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หนังสือคู่มือนี้เป็นคู่มือส�ำหรับท่านหรือไม่?
ข้อแนะน�ำนี้ีส�ำหรับเฉพาะบุคคลที่ีอยู่ในภาคงานเกษตรกรรมของโปรแกรมแรงงานต่างชาติ
ชั่วคราว (Temporary Foreign Worker Program) ในมณฑลออนตาริโอ
นอกจากนี้ ยังมีข้อแนะน�ำต่าง ๆ ส�ำหรับภาคงานเกษตรตามฤดูกาล (Seasonal
Agricultural Worker Program - SAWP) ทั้งแรงงานที่มีทักษะช�ำนาญสูงและต�่ำ และผู้ดูแล
(บ้าน เด็ก และ ผู้สูงอายุ) ดาวน์โหลดข้อมูลเหล่านี้ีได้ที่ www.migrantworkerguide.ca
หากท่านไม่มั่นใจว่าท่านอยู่ในภาคงานใด ให้ติดต่อส�ำนักงานกฎหมายชุมชน (community
legal clinic) ส�ำนักงานชุมชน (community agency) องค์กรที่ีปรึกษาคนงาน (workers’
advocacy organization)
คู่มือนี้ีจะครอบคลุมปัญหาหลักบางประเด็นที่ีมีผลกระทบต่อแรงงานต่างชาติ คู่มือนี้จัด
พิมพ์ขึ้นในปี 2558 ซึ่งจะมีการอธิบายถึงกฎหมายต่าง ๆ แต่ไม่ใช่เป็นการให้ค�ำปรึกษา
ทางด้านกฎหมาย เราแนะน�ำให้ท่านศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับความช่วยเหลือตาม
สถานการณ์ของตัวท่านเอง
ดูค�ำแนะน�ำได้ที่เว็บหรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ www.migrantworkerguide.ca
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การรู้ถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน

ข้าพเจ้าจะท�ำอย่างไร หากข้าพเจ้ามีปัญหากับนายจ้าง
ของข้าพเจ้า
หากท่านมีปัญหากับนายจ้างของท่าน ให้ติดต่อกับ
•
•
•
•

ส�ำนักงานชุมชน (community agency1)
องค์กรที่ปรึกษาคนงาน (workers’ advocacy organization)
ส�ำนักงานกฎหมายชุมชน (community legal clinic2)
โทรศัพท์สายด่วนของ สมาคมแรงงานต่างชาติชั่วคราว (Temporary Foreign
Workers Association) ที่ีหมายเลขโทรฟรี 1-888-366-0194

หากท่านคิดว่านายจ้างของท่านอาจจะละเมิดกฎหมายการจ้างงาน หรือท่านต้องการ
ยื่นค�ำร้อง ให้โทรติดต่อที่ศูนย์ข้อมูลงานมาตรฐานการจ้างงานกระทรวงแรงงานออนตาริโอ
(Ontario Ministry of Labour Employment Standards Information Centre) ได้ที่
หมายเลขโทรฟรี 1-800-531-5551
เมื่อท่านโทรติดต่อ ให้พูดชื่อภาษาของท่านเป็นภาษาอังกฤษ (เช่น “ไทย”) จากนั้นท่าน
สามารถพูดกับล่ามในภาษาของท่าน
ทางกระทรวงมีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของลูกจ้างที่เว็บไซต์ (website) ของกระทรวงแรงงาน3
นอกจากนี้ท่านยังสามารถดูข้อมูลนี้ได้ที่ องค์กรการตั้งถิ่นฐาน (settlement.org)
การยื่นค�ำร้อง
หากนายจ้างของท่านไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้กับท่านทั้งหมดตามจ�ำนวนที่ท่านท�ำงานได้ หรือ
หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานด้วยวิธีอื่น ๆ ท่านสามารถยื่นค�ำร้องได้
สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการยื่นค�ำร้องได้ที่ เว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน (Ministry of
Labour website4) หรือที่ศูนย์บริการออนตาริโอ (ServiceOntario centre5)
Community agencies: www.findlink.at/services
Community legal clinics: www.findlink.at/lao
3
การยื่นค�ำร้องต่อ Ministry of Labour: www.findlink.at/mol
4
Filing a claim with the Ministry of Labour: www.findlink.at/molclaim
5
ServiceOntario centres: www.findlink.at/sc-loca
1
2
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เ ค ล็ ด ลั บ :
ให้เก็บบันทึกหลักฐานที่จะช่วยพิสูจน์คดีของท่าน
หากท่านยื่นค�ำร้องสิทธิทางกฎหมายต่อนายจ้าง
ของท่าน บันทึกดังกล่าวคือ
•
•
•
•

