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	 முறைப்பாடு	செய்தல்
கால எல்லல 

பாகுபாடு நடந்த திகதியிலிருந்து  
ஒரு	(1)	வருடத்துக்குள் உங்களுடடய 
விண்ணப்பத்டத நீங்கள் தாக்கல் 
செய்யவவண்டும், சதாடரெ்ச்ியான  
நிகழ்வுகள் நிகழ்ந்திருந்தால் கடடசி நிகழ்வு 
நடந்த	ஒரு	(1)	வருடத்துக்குள் விண்ணப்பத்டத
நீங்கள் தாக்கல் செய்யவவண்டும்.

தாகக்ல்  
செய்யவேண்டிய இடம் 
ஒன்பாறிய�பா	மனி்த	உரிறமகள்	
ெடடத்	ச்தபாகுபபு
இந்தெ ்ெட்டத் சதாகுப்புக்குள் அடங்கும் மனித 
உரிடமகள் சதாடரப்ான முடைப்பாடுகள், 
ஒன்பாறிய�பா	மனி்த	உரிறமகள்	
இணக்கமனறில் தாக்கல் செய்யப்படுகின்ைன:

1-866-598-0322
WWW.HRTO.CA

கனடபாவின	மனி்த	உரிறமகள்	ெடடம்
இந்தெ ்ெட்டத்துக்குள் அடங்கும் மனித 
உரிடமகள் சதாடரப்ான முடைப்பாடுகள் 
கயனடி�	மனி்த	உரிறமகள்	ஆறண�த்தில் 
தாக்கல் செய்யப்படுகின்ைன:

1-888-214-1090
WWW.CHRC-CCDP.GC.CA

	 யவறைக்கும்	மனி்த	
உரிறமகளுக்கும்	எனன	
ச்தபாடர்பு	இருக்கிைது?
» பாகுபாடு இன்றி,	யவறையில்	ெரிெமமபாக	
நடத்்தப்டுவ்தற்கு, உங்களுக்கு ஒன்ராறிவயாவில்
ெடடரீதி�பான	உரிறம இருக்கிைது.

» வவடல என்ை பதம் சபாதுவாகப்
பயன்படுத்தப்படுகிைது, அத்துடன் அது 
பின்வருவவாடர உள்ளடக்குகிைது: 

› யவறைவழங்குநர்கள்
› ்தனிப்டட	ஒப்ந்தக்கபா்ர்கள்
› ்தனனபார்வத்	ச்தபாணடர்கள்

» சதாழிை்ெங்கம் என்பது பணியாளரக்ளின்
உரிடமகடளயும் ஆரவ்ங்கடளயும்
பாதுகாப்பதை்சகனப் பணியாளரக்ளால்
உருவாக்கப்பட்ட ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட 
ஒரு அடமப்பாகும்.

» பணியிடத்தில் பாகுபாடு மை்றும் சதாந்தரவு 
இல்லாமல் உறுதிப்படுத்தும் இடணந்தசதாரு 
கடடம யவறைவழங்குநர்களுக்கும்	
ச்தபாழிற்ெங்கங்களுக்கும் இருக்கிைது.

» இனம்,	வம்ெபாவழி,	பிைந்த	இடம்,	நிைம்,	
இனத்	ய்தபாற்ைம்,	குடியுரிறம,	நம்பிக்றக,	
்பால்,	்பாலி�ல்	ஆர்வம்,	்பாலின	அறட�பாளம்,	
்பாலின	சவளிப்பாடு,	வ�து,	குற்ைங்களின
்திவு,	திருமண	நிறை,	குடும்்	நிறை	அல்ைது	
வலுவிழபபு காரணமான பாகுபாடு அல்லது 
சதாந்தரவு இல்லாமல் வவடலயில் ெரிெமமாக 
நடத்தப்படுவதை்கான உரிடம அடனவருக்கும்
இருக்கிைது.

மனி்த	உரிறமகறள	
ஒழுங்கபாடசிப்டுத்துவது	�பார்?

கனடா அரசியலலமப்பு மதத்ிய மற்றும் மாகாண அல்லது பிராந்திய 
அரொங்கங்களுக்கிலடயில் ெட்டரீதியான சபாறுப்புகலைப் பங்கிட்டுை்ைது.

மத்தி�	அ்ெபாங்கம்	
வங்கிகள் மை்றும் விமானவெடவகள் 
வபான்ை சில வவடலவழங்குநரக்ள் 
மை்றும் வெடவ வழங்குநரக்டள மத்திய 
அரொங்கம் ஒழுங்காட்சிப்படுத்துகிைது. 
அடவ	“மத்தி�	அ்ெபாங்கத்தினபால்	
ஒழுங்கபாடசிப்டுத்்தப்டு்றவ” என 
விபரிக்கப்படுகின்ைன.

