Read in Spanish, Chinese, Bengali, Somali, Tamil

On May 1st, 2021, the Workers’ Action Centre launched a new campaign — Justice for Workers:
Decent Work for All! This provincial campaign has a new set of demands that puts forward an agenda
for improved rights and protections critical for our members and workers in our communities.

Annual Report 2021

The Fight For Paid Sick Days

January 2021: Die-in for paid sick days at Queen’s Park
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Status for All!

July 2021: Ottawa Status for All Rally and March

SPECIAL THANKS TO:

IN SOLIDARITY
Thank you to our union allies for
their generous financial support of
the Workers’ Action Centre in 2021!
• Unifor
• CUPE Staff Union
• Ontario Secondary School

Teachers’ Federation

Our Members, who make all our work
possible
Our allies – union members, social
justice and student activists, faith
leaders, healthcare providers, and
community partners - for your
commitment and spirit to improving the
lives of all workers
Our legal volunteers who give their time,
energy and support
Our Monthly Solidarity Supporters (you
know who you are!)
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SPOTLIGHT ON WAC MEMBERS
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Lily

Janis

February 2, 2021

May 1, 2021 - Justice for Workers campaign
launch

Julie L.

Christine

November 2, 2021

November 2, 2021 - “We went through a
pandemic with no paid sick days and on a barely
livable minimum wage! I don’t feel supported
by [Premier Ford] at all.”

SPEAKING OUT FOR JUSTICE
Mayte

Hong

May 1, 2021 - Justice for Workers campaign
launch

June 5, 2021

Julie C.

Amrish

November 6, 2021

November 8, 2021
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Finally $15 in Ontario and Across Canada!

August 2020: Pushing for protections from the federal
government, including a $15 minimum wage.

Feet on the Ground — 2021 Team!

October 23, 2021: Feet on the Ground Latinx training day
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Supporting Each Other in 2021

October 30, 2021: Day of the Dead Celebration in honour of
migrant worker organizers

The Struggle for Full Protection
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attendees

10 provincial organizing meetings with 2,000 RSVPs
30 new member orientation sessions
59 outreach events

Financials

Building Worker Power

7 organizing meetings with over 1,400

Foundations 29%

Union Allies
6%

$1,162,864
Emergency
COVID
Funds 8%

70+ presentations with over 5,000 attendees
Professional
Services 39%

100+ workshops hosted

Other
11%

175+ workers received emergency food and
income support

Admin 13%

260+ households received food boxes
260+ media hits: 52 Mandarin, 19 Punjabi,

Education
& Support
25%

Emergency
Support
8%

29 Somali, 21 Tamil

Expenses

870 new Twitter followers
1,100+ workers supported on the helpline
1,600+ workers attended our workshops

$1,162,294

Campaigns &
Advocacy
17%
Policy & Research
3%

88,000+ educational materials handed out

A Big Thank You to our 2021 Project
Funders

We would like to especially acknowledge
the following for their support, guidance
and commitment to social justice:

City of Toronto
The Law Foundation of Ontario
United Way Greater Toronto
Canadian Community Fund - Unifor
WES Mariam Assefa Fund
And to the following organizations for
their special EMERGENCY PANDEMIC
SUPPORT for vulnerable workers:
The George Cedric Metcalf Charitable
Foundation
WES Mariam Assefa Fund
Canadian Red Cross

720 Spadina Avenue, Suite 223
Toronto ON Canada M5S 2T9
Tel: 416-531-0778
Fax: 416-533-0107
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Gov’t
7%

Revenues

Community &
Leadership Development
34%

Staff

Executive Director: Deena Ladd
Administration, Finance and Program
Support Team: Victoria Bale, Brenda
• The Atkinson Charitable Foundation
• The George Cedric Metcalf Charitable Campbell, Deborah Williams, Loretta
Taber and Elisa A.
Foundation
Campaign, Communications and Organizer
• The Maytree Foundation
Team: Beixi Liu, Erendira Bravo, Janet
• Ontario Employment Education and
Romero, Jared Ong, Martha
Research Centre
Burbano, Milan Nadarajah, Nil Sendil,
• Parkdale Community Legal Services
Nadira Begum, Pam Frache, Rajean
2021 Board of Directors
Hoilett, Shawna Dixon and Veronica
Chair: Patricia Ramirez
Zaragoza
Vice-Chair: Zelda Cumberbatch
Community & Senior Leaders
Secretary: Loretta Fisher
Abdullahi Barre
Treasurer: Amelia White
David Harris
Members:, Tim Vining, Beulah Paul,
Linda Bernard
Karuna Narain
Nahar Aujla
Saynab Hussein

@WorkersAC
WorkersActionCentre

Justice for Workers: Decent work for all
info@justice4workers.org
@FairWagesNow #Justice4Workers
FairWagesNow

www.WorkersActionCentre.org

www.Justice4Workers.org

info@workersactioncentre.org
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JUSTICIA PARA LOS TRABAJADORES:
Trabajo digno para todos

El 1 de mayo de 2021, the Workers’ Action Centre lanzó una nueva campaña: Justicia para los trabajadores: ¡Trabajo digno
para todos! Esta campaña provincial cuenta con un nuevo conjunto de peticiones que plantea un programa para mejorar
los derechos y las protecciones fundamentales para nuestros miembros y los trabajadores de nuestras comunidades.

Informe anual de WAC 2021

La lucha por los días de enfermedad pagados

Enero de 2021: Muere por los días de
enfermedad pagados en Queen's Park
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¡Estatus para todos!

Julio 2021: Concentración y Marcha de Ottawa por el Estatus para Todos

EN SOLIDARIDAD
Gracias a nuestros aliados sindicales
por su generoso apoyo financiero al
Workers’ Action Centre (Centro de
Acción de los Trabajadores) en 2021!
• Unifor
• CUPE Staff Union (Sindicato de
Personal CUPE)
• Ontario Secondary School Teachers’
Federation (Federación de Profesores
de Enseñanza Secundaria de Ontario)

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES A:
Nuestros miembros, que hacen posible
todo nuestro trabajo
A nuestros aliados - miembros de
sindicatos, activistas estudiantiles y de la
justicia social, líderes religiosos,
proveedores de servicios de salud y
socios comunitarios- por su compromiso y
espíritu para mejorar la vida de todos los
trabajadores
Nuestros voluntarios legales que dan su
tiempo, energía y apoyo

Nuestros colaboradores solidarios
mensuales (¡ya saben quiénes son!)
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MIEMBROS DE WAC EN LUGAR DESTACADO
Lily

Janis

2 de febrero de 2021

1 de mayo de 2021 - Lanzamiento de la
campaña Justicia para los Trabajadores

Julie L.
2 de noviembre de 2021

Christine

2 de noviembre de 2021 - "¡Pasamos una
pandemia sin días de enfermedad pagados y con un
salario mínimo apenas apto para vivir! No me siento
apoyada por [el primer ministro Ford] en absoluto".
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HABLANDO DE JUSTICIA
Mayte

Hong

1 de mayo de 2021 - Lanzamiento de la
campaña Justicia para los Trabajadores

5 de junio de 2021

Julie C.