จ�ำนวนชั่วโมงที่ท่านได้ท�ำงาน
เมื่อท่านหยุดพัก
ค่าจ้างของท่าน
เมื่อใดก็ตามที่ท่านรู้สึกว่าไม่ได้รับการปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรม

ปัญหาสุขอนามัยและความปลอดภัย
หากท่านมีค�ำถามเกี่ยวกับสุขอนามัย
และความปลอดภัยของสถานที่ท�ำงาน
หรือ หากท่านต้องการที่จะรายงาน
ปัญหา ให้โทรแจ้งศูนย์สุขอนามัย
และความปลอดภัย กระทรวงแรงงาน
(Ministry of Labour Health and
Safety Contact Centre )ได้ที่หมายเลข
โทรฟรี 1-877-202-0008

ท่านสามารถขอพูดกับล่ามในสายโทรศัพท์นี้ได้
หากชีวิตของท่านตกอยู่ในภาวะอันตรายให้โทร 9-1-1

ข้าพเจ้าจะต้องท�ำอย่างไรหากข้าพเจ้าต้องการเปลี่ยน
นายจ้าง
ท่านได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนงานได้ แต่มีสิ่งที่ส�ำคัญที่ท่านต้องรับทราบหากท่านต้องการ
เปลี่ยนงาน การเปลี่ยนงานอาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ท่านอาจต้องการความช่วยเหลือ
หากท่านตัดสินใจที่จะเปลี่ยนงาน
หากท่านมีใบอนุญาตท�ำงานที่ถูกต้อง ท่านได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศแคนาดาจน
กระทั่งใบอนุญาตท�ำงานของท่านหมดอายุ
โดยปรกติ ใบอนุญาตท�ำงานจะระบุชื่อนายจ้างที่ท่านสามารถท�ำงานด้วยได้ หากใบ
อนุญาตท�ำงานของท่านระบุชื่อนายจ้างที่ท่านสามารถท�ำงานให้ได้แล้วนั้น ท่านสามารถ
เปลี่ยนงานได้ แต่ก่อนอื่นท่านต้องมีใบอนุญาตท�ำงานฉบับใหม่ที่อนุญาตให้ท่านท�ำงานให้
กับนายจ้างใหม่รายนั้นก่อน
หากท่านต้องการเปลี่ยนนายจ้าง:
• นายจ้างใหม่ของท่านต้องมีใบอนุญาตจ้างงาน (Labour Market Impact
Assessment (LMIA) เป็นบวก
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• หากท่านจะต้องหางานใหม่ ธนาคารงาน (Job Bank website6) ของรัฐบาลแคนาดา
เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีส�ำหรับการหางานที่อาจมีคุณสมบัติเหมาะสมส�ำหรับ LMIA ที่
เป็นบวก
• ท่านจะต้องยื่นใบสมัครเพื่อเปลี่ยนใบอนุญาตท�ำงานของท่านเป็นนายจ้างใหม่
นายจ้างบางรายพยายามทีจ่ ะข่มขูล่ กู จ้างทีม่ องหางานใหม่ ยกตัวอย่างเช่น นายจ้างอาจขู่
ว่าจะไล่ลกู จ้างออกหรือส่งลูกจ้างกลับประเทศของตน การกระท�ำเช่นนีเ้ ป็นการกระท�ำทีผ่ ดิ
กฎหมาย ถ้าเหตุการณ์เช่นนีเ้ กิดขึน้ กับท่าน ให้ตดิ ต่อขอความช่วยเหลือได้จากส�ำนักงาน
ชุมชน (community agency7) องค์กรทีป่ รึกษาคนงาน (workers’ advocac organization)
ส�ำนักงานกฎหมายชุมชน community legal clinic8) หรือทีส่ ายด่วนโทรฟรี
ของสมาคมแรงงานต่างชาติชวั่ คราว
(Temporary Foreign Workers
Association) hotline ที่
ข้ อ ค ว า ม ส� ำ คั ญ :
1-888-366-0194
นายจ้างใหม่ของท่านต้องเป็นผูจ้ า่ ยค่าใบอนุญาตการ

