অন্টারিওর অস্থায়ী বেতনসহ অসুস্থতার ছুটির দিননর
প্রাগ্রাম সম্পর্কে আপনাি যা জানা দিকাি
২৯ শে এপ্রিল, ২০২১ তাপ্রিখে, অন্টাপ্রিও সিকাি এমপ্লয়খমন্ট স্ট্যান্ডার্ড অযাক্ট সংখোধন কখি যাখত প্রনখয়াগকতডাখক
প্রতন প্রিন পযন্ত
ড বেতনসহ সংক্রামক শিাখগি জরুিী ছুটি িিান কিখত হবে । ব োভিড-১৯ ওয়াকডাি ইনকাম
শিাখিকেন শেপ্রনপ্রিি (WIPB) একটি অস্থায়ী শিাগ্রাম যা সিকাি শ্রভি বের অিপ্রতখিাধয আহ্বাখন অসুস্থতোর

োরবে

বেতনসহ ছুটির ভেন শিওয়াি জনয চোলু কখিখছ। যপ্রিও এই শিাগ্রামটি অখনক শেখে কম গুরুত্বপূর্ ,ড তেুও এই
নতু ন আইখনি অধীখন আপপ্রন কী কী পাওয়াি অপ্রধকািী তো েুঝবত পোরো আপনোর জনয গুরুত্বপূর্।ড
এই নতু ন প্রাগ্রার্মি অধ়ীর্ন আরম কখন বেনে বেতনসহ অসুস্থতার ছুটির রদনগুরি প্নওযা শুরু কির্ত
পারি ?
যপ্রিও সিকাি ২৯ এপ্রিল, ২০২১ তাপ্রিখে এমপ্লয়খমন্ট স্ট্যান্ডার্ড অযাক্ট (ইএসএ) সংখোধন কখি, মপ্রমকিা যোবত ১৯
এপ্রিল শেখক ২৮ এপ্রিল, ২০২১ এি মখধয অবেতপ্রনক অসুস্থ প্রিখনি জনয পাওনা মজুপ্রি শপখত পাখিন।
অেেযই ১২ শম, ২০২১ এি িবযয তাখিি প্রনখয়াগকতডাখক প্রলপ্রেতভাখে আবেেন

িীবের

রবত হখে।

নতু ন প্রাগ্রার্মি অধ়ীর্ন বোন অেস্থায় আরম বেতনসহ অসুস্থতার ছুটির রদন প্নওযাি অরধকাি়ী?
অসুস্থতোর

োরবে বেতনসহ অস্থায়ী ছুটির প্রিখনি শিাগ্রামটি আপনাি জনয প্রবযোজয হবে যপ্রি আপপ্রন :

•

ব োভিড-১৯ পিীোি জনয যাওয়া

•

ব োভিড-১৯ পিীোি িলািখলি অখপোয় োপ্র়িখত োকা

•
•

ব োভিড-১৯ -এ অসুস্থ হবে োপ্র়িখত থো ো
টিকা প্রনখত যাওয়া

•

ব োভিড-১৯ টিকা বনেোর পর পার্শ্ িপ্র
ড তক্রক্রয়া অনুভে কিা
প্রনখয়াগকতডা , প্রিপ্রকৎসক ো অনযানয প্রনপ্রিডষ্ট কতত ডপে দ্বািা ব োভিড-১৯ এি কািখর্ স্ব-প্রেক্রিন্ন থো বত

•

পিামে শিওয়া
ড
হবেবছ
•

ব োভিড-১৯ সম্পপ্রকত
ড কাির্গুপ্রলি জনয প্রনপ্রিডষ্ট আত্মীয়খিি যত্ন ো সহায়তা কিা, যখন তািা:
• ব োভিড-১৯ এি