Amrish

6 de noviembre de 2021

8 de noviembre de 2021
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¡Por fin, 15 dólares en Ontario y en todo Canadá!

Agosto de 2020: Impulsar las protecciones del gobierno federal,
incluyendo un salario mínimo de 15 dólares.

Feet on the Ground — ¡Equipo 2021!

23 de octubre de 2021: Jornada de capacitación de Feet on the Ground Latinx
6

Apoyándonos mutuamente en 2021

30 de octubre de 2021: Celebración del Día de los Muertos en honor a los
organizadores de los trabajadores migrantes

La lucha por una protección completa
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asistentes

10 reuniones provinciales de organización con 2.000
confirmaciones de asistencia (RSVP)

30 sesiones de orientación para nuevos miembros

Fundaciones 29%

Aliados
sindicales
6%
Gobierno
7%

Ingresos
$1.162,864

59 eventos de difusión
+ de 70 presentaciones con más de 5.000 asistentes
+ de 100 talleres organizados
+ de 175 trabajadores recibieron alimentos de emergencia y ayudas a los ingresos

+ de 260 hogares que recibieron cajas de alimentos

+ de 1.100 trabajadores apoyados en la línea de ayuda
+ de 1.600 trabajadores que asistieron a nuestros

Otros
11%

Administración 13%
Educación
y apoyo
25%

Apoyo de
emergencia
8%

Gastos

19 en punjabi, 29 en somalí, 21 en tamil

870 nuevos seguidores en Twitter

Fondos
COVID de
emergencia
8%

Servicios
profesionales 39%

+de 260 éxitos/aciertos en los medios: 52 en mandarín,

$1.162,294

Campañas y
sensibilización
17%
Política e
investigación 3%

talleres

Desarrollo de la
comunidad y el liderazgo
34%

+ de 88.000 material educativo/didáctico repartido

Un gran agradecimiento a nuestros
financiadores del proyecto 2021
City of Toronto
The Law Foundation of Ontario
United Way Greater Toronto
Canadian Community Fund - Unifor
WES Mariam Assefa Fund
Y a las siguientes organizaciones por su
apoyo de EMERGENCIA EN PANDEMIA a
los trabajadores vulnerables en caso de
emergencia:
The George Cedric Metcalf Charitable
Foundation
WES Mariam Assefa Fund
Canadian Red Cross

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

Construyendo el Poder de los Trabajadores

7 reuniones de organización con más de 1.400

Nos gustaría agradecer especialmente a
las siguientes personas por su apoyo,
orientación y compromiso con la justicia
social:
• The Atkinson Charitable Foundation
• The George Cedric Metcalf Charitable
Foundation
• The Maytree Foundation
• Ontario Employment Education and
Research Centre
• Parkdale Community Legal Services
Consejo de la Directiva 2021
Presidenta: Patricia Ramirez
Vicepresidenta: Zelda Cumberbatch
Secretaria: Loretta Fisher
Tesorera: Amelia White
Miembros: Tim Vining, Beulah Paul,
Karuna Narain

Personal
Directora Ejecutiva: Deena Ladd
Administración, Finanzas y Programación
Equipo de apoyo: Victoria Bale, Brenda
Campbell, Deborah Williams, Loretta
Taber and Elisa A.
Equipo de campaña, comunicación y
organización: Beixi Liu, Erendira Bravo,
Janet Romero, Jared Ong, Martha
Burbano, Milan Nadarajah, Nil Sendil,
Nadira Begum, Pam Frache, Rajean
Hoilett, Shawna Dixon and Veronica
Zaragoza

Comunidad y líderes senior
Abdullahi Barre
David Harris
Linda Bernard
Nahar Aujla
Saynab Hussein

@WorkersAC
WorkersActionCentre

Justice for Workers: Decent work for all
info@justice4workers.org
@FairWagesNow #Justice4Workers
FairWagesNow

www.WorkersActionCentre.org

www.Justice4Workers.org

info@workersactioncentre.org
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为工人伸张正义:
人人有合理的工作

2021年5月1日，工人维权中心发起了一项新的运动——为工人伸张正义：人人有合理的工作！
这项省级运动提出了一系列新的要求，提出了一个改善权利和保护的议案，这对我们社区的成
员和工人至为重要。

工人维权中心2021年年度报告

有薪病假的奋战
年争取正义的关键奋战是要求在突发的公共卫生
事件期间落实有 天永久带薪病假和 天额外病假。
我们组织了汽车车队，在我们的社区做外展，在街上
张贴海报，组织电话密集拨打打，递交了装满请愿书
的箱子，甚至在女王公园上演了一场擬死示威。

的运动-都是要求至少
劳工权利。

,和
等各省
天雇主负担的病假做为基本的

我们的运动促使联邦自由党和新民主党承诺了10天带
薪病假，作为他们竞选活动的一部分。在自由党组成
在庞大压力之下，省长道格·福特（
）于
联邦政府后，他们提出了C-3法案，该法案将为联邦监
年 月引入工人收入保障福利（
），带出了 管的工人提供10天带薪病假。众所周知，这项立法绝
三天临时带薪病假。没错，这些病假是不够的，不过
对是是不够的。C-3法案病假以月为基础 - 而不是从年
赢得这 天带薪病假绝非易事；想想这政府之前剥夺了 初起。要使这项立法生效，带薪病假必须足够，而且
我们 天带薪病假，在缺乏保护下工人冒着疫情危险上 可以无缝地获得。正如同我们一次次所证，在直到省
班。这三个临时带薪病假对许多人来说产生了很大的
级和联邦政府做正确的事情之前，我们是不会停止
影响，他们用这假接种了对抗新冠肺炎
的疫
的，我们也会一直与重要骨干工人站在一起，因为这
苗。
些工人同伙应有安全的工作条件。
更重要的是，我们争取带薪病假的斗争在全国范围蔓
延开来。我们赢得带薪病假的决心激发了

2021年1 月: 女王公园带薪病假擬死示威。
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最终$15在安省和全加拿大！
安省近况
我们的组织工作在
格 福特（
最低工资！

认的，因为疫情对低收入，一线工人的打击最大。
年底得到了回报，当时省长道
元的最低工资晚了三年来，现在不足以应对飙升的
）于
年 月 日宣布了 元的 物价，但这证明，当我们一起组织起来时，我们就赢
了。
早在
年，当福特
取消了我们赢得的
元最低工资，然后将
其冻结了整整两年
时，我们并没有放弃
这场战斗。我们从未
停止提醒我们的社区
和政治人物，福特政
府通过削减工资，带
薪病假等等都是错误
的决定。这是不可否

2020年8 月: 推动联邦政府的保障，包括15元的最低工资。

安省的最低工资增长使成千上万的工人受益，包括酒
类服务员，他们现在获得的是一般最低工资，而不是
几乎少了 加元。现在，我们大胆勇敢地要求 元的最
低工资，这可以为所有工人带来真正的改变 包括农
场工人和学生。
联邦最新状况
年，受我们省级运动的启发，联邦自由党承诺为
加拿大近
万受联邦监管的工人提供 加元的最低工
资。但是，他们越是推迟引入 元的最低工资，我们
就越提醒他们所做的承诺。
年 月 日，卡车运
输、电信、航空运输和银行等行业的工人终于获得了
元的联邦最低工资！