จ้างงาน (LMIA) การทีน่ ายจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน
คิดค่าบริการนีก้ บั ท่านถือเป็นการกระท�ำทีผ่ ดิ กฎหมาย

หมายเหตุ: หากท่านมีใบอนุญาต
ท�ำงานแบบเปิด ท่านสามารถท�ำงานให้
กับนายจ้างใด ๆ ก็ได้ และสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ทุกเมื่อ

นายจ้างสามารถยึดพาสปอร์ตหรือเอกสารประจ�ำตัวของ
ข้าพเจ้าไปได้หรือไม่
ไม่ได้ การที่นายจ้างของท่านยึดพาสปอร์ตหรือเอกสารประจ�ำตัวอื่น ๆ ของท่านไปถือว่า
เป็นการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย
แรงงานต่างชาติบางรายตัดสินใจที่จะฝากพาสปอร์ตของตนไว้กับนายจ้างเพื่อให้เก็บรักษา
ไว้อย่างปลอดภัย หากท่านตัดสินใจท�ำเช่นนี้ นายจ้างของท่านควรคืนเอกสารดังกล่าวของ
ท่านให้กับท่านเมื่อท่านขอคืน ถ้าท่านขอให้ใครบางคนเก็บรักษาเอกสารของท่านไว้ ควร
เป็นบุคคลที่ท่านไว้ใจเท่านั้นและท่านสามารถจะเข้าถึงเอกสารดังกล่าวได้ง่ายทุกเวลา
เว็บไซต์ของ Job Bank website: www.findlink.at/jobbank
Community agencies: www.findlink.at/services
8
Community legal clinics: www.findlink.at/lao
6
7

