
ஜூன் 7ம் திகதி அன்று

அந்த வாக்குசச்ீட்டில் ததாழில்கள் உள்ளன

உங்களுக்குத் ததரிந்திருக்க வவண்டியது இதுதான்

வவலலயின்லம வீதம்
இலளவயாருக்கானது

ஒட்டுதமாத்தச ்
சராசரியின் 

இரண்டுமடங்கு

அவரக்ள் பயிற்சிதபற்ற 
துலறயில் ததாழில்

குலறந்த ஊதிய 
வவலலகள்

உடன் ஒப்பிடுலகயில்

வதசியரீதியான 
சராசரிலயவிட 0.4% 

குலறவு

மாகாணரீதியான 
வவலலயின்லம வீதம்

5.5% 11.2% 
வவலலயின்லம வீதம் 

புலம்தபயரந்்தவரக்ளுக்கான ததாழில்வாய்ப்பு

கடந்த சில வருடங்களாக ஒன்ராறிய�ாவில் உள்ள 
அயனகமானவரக்ளின் ததாழில்கள் மற்றும் ஊதி�ங்கள் 
யமம்பட்டுள்ளன. 2000 த்தின் ஆரம்பங்களில் 
இருந்தபின்னர,் இப்வபாதுதான் வவலலயின்லம வீதம் 
5.5% ஆக குலறந்தளவில் உள்ளது, வதசியரீதியான 
சராசரிலயவிட இது 0.4% குலறவாகும்.

இருந்தாலும்கூட, எங்களுடட� மாகாணத்திலுள்ள 
அயனகமான குழுவினர ்தரமான யவடலகடளப் 
தபறுவதிலும், ததாழில் ஒன்டறப் தபற்றபின்னர ்அதில் 
யபாதுமான ஊதி�தட்தப் தபறுவதிலும் சிரமங்கடள 
அனுபவிக்கின்றனர.் உதாரணமாக,  ஒன்ராறிவயாவில் 
இலளவயாருக்கான வவலலயின்லம வீதம் 11.2% ஆகும் 
ஒட்டுதமாத்தச ்சராசரியின் இரண்டுமடங்லகவிட இது 
அதிகமானது.

அத்துடன், 2002-2013 கக்ும் இடட�ில், அதிகம் 
சம்பாதிப்பவரக்ளின் ஊதி�ம் வருடம்யதாறும் 
அதிகரித்தயபாது, குடறந்த வருமானமுள்ள  குடும்பங்களின் 
சராசரி வருமானம் குடறந்திருந்தது, சமீபத்தில்தான் அது 
நிடல�ானததாரு நிடலட� அடடந்துள்ளது.

ஒன்ராறிவயாவுக்கு புலம்தபயரந்்த 
ஆயிரக்கணக்கானவரக்ள், அவரக்ள் 
பயிற்சிதபற்ற துலறகளில் ததாழிலலக் 
கண்டுபிடிக்க முடியாமலுள்ளனர.் ஏதனனில் 
அவரக்ளின் தவளிநாட்டுச ்சான்றிதழ்கள் 
இங்வக அங்கீகரிக்கப்படவில்லல, அத்துடன் 
பலர் குலறந்த ஊதியமுள்ள ததாழில்கலளச ்
தசய்கின்றனர.்  யடலவா�்ப்புகள் தபண்களுகக்ுப் 
பிரதிகூலமானடவ�ாகவுள்ளன, ஒன்ராறிய�ாச ்
சட்டத்தின்படி சமமான மதிப்புள்ள யவடலகக்ுச ்சமமான 

ஊதி�ம் வழங்கப்பட யவண்டுமா�ினும்கூட, ஒப்பீட்டளவில் சமமான யவடலகளுகக்ு தபரும்பாலும் ஆண்கடளவிடப் 
தபண்களுகக்ுக் குடறவாகயவ ஊதி�ம் வழங்கப்படுகின்றது. எதிரக்ாலப் தபாருளாதார வளரச்ச்ி, குறிப்பாக குடறந்த 
வருமானம் மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகங்களிடடய� சமமாகப் பரவலாக்கப்படுவடத இந்த மாகாணம் உறுதிதச�்� 
யவண்டும். 