脚踏实地- 2021团队!
我们于
年 月开始了新的
年脚踏实地领导力 持续激励着我们为建立一个强大的合理工作运动而努
培训计划（
）。 我们有 名工人维权中心成员参 力！
与该计划，代表大多伦多地区的许
多语言和地区的人！
大流行已經為一些非常有創意的运
作方式將團隊聚集在一起，从事培
訓課程和行動，包括小型面對面會
議、在線聚會和培訓、電話密集拨
打、電話外展和大量的一對一活
动；因此我們仍然等待合影留念的
机会！
领导者一直在学习外展，基本
建构，领导力发展，职场权利以及
更多技能！他们在许多社区与工人
交谈，带领讨论，组织活动，支持
新成员，学习如何进行培训，并一
直支持我们在大多区
的工作。
团队的承诺，奉献精神和热情

2021年10月23日: 脚踏实地拉美人训练日
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2021年，互相支持
我们中许多人在

年面临巨大的困难。

失去工作，找不到足够的工作糊口，生
病，接种疫苗外还要设法维持生计。我们
这些移民身份不稳定的人经历了更艰难的
时期，因为任何紧急收入支持计划都被排
拒在外。在工人维权中心，我们还能够全
年继续提供新鲜蔬菜和水果食物分享盒的
递送或取货。我们能为

多个家庭提供

食物、提供个人防护装备，并分发数百张
杂货购物卡。工人维权中心通过一项特殊
的社区外展计划支持超过

名成员，

2021年10 月30 日: 为纪念移工组织者而举行的亡灵节纪念庆祝活动

该计划提供酬金以换取基层外展活动。我
们还开始接受捐赠的衣物和其他必需品，
并将它们与有需要的会员串联起来。在假
期之前，我们组织了一次玩具集送活动，
以确保我们的维权中心成员有礼物可以带

回家给孩子们。很高兴看到大家在这困难
时期齐心协力互相支持。

争取全面保障的挣扎
当福特政府成立一个委员会*就安省的未来工作提出建 的是要记得，零工工作不成比例地是由低收入，种族
议时，就揭示了零工工人的挣扎。
年 月，工人维 化，移民和移工在做，他们是应该根据“就业标准法”获
权中心确保零工工人有机会向委员会说明他们的工作 得充分的权利。
状况。
工人维权中心和我们的成员将继续公开反对福特政府
工人在驾驶、送货、清洁和卡车运输方面分享的经验 与
站在同一阵线的计划，这会让零工工人的错误
清楚地表明，前线工人最需要的重要保障就是全面的 分类合法化。这不仅会伤害今日的零工工人，还会变
职工权利。
成为许多其他行业工人错误分类合法化而铺路。
但委员会的报告没有反映这一点。相反的，它还建议
创建第三类工人（“从属承包商”），意味其权利将少于
雇员。换句话说，这将使错误分类可以合法化。重要
4
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র্েীখেি জনয নযাযরিচাি:
র্িাি জনয উপযুক্ত র্াজ

১ লা মে, ২০২১ তারিখে, ওযার্কার্ অ্যার্শন
ক
মর্ন্টাি এর্টি নতু ন প্রচািারিযান চালু র্খিখে –
র্েীখেি জনয নযাযরিচাি: র্িাি জনয উপযুক্ত র্াজ! এটি প্রাখেরশর্ প্রচািারিযাখন এর্টি
নতু ন োরি র্ংখযাজন, যা আোখেি র্রেউরনটিি আোখেি র্ের্য এিং র্েীখেি উন্নত
অ্রির্াি এিং র্ুিক্ষাি জনয এর্টি গুরুত্বপূর্ এখজন্ডা
ক
মপশ র্খি।

WAC িারষর্
ক রিখপািক 2021

বেতনসহ অসুস্থতার ছু টির দিননর জনয লড়াই
২০২১ সানল নযায়দেচানরর লড়াই গুদলর মনযয একটি অনযতম প্রযান
লড়াই দছল জনস্বানস্থযর জরুরী অেস্থার সময় বেতনসহ ১০ টি
স্থায়ী অসুস্থতার ছু টির দিন এেং ১৪ টি অদতদরক্ত অসুস্থতার ছু টির
দিননর জনয েযেস্থা বনওয়ার িাদে। আমরা গাদড়র ব াভাযাত্রা
সংগঠিত কনরদছ, আমানির আন পান র এলাকায় আউটরীচ কনর
প্রচার কনরদছ, রাস্তায় বপাস্টাদরং কনরদছ, ব ান জযাপ সংগঠিত
কনরদছ, দপটি নন পূর্ণ েক্স সরেরাহ কনরদছ এেং এমনদক কুইন্স
পানকণ একটি ডাই-ইন কাযণক্রম মঞ্চস্থ কনরদছ।

লড়াই সারা বিন ছদড়নয় পনড়নছ। বেতনসহ অসুস্থতার ছু টির
দিনগুদল জয় করার জনয আমানির সংকল্প New Brunswick,
,
,
,
,
দনউ ব্রান্সউইক, দনউ াউন্ডলযান্ড এেং
লযাব্রাডর, বনাভা বকাটিয়া, মযাদননটাো, আলোটণা এেং দব্রটি
কলাদিয়ানত আনদালননক অনুপ্রাদর্ত কনরনছ - সকনলই বমৌদলক শ্রম
অদযকার দহসানে কমপনক্ষ ১০ টি দননয়াগকতণ া-প্রিানকৃ ত বেতনসহ
অসুস্থতার ছু টির দিননর োস্তোয়ন িাদে কনরনছ ৷

তীব্র চানপর পনর, দপ্রদময়ার ডগ ব াডণ অেন নে ২০২১ সানলর
এদপ্রল মানস কমী আয় সুরক্ষা সুদেযা (WIPB) প্রেতণ ন কনর
দতনটি বেতনসহ অসুস্থতার ছু টির দিন োস্তোয়ন করনত োযয হন
৷ হযাাঁ, এই অস্থায়ী বেতনসহ অসুস্থতার ছু টির দিনগুদল গুরুত্বপূর্ণ
এেং অপযণাপ্ত ৷ দকন্তু এমন একটি সরকানরর কাছ বেনক দতনটি
বেতনসহ অসুস্থতার ছু টির দিন বজতা বকান বছাট স লতা নয় ৷
কারর্ এটা বসই সরকার, বয দকনা ২০১৮ সানল আইন পাস্ কনর
আমানির বেতনসহ ২ টি অসুস্থতার ছু টির দিন োি দিনয়দছনলা এেং
কমীনিরনক আনগর বচনয় কম সুরক্ষা দিনয় মহামারীনত তানির
কমণনক্ষনত্র কাজ চাদলনয় বযনত োযয কনরদছল। দতনটি অস্থায়ী
বেতনসহ অসুস্থতার ছু টির দিন আমানির অনননকর জনয একটি েড়
পােণকয ততদর কনরনছ, যারা বকাদভড -এর টিকা বনওয়ার জনয
দকংো বকাদভড অসুস্থতা জদনত কারনর্ বসগুনলা েযেহার কনরদছল ।

