
அடிப்பைடச் 

சம்பளம் $15 இற்கும் 

நியாயங்களுக்குமாக 

ெதாடர்ந்து 

ேபாராடுங்கள்.

நீங்கள் எங்களுக்குத் 

ேதைவப்படுகின்றீர்கள்!

ஒன்றாரிேயாவில் மூவரில் இருவர் 

அடிப்பைடச்சம்பளம் $15 யிைனயும் நியாயமான 

ேவைலச் சூழ்நிைலயிைனயும் ஆதரிக்கின்றனர் என 

ெபாதுசன கணிப்பீடுகள் ெதரிவிக்கின்றன. ஆனால் 

2019 வைர அடிப்பைடச் சம்பளம் $15 இைனப் ெபற 

முடியாது. அத்துடன் ஓர் விேராதமான அரசாங்கம் 

2018 ஜூனில் ஆட்சி அைமக்குமானால் அவர்களால் 

அைனத்ைதயும் இல்லாமல் ெசய்ய முடியும்.

உங்களால் ெசய்யக்கூடியது என்ன? 

• உங்களது நண்பர்கள் மற்றும் சக 

ெதாழிலாளர்களிடம் இதுபற்றி கைதயுங்கள்.

• உங்களது சமூகத்தில் இடம்ெபறும் 

நிகழ்ெவான்றில் கலந்து ெகாள்ளுங்கள் அல்லது 

ஓர் நிகழ்விைன ஏற்பாடு ெசய்யுங்கள்.

•  $15மற்றும் ேவைலத்தல நியாயங்கைள 

ஆதரிக்கின்ற தூரேநாக்குக் ெகாண்ட 

ேவட்பாளர்களுக்கு வாக்களியுங்கள்.

ஏன் நீங்கள் 

ேபாராடேவண்டியுள்ளது!

அைனவருக்கும் ேபாதிய பாதுகாப்பிைன 

ெவன்ெறடுப்பதற்கு இன்னும் எவ்வளவு ேவைல எம்மால் 

ஆற்றப்படேவண்டியுள்ளது என்பதைன  Tim Hortons 

ேபான்ற ேபராைச ெகாண்ட கூட்டுத்தாபனங்கள் 

ேகாடிட்டுக் காட்டியுள்ளது.

நாம் ஒன்று ேசர்ந்து ெசயற்பட்டதன்மூலம் பல மில்லியன் 

ெதாழிலாளர்களுக்கான உயர் ேவதனங்கைளயும் நல்ல 

ேவைல சூழ்நிைலகைளயும் ெகாண்ட புதிய சட்டங்கைள 

ெவன்ெறடுத்துள்ேளாம். ஆனால் 2018 ஜூன் மாதம் 

இடம் ெபறும் ேதர்தலில் ெபரிய வியாபார புள்ளிகள் 

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டால் இந்த முன்ேனற்றங்கள் எல்லாம் 

நீக்கப்பட்டு விட முடியும்.

உயர் அடிப்பைடச்சம்பளம் மற்றும் நல்ல ேவைலச் 

சூழ்ந்ைலகள், பலமான ெபாருளாதாரங்கைளயும் 

நிைலயான வியாபாரங்கைளயும், 

ஆேராக்கியமான சமூகங்கைளயும் 

உருவாக்குகின்றன என்பதைன 

பல தசாப்தகால வரலாறு 

சான்று பகர்கின்றது.

ெபரிய வியாபார 

நிறுவனங்களின் வியாபார 

உத்திகள் எங்களது 

முயற்சியிைன தடுக்காதவாறு 

பார்த்துக் ெகாள்ேவாம்!

உங்களுக்குத் 

ெதரியுமா...