வாடகலக் கார் 



தற்வபாது, இது நலடதபறுகின்றது

$11.40 

$15.00
ஒரு மணித்தியாலம் 

(2017இல்)

= $1 மில்லியன் தடாலர்

ஒரு மணித்தியாலம் (2019 
ஜனவரி)

2017 இல், ஒன்ராறிய�ா 
அரசாங்கம் மயசாதா 148ஐ 
நிடறயவற்றி�து: நி�ா�மான 
யவடல�ிடங்கள், சிறப்பான 
யவடலகள் சட்டம். ஒரு மணி 
வநரத்திற்கான குடறந்தபட்ச 
ஊதி�தட்த $11.40 இல் இருந்து 
$14.00 ஆக புதி� மயசாதா 
உ�ரத்்தி�து
2019 ஜனவரி மாதத்தில் $15.00 
ஆக இதடன அதிகரிப்பதற்குத ்
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அவசரகாலநிடலக்கான லீவு, விடுமுடற, மற்றும் யவடல 

யநரங்கடளத் திட்டமிடுதல் யபான்ற விட�ங்களில் 
தற்காலிக மற்றும் பகுதி யநரப் பணி�ாளரக்டளப் 
பாதுகாப்பதற்காக அவரக்ளுக்கான புதி� பாதுகாப்பு நி�மங்கள் 
உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. மாறிகத்காண்டிருகக்ும் ததாழிலாளர ்
சந்டத�ில் பாதுகாப்பு மற்றும் வா�்ப்டப வழங்குவதற்கு ஒரு 
அடிப்படட வருமானம் எளிதான, சிறந்த வழி�ாகவும் இருகக்ுமா 
என்படதப் பரியசாதிகக்ும் மூன்று வருட  முன்வனாடி ஆய்வு 
ஒன்றுக்கு 75 மில்லியன் டாலரக்லள 2018 வரவு தசலவுத் 
திட்டம் ஒதுக்கியுள்ளது.

புதிய குலறந்த பட்ச ஊதியமான $15.00 மூலம் 
யார ்ஆதாயம் அலடவாரக்ள்?

ஒப்பந்த, பருவகால மற்றும் தற்காலிக, பகுதியநரத ்
ததாழிலாளரக்ள், இடளய�ார,் தபண்கள், மற்றும் 
புலம்தப�ரந்்யதார ்யபான்ற இந்த மாகாணதத்ின் 
ஒடுகக்ப்பட்ட மகக்ள் உள்ளடங்கலான 1.2 மில்லி�ன் 
ததாழிலாளரக்ள் (ததாழிலாளர ் சமூகதத்ின் 22%) 
ப�னடடவாரக்ள் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

2018 இல் குடறந்தபட்ச ஊதி�ம் $14 ஆக 
அதிகரிகக்ப்பட்டதால், மூன்றில் ஒரு பங்குகக்ும் 
(35%) அதிகமான சமீபதத்ி�க ்குடிவரவாளரக்ளினதும் 
சமீபதத்ில் புலம்தப�ரந்்த 42% தபண்களினதும் 
ஊதி�ம் அதிகரிகக்ப்பட்டிருந்ததாக மதிப்பீடுகள் 
எதிரவ்ுகூறுகின்றன. 

குலறந்த வருமானம் உள்ளவரக்ளுக்கு 
வரிகலள இல்லாமல்தசய்வதற்கு என்ன 
தசய்யலாம்?

சு�ாதீனமான பகுப்பா�்வின்படி, 4.9 மில்லி�ன் 
ஒன்ராறிய�ா மகக்ளில் $ 30,000 கக்ும் குடறவான 
வருமானதட்தப் தபறும் மூன்றில் இரண்டு பங்கினர ்
ஏற்கனயவ வருமான வரி தசலுத்துவதில்டல.
2015 ஆம் ஆண்டில் 34 சதவீததத்ினரின் சராசரி வரிக ்
கட்டணம் $485 ஆக இருந்தது. வரிக ்குடறப்பு ஒன்றினால் 
அவரக்ள் யசமிதத்ிருகக்க ்கூடி� சராசரி அளவு இதுதான், 
ஊதி� உ�ரவ்ின் காரணமான மதிப்பிடப்பட்ட 
அதிகரிப்பாகி� $1,465 ஐவிட இது கிட்டதத்ட்ட மூன்று 
மடங்கு குடறவாகும். 