আমানির আনদালন ব ডানরল দলোনরল এেং এনদডদপ উভয়নকই
তানির দনেণাচনী প্রচারর্ার অং দহসানে ১০টি বেতনসহ অসুস্থতার
ছু টির দিননর প্রদতশ্রুদত দিনত োযয কনরদছল। দলোনরলরা ব ডানরল
সরকার গঠন করার পনর, তারা দেল দস - ৩ প্রেতণ ন কনর, যা
ব ডারাদলভানে দনয়দিত কমীনির জনয ১০ টি প্রিত্ত বেতনসহ
অসুস্থতার ছু টির দিন বিয়া চালু করনে। আপনারা জাননন, এই
আইনযনেষ্ট নয়। দেল দস-৩ শুযুমাত্র মাদসক দভদত্তনত অসুস্থতার
ছু টির দিননর েযেস্থা রাখা হনয়নছ - েছনরর শুরুনত নয়। এই
আইনটি কাযণকর করার জনয, প্রিত্ত অসুস্থতার ছু টির দিনগুদল
অে যই পযণাপ্ত এেং দনরেদিন্নভানে উপনভাগয হনত হনে। আমরা
োর োর প্রমার্ কনরদছ বয, যতক্ষর্ পযণন্ত প্রানিদ ক ও ব ডানরল
সরকারগুদল সঠিক কাজটি না করনে এেং কমণনক্ষনত্র অতযাে যকীয়
কমীনির দনরাপি রাখার বযাগযতা দননয় পান না িাাঁড়ানে ততক্ষর্
পযণন্ত আমরা োমে না।

আরও গুরুত্বপূর্ণ, বেতনসহ অসুস্থতার ছু টির দিননর জনয আমানির
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অেন নে অন্টাদরও এেং কানাডা জুনড় $১৫!
অন্টাদরওর আপনডট:

২০২১ সানলর ব নের দিনক যখন দপ্রদময়ার ডগ ব াডণ ১ লা
জানুয়ারী, ২০২২-এ নূযনতম মজুদর ১৫ ডলার ব াের্া কনরদছনলন
তখন আমানির আনদালননর ল আমরা বপনয়দছ !
২০১৮ সানল যখন ব াডণ নূযনতম মজুদর ১৫ ডলার োদতল কনর,
যা আমরা দজনতদছলাম এেং তারপর পুনরা িুই েছনরর জনয এটি
স্থদগত কনর দিনয়দছনলা,
আমরা লড়াই বছনড়
বিইদন। আমরা আমানির
কদমউদনটি এেং
রাজনীদতদেিনির মনন
কদরনয় বিওয়া েন্ধ কদরদন
বয, ব াডণ সরকার
কমীনির মজুদর কদমনয়
দছল, অসুস্থতার ছু টির
দিনগুদল োদতল কনরদছল
এেং আরও অননক ভু ল
দসদ্ধান্ত গ্রহর্ কনরদছল।
তাই এটি েলা অনস্বীকাযণ
হনয় উনঠনছ বয,
আগস্ট ২০২০: ১৫ ডলার নূযনতম মজুদর েৃদদ্ধ সহ ব ডানরল সরকানরর
দনকট সকল ব ডানরল কমীনির সুরক্ষার জনয চাপ বিওয়া।

দ ট অন দি

মহামারীটি দনম্ন আনয়র কমী, এেং ফ্রন্টলাইন কমীনির সেনচনয়
কঠিন আ াত কনরদছল।
১৫ ডলার নূযনতম মজুদরর োস্তোয়ন দতন েছর পর হনয়নছ এেং
যদিও এখন এটি ক্রমেযণমান দ্রেযমূনলযর সানে সংগদতপূর্ণ নয়,
তনে এটি প্রমার্ বয আমরা যখন একসানে সংগঠিত হই, আমরা
জয়ী হই।
অন্টাদরওর নূযনতম মজুদর েৃদদ্ধর নল হাজার হাজার কমী উপকৃ ত
হনয়নছ, যার মনযয রনয়নছ দলকার সাভণ ার যারা এখন সাযারর্
নূযনতম মজুদর পায় যা আনগ প্রায় ২ ডলার কম বপত। এখন
আমরা সাহনসর সানে নূযনতম মজুদর ২০ ডলার িাদে করদছ, যা
খামারকমী এেং ছাত্র সহ সমস্ত কমীনির জনয একটি সদতযকানরর
অেণেহ পদরেতণ ন দননয় আসনত পানর ।
ব ডানরল আপনডট:
২০১৯ সানল আমানির প্রানিদ ক প্রচারর্া দ্বারা অনুপ্রাদর্ত হনয়,
ব ডানরল দলোনরলরা কানাডার প্রায় এক দমদলয়ন ব ডানরল
দনয়দিত কমীনির জনয ১৫ ডলার নূযনতম মজুদর দিনত
প্রদতশ্রুদতেদ্ধ হনয়দছল। দকন্তু তারা ১৫ ডলানরর সেণদনম্ন
মজুদর োস্তোয়নন যতই দেলি কনরনছ, ততই আমরা তানির
প্রদতশ্রুদতর কো মনন কদরনয় দিনয়দছ। অেন নে ২৯ দডনসির,
২০২১ বেনক োদকং, বটদলকদমউদননক ন, এয়ার োন্সনপানটণ ন এেং
েযাদকংনয়র মনতা বসটনরর কমীরা ব ডানরল নূযনতম মজুদর ১৫
ডলার বপনয় আসনছন!

গ্রাউন্ড - ২০২১ িল!!

আমরা ২০২১ সানলর অনটােনর আমানির নতু ন ২০২১ দ ট অন
িয গ্রাউন্ড দলডারদ প বেদনং বপ্রাগ্রাম (FOG) শুরু কনরদছ।
আমানির ২৬ জন ওয়াকণ ার অযাক ন বসন্টানরর সিসযরা এই
বপ্রাগ্রানম অং গ্রহর্ কনরনছন, যারা বগ্রটার টরনন্টা এলাকার অননক
ভাো ও অঞ্চনলর প্রদতদনদযত্ব করনছন!

টরনন্টা জুনড় আমানির কাজনক সমেণন কনর।
উপযুক্ত কানজর জনয একটি দক্ত ালী আনদালন গনড় বতালার জনয
আমরা গ গ্রুনপর প্রদতশ্রুদত, উত্সগণ এেং উত্সাহ দ্বারা
অনুপ্রাদর্ত হনয়দছ!

