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Office of the Worker Adviser (કામદાર સલાહકાર ઓ ફસ) OWA પાસેથી મદદ
મેળવવી
કામદાર સલાહકાર ઓ ફસ (OWA) શું છે ?
કામદાર સલાહકાર ઓ ફસ Ontario Ministry of Labour (ઓ ટા રઓ મ મં ાલય) ની એક વતં સં થા છે . અમે કાય
થળ પરની ઘટના અંગેનાં વીમા વળતર (જે અગાઉ કામદાર વળતર કહેવાતું હતું) બાબતમાં અસંગ ઠત ઈ પામેલ કામદારોનાં
અને કામદાર, કે જે યાવસાિયક કામ સંબંધી ઈ પામવા કે રોગ થવાને લીધે મોત પામેલ હોય. તેનાં ઉ ર વીને િવનામૂ ય
સેવા આપીએ છીએ. OWA એ Workplace Safety and Insurance Board (વક લેસસે ટી અને ઈ યુર સ બોડ)
WSIB નો એક ભાગ નથી.
તમને OWA કેવી રીતે મદદ પ થઈ શકે ?
જો તમે ઈ પામેલ કામદાર હોઅથવા ઉ ર વી તો OWA નીચે માણે સેવા આપી શકે છે :
• તમારી અપીલ અંગે તમને WSIB માં અથવા તો Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal
(વક લેસસે ટી અને ઈ યુર સ અપી સ પંચ) (WSIAT) માં તમારા વતી રજૂ આત,
• તમને સલાહ આપવાની અને સામા ય વક લેસવીમા સમ યાઓ પર લેિખતસામ ી પૂરી પાડવી,
• તમને સહાયતા મળી શકે એવા અ ય થળો િવષે માિહતીઆપવી
સેવા કામદાર અને તેનાં િતિનિધઓને ઈ યુર સને લગતા િવષયો પર િશ ણ સેવા પણ આપે છે .
શું OWA ની સેવાઓ માટે કોઈ ખચ લેવામાં આવે છે ?
ના, OWA તમને િવનામૂ ય સેવા આપે છે .
OWA પાસેથી કોણ મદદ મેળવી શકે ?
ેડ યુિનયનનાં સ ય ન હોય તેવા કામદારને OWA મદદ કરે છે . કાયદા માણે OWA યુિનયનનાં સ યને મદદ ન કરી શકે.
જો તમે યુિનયનનાં સ ય હો તો OWA નીચે મુજબ કાય કરશે :
• તમારા કેસમાં પગલા લેવા માટે જો કોઈ સમયમયાદા હશે તો તે િવષેતમને
• તમને તમારા યુિનયન પાસેથી મદદ માટે પુનઃિનદષ કરશે .

ણ કરશે,

યુિનયનનાં સ યકોણ ગણાય?
જો તમે સંઘીય કાય થળમાં સોદો કરવામાં એકમ તરીકે યુિનયનનાં સ ય હો અનેકાય થળ પર ઈ
યુિનયનનાં સ યગણે છે .

પામેલ હો તોOWA તમને

તમને મદદ કરવા સ મ હશે જો:
• તમે સંઘીય કાય થળ પર ઈ પામેલ હો . પરંતુ હાલઅસંઘીય કાય થળ પર કામ કરતા હો,
• તમે સંગ ઠત કાય થળ પરથી તમે િનવૃત થયા હો, રા નામું આપેલ હોય અથવા બી કોઈ પણ રીતે નોકરી છોડી હોય,
• જો તમને સંઘીય કાય થળ પરથી અ થાયી રીતે કાયમુ ત કયા હોય અથવા અ ય રીતે તમે નોકરી ગુમાવી હોય (િસવાય કે તમે તે
જ નોકરી પાછી મેળવવા માંગતા હો)
• હાલ તમે સંઘીય કાય થળ પર કાય કરી ર ા હો. પરંતુ તમારા ઈ માટેનાં દાવા અંગેની દુઘટનાઅ ય િનયોકતાને યાં
બનેલ હોય,
• તમે રોજગાર હોલ લી ટ પર હો. પરંતુ છે લા 12 મિહનાથી કામ ન કયુ હોય.

•

તમે સંઘીય કાયકરોનાં ઉ ર વી હો, જે કાય થળ પર ઈ
તેમ હોય.

