিখ়ারন়ার প্ররয়ােন সনই। বর্ন্তু আপবন বনর়াপি থ়ার়্ার েনয
আপন়ার র়্ারথ এর্টি প্রম়াণ র়াখরিন।
আপবন েবি বনরেরর্ র্ন়াক্ত র্ররত এিং র্মর্তক
ক ়ার প্ররশ্নর উত্তর বিরত অ্স্বীর়্ার র্ররন তরি আপন়ারর্ ৭৫০ ডি়ার
েবরম়ান়া র্র়া হরত প়ারর। েবি অ্বির়্ার বর্দ্ধ়ান্ত সনন সে আপবন ি়াবডরত থ়ার়্ার আরিশ ভঙ্গ র্রররছন অ্থি়া
েনর্ম়ারিশ সথরর্ আর়্ার র্থ়া অ্স্বীর়্ার র্ররছন, ত়াহরিও আপন়ারর্ ৭৫০ ডি়ার েবরম়ান়া র্র়া হরত প়ারর।

টটপস # ৩
আপবন সর়্ান আইনটি ভঙ্গ র্রররছন িরি অ্বির়্ার বিশ্ব়ার্ র্ররন ত়া আপবন অ্বির়্াররর্ শ্চেজ্ঞ়ার়্া র্ররত প়াররন।
েবি আপন়ার বিরুরদ্ধ সর়্ান আইন ভরঙ্গর অ্বভরে়াগ ন়া আন়া হয, ত়াহরি আপবন শ্চেজ্ঞ়ার়্া র্ররত প়াররন "আম়ারর্
বর্ আির্ র্র়া হরে ন়াবর্ আবম সেরত প়াররি়া?" েবি আপন়ারর্ আির্ ন়া র্র়া হয তরি আপবন িরি সেরত প়াররন।
শ্চেজ্ঞ়ার়্াি়াি সশষ হওয়ার আরগ প়াবিরয ে়ারিন ন়া। এটি বিপজ্জনর্ হরত প়ারর অ্থি়া টিবর্রির বিরর্ য়াবিত র্ররত
প়ারর।
টটপস # ৪
েবি আপন়ারর্ থ়াম়ারন়া হরয থ়ারর্ এিং টিবর্ি বিরয থ়ারর্ ত়াহরি িয়া র্রর Workers’ Action Centre - ওয়ার্ক়ার্ ক
অ্য়ার্শন সর্ন্ট়ারর আম়ারির র়্ারথ সে়াগ়ারে়াগ র্রুন। আমর়া আপন়ারর্ বর্ছু আইবন র্হ়াযত়া সপরত র়্াহ়ােয র্ররত
প়াবর। ি়াবডরত থ়ার়্ার র্রি়ার আরিশগুবি ফ্রন্টি়াইন ি়া অ্পবরহ়াে র্মীরির
ক
েনয প্ররে়ােয নয, ে়ার়া ি়াবড সথরর্ র়্াে
র্ররত প়ারর ন়া। এর পবরিরতক, আমর়া বিশ্ব়ার্ র্বর নয়ােয শ্রম আইন সেমন সিতনর্হ অ্র্ুস্থত়ার ছুটির বিন সর়্াবভড১৯ সর়ায র্র়ার েনয এর্টি ভ়াি হ়াবতয়ার।
1

720 Spadina Avenue, Suite 223 Toronto ON M5S 2T9
Phone: 416-531-0778 Fax: 416-533-0107

Updated April 17th 2021
www.WorkersActionCentre.org

অন্টারিও ক ারিড- ১৯
ল ডাউন ফ্যাক্টরিট
আরে ক ান ক ান

াির্ে বার়ির্র্ থা াি আর্ের্িি সে়ে বার়ি কের়্ি কের্র্ পারি?

িৃহস্পবতি়ার ৮ই এবপ্রি ২০২১ সথরর্ অ্ন্তত ২০সশ সম ২০২১ পেন্ত
ক মরযয, অ্ন্ট়াবরও র্রর়্ার িরিরছ সে শুযুম়াত্র ২৯টি
অ্পবরহ়াে র়্াররণ
ক
আপবন আপন়ার ি়াবড সছরড সেরতপ়াররন। [১] এর মরযয ররযরছ:
●
●
●
●
●

আোর্

র়্ারে ে়াওয়া (রর্িি ম়াত্র েবি এটি ি়াবড সথরর্ র্র়া ন়া ে়ায)
স্কুরি ে়াওয়া ি়া ি়াইল্ডরর্য়ার ে়াওয়া
স্ব়াস্থযেবনত র়্াররণ ে়াওয়া সেমন ওষুয, িয়ায়াম ি়া গ়াহকস্থয র্বহংর্ত়া আপন়ার ি়াবড সছরড ে়াওয়া
মুবি সি়ার়্ারন এিং িযশ্চক্তগত েরের শ্চেবনর্ ক্রয র্ররত ে়াওয়া
আইন দ্ব়ার়া অ্নুরম়াবিত বনবিকষ্ট র্ম়ারিরশ অ্ংশ সনওয়া সেমন বিি়াহ, অ্রন্তযটষ্টশ্চক্রয়া ি়া যমীয উপ়ার্ন়ািরয।