...2017இல், ஒரு பிரதான நிைறேவற்று அதிகாரியின் 

(CEO) சராசரி சம்பளமானது முன்ைனய வருட 9.6 

மில்லியன் ெடாலர்களிலிருந்து 10.4 மில்லியன் 

ெடாலர்களாக அதிகரித்திருக்கின்றது. இந்த 8 

சதவீத அதிகரிப்பானது 2008 உலக ெபாருளாதார 

மந்தநிைலக்குப்பின்னர் இடம்பெற்ற புதிய 

அதிகரிப்பிைனக் காட்டி நிற்கின்றது. இந்த 

ஒரு மணித்தியாலத்திற்கான ேவதனம் $5,700 

மணித்தியாலத்திற்கு $15 ெபறுகின்ற 380 

ெதாழிலாளர்களின் சம்பளத்திற்கு சமமான 

ெதாைகயாகும்.

WORKERS என்ற வார்த்ைதைய 647-360-9487 

என்ற எண்ணிற்கு ெடக்ஸ் பண்ணுங்கள்

எம்முடன் இைணவதற்கு:

ேமாசமான முதலாளியிைனக் 

ெகாண்டிருக்கின்றீர்களா?

15andfairness.org

Fight for $15 & Fairness

@FairWagesNow  #15andFairness 

info@15andfairness.org 

647-685-1655

உதவிக்கு கட்டண இலவச, இரகசியம் 

ேபணப்படும் ெதாைலேபசி: 

1-855-531-0778 இற்கு அைழயுங்கள்.



ஒன்றாரிேயாவின் புதிய ெதாழில் சட்டங்கள்... நீங்கள் ெதரிந்து ெகாள்ள ேவண்டியது என்ன:

சம்பளத்துடனான லீவு 
• எல்லா ஊழியர்களுக்கும், 

ெதாழில்பாதுகாப்புடனான 10 நாட்கள் அவரச 

ேதைவயின் நிமித்தமான லீவு.

• இதில் முதல் 2 நாட்களும் சம்பளத்துடன் கூடியன.

• ெதாழில் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள இந்த 

லீவிைன ெதாழிலாளர்கள் தங்களது அவசர 

ேதைவயின் நிமித்தம் ெபறும் ேபாது 

ெதாழில்தருநர்கள் மருத்துவரிடமிருந்து கடிதம் 

ேகட்க இயலாது.

• ஒேர ெதாழில்வழங்குனரிடம் 5 வருடங்கள் 

ேவைல ெசய்த பின்னர் ேமலதிகமாக ஒரு கிழைம 

சம்பளத்துடனான விடுப்பிைனப் (Vacation) ெபறமுடியும்.

அத்துடன் இன்னும் பல

• எங்களுைடய புதிய உரிமைகள் பற்றி ேமலும் 

அறிந்திட இைணயத்தளம்: 15andfairness.org 

இற்கு விஜயம் ெசய்யுங்கள்.