அடிக்கடி வகட்கப்படும் வகள்விகள்



அடிக்கடி வகட்கப்படும் வகள்விகள்

குலறந்தபட்ச ஊதிய அதிகரிப்புக் 
கிலடயாமல் விடப்பட்டிருப்பவரக்ள் யார?்

மாணவரக்ள், மதுபானம் பரிமாறுபவரக்ள், மற்றும் 
விவசா�ப் பணி�ாளரக்ள் உள்ளடங்கலான பல 
குழுகக்ளிலான ததாழிலாளரக்ள் இந்த குடறந்தபட்ச 
ஊதி�தத்ிலிருந்து விடப்பட்டுள்ளனர.் குறிப்பிட்ட 
ததாழிலாளரக் ்குழுவினருகக்ு தவவ்யவறு குடறந்தபட்ச 
ஊதி� வீதங்கடளக ்தகாண்ட கனடாவின் ஒரு சில 
மாகாணங்களில் ஒன்றாக ஒன்ராறிய�ாடவ இது 
மாற்றுகிறது.

குலறந்தபட்ட ஊதிய அதிகரிப்பு குலறந்த 
வருமானம் தபறும் ததாழிலாளரக்ளின் வரி 
வீதத்லத அதிகரிக்குமா?

இல்டல. இந்தக ்குடறந்தபட்ச ஊதி�மான $15, அதிக 
வரிகக்ான ஊதி� மட்டத்துகக்ு குடறந்த ஊதி�ம் தபறும் 
ததாழிலாளரக்டள நகரத்த் மாட்டாது. வருமானதத்ின் 
முதல் $ 10,354கக்ு ஒன்ராறிய�ா வரிவிதிப்பதில்டல, 
பின்னர ்வரி அதிகரிப்புகக்ான அடுதத் கட்டத்துகக்ு 
முன்னர ்$42,960 வடர�ான வருமானம் வடரகக்ும் 5.05% 
வரிய� அறவிடப்படுகின்றது.

ததாழிலாளரக்ளின் ததாழிற்சங்கமயமாகும் 
உரிலமக்கு என்ன நடக்கும்?

ஜனவரி 1, 2018 முதல், தற்காலிக யவடலகளுகக்ான 
முகவரக்ளுடன், கட்டிட யசடவகளில், வீட்டுப்பராமரிப்பில் 
மற்றும் சமூக யசடவகளில் இருகக்ும் ததாழிலாளரக்ளுகக்ு 
அட்டட அடிப்படட�ிலான சான்றிதழுகக்ான அணுகல் 
இருகக்ும், இது ததாழிற்சங்கம் ஒன்டற உருவாகக்ுவதற்குத ்
யதடவ�ான இரண்டாவது நிடல�ான யமலதிக வாகட்க 
இல்லாமல் தச�்யும்.

கட்டுமானத ்துடற விதிவிலகக்ு, இரகசி� வாகக்ுசச்ீட்டு 
மூலமான வாகக்ளிப்பு மூலம் தபரும்பாலான 
ஊழி�ரக்ளால் அங்கீகரிகக்ப்பட்ட  ததாழிற்சங்கச ்
சான்றிதழ் ஒன்று ஒன்ராறிய�ா அரசாங்கதத்ிற்கு முன்பு 
யதடவப்பட்டது. யமயல பட்டி�லிடப்பட்ட ஆபதத்ான 
ததாழில்களுகக்ுத ்யதடவப்பட்ட ததாழிற்சங்க 
சான்றிதழுகக்ான இந்தப் படிநிடலட� மயசாதா  
நீகக்ியுள்ளது.

கனடாவுக்குப் புலம்தபயரந்்தவரக்ள், 
அவரக்ள் பயிற்சிதபற்ற துலறயில் ஏன் 
வவலலதசய்ய முடியாது?