અથવા રોગ થવાને કારણે મૃ યુ પામેલ હોય. પણ યુિનયન તમને આગળ મદદ ન કરી શકે

તમે OWA પાસેથી કેવી રીતે મદદ મેળવી શકો છો ?
ફોન પર સલાહ-સૂચન આપી શકે તેવી કોઈ ય કત સાથે વાત કરવા તમે અમારા કેનેડા યાપી મફત ટોલ ી લાઈન અં ે ભાષી સેવા માટે
1-800-435-8980 પર અથવા ચ ભાષી સેવા માટે 1-800-661-6365 લાઈન પર સંપકકરી શકો છો. તમારી સૌથી ન કની OWA ની ઓ ફસમાં
સેવા ા ય હશે તો આપમેળે તે ઓ ફસ સાથે સંપકથઈ જશે. તમે યારે સંપક કરો યારે તમારી પાસે નીચે મુજબની માિહતી તૈયાર હોવી જોઈએ:
•
•
•
•
•

તમારો WSIB કલેઈમ નંબર અથવા WSIAT અપીલ નંબર,
તમારા અક માતની તારીખ,
તમારી ઈ નો કાર,
તમારી ઈ પામવાનાં સમયનાં તમારા િનયો તાનું નામ,
WSIB નાં િનણય (િનણયો) અથવા પ (પ ો) જે ના માટે તમે સાધી ર ા છો.

OWA અપીલ માટે તમારા વતી યારે રજુ આત કરશે?
OWA તમને WSIB પરથી અપીલ માટે અને WSIAT પર અપીલ માટેનાં અંિતમ તર સુધી રજૂ કરી શકે છે . તમને રજૂ કરવાની અમારી કાય શમતા અમારી
સાધનકશમતા પર અને તમારા સમ યાનાં કાર પર આધા રત છે . અમે તમને રજૂ કરીએ કે ન કરીએ, OWA કમચારી તમને સમય મયાદા ણ કરવામાં તમને મદદ
કરશે. જે ને તમારે કોઈ પણ સંજોગોમાં પાલન કરવાની હોય છે . અમે તમને તમારા અપીલ અંગેનાં અિધકારોનાં ર ણ અથ WSIB અથવા WSIAT પર પ
ફાઈલ કરવા માટે પણ મદદ કરીશું.
શું OWA અં ે
OWA ફકત અં ે
ઓછી છે .

અને ચ િસવાય બી

કોઈ ભાષા માટે પણ મદદ કરે છે ?

અને ચ ભાષામાં જ સેવા આવે છે . અમારી અમુક ઓ ફસો અન્ય ભાષાઓમાં પણ સેવા આપી શકે છે . પરંતુ, તેમાં અમારી મતા

એટલે જો તમને અં ે અને ચ ન આવડતી હોય તો એ અગ યનુંછે કે તમે અં ે અને ચ બોલી શકે તેવી ય કતની મદદ તમે જયારે OWAને ફોન કરો
યારે મેળવી લો. જો OWA તમને સુનાવણીમાં મદદ કરવાનું નકકી કરે તો એક િન ણાત દુભાિષયાની સેવાની તે યવ થા કરી શકશે.

અગ યની માિહતી
WSIB નાં િનણય સામે અપીલ કરવા માટે સમયમયાદા હોય છે . જો તમે િનણય સામે અપીલ કરવા ઈ છતા હો. તો ઝડપથી િનપુણ િતિનિધનો સંપક કરો. સમય
મયાદાની વધુ માિહતી માટે જુ ઓ OWA હકીકત પ “Appealing to WSIB” (“WSIB ને અપીલ કેવી રીતે કરવી") અને “Appealing to WSIAT”
(“WSIAT નેઅપીલ કેવી રીતે કરવી").
આ હકીકત પ માં મા સામા ય માિહતીનો જ સમાવેશ થાય છે . આ કાયદાકીય દ તાવેજ નથી. કાયદો શું કહે છે તે

ણવા માટે તમારે વક લેસ સેફટી એ ડ

ઈ યુર સ અિધિનિયમ અને WSIB ની નીિતઓ જોવી જોઈએ. જો તમને મદદની જ ર હોય અને તમને સહકાર આપનાર કોઈ યુિનયન ન હોય તો વકર
એડવાઈઝરની ઓ ફસ સાથે સંપક સાધવો :
•

અમારો ટોલ ી નંબર 1-800-435-8980 (અં ે ) અથવા 1-800-661-6365 ( ચ)

•

અથવા તો અમારી વેબસાઈટ http://www.owa.gov.on.ca ની મુલાકાત લો.

આ માિહતીપ અં ે

કામદાર સલાહકાર ઓ ફસ

અને ચ ભાષામાં પણ ઉપલ ધ છે .
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