র

এ জন অরফ্সাি েখনই ইচ্ছা থাোর্র্ পার্ি? আোর্

র

াির্ে থাোর্না কের্র্

পার্ি?
ন়া, অ্বির়্ারর়া আপন়ারর্ র়াস্ত়ায েখনই ইে়া থ়াম়ারত প়াররিন ন়া। ত়ার়া আপন়ারর্ সর্িি ম়াত্র ২ টি র়্াররণ থ়াম়ারত প়ারর: [ ২]
১. েবি "েুশ্চক্তর্ঙ্গত এিং র্ম্ভ়ািয র়্ারণ" থ়ারর্ তরি আপবন ি়াবডরত থ়ার়্ার আরিশ ভঙ্গ র্ররছন,
২. েবি "র্রেহ র্র়ার র়্ারণ" থ়ারর্ সে আপবন ি়াইররর বনবষদ্ধ সর়্ারন়া র্ম়ারিরশ অ্ংশ বনরেন,

অরফ্সাি আোর্

র

জজজ্ঞাসা

ির্র্ পার্িন?

●

আপন়ারর্ আপন়ার ন়াম, টির়্ান়া এিং েন্মত়াবরখ শ্চেজ্ঞ়ার়্া র্ররত প়ারর।

●

আপন়ারর্ শ্চেজ্ঞ়ার়্া র্ররত প়ারর সর্ন আপবন আপন়ার ি়াবডর ি়াইরর আরছন এিং আপবন এর্টি ি়াইররর র্ম়ারিরশর
অ্ংশ বর্ন়া।

আরে েরে বার়ির্র্ থা াি আর্েি কির্ে থার্ ন র্র্ব
●
●
●

সে-রহ়াম অ্ডক়ার ভ়াঙ়ার েনয আপন়ারর্ ৭৫০ ডি়ার েবরম়ান়া র্র়া হরত প়ারর।
বনরেরর্ র্ন়াক্ত র্ররত অ্স্বীর়্ার র্র়ার েনয ি়া েনর্ম়ারিশ সথরর্ আর়্ার র্থ়া অ্স্বীর়্ার েনয আপন়ারর্ ৭৫০
ডি়ার েবরম়ান়া র্র়া হরত প়ারর।
অ্নযরির আরিশ সমরন িি়া সথরর্ বিরত র়াখ়ার েনয ি়া সর়্ানও র্মর্তক
ক ়ার র়্ারে ি়ায়া সিওয়ার েনয আপন়ারর্ ১০০০
ডি়ার েবরম়ান়া র্র়া হরত প়ারর।

আরে েরে ক ানও অরফ্সার্িি দ্বািা আট
●
●
●

●

ী হর্র্ পার্ি?

হও়োি রবষর়্ে রিরির্ হই র্র্ব আোি

ী

িা উরির্?

আপবন আপন়ার ি়াবড সথরর্ সির হওয়ার আরগ এর্টি ভ়াি র়্ারণ সভরি র়াখুন উত্তর সিওয়ার েনয, েবি আপন়ারর্
শ্চেজ্ঞ়ার়্া র্র়া হয।
অ্বির়্াররিররর্ আপবন শ়ারীবরর্ প্রম়াণ সিখ়ারন়ার প্ররয়ােন সনই। বর্ন্তু আপবন বনর়াপি থ়ার়্ার েনয আপন়ার র়্ারথ
পবরিযপত্র ি়া র্মরক্ষরত্রর
ক
বিটির মরত়া প্রম়াণ র়াখরত প়াররন।
আপবন সর়্ান আইনটি ভঙ্গ র্রররছন িরি অ্বির়্ার বিশ্ব়ার্ র্ররন ত়া আপবন অ্বির়্াররর্ শ্চেজ্ঞ়ার়্া র্র়ার অ্বযর়্ার
আরছ। । েবি আপন়ার বিরুরদ্ধ আইন ভ়াঙ়ার অ্বভরে়াগ ন়া আন়া হয, ত়াহরি আপবন শ্চেজ্ঞ়ার়্া র্ররত প়াররন
"আম়ারর্ বর্ আির্ র্র়া হরে ন়াবর্ আবম সেরত প়াররি়া?" েবি আপন়ারর্ আির্ ন়া র্র়া হয তরি আপবন িরি সেরত
প়াররন। শ্চেজ্ঞ়ার়্াি়াি সশষ হওয়ার আরগ প়াবিরয ে়ারিন ন়া ি়া িরি ে়ারিন ন়া। এটি আরও টিবর্রির বিরর্ য়াবিত
র্ররত প়ারর।
েবি আপন়ারর্ থ়াম়ারন়া হরয থ়ারর্ এিং টিবর্ি বিরয থ়ারর্ ত়াহরি িয়া র্রর ওয়ার্ক়ার্ অ্য়ার্শন
ক
সর্ন্ট়ারর আম়ারির
র়্ারথ সে়াগ়ারে়াগ র্রুন। আমর়া আপন়ারর্ বর্ছু আইবন র্হ়াযত়া সপরত র়্াহ়ােয র্ররত প়াবর।

2
১
২

O. Reg. 265/21: Stay-at-home Order April 7, 2021. https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21265
O. Reg. 8/21 Enforcement of COVID-19 Measures April 17th 2021. https://www.ontario.ca/laws/regulation/210008
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