கீழிருப்தில்	உங்களுக்குக்	கபாபபீடு	
இருக்கக்கூடும்:

கனடபா	மனி்த	உரிறமகள்	ெடடம்
http://laws-lois.justice.gc.ca

மபாகபாணரீதி�பான	அல்ைது	
பி்ய்தெரீதி�பான	அ்ெபாங்கம்	
ஏடனய வரத்்தகங்கள் மை்றும் வெடவ 
வழங்குநரக்டள மாகாணங்களும் 
பிரவதெங்களும் ஒழுங்காட்சிப்படுத்துகின்ைன, 
அத்துடன் அவரக்ளுக்கான மனித 
உரிடமகள் ெட்டங்கள் அவரக்ளிடம் உள்ளன. 
ஒன்ராறிவயாப் பணியாளரக்ளுக்கான 
ெட்டங்கள் அவனகமான விடயங்களில் 
ஒத்திருப்பதுடன் ஒவரமாதிரியான பல 
வகாட்பாடுகடளப் பயன்படுத்துகின்ைன. 
ஒன்ராறிவயாவில், அடவ மனிதரக்டளப் 
பாகுபாட்டிலிருந்து பாதுகாக்கின்ைன.

கீழிருப்தில்	உங்களுக்குக்	கபாபபீடு	
இருக்கக்கூடும்:

ஒன்பாறிய�பா	மனி்த	உரிறமகள்	
ெடடத்ச்தபாகுபபு
http://www.ohrc.on.ca

்ணியிடப	்பாகு்பாடு

ச்தபாந்த்வு:	ச்பாதுவபான	்பாகு்பாடடுச்	செ�ல்
ஒருவர்	பினவருவனவற்றைச்	செயயும்ய்பாது	ச்தபாந்த்வு	நிகழ்கிைது:

்ணியிடத்தில்	நிகழும்	ச்தபாந்த்வு	எதுவபானபாலும்	
அ்தற்கபான	ச்பாறுபபு	யவறைவழங்குநர்களுக்கு	
இருக்கிைது.	அத்துடன	எவற்�பாவது	ச்தபாந்த்வு	
செயகினை	ஊழி�ருக்கு	எதி்பாக	அவர்கள் 
ச்பாருத்்தமபான	நடவடிக்றக	எடுக்க	யவணடும்.

01 
உங்கடள ஒருவர ்
உடல்ரீதியாக அல்லது 
வாய்சமாழி மூலம் 
எரிச்ெலூடடல்	அல்ைது	
அவமபானப்டுத்்தல்.

02 
உங்கறளப	
்�ப்டுத்்தல்	அல்ைது	
அச்சுறுத்்தல்.

03 
உங்களுடடய இனம், 
மதம், பால், வயது, 
வலுவிழப்பு முதலியன 
பை்றி	விரும்்த்்தகபா்த	
குறிபபுகள்	அல்ைது	
்கிடிகள்	செபால்ைல்.

04 
உங்களுடன் சதாடுதல், 
தட்டுதல், கிள்ளுதல் 
அல்லது குத்துதல் 
வபான்ை வதடவயை்ை 
உடல்ரீதி�பான	ச்தபாடர்பு	
சகபாள்ளல் — இது 
தாக்குதலாகவும் 
இருக்கலாம்.

யவறையில்	அனுெரிபபு	வழங்கயவணடி�	கடறம
சில வவடளகளில்,	்ணி�பாளர்கள்	
யவறை	செயவற்தச்	
ெபாத்தி�மபாக்குவ்தற்குத் 
வதடவயான நடவடிக்டககடள 
வவடலவழங்குநரக்ள் மை்றும் 
சதாழிை்ெங்கங்கள் எடுக்க 
வவண்டும். இது அனுெரிக்க 
வவண்டிய கடடம எனப்படும்.

இந்த அனுெரிக்க வவண்டிய 
கடடம,	யவறைவழங்குநர்கள்,	
்ணி�பாளர்கள்	மற்றும்	
ச்தபாழிற்ெங்கங்களின	
ெடடரீதி�பான	ஒரு	கடறம ஆகும்.

்ணி�பாளர்	ஒருவர்	
யவறையில்	முழுறம�பாகப
்ங்கு்ற்றுவற்தத்	்தடுக்கும்	
்தறடகறள	நீக்கு்தல்	
என்து	அனுெரிக்க	
யவணடி�	கடறம	
என்்தன	கருத்்தபாகும்.