মহামারীটি আমানির সকল বগাষ্ঠীনক একদত্রত
হনয় খুে সৃজন ীল দকছু উপায় ততদরনত সাহাযয
কনরনছ বযমন: প্রদ ক্ষর্ বস ন এেং
দক্রয়াকলানপর জনয েযদক্তগতভানে বছাট বস ন
বেনক শুরু কনর, অনলাইন সমানে এেং
প্রদ ক্ষর্, ব ান জযাপ, ব ান আউটদরচ এেং
প্রচু র ওয়ান-অন-ওয়ান আনলাচনা ইতযাদি;
এরপর ও আমরা এখনও অযীর আগ্রনহ একটি
গ্রুপ দভদত্তক নটা বতালার জনয অনপক্ষায়
রনয়দছ।
গ বনতারা আউটদরচ, বেস দেদডং, বনতৃ নত্বর
দেকা , কানজর অদযকার এেং আরও অননক
িক্ষতা সম্পনকণ দ খনছন! তারা অননক
সম্প্রিানয়র কমীনির সানে কো েনল,
আনলাচনায় বনতৃ ত্ব বিয়া, ইনভনন্টর আনয়াজন
কনর, নতু ন সিসযনির সমেণন কনর, কীভানে
প্রদ ক্ষর্ করনত হয় তা দ নখ এেং েৃহত্তর

২৩ অনটাের, ২০২১: দ ট অন দি
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২০২১

সানল এনক অপরনক সমেণন করা

আমানির মনযয অনননকই ২০২১ সানল অননক কনষ্টর
সম্মুখীন হনয়দছ। আমানির চাকদর হারাননা, পযণাপ্ত
কাজ না পাওয়া, অসুস্থ হনয় পড়া, টিকা বিওয়ার
ঝানমলা এেং বমৌদলক চাদহিা পূরনর্ অননক কনষ্টর
সম্মুখীন হনয়দছ। আমানির মনযয যানির অদনদিত
অদভোসন অেস্থা তানির জনয আরও কঠিন সময়
দছল, কারর্ বযনকান জরুদর সহায়তা আয়নক
অস্বীকার করা হনয়দছল। ওয়াকণ ার অযাক ন বসন্টানরর
আমরা সারা েছর যনর তাজা াকসেদজ এেং
নলর সনন্তােজনক ু ডন য়ার েক্স সরেরাহ করা ো
সংগ্রহ করা চাদলনয় বযনত সক্ষম হনয়দছ। আমরা
২৬০ টিরও বেদ পদরোরনক খাোর দিনয় সহায়তা
করনত, দপদপই সরেরাহ করনত এেং ত ত
বগ্রাসাদর দগ ট কাডণ দিনত সক্ষম হনয়দছ। ওয়াকণ ার
অযাক ন বসন্টানরর একটি দেন ে কদমউদনটি
আউটদরচ বপ্রাগ্রানমর মাযযনম ১৭৫ টিরও বেদ

অনটাের ৩০, ২০২১: অদভোসী কমী সংগঠকনির সম্মানন মৃত দিেস উিযাপন

সিসযনক সমেণন করনত সক্ষম হনয়দছল। বযখানন
তৃ র্মূনল আউটদরনচর দেদনমনয় সম্মানী প্রিান করা
হনয়দছল। আমরা বপা াক এেং অনযানয প্রনয়াজনীয়
দজদনসপনত্রর অনুিান গ্রহর্ করনত শুরু কনরদছ
এেং আমানির সিসযনির সানে সংনযাগ স্থাপন
করনত শুরু কনরদছ যানির প্রনয়াজন দছল। দডনসির
ছু টির আনগ, আমানির ওয়াকণ ার অযাক ন
বসন্টানরর সিসযরা তানির োচ্চানির জনয একটি
উপহার োদড়নত দননয় বযনত পানর, তা দনদিত
করার জনয একটি বখলনা প্রিান কমণসূদচর
আনয়াজন করা হনয়দছল। এই কঠিন সমনয় এনক
অপরনক সমেণন করার জনয সোইনক একসানে
কাজ করনত বিনখ খুে ভানলা লাগনছ।

সম্পূর্ণ সুরক্ষার জনয সংগ্রাম
দগগ কমীনির সংগ্রানমর উপর আনলাকপাত করার সুনযাগ আনস
যখন ব াডণ সরকার অন্টাদরওনত কানজর ভদেেযত সম্পনকণ সুপাদর
করার জনয একটি কদমটি* গঠন কনর। ২০২১ সানলর জুলাই মানস,
ওয়াকণ াসণ অযাক ন বসন্টার দনদিত কনরনছ বয, দগগ কমীরা তানির
কানজর অেস্থা সম্পনকণ কদমটিনক েলার সুনযাগ বপনয়নছ।
কমীনির দ্বারা ড্রাইদভং, বডদলভাদর, পদরষ্কার এেং োক চালাননার
অদভজ্ঞতাগুদল এটি স্পষ্ট কনরনছ বয, অপদরহাযণ কমীনির জনয
পূর্ণকালীন সমনয়র কমীনির প্রনয়াজনীয় অদযকারগুদল সেনচনয়
গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা।
দকন্তু কদমটির প্রদতনেিনন তা প্রদত দলত হয়দন। েরং এটি একটি
তৃ তীয় বশ্রর্ীর কমী ("দনভণ র ীল ঠিকািার") ততদর করার সুপাদর
কনরনছ, যা অননযা কমীনির বচনয় কম অদযকার োকনে। অনয
কোয়, এটি ভু ল বশ্রর্ীদেভাগনক আইনগত ভানে স্বীকৃ দত দিনে। এটা

মনন রাখা গুরুত্বপূর্ণ বয দগগ কাজটি কম আনয়র, ের্ণোিী,
অদভোসী এেং অদভোসী কমীনির দ্বারা করা হয়, যারা কমণসংস্থান
মান আইননর অযীনন সম্পূর্ণ অদযকানর পাওয়ার বযাগয।
ওয়াকণ াসণ অযাক ন বসন্টার এেং আমানির সিসযরা দগগ কমীনির
ভু ল বশ্রর্ীদেনযাসনক আইনী করার জনয উোনরর পান ব াডণ
সরকানরর পদরকল্পনার দেরুনদ্ধ কো েলনত োকনে। এটি শুযুমাত্র
আজনকর দগগ কমীনিরই ক্ষদত করনে না, েরং অনযানয অননক
বসটনরর কমীনিরও আইদনভানে ভু ল বশ্রদর্েদ্ধ করার পে প্র স্ত
করনে।

*অন্টাদরও ওয়াকণন াসণ দরকভাদর অযাডভাইজদর কদমটি (
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CADDAALADDA SHAQAALAHA:
Shaqo Hufan oo Dadka oo Dhan loogu talogalay

Markay ahayd Maajo 1-deedii, 2021, Xarunta Waxqabadka Shaqaaluhu waxay billowday olole cusub —
Caddaalad loogu talogalay Shaqaalaha: Shaqo Hufan oo Dadka oo Dhan ay helaan! Ololahaan goboleed
wuxuu leeyahay dalabyo dhowr ah oo ajande soo gudbinaya kuwaasoo loogu talogalay xuquuqo la
hagaajiyey iyo difaacyo muhiim u ah xubnaheenna iyo shaqaalaha bulshadeenna.

Warbixin Sanadeedka WAC 2021

Dagaalka Loogu Jiro Maalmo Jirro oo Lacag la Isku Siiyo

Jannaayo 2021: Mudaaharaadkii maalmo jirro
lacag la isku siiyo ee Queen’s Park

2

Ugu dambeyntii $15 ee Ontario iyo Canada oo Dhan!

Agoosto 2020: Ku riixidda difaacyada laga helayo dowladda
dhexe, oo ay ku jiraan mushaar maalmeedka ugu yar ee $15.