11

คู่มือแนะน�ำส�ำหรับแรงงานต่างชาติ

ข้าพเจ้ามีสิทธิอะไรบ้างหากนายจ้างของข้าพเจ้าไล่
ข้าพเจ้าออกจากงานหรือเลิกจ้างงานข้าพเจ้า
หากท่านตกงานก่อนทีส่ ญ
ั ญาจะสิน้ สุดลง ให้ขอค�ำปรึกษาได้จากส�ำนักงานกฏหมายชุมชน
(community legal clinic9) ส�ำนักงานชุมชน (community agency10) องค์กรทีป่ รึกษาคน
งาน (workers’ advocacy organization) หรือทีส่ ายด่วนโทรฟรีของ สมาคมแรงงานต่างชาติ
(Temporary Foreign Workers Association) hotline ที่ 1-888-366-0194
หากท่านได้รับการจ้างงานเป็นเวลา 3 เดือนติดกัน หรือนานกว่านั้น นายจ้างของท่านต้อง
ท�ำดังต่อไปนี้กับท่าน
• หนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
• จ่ายค่าจ้างแทนการออกหนังสือแจ้งให้ทราบ หรือ
• ด�ำเนินการทั้งสองวิธี
รายละเอียดเกี่ยวกับจ�ำนวนหนังสือแจ้งให้ทราบหรือการจ่ายค่าจ้างมีระบุอยู่ในพระราช
บัญญัติ มาตราฐานการจ้างงาน (Employment Standards Act)
แต่ทั้งนี้ขึ้นกับระยะเวลาที่ท่านได้ท�ำงานให้กับนายจ้างรายดังกล่าวด้วย
กฎเหล่านี้ไม่ได้ใช้กับในกรณีที่นายจ้างไล่ท่านออกจากงานเพราะว่านายจ้างเหล่านี้อ้างถึง
“Just cause (สาเหตุอันชอบธรรม)” (พวกเขากล่าวหาท่านว่าท่านท�ำผิดวินัย)
นายจ้างของท่านไม่สามารถไล่ท่านออกจากงานได้หากว่าท่าน
• ร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎระเบียบเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัย
• ปฏิเสธการท�ำงานที่ไม่ปลอดภัย
• แจ้งพวกเขาต่อ กระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour)
การกระท�ำเช่นนี้ถือว่าเป็นการแก้แค้น ภายใต้พระราชบัญญัติ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (Occupational Health and Safety Act - OHSA11) หากท่านโดนให้ออกจาก
งานด้วยเหตุผลเหล่านี้แล้ว ให้ติดต่อกับ ส�ำนักงานที่ปรึกษาคนงาน (Office of the Worker
Adviser - OWA12) หรือส�ำนักงานกฎหมายเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยคนงาน
(Toronto Workers’ Health & Safety Legal Clinic13) องค์กรดังกล่าวสามารถให้ความ
ช่วยเหลือท่านเพื่อยื่นค�ำร้องเรียนกับคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ออนตาริโอ (Ontario
Labour Relations Board) ได้
12
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เมื่อท่านหยุดท�ำงานให้กับนายจ้างของท่าน นายจ้างต้องให้บันทึกการจ้างงาน (Record of
Employment - ROE) กับท่าน เอกสารนี้เป็นเอกสารส�ำคัญเพราะว่ามีรายละเอียดข้อมูล
เกี่ยวกับจ�ำนวนชั่วโมงที่ท่านท�ำงานและเหตุผลที่ว่าท�ำไมนายจ้างให้ท่านออกจากงาน ท่าน
ต้องมีข้อมูลนี้เมื่อท่านยื่นแบบรายการแสดงภาษี และหากท่านสมัครเพื่อต้องการรับเงินช่วย
หลือจาก แผนประกันการจ้างงาน (Employment Insurance) และต้องเก็บเอกสารบันทึก
การท�ำงาน (ROE) ไว้ในที่ที่ปลอดภัย
หากนายจ้างของท่านไม่ได้ให้เอกสาร
บันทึกการจ้างงาน( ROE) กับท่าน
กรุณาโทรติดต่อทีห่ มายเลขโทรฟรีของ
ฝ่ายบริการช่วยเหลือแคนาดา (Service
Canada for help) ได้ที่ 1-800-622-6232

ท่ า น ท ร า บ ไ ห ม ว่ า :
ท่านมีสิทธิที่จะอยู่ในประเทศแคนาดาจนกว่าใบ
อนุญาตท�ำงานของท่านหมดอายุ

ท่านยังสามารถหางานจากนายจ้างอื่น ๆ ได้ กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ
‘ข้ าพเจ้ าจะต้ องท�ำอย่ างไรหากข้ าพเจ้ าต้ องการเปลี่ยนนายจ้ าง’

ตัวแทนจัดหางานและนายจ้างได้รับอนุญาตให้เก็บค่า
ธรรมเนียมการสมัครงาน หรือค่าธรรมเนียมการบริการ
จัดหางานจากข้าพเจ้าหรือไม่
ในจังหวัดออนตาริโอ ถือว่าเป็นการกระท�ำที่ผิดกฎหมายหากตัวแทนจัดหางาน หรือ
นายจ้างเรียกเก็บค่าบริการต่าง ๆ เช่น
•
•
•
•

ความช่วยเหลือในการหางาน (ค่าธรรมเนียมการสมัครงาน)
ค่าใบสมัครขออนุญาตจ้างงาน (LMIA)
การเตรียมการสัมภาษณ์
ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเอกสารประวัติส่วนตัวเพื่อสมัครงาน