்ணியிட	அனுெரிபபுகளுக்கபான	உ்தபா்ணங்கள்	
பினவருவனவற்றை	உள்ளடக்கைபாம்:

வலுவிழபபு
காயம்/வலி, 
வநாய், அல்லது 
சபாருள் 
ஒன்றுக்கு 
அடிடமயாதலின்
பின்னர ்
பணியாளர ்
ஒருவரின் 
வவடல அல்லது 
பணியிடத்டத 
மறுசீரடமத்தல், 
அவருக்குப் 
பயிை்சி அல்லது 
சபாருத்தமான 
மாை்று வவடல 
வழங்குதல்.

» ்பாதுகபாக்கப்டட	விட�ம்	
ஒனறின	கபா்ணமபாக	
ஒருவற்க்	கூடபாமல்	
நடத்்தல் பாகுபாடு ஆகும். 
உதாரணத்துக்கு: 

› இனம்
› நம்பிக்றக	(ம்தம்)
› இனத்	ய்தபாற்ைம் 
› ்பாலி�ல்	ஆர்வம்
› வ�து 
› திருமண	நிறை
›	 வலுவிழபபு

தடுத்தல் இடணப்பின் LIGHTHOUSE INITIATIVE வழங்குகிைது யவறைசெயயும்ய்பாது	
இருக்கும்	மனி்த	உரிறமகள்

— ஒரு தகவல் வழிகாட்டி —
உங்களுறட�	

உரிறமகள்	
எறவ	என்து	
உங்களுக்குத்	

ச்தரியுமபா?

�பார்	கபாபபீடு	செய�ப்டுகினைனர்?
அவனகமாக அடனத்துப் பணியாளரக்ளுவம காப்பீடு செய்யப்படுகின்றனர.் 

உங்களுலடய வகாரிகல்க மத்திய அரொங்கத்தின் கீழா அல்லது மாகான 
அரொங்கத்தின் கீழா இருகக்ிறது என்பலதக ்கண்டறிய மனித உரிலமகை் அலுேலர ்
ஒருேருடன் கலதயுங்கை். ெரியான இடத்துகக்ு அேரக்ை் உங்கலை ேழிகாட்டுோரக்ை்.

» பாகுபாடு	்ை	வடிவங்களில் காணப்படுகிைது.

» பாகுபாடு, ஒருவடர அல்லது ஒரு குழுடவ	இைக்கு டவக்கலாம்.

» இதடனக்	கபாண்து	கடினமபாக இருக்கலாம் அல்லது இது 
அடமப்பின் ஒரு பகுதியாக இருக்கலாம்.

» மனி்த	உரிறமச்	ெடடங்கள்	்ரிகபா்மபாக	அறமகினைன. இதன்
கருத்து என்னசவனில் அடவ சிரமமான நிடலடமகளில் 
தண்டடனயாக இல்லாமல் நிடலடமடய சிைப்பாக்குவதை்சகன 
இருக்கின்ைன. ெட்டங்கள் மக்களுக்கு அறிவூட்டல் மை்றும் 
விழிப்புணரட்வ உருவாக்குவதன் மூலம் பாகுபாட்டட அகை்ைவும் 
தடுக்கவும் முயை்சிக்கின்ைன.

்பாகு்பாடுகளுக்கு	உ்தபா்ணங்கள்:
» நீங்கள் கரப்்பமாக இருப்பதால் உங்களுடடய வவடலயிலிருந்து 

நீங்கள் நீக்கப்படுகிறீரக்ள் (பால்)

» வவடல செய்யும்வபாது காயம்/வலி ஏை்பட்டதால் உங்களுடடய 
வவடலயிலிருந்து நீங்கள் நீக்கப்படுகிறீரக்ள் (வலுவிழப்பு)

கர்ப்ம்
மருத்துவருடனான 
ெந்திப்புகளுக்காக 
சநகிழ்ெச்ியான 
ஓய்வு வநரம் 
மை்றும் வவடல 
அட்டவடண 
வழங்கல்.

ம்தம்	மற்றும்	
நம்பிக்றககள்
குறிப்பிட்ட மதரீதியான 
விடுமுடை நாட்களில் 
பணியாளர ்ஒருவர ்
வவடலசெய்யாமலிருப்படத
அனுமதித்தல்.

https://www.preventionlink.ca/
https://www.facebook.com/PreventionLink/
https://twitter.com/Preventionlink
https://www.preventionlink.ca/
http://www.preventionlink.ca/services/the-lighthouse-initiative/
http://www.sjto.gov.on.ca/hrto/
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/eng
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/
http://www.ohrc.on.ca/en