Cagaha Dhulka Yaal – Kooxda 2021!

Oktobar 23, 2021: maalinta tababarka Cagaha Dhulka Yaal ee Latinx

3

Is Taageeridda 2021

Halganka loogu Jiro Difaac Buuxa

4
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த ொழிலொளர்களுக்கொன நீ தி:
அகனவருக் கும் தகௌரவமொன த ொழிலொளர் உரிகமகள்

த ொழிலொளர் நடவடிக்கக நிகலயமொனது மம 1, 2021ல் புதியத ொரு பிரச்சொர திட்ட ்க

முன் கவ ் து- த ொழிலொளர்களுக்கொன நீ தி: அகனவருக்கும் தகௌரவமொன த ொழிலொளர்
உரிகமகள் ! இந்

மொகொண பிரச்சொர ் திட்டமொனது ஒரு த ொகுதி புதிய மகொரிக்ககககளக்

தகொண்டிருக்கின் றது. இந் க் மகொரிக்கககள் எமது அங் க ் வர்களுக்கும் சமூகங் களிலுள் ள
த ொழிலொளர்களுக்கும் அவசியம் ம கவயொன முன் மனற் றகரமொன த ொழில்
உரிகமககளயும் பொதுகொப் புக்ககளயும் தகொண்ட ஒரு நிகழ் ச்சி நிரகல முன் கவக்கின் றது.

WAC ஆண்டறிக் கக 2021

சம்பளத்துடன் கூடிய சுகயீன லீவு நாட்களுக்கான
பபாராட்டம்
10 நொட்கள் சம் பள ்துடனொன சுகயீன லீவு
மற் றும் தபொது சுகொ ொர பொதிப் பின்
அவசரநிகலகளில் மமலும் 14 நொட்கள் லீவு
மகொரியகம 2021ம் ஆண்டின் முக்கிய

பொதுகொப் பு சலுகக (WIPB) என் ற ஏற் பொடு மூலம்
ற் கொலிகமொக மூன் று நொட்கள்
சம் பள ்துடனொன சுகயீன லீவிகன
வழங் கினொர். இந்
ற் கொலிக மூன் று நொட்கள்

மபொதுமொன ல் ல. உண்கமயில் ஏற் கனமவ
இருந் இரண்டு நொட்கள் சம் பள ்துடனொன
வொகனப் மபரணி, எமது அண்கட சமூக
சுகயீன லீவிகன இர ்து தசய் து, மிகவும்
சூழலில் பல் மவறு பிரச்சொரங் கள் , வீதிகளில்
குகறந் பொதுகொப் புடன் த ொழிலொளர்ககள
மபொஸ்டர்கள் ஒட்டியும் , ஒன் றிகணந் து
இந் தபருந்த ொற் றுக்குள் நட ்திய இந்
குழுவொக த ொகலமபசி
அரசொங் க ்திடமிருந் து . இந்
ற் கொலிக 3
அகழப் புக்ககள மமற் தகொண்டும் ,
நொட்கள் லீவிகனப் தபற் றகம
ககதயொப் பங் கள் தபற் றும் , குயின் ஸ்பொர்க்கில்
இலகுவொன ல் ல. மகொவிட் கவரஸிற் கு எதிரொக
மபொதிய சம் பள ்துடனொன லீவுகள்
டுப் பூசி தபற் றுக் தகொண்டவர்களுக்கு இந்
மவண்டி, மக்கள் இறப் பது
ற் கொலிக ஏற் பொட்டின் சம் பள ்துடனொன 3
மபொன் ற
்ரூபமொன நிகழ் வுககளயும் நட ்தி, சுகயீன லீவு நொட்கள் மிகவும் உ வியொக
பல் மவறு பிரச்சொர நடவடிக்ககககள
இருந் ன.
மமற் தகொண்டிருந்ம ொம் .
அ ்துடன் முக்கியமொக, இந் சம் பள ்துடனொன
சுகயீன லீவு மபொரொட்டம் நொடு முழுவதுமொக
பல் மவறு அழு ் ங் களின் கொரணமொக,
மொகொண மு லகமச்சர் டக் ஃமபொர்ட் அவர்கள் தகொண்டு தசல் லப் பட்டுள் ளது. இதில் தவற் றி
ஏப் ரல் 2021ல் த ொழிலொளர் வருமொன
நீ திக்கொன மபொரொட்டமொக இருந் து. நொம்

ஜனவரி 2021: குயின் ஸ்பொர்க்கில்
சம் பள ்துடனொன சுகயீன லீவு
மவண்டி மபொரொட்டம்
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கொண மவண்டும் என் ற எமது திடசங் கற் பம்
ஏகனய மொகொணங் களிலுள் ள
அகமப் புக்ககள , நியூ புரூண்ஸ்விக், நியூ

இந் ச் சட்டம் பயனளிக்க மவண்டுமொயின் ,

பவுண்ட் மலன் ட் தலப் ரமடொர், மநொவொ

ஸ்மகொசியொ, மணிமடொபொ, அல் மபட்டொ,
பிரிட்டிஷ் தகொலம் பியொ, 10 நொட்கள்
சம் பள ்துடனொன சுகயீன லீவிகன அடிப் பகட
த ொழில் உரிகமயொகக்கருதி, மபொரொட துணிய
கவ ்துள் ளன.
ம ்திய லிபரல் மற் றும் என் டி பி கட்சிகள்

சம் பள ்துடனொன சுகயீன லீவு நொட்கள்
மபொதுமொன ொகவும்
கடயின் றி கிகடக்கக்
கூடிய ொகவும் இரு ் ல் மவண்டும் . நொங் கள்
ஏற் கனமவ பல டகவகள் திரும் ப ் திரும் ப
தசய் துமபொல, மொகொண மற் றும் ம ்திய
அரசுகள் சரியொன நடவடிக்ககககள எடு ்து,
இந் த ொழிலொளர்களின் பொதுகொப் கப உறுதி
தசய் யும் வகரக்கும்
நொம்
எமது அழு ் ங் ககள நிறு ் ப்
மபொவதில் கல.

ங் களது ம ர் ல் பிரச்சொர ்தில்
சம் பள ்துடனொன 10 சுகயீன லீவு நொட்ககள
வழங் கும் வொக்குறுதியிகன அளிப் ப ற் கு எமது
இயக்கம் கொரணமொக இருந் து. லிபரல்
கட்சியொனது மது அரசொங் க ்திகன ொபி ்
பின் னர், ம ்திய அரசின் கீழொன
த ொழிலொளர்களுக்கு 10 நொட்கள் சுகயீன

லீவிகன வழங் கும் தபொருட்டு பில் C -3 ஐ (Bill C3) அறிமுகப் படு ்தியது. இச்சட்டம்

மபொதுமொன ொக இல் கல. ஏதனனில் Bill C-3
ஆனது சம் பள ்துடனொன சுகயீன லீவு
நொட்ககள வருட ஆரம் ப ்தில் வழங் கொமல் ,
மொ ொந் ம் வழங் குகின் றது. உண்கமயில்