োরবে অসুস্থ অেো ব োভিড-১৯ এি উপসগ িখয়খছ
ড
• একজন প্রিপ্রকৎসক ো অনযানয প্রনপ্রিডষ্ট কতত ডপখেি পিামখে বড োভিড-১৯ এি কািখর্ স্ব-প্রেক্রিন্ন
আপনাি পিপি প্রতন প্রিন সময় এ সোবথ শনওয়াি িিকাি শনই।
আরম অসুস্থতার জনয ছুটি রনর্ি আমার্ক আমাি রনর্যাগকতো কত টাকা রদর্ত হর্ে?
প্রনখয়াগকািীখিি তাখিি েতডমান মজুপ্রিি উপি প্রনভডি কখি িপ্রতপ্রিন সবেোচ্চ
ব ২০০ ডলোর কখি প্রতন প্রিন পযন্ত
ড
কমীখিি ( অথেো িপ্রত ঘন্টায় ২৮.৫২ ডলোর ৭ ঘন্টাি প্রেিখিি জনয) বেতন িিান কিখত হখে। উিাহির্স্বরূপ,
আপপ্রন যপ্রি সাধাির্ত িপ্রত ঘন্টায় ১৪.২৫ ডলোবর ৭ ঘন্টাি প্রেিখি কাজ কখিন, তাহখল আপনাি প্রনখয়াগকতডা
আপনোব

িপ্রতটি অসুস্থ প্রিখনি জনয ৯৯.৭৫ ডলোর িিান কিখত হখে।

অস্থায়ী বেতনসহ অসুস্থতার ছুটির দিননর প্রাগ্রার্মি জনয োরা প্যাগয?

এমপ্লয়খমন্ট স্ট্যান্ডার্ড অযাক্ট (ইএসএ) এি আওতায় কমীখিি জনয বেতনসহ প্রতন প্রিখনি ছুটি ভনবত পোরবে।
স্বাধ়ীন ঠিকাদাি, বেডানরল রনযরিত ের্নেনের
ম
শ্ররমক এেং কার্জি অরিজ্ঞতা প্রাগ্রার্মি রিক্ষার্থীিা
এই রদনগুরিি জনয প্যাগযতা অজেন েরনে না।
1

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

Updated May 2021
www.WorkersActionCentre.org

অন্টারিওর অস্থায়ী বেতনসহ অসুস্থতার ছুটির দিননর
প্রাগ্রাম সম্পর্কে আপনাি যা জানা দিকাি
বেতনসহ অসুস্থতার ছুটি প্নওযাি জনয আমাি রক ডাক্তার্িি প্নাট
দিকাি হনে?
আপনাি শকানও র্াক্তাখিি শনাখিি িখয়াজন শনই। শকানও কমিািীখক
ড
র্াক্তাি ো নাখসিড কাছ শেখক সোটিব ভিব ি
সংগ্রহ

বর ভনবেোগ তবোব

িমার্ প্রহসাখে সিেিাহ কিাি িখয়াজন হবে না।

আরম রক কানাডা রিকিারি রসকর্নস প্েরনরিট এেং বেতনসহ অসুস্থতার ছুটি রদন একই সমর্য প্পর্ত
পারি ?
ধরুন এই শিাগ্রাখমি অধীখন আপপ্রন বেতনসহ অসুস্থতোর ছুটি ভনবেবছন। শসখেখে, আপনাখক একই সপ্তাখহ
কানার্া প্রিকভাপ্রি প্রসকখনস শেপ্রনপ্রিি (প্রসআিএসপ্রে ) গ্রহে

রো বথব

ভেরত থো বত হবে।

প্রকছু প্রকছু শেখে, প্রসআিএসপ্রে পোওেোর জনয এ টি বেতনসহ অসুস্থতোর ছুটির প্রিন পাওয়া শেখক ভেরত থো ো
আিও উপকািী হখত পাখি। CRSB িপ্রত সপ্তাখহ িযোক্স েোে ভেবে ৪৫০ ডলোর প্রেোন

বর। মপ্রমকিা অস্থায়ী বেতনসহ

অসুস্থতোর ছুটির প্রিখনি শিাগ্রাখম িপ্রতপ্রিন শমাি ১৫০.০১ ডলোর মজুপ্রি অে (েো
ড িপ্রত ঘন্টায় ২১.৪৩ ডলোর
ঘন্টাি প্রেিখিি জনয) উপোজবন

