قانون تأمني أماكن العمل

مبادرة املنارة من رابط الوقاية يعرض

– دليل املعلومات –

هل تعرف ما هي حقوقك؟

ما هو قانون مكان العمل والتأمني ()WSIA؟

 WSIAهو قانون أونتاريو الذي يحكم استحقاق املزايا والخدمات
للعامل الذين يصابون أو يصابون باملرض نتيجة لعملهم.

من هو املغطى بواسطة WSIA؟

ال يتم تغطية جميع العاملني يف أونتاريو مبوجب .WSIA

املسؤولون عن منظمة WSIA؟

»» السالمة والتأمني يف مكان العمل
مجلس ( )WSIBيدير .WSIA

»» WSIBو يخلق السياسات واإلجراءات الخاصة بهم
لتحديد استحقاق الفوائد والخدمات للعامل املصابني.

»»ميكن للعامل املصابني طلب استحقاق:
*فوائد خسارة األجور
*فوائد للتعويض عن إصابات دامئة
*تغطية للرعاية الصحية
يف املساعدة العودة إىل العمل

عامل

ما يجب القيام به عند حدوث إصابة يف العمل

» »البحث عن

االهتامم الطبي الفوري

» »يجب عليك اإلبالغ عن إصابة لصاحب
العمل بارسع ما ميكن
	»من الناحية القانونية  ،أنت ال ميكن
يطرد ألجل اإلبالغ عن إصابة

طبيب أو مركز الرعاية الصحية

صاحب العمل

	»تقديم توصيات للعودة إىل العمل

	»التحقيق والوثيقة

ونحدبد القيود

إصابة مكان العمل أو املرض

	»إكامل منوذج 7

» »توفري لل WSIB

املعلومات ذات الصلة

(تقرير صاحب العمل لإلصابة  /املرض)

إلصابة قي مكان العمل

	»دفع أجور العامل
ليوم اإلصابة

	»إكامل منوذج 8

(تقرير الصحة املهنية)

	»إكامل منوذج 6

(تقرير العامل لإلصابة /املرض)

»» WSIBتم متويل من قبل أرباب العمل يف أونتاريو.

وليس نظام التمويل الرضيبي.

»»كل من العامل وأرباب العمل لديهم
القانونية الحق يف التقدم بطلب إىل
قرارات  WSIBداخل حدود الوقت.

عامل

متى لتقديم املطالبة

يجب عليك تقديم مطالبة عىل الفور ولكن ال تتعدى  6أشهر
من تاريخ اإلصابة.

أرباب العمل

يجب عىل أصحاب العمل تقديم مطالبة يف غضون  3أيام
إمن اإلصابة  /املرض إذا كان العامل:

.01

يتطلب رعاية صحية.

.02

غائب عن العمل املنتظم.

.03

يكسب أقل من األجر العادي للعمل العادي.

.04

تتطلب تعديل العمل يف أقل من األجر العادي.

.05

يتطلب تعديل العمل بأجر منتظم ألكرث من سبعة أيام تقوميية.

هل تعلم أنه ميكنك
املطالبة بالتعويض إذا:
»»لقد تم تشخيصك مبرض متعلق بالعمل
»»لقد تم تشخيصك

برشوط متعلقة بالضغط
املرتبط بالعمل

»»لقد تم تشخيصك برشوط
نفسية متعلقة بالعمل
»»لقد وضعت إصابات تدريجيا

مع مرور الوقت املتعلقة بالعمل

أين ميكنك أن تحصل
مساعدة مع مطالبة WSIB؟
مكتب مستشار العامل

(:)OFFICE OF THE WORKER ADVISER

 www.owa.gov.on.caو

1-855-659-7744

مجموعة ضحايا الحوادث الصناعية أونتاريو

(:)INDUSTRIAL ACCIDENT VICTIMS GROUP OF ONTARIO, IAVGO

 www.iavgo.orgو

416-924-6477

استشاريو العامل املصابني

(:)INJURED WORKERS’ CONSULTANTS, IWC

 www.injuredworkersonline.orgو

416-461-2411

اإلعانة القانونية أونتاريو

(:)LEGAL AID ONTARIO

www.legalaid.on.ca

موارد

WWW.PREVENTIONLINK.CA
WWW.WSIB.ON.CA

WWW.ONTARIO.CA/LAWS/STATUTE/97W16

preventionlink.ca