முழு பாதுகாப்பிற்கான

மபொர்ட் அரசொங் கம் "ஒன் ரொறிமயொவில்
எதிர்கொல ்தில் மவகல த ொடர்பொக
வி ந் துகரப் புக்ககள வழங் குவ ற் கொக ஒரு
குழுவிகன நியமி ் தபொழுது தசயலிககள
பொவி ்து மவகல தசய் யும் த ொழிலொளர்களின்
( gig workers) பிரச்சிகனககள
தவளிக்தகொணர்வ ற் கு ஒரு சந் ர்ப்பம்
கிகட ் து. கிக் த ொழிலொளர்கள்
ங் களது
மவகல நிகலகமககள ஜூகல 2021ல் இந்
குழுவிற் கு த ரிவிப் ப கன த ொழிலொளர்
நடவடிக்கக நிகலயம் உறுதிதசய் து.
வொகனம் ஓட்டுபவர்கள் , விநிமயொகம்
தசய் பவர்கள் , சு ் ப் படு ்து ல் மற் றும் ட்ரக்
ஓட்டுபவர்கள்
ங் களது
அனுபவங் ககள பகிர்ந் தபொழுது
அ ்தியொவசிய த ொழில் தசய் பவர்களுக்கு
முழுகமயொன த ொழில் உரிகமகள்
வழங் கப் படு மல முக்கியமொன பொதுகொப் பு
என் பது த ளிவொகியது.
ஆனொல் இந் கமிட்டியின் அறிக்கக இ கன
பிரதிபலிக்கவில் கல. மொறொக, அந்
கமிட்டியொனது ஒரு மூன் றொவது வகக
த ொழிலொளர்ககள( dependent
contractor) , சொ ொரண த ொழிலொளர்ககள விட

நவம் பர் 2021: சம் பள ்துடனொன சுகயீன லீவு
மவண்டி மபொரொட்டம்

பபாராட்டம்

குகறந் ளவொன த ொழில் உரிகமகளுடன் ,
உருவொக்க வி ந் துகர ் து. இன் தனொரு
வொர் ்க யில் கூறுவ ொனொல் ,
இது த ொழிலொளர்ககள வறொக
வககப் படு ்துவ கன சட்டரீதி யொக்குகின் றது.
இந் gig த ொழிகல அதிகளவொக குகறந்
வருமொனம் , சிறுபொன் கம மற் றும் பல
நிற, இன த ொழிலொளர்கள் , குடி வந் வர்கள்
மற் றும் த ொழில் நிமி ் ம் குடிமயறியவர்கமள
தசய் கின் றொர்கள் என் ப கன மனதில்
தகொள் ளல் முக்கியமொக இருக்கின் றது. த ொழில்
சட்ட ்தின் கீழ் முழுகமயொன த ொழில்
உரிகமககள இவர்கள் தபற் றுக் தகொள் ள
குதியொனவர்கள் . WAC வும் அ ன்
அங் க ் வர்களும் மபொர்ட் அரசு Uber
நிறுவன ்துடன் இகணந்து இந்
த ொழிலொளர்ககள வறொக
வககப் படு ்துவகன
சட்டரீதியொக்கியகமக்கு எதிர்ப்பு
த ரிவிப் மபொம் . இது இன் கறய gig
த ொழிலொளர்ககள மொ ்திரமல் ல, பல் மவறு
துகறகளிலும் மவகல தசய் யும்
த ொழிலொளர்ககள வறொக
வககப் படு ்துவ ற் கு வழிசகமக்கும் .
ஒன் றொரிமயொ மவர்க்மபொஸ் ரிகவரி அட்வசரி கமிட்டி
(OWRAC)
3

இறுதியில் $15 ஒன்றாரிபயாவிலும் கனடா
முழுவதும் கிடடக்கப்பபற்றுள்ளது!
ஒன்றொரிய

ொவில் :

மு ல் வர் டக் ஃமபொர்ட் ஜனவரி 1, 2022

த ொடக்கம் அடிப் பகட சம் பள ்திகன
அறிவி ் கம எமது கடும்
பிரய ் ன ்துடனொன மபொரொட்ட ்தின்
தவற் றியொகும் .

$15

$15

அடிப் பகட

சம் பள ்க
2018 ல் இர ்து தசய் மபொதும் ,
நொம் எமது
மபொரொட்ட ்திகனக் ககவிடவில் கல. மபொர்ட்
அரசு சம் பள ்க குகற ் து, சம் பள ்துடன்
கூடிய சுகயீன லீவிகன இல் லொமல் தசய் து
மபொன் ற பல பிகழயொன கொரியங் ககள நொம்
எமது சமூக ்திற் கும் அரசியல் வொதிகளுக்கும்
த ொடர்ந்ம ர்ச்சியொக
ஞொபகப் படு ்
்
வறவில் கல. மகொவிட்
தபருந்த ொற் று குகறந் வருமொனம் மற் றும்
முன் னரங் க நிகலகளில் மவகல
தசய் வர்ககள மிகவும் கடுகமயொக பொதி ்
தபொழுது மபொர்ட் தசய்
பிகழயொன
கொரியங் ககள எவரும் மறுக்க முடியொமல்
இருந் து.
மூன் று வருடங் களுக்குப் பின் னர் இந்

அளி ்துள் ளது

மொ ்திரமன் றி, உணவகங் களில்

மது பரிமொறுபவர்களின் சம் பள ்க யும்
தபொது அடிப் பகடச் சம் பள ்திற் கு சமமொக்கி
உள் ளது. இ ற் கு முன் னர் அவர்களது
அடிப் பகட சம் பளம் இரண்டு தடொலர்கள்
குகறவொக இருந் து. இப் மபொது நொம்

மபொர்ட் அவர்கள் நொம் ஏற் கனமவ
தவன் தறடு ்

ஒன் ரொறிமயொவின் அடிப் பகட சம் பள
அதிகரிப் பு பல ஆயிரம்
த ொழிலொளர்களுக்கு நன் கம

$15

அடிப் பகட சம் பளம்
ரப் பட்ட தபொழுதிலும் ,
இன் கறய உயர்ந்து தசல் லும் வொழ் க்ககச்
தசலகவ இ கனக் தகொண்டு சமொளிக்க
முடியொமல் உள் ளது. எனினும் கூட நொம்
ஒருமி ்து மபொரொட்டங் ககள முன் தனடுக்கும்
மபொது தவற் றி அகடகின் மறொம் .

பண்கண ் த ொழிலொளர்கள் , மொணவர்கள்
உட்பட அகன ்து த ொழிலொளர்களுக்கும் ஒரு
உண்கமயொன மொற் ற ்க ஏற் படு ் க்கூடிய
வககயில் $20 ஐ அடிப் பகடச் சம் பளமொக
வழங் கும் படி மிகவும் க ரியமொக மகொரிக்கக
விடுகின் மறொம் .
ம ்தி

அரசு மட்ட ்தில் :

மொகொண மட்ட ்தில் நொங் கள் மமற் தகொண்ட
பிரச்சொர நடவடிக்கககளின் கொரணமொக,
ம ்திய அரசின் லிபரல் கட்சி
யொனது ஒரு மில் லியனுக்கு மமற் பட்ட ம ்திய
அரசின் கீழ் வரும் த ொழிலொளர்களுக்கு $15
ஐ

அடிப் பகடச் சம் பளமொக 2019 ல் வழங் க

இணங் கியிருந் து. அவர்கள்
ொமதி ்
தபொழுத ல் லொம் நொம் அவர்களின்
வொக்குறுதிகய ஞொபகப் படு ்தியிருந்ம ொம் .
த ொகல த
்
மபொக்குவர
ஊர்திகளில்
டிசம் பர் 29,

ொடர்பு, வங் கி ்துகற, விமொனப்
்து மற் றும் ட்ரக் மபொன் ற பொர
த ொழில் புரியும் ஊழியர்கள்
2021ல் $15 ஐ அடிப் பகடச்

சம் பளமொகப் தபற் றுக் தகொண்டொர்கள் .