நியாயமான ேவைல அட்டவைண

ஜனவரி 1, 2019 ெதாடக்கம் ெதாழிலாளர்களால் 

ெபறப்பட ேவண்டியைவகள்: 
• அைழப்பு தயார் நிைலயில் (On-Call) இருக்குமாறு 

ேகட்கப்பட்ட ெதாழிலாளர்கள் ேவைலக்கு 

வருமாறு ேகட்கப்படாதவிடத்து 3 

மணித்தியாலங்களுக்குரிய சம்பளம்

• 2 நாட்களுக்குக்குைறவான அறிவித்தலில் 

ெதாழிலாளர் ஒருவரின் ேவைல இரத்துச் 

ெசய்யப்பட்டால், 3 மணித்தியாலங்களுக்குரிய 

சம்பளம்

• 4 நாட்களுக்குக்குைறவான அறிவித்தலில் 

ஒரு ேவைலக்கு வருமாறு அைழக்கப்பட்டால் 

எந்தெவாரு தண்டைனயுமின்றி ெதாழிலாளர்கள் 

அந்த ேவைலயிைன மறுக்கலாம்

நல்ல பாதுகாப்பு

• சட்டத்தின் கீழ் உங்களுக்குள்ள அடிப்பைட 

உரிைமகைள மறுக்கும் ேநாக்குடன் உங்களது 

முதலாளி உங்கைள சுயாதீன ஒப்பந்தக்காரர் 

என தவறாக வைகப்படுத்த இயலாது

நியாயமான சம்பளம்

• ஜனவரி 1,2018, இல் அடிப்பைடச் சம்பளமானது 

 $11.60 இலிருந்து $14 ஆகவும், ஜனவரி 1,2019 

இல் $15 ஆகவும் அதிகரிக்கப்பட்டைம.

• ஒவ்ெவாரு வருடமும் ஒக்ேடாபர் 1இல் 

வாழ்க்ைகச் ெசலவுச் சுட்ெடண்ணிற்கேற்ப 

சம்பளத்தில் ெகாண்டு வரப்படுகின்ற 

அதிகரிப்பானது விைலவாசி ஏற்றத்திலும் 

ெபறப்படுகின்ற சம்பளம் அதன் ெபறுமதியிைன 

இழக்காது இருக்கச் ெசய்கின்றது.

• ஏப்ரல் 1,2018 ெதாடக்கம் பகுதிேநர, அைமய 

மற்றும் தற்காலிக ஏெஜன்சி ஊழியர்களுக்கு, 

அவர்கள் ேவைல ெசய்கின்ற நிறுவனத்தில் 

பணியாற்றுகின்ற முழுேநர 

ஊழியர்கள் அதாவது ேநரடியாக 

ேவைலக்கமர்த்தப்பட்ட 

சக ஊழியர்களுக்கு 

வழங்கப்படுகின்ற அேத 

உயர் சம்பளம் 

வழங்கப்படல் 

ேவண்டும்.

ஆனால் எல்லாத் ெதாழிலாளர்களுக்கும் $15மற்றும் ெதாழிலில் நியாயங்கைளப் ெபற்றுக்  

ெகாள்வதைன உறுதி ெசய்வதற்கு இன்னும் நிைறய ெசய்ய ேவண்டியிருக்கின்றது

எங்களுைடய முயற்சி 

பலனளித்துள்ளது!

ெபாதுவான அடிப்பைடச்சம்பளத்திைன $15 

ஆகவும் ேவைலயில் நியாயம் ேவண்டியும் 

நடாத்தப்படும் பிரச்சாரப் ேபாராட்டத்தில் 

அைனவருக்கும் நியாயமான ேவைல மற்றும் 

சம்பளம் ேவண்டி நம்மில் ெபரும்பாலாேனார் 

ஒன்றாரிேயா மாகாணம் முழுவதிலுமிருந்து 

இைணந்து ெகாண்டிருக்கின்றார்கள்.

நாம் ஒன்றிைணந்து ேவலைத்தளத்தில் 

சிறந்த சட்டங்கைள ெவன்ெறடுத்துள்ேளாம். 

ஜனவரி  1,2018 முதல் ெகாண்டுவரப்பட்ட 

மாற்றங்கள் மற்றும் எதிர்வரும் வருடத்தில் 

வரப்ேபாகின்ற மாற்றங்கள் யாவும் 

ெதாழிலாளர்களுக்காகப் ெபற்றுக் 

ெகாள்ளப்பட்ட பாரிய ெவற்றியிைனப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது.

ெதாழிற்சங்கமயமாக்கலுக்கான  

உரிைம

• புதிய சட்டங்கள் ெதாழிலாளர்கள் 

ெதாழிற்சங்கங்களில் ேசருவதைன 

இலகுவாக்கியுள்ளது.

• நிறுவன உரிைம ஒப்பந்தங்கள் ைகமாறலின் 

ேபாது ெதாழிலாளர்களுக்குப் ேபாதிய பாதுகாப்பு.

(சீராக்கல்)

(சீராக்கல்)


