
قانون امنیت و بیمه محل کارPREVENTION LINK'S LIGHTHOUSE INITIATIVE  ارائه می دهد
– راهنام –

قانون امنیت و بیمه محل کار )WSIA( چیست؟  

چه کسی مشمول WSIA می باشد؟  

در صورت رخ دادن صدمه در محل کار چه کنیم  

قانون WSIA قانونی است در اونتاریو که کارگرانی که در هنگام کار 

کردن بیامر شده اند یا صدمه دیده اند را مستحق برخی امکانات و 

خدمات می کند.

همه ی کارگران اونتاریو مشمول WSIA نیستند. 

چگونه می توانید برای پر   
کردن مطالبه WSIB کمک بگیرید

چه زمانی مطالبه   
درخواست کنیم

کارگران 
شام باید بالفاصله  و حتامً زودتر از 6 ماه  پس از 

تاریخ صدمه مطالبه خود را درخواست کنید.

کارفرمایان 
کارفرمایان باید ظرف سه روز پس از صدمه یا بیامری 

کارگر، مطالبه درخواست کنند، اگر:

 .01

کارگر نتواند کار کند.

 .02

کارگر توجه پزشکی نیاز داشته باشد.

 .03

از میزان عادی کاری حقوق کمرتی دریافت می کند.

 شام باید صدمه را به کارفرما  	

هر چه زودتر اطالع دهید.

کارفرما حق ندارد شام را به خاطر  	

گزارش دادن صدمه اخراج کند.

 به رسعت به دنبال مراقبت های  	

پزشکی بروید.

 	 WISB 6 فرم شامره
برای گزارش بیامری یا صدمه را پر کنید.

 صدمه یا بیامری در محل کار را 	

 بررسی و ثبت کنید.

فرم WSIB شامره 7	 
گزارش کارفرما از صدمه یا بیامری را پر کنید.

پیشنهادهای خود در مورد 	 
محدودیت های بازگشت به کار را 

ارائه دهید.

به WSIB راجع به صدمه در محل  	

کار اطالعات بدهید.

 	 WSIB 8فرم شامره
گزارش مسوول بهداشتی را پر کنید.

پزشک یا ارائه دهنده کارفرماکارگر
خدمات درمانی

آیا می دانید حق و حقوق شام چیست؟

چه کسی WSIA را پیاده   
سازی می کند؟

هیئت مدیره امنیت و بیمه )WSIB( قانون WSIA را 	 
پیاده سازی می کند.

هیئت مدیره WSIB مقررات و روندهای خود را برای  	
تعیین استحقاق کارگران صدمه دیده برای استفاده از 

خدمات و امکانات تعیین می کند.

کارگران صدمه دیده می توانند تقاضای استحقاق  	
برای موارد زیر داشته باشند:

امکانات از دست دادن حقوق	 

امکانات برای جایگزینی صدمات جربان ناپذیر	 

بیمه سالمت	 

کمک برای بازگشت به کار	 

هیئت مدیره WSIB توسط کارفرمایان اونتاریو  	
تامین مالی می شود. این سازمان از طریق.مالیات 

تامین منی شود.

هم کارگران و هم کارفرمایان حق دارند به  	
.WSIBاعرتاض کنند WSIB تصمیامت

آیا می دانستید می توانید   
درخواست جربان خسارت کنید اگر

در شام یک بیامری مرتبط با کار تشخیص  	

داده شده است.

در شام رشایط اسرتسی مرتبط  	

با کار تشخیص داده شده است.

در شام رشایط روانی مرتبط با  	

کار تشخیص داده شده است.

شام به صورت تدریجی در اثر  	

کار صدمه دیده اید.

دفرت مشاوره کارگ
 :)OFFICE OF THE WORKER ADVISER(

www.owa.gov.on.ca یا 1-800-435-8980

گروه قربانیان سوانح صنعتی اونتاریو 
 :)INDUSTRIAL ACCIDENT VICTIMS GROUP OF ONTARIO, IAVGO(

www.iavgo.org یا 416-924-6477

کلینیک محلی کارگران صدمه دیده
:)INJURED WORKERS’ CONSULTANTS, IWC(

www.injuredworkersonline.org یا 416-461-2411

سازمان کمک حقوق اونتاریو
:)LEGAL AID ONTARIO(

www.legalaid.on.ca یا 1-800-668-8258
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