ஆகஸ்ட் 2020: $15 உட்பட ம ்திய அரசிடமிருந்து பொதுகொப் புககள
தபறுவ ற் குக் தகொடுக்கப் பட்ட அழு ் ங் கள் .
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களத்தில் பசயற்படும் பீட் ஒன்த கிரவுண்ட் குழு2021! (Feet on the Ground - 2021 Team)

அக்மடொபர் 23, 2021: பீட் ஒன்

நொம் புதிய FOG குழுவிகன ஏற் படு ்தி,
அவர்களுக்கு கலகம ்துவ பயிற் சிககள
அக்மடொபர் 2021 இலிருந்து வழங் கி
வருகின் மறொம் . பல தமொழிககள
பிரதிநிதி ்துவம் தசய் யும் அங் க ் வர்கள்
பொரிய தடொரண்மடொ பிரம ச ்திலிருந் து(GTA)
இந் ப் பயிற் சியில் பங் தகடு ்து
வருகின் றொர்கள் !
இந் தபருந்த ொற் று பல் மவறு குழுக்ககள
ஒன் று மசர் ்து,
பயிற் சிககள வழங் கவும் ,சிறிய குழுக்களொக
சந்தி ் ல் , ஒன் கலன் மூலம்
சந்தி ் ல் , குழுவொக த ொகலமபசி
அகழப் புககள மமற் தகொள் ளல் ,
ஒருவருக்தகொருவர் சந்தி ் ல்
மபொன் றகவககள மமற் தகொள் ள சிறந்
கொரியசி ்தி வழிமுகறககள
ஏற் படு ்தியுள் ளது. இது த ொடர்பொக அகன ்து
அங் க ் வர்ககளயும் தகொண்ட ஒரு குழு படம்
ஒன் கற எடுக்க கொ ்திருக்கின் மறொம் .

கிரவுண்ட் லட்டிதநக்ஸ் பயிற் சி தினம்

FOG மூலம் பயிற் சிதபறும்
கலவர்கள் பிரச்சொரங் கள் , சமூக ்தில்
ஆ ரவொளர்ககளயும்
கலவர்ககளயும்
உருவொக்கு ல் ,
கலகம ்துவ அபிவிரு ்தி,
மவகல ் ள ்தில் எமது உரிகமகள் மபொன் ற
பல் மவறு திறன் ககள வளர் ்துக் தகொள் ளும்
பயிற் சிககள தபற் று வருகின் றொர்கள் .
அவர்கள் GTA முழுவதும் உள் ள பல் மவறு
சமூகங் களிலுள் ள த ொழிலொளர்ககள சந்தி ்து,
கலந் துகரயொடல் களில்
ஈடுபடு ல் , நிகழ் வுககள ஏற் பொடு
தசய் ல் , புதிய அங் க ் வர்களுக்கு உ வி
தசய் ல் , பயிற் சிககள எவ் வொறு
வழங் குவது என் றவொறொக பல் மவறு
கொரியங் களில் ஈடுபட்டு வருகின் றனர்.
நியொயமொன த ொழில் களுக்கொக ஒரு
பலமொன அகமப் பிகன உருவொக்க இந் FOG
குழுவினது பங் களிப் பு, அர்ப்பணிப் பு மற் றும்
அவர்கள் கொட்டும் ஆர்வம் என் பவற் றொல்
நொம் ஈர்க்கப் பட்டுள் மளொம் .
5

2021 ல் ஒருவருக்தகொருவர் உ வி தெ ்

ல்

எங் களில்
தபரும் பொலொமனொர் 2021 ல்
த ொழில் ககள இழந் து,
மபொதிய மவகலககளப்
தபறமுடியொமல் ,
மநொய் வொய் ப் பட்டு,
டுப் பூசி தபறல் ,
நொளொந் வொழ் க்கக
ம கவககள பூர் ்தி
தசய் ல் என் றவொறொக
தபரும் இன் னல் களுக்கு
ஆளொமனொம் .
அ ்துடன்
ற் கொலிக
த ொழில் ககள மநொக்கி
நொட்டுக்குள் வந்
த ொழிலொளர்கள் மபொதிய
பொதுகொப் பு மற் றும்
உரிகமகள் இல் லொமல்
இருந் நிகலயில்
அவசரகொல வருமொன
அக்மடொபர் 30, 2021: த ொழில் நிமி ் ம் இங் கு வந்து
இழப் பு உ விகள் அவர்களுக்கு
பணிபுரியும்
த ொழிலொளர்ககள அங் கீகரிப் ப ற் கொக Day
மறுக்கப் பட்டிருந் ன. Foodshare மூலம்
of the Dead celebration
வழங் கப் பட்ட உலர் உணவுப் தபொருட்கள்
மற் றும் பழங் கள் என் பவற் கற வருடம்
முழுவதும் வினிமயொகிக்க அல் லது அவர்கள்
தபொருட்ககள நன் தகொகடகளொக மசகரி ்து,
வந்து எடு ்து தசல் ல WAC மூலம் உ வி
அவற் கற எமது அங் க ் வர்களுக்கு வழங் கி,
தசய் ம ொம் . நொம் 260 க்கு உட்பட்ட
உ விமனொம் . மமலும் , விடுமுகற
குடும் ப ்தினருக்கு உணவு, பொதுகொப் பு
நொட்கள் வரும் மபொது, விகளயொட்டுப்
கவசங் கள் , பலசரக்கு தபொருட்ககள
தபொருட்ககள மசகரி ்து சிறு பிள் களககளக்
வொங் குவ ற் கொன அட்கடகள் என் பவற் கற
வழங் கி, உ வக்கூடிய ொக இருந் து. அ ்துடன் தகொண்ட எமது அங் க ் வர் குடும் பங் களுக்கு
வழங் கிமனொம் . இந்
கஷ்டமொன கொலங் களில்
பல் மவறு சமூகங் களுக்கும் மபொய் பிரச்சொர
ஒருவர் மற் றவருக்கு உ வ ் க்க ொன
நடவடிக்ககககள மமற் தகொள் வ ன் மூலமொக
கொரியங் களில் ஈடுபட்டு உ வி வந் கம இங் கு
175 க்கு மமற் பட்ட அங் க ் வர்களுக்கு
குறிப் பிட ் க்கது.
உ வி த
்
ொகககளும் ( honorarium)
வழங் கப் பட்டன. அ ்துடன் உகடகள் மற் றும்
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