বর ৭

বর থোব ন যো প্রসআিএসভে-র অবথরব শিখয় শেপ্রে।

এিা লেয কিা গুরুত্বপূর্ শয
ড প্রসআিএসপ্রে বযৌক্তি নয়, যাি অে আপপ্র
ড
ন সুপ্রেধা পাওয়াি আখগ কখয়ক সপ্তাহ
অখপো কিখত হবে । শকান শিাগ্রামটি আপনাি িখয়াজনগুপ্রল সখোত্তমভাখে
ড
পূির্ কিখে তা আপনাখক প্রনধাির্
ড
কিখত হখে।
আরম ক়ীিার্ে প্পইড রসক প্ড প্রাগ্রাম প্র্থর্ক দেরত োেনত পারি ?
আপভন বেতনপ্রোপ্ত অসুস্থ ভেনগুভল গ্রহবের সিে োল বেষ হওেোর আবগ আপনোর ভনবেোগ তবোব
ভেবে আপভন প্রেত্ত অসুস্থ ভেনগুভলর বপ্রোগ্রোিটি বেবছ ভনবত পোবরন।

ভলভখত পরোিে ব

আমাি যরদ রতন রদর্নি প্েরি ছুঠটি রর্যাজন হয তর্ে আমাি ক়ী কিা উরিত ?
আপনাি কানার্া প্রিকভাপ্রি প্রসকখনস শেপ্রনপ্রিখিি (CRSB) জনয আখেিন কিা উপ্রিত, যা চো ু রীরত এেং স্বভনবেোক্তজত কমী যািা কাজ কিখত পাখি না তোবেরব আয় সহায়তা ভেবে থোব । এই সুপ্রেধাি িোযযবি , আপপ্রন ১
সপ্তাহ সিবের জনয ৪৫০ ডলোর (কি ব বি বনওেোর পর) বর পাওয়াি শযাগয। আপপ্রন সবেোচ্চ
ব িাি সপ্তাহ পযন্ত
ড
প্রসআিএসপ্রে-ি জনয আখেিন কিখত পোরবেন।
প্রসআিএসপ্রে-ি জনয কীভাখে আখেিন কিখেন এেং আপপ্রন শযাগয হখল, অনুগ্রহ কখি শিেু ন :
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/benefits/recovery-sickness-benefit.html
এই নতু ন অস্থায়ী বেতনসহ অসুস্থতোর ছুটির প্রিখনি শিাগ্রামটি এেনও অখনক

িীবের-খক এই সুভেযোে অন্তিুি
ব

বরভন। আমিা আইনীিোবে কমপখে ১০ টি স্থায়ী বেতনসহ অসুস্থতোর ছুটির প্রিখনি জনয আহ্বান কখি আসভছ যা
বযৌক্তি , সােজনীন
ড
এেং পযাপ্ত,
ড এেং স্বাস্থয জরুিী অেস্থাি সময় অপ্রতপ্রিক্ত ১৪ টি বেতনসহ অসুস্থতোর ছুটির প্রিন।
আপপ্রন এই ইবিইল েযেহাি কখি আপনাি এিভপভপ-ব প্রলখে আইনীিোবে স্থায়ী বেতনসহ অসুস্থতোর ছুটির প্রিখনি
আহ্বাখন শযাগ প্রিখত পাখিন-https://www.decentworkandhealth.org/paidsickdays
আপনাি অপ্রধকাি সহ আিও তখেযি জনয অথেো কমখেখে
ড
আপনাি শয শকান সমসযা সম্পখকড আিও তখেযি
জনয আমাখিি ওয়াকডাস অযাকেন
ড
শসন্টাখি মপ্রমক েো

িী অপ্রধকাি হিলাইন ৪১৬-৫৩১-০৭৭৮ নম্বখি কল করুন

অথেো আমাখিি ওখয়েসাইি শিেুন : www.workersactioncentre.org.
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