Community legal clinics: www.findlink.at/lao
Community agencies: www.findlink.at/services
11
Community legal clinics: www.findlink.at/lao
12
Office of the Worker Advisor: www.findlink.at/OWA
13
Toronto Workers’ Health & Safety Legal Clinic: www.findlink.at/workersafe
9

10
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• การฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
• ความช่วยเหลือจัดหาที่อยู่อาศัย
หากท่านถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเหล่านี้ กรุณาติดต่อขอความช่วยเหลือได้จากส�ำนักงาน
กฏหมายชุมชน (community legal clinic14) ส�ำนักงานชุมชน (community agency15) องค์กรที่
ปรึกษาคนงาน (workers’ advocacy organization) หรือทีส่ ายด่วนโทรฟรีของสมาคมแรงงาน
ชัว่ คราวต่างชาติ (Temporary Foreign Workers Association) hotline ที1่ -888-366-0194
การยื่นค�ำร้องส�ำหรับค่าธรรมเนียมที่ผิดกฎหมาย
เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 แรงงานเกษตรกรรมจะสามารถยืน่ ค�ำร้องต่อกระทรวง
แรงงาน (Ministry of Labour) ภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารปกป้องการจ้างงานส�ำหรับแรงงาน
ต่างชาติ (Employment Protection for Foreign Nationals Act) ต่อไปนีค้ อื บางขัน้ ตอนที่
เกีย่ วข้องในการยืน่ ค�ำร้องนี้
1. เก็บรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ส�ำหรับการเรียกร้องสิทธิของท่าน
เช่น ส�ำเนาของสัญญา ใบเสร็จรับเงิน หรือบันทึกการจ้างงานต่าง ๆ