புலம்தப�ரந்்தவரக்ளது தவளிநாட்டுச ்சான்றிதழ்கடள 
கனடா அங்கீகரிகக்ச ்தச�்யும் தச�ல்முடற தசலவு 
அதிகமானதாகவும் அதிகளவு காலம் எடுப்பதாகவும் 
உள்ளது. தவளிநாட்டுச ்சான்றிதழ்கடள அங்கீகரிப்பதற்குப் 
தபாறுப்பான நிறுவனங்கள் பலவும்கூட மாற்றங்கடள 
எதிரத்்துள்ளன. கனடாவின் கற்றல் அங்கீகார 
அடமப்டப யமம்படுத்துவது, நபருகக்ு $15,000- 
$20,000 சராசரி வருமானம் தபறுகின்ற, கிட்டதத்ட்ட 
844,000 மகக்ளின் வருடாந்த வருவா�் அதிகரிகக்ும் 
சாதத்ி�தட்த ஏற்படுதத்கக்ூடும். அரசி�ல் கட்சிகளுகக்ும் 
ததரிந்ததடுகக்ப்பட்ட தடலவரக்ளுகக்ும் அழுதத்தட்தப் 
பிரய�ாகிப்பதன் மூலம் குடிவரவுச ்சீரத்ிருதத்தத்ிற்கான 
ஆதரடவ அதிகரிதத்ல் தற்யபாடத� அடமப்டப 
மாற்றகக்ூடும்.
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உங்களுலடய வவட்பாளரிடம் 
வகட்கவவண்டிய வகள்விகள்

+ + ஒன்ராறிய�ாவிலுள்ள அடனத்துத ்
ததாழிலாளரக்ளினதும் குடறந்தபட்ச ஊதி�தட்த 
அதிகரிப்பதற்கு உங்களுடட� கட்சி�ிடம் என்ன 
உதத்ிகள் இருகக்ின்றன? 

+ ஆபதத்ான ததாழில்தச�்யவாடரப் பாதுகாப்பதற்கு 
உங்களுடட� கட்சி என்ன தச�்யும்?

+ ஆண்களுகக்ும் தபண்களுகக்ும் இடட�ிலுள்ள 
ஊதி� இடடதவளிட� உங்களுடட� கட்சி எப்படிக ்
குடறகக்ும்?

+ கனடாவுகக்ு வரும் புலம்தப�ரந்்தவரக்ள் 
அவரக்ளுடட� தவளிநாட்டுச ்சான்றிதழ்களுகக்ான 
அங்கீகாரதட்தப் தபறுவதற்கு உங்களுடட� கட்சி 
எப்படி உதவிதச�்யும்?

+ மாகாணதத்ில் புதி� ததாழில்கடள 
உருவாகக்ுவதற்கான மூலதனதட்த நீங்கள் எப்படி 
அதிகரிப்பீரக்ள்?

+ ப�ிற்சி அல்லது திறன்கடள விருதத்ிதச�்வதற்கு 
உங்களுடட� கட்சி�ிடம் எவ்வடக�ான தகாள்டககள் 
உள்ளன?

+ எதிரக்ாலதத்ில் தன்னி�கக்த ்ததாழில்கள் பற்றி 
உங்களுடட� கட்சி�ிடம் எவ்வடக�ான தகாள்டககள் 
உள்ளன?

ஜூன் 7ம் திகதி அன்று

ஒன்ராறிய�ா மாகாணதத்ின் இந்தத ்யதரத்லில் சிறப்பான 
ததாழில்களுகக்ாக வாகக்ளியுங்கள்

அந்த வாக்குசச்ீட்டில் எலவ உள்ளன என்பது பற்றி வமலும் அறிவதற்கு, 
APATHYISBORING.COM ஐப் பாரல்வயிடுங்கள்

வமலதிக ஆதாரவளங்கள்

Canadian Center for Policy Alternatives (தகாள்டக 
மாற்றீட்டுகக்ான கயனடி� டம�ம்): 
www.policyalternatives.ca

+ Sheila Block. “Losing Ground Income Inequality  
in Ontario, (ஒன்ராறிய�ாவில் அடிப்படட வருமானதத்ில் 
சமத்துவமின்டமட� இல்லாமல்தச�்தல்) 2000–2015.”

Government of Canada Job Bank Market Trends (கனடா 
அரசாங்கதத்ின் ததாழில் சந்டதப் யபாகக்ுகள்): 
www.jobbank.gc.ca/LMI_bulletin.do

Fight for $15 and Fairness ($15 மற்றும் நி�ா�த்துகக்ுப் 
யபாராடல்):  
www.15andfairness.org