2. เขียนจดหมายถึงนายจ้างหรือตัวแทนจัดหางานของท่านเพื่อขอให้
คืนเงินที่ท่านจ่ายไปโดยก�ำหนดระยะวันที่ที่ต้องจ่ายคืน ทั้งนี้ท่าน
ต้องรู้สึกว่าปลอดภัยที่จะด�ำเนินการนี้ด้วย อย่างไรก็ตามหากท่าน
รู้สึกไม่สบายใจที่จะด�ำเนินการนี้ ท่านยังคงสามารถยื่นค�ำร้องต่อ
กระทรวงหลังจากวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
3. ยื่นค�ำร้องเรียนต่อกระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour)
ซึ่งท่านสามารถท�ำได้ภายในระยะเวลา 3 ปีครึ่งหลังจากที่ท่าน
ช�ำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวไปแล้ว กรุณาโทรติดต่อศูนย์ข้อมูล
มาตราฐานการจ้างงานกระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour’s
Employment Standards Information Centre) ที่เบอร์โทรฟรี
1-800-531-5551 เพื่อขอรับค�ำแนะน�ำวิธีการในการยื่นค�ำร้อง
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ข้าพเจ้าสามารถท�ำอะไรได้บ้างหากข้าพเจ้าถูกล่วง
ละเมิดหรือถูกเลือกปฏิบัติ
ภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนแคนาเดียน (Canadian Human Rights Act) และ
ประมวลกฎหมายสิทธิมนุษยชนออนตาริโอ (Ontario Human Rights Code) ห้ามการ
กระท�ำหรือใช้ค�ำที่ไม่พึงปรารถนาหรือไม่เป็นมิตร และเชื่อมโยงไปถึงเรื่องต่าง ๆ เช่น
เชื้อชาติ เพศ สัญชาติ และพื้นเพก�ำเนิด
หากท่านประสบกับการถูกเลือกปฏิบัติหรือการล่วงละเมิด กรุณาติดต่อขอความช่วยเหลือ
ได้จากส�ำนักงานชุมชน (community agency16) องค์การให้ค�ำปรึกษาแรงงาน (workers’
advocacy organization) ส�ำนักงานกฎหมายแรงงานชุมชน (community legal clinic17)
หรือที่สายด่วนโทรฟรีของสมาคมแรงงานชั่วคราวต่างชาติ (Temporary Foreign Workers
Association) hotline ที่ 1-888-366-0194
หากท่านอยู่ในอันตราย ให้โทรแจ้ง 9-1-1 เพื่อขอความช่วยเหลือ หากท่านรู้สึกว่าท่านไม่
ได้อยู่ในอันตราย แต่ท่านยังต้องการความช่วยเหลือหรือค�ำแนะน�ำ ท่านสามารถโทรแจ้ง
ต�ำรวจในท้องที่ของท่านที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ใช่สายด่วน18
ถ้าเห็นว่าปลอดภัยก็เผชิญหน้ากับบุคคลที่ล่วงละเมิดหรือเลือกปฏิบัติกับท่านและบอกให้
บุคคลดังกล่าวหยุดการกระท�ำนั้น หากยังไม่หยุด ให้จดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเรื่อง
ที่เกิดขึ้นโดยจดชื่อ วันที่ เวลา และสถานที่ บันทึกนี้จะเป็นหลักฐานช่วยท่านให้เห็นว่ามีการ
ล่วงละเมิดหรือการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้น
หากท่านต้องการที่จะยื่นค�ำร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออนตาริโอ (Human
Rights Tribunal of Ontario19) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแเคเนเดียน (Canadian
Human Rights Commission20) กรุณาติดต่อศูนย์สนับสนุนกฎหมายสิทธิมนุษยชน
(Human Rights Legal Support Centre - HRLSC21) ที่หมายเลขโทรฟรี 1-866-625-5179
เพื่อขอค�ำแนะน�ำและความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
Community legal clinics: www.findlink.at/lao
Community agencies: www.findlink.at/services
16
Community agencies: www.findlink.at/services
17
Community legal clinics: www.findlink.at/lao
18
Ontario Police College: www.findlink.at/onpolice
19
Human Rights Tribunal of Ontario: www.findlink.at/hrto
14
15
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พระราชบัญญัติอาชีวนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน (OHSA) การป้องกันการ
ล่วงละเมิดและการใช้ความรุนแรงในที่ท�ำงาน
การล่วงละเมิดและความรุนแรงในทีท่ ำ� งานไม่จำ� เป็นต้องเชือ่ มโยงกับมูลบทข้อใดข้อหนึง่ ใน
พระราชบัญญัตสิ ทิ ธิมนุษยชนเคนาเดียน (Canadian Human Rights Act) และประมวล
กฎหมายสิทธิมนุษยชนออนตาริโอ (Ontario Human Rights Code) เสมอไป อย่างไรก็ตาม
ท่านยังคงได้รบั ความคุม้ ครองจากพระราชบัญญัตอิ าชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety Act)
ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ทีท่ ำ� งานของท่านต้องมีนโยบายและแผนงานทีจ่ ะคุม้ ครองลูกจ้าง
จากการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิด หากคุณคิดว่านายจ้างของท่านไม่ได้ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายเหล่านี้ ท่านสามารถร้องเรียนได้ทศี่ นู ย์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety Contact Centre) ทีห่ มายเลขโทรฟรี 1-877-202-0008
ท่านสามารถปกปิดชื่อของท่านหากท่านต้องการ ท่านสามารถขอพูดคุยกับบุคคลที่พูด
ภาษาเดียวกับท่านได้
หากท่านรูส้ กึ ว่าท่านอยูใ่ นอันตรายจากการใข้ความรุนแรงในทีท่ ำ� งาน ท่านมีสทิ ธิทจี่ ะปฏิเสธ
การท�ำงาน ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ในหัวข้อ ‘ข้ าพเจ้ าสามารถบอกปฏิเสธการท�ำงานที่ไม่
ปลอดภัยได้ หรือไม่ ’ ทีอ่ ยูใ่ นคูม่ อื ฉบับนี้

ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในสหภาพแรงงานหรือ
เข้าร่วมในการร่วมเจรจาต่อรองหรือไม่
ในจังหวัดออนตาริโอ ท่านสามารถเข้าร่วมหรือก่อตั้งสมาคมลูกจ้าง การที่เป็นส่วนหนึ่งของ
สมาคมท�ำให้ท่านสามารถอ้างสิทธิของท่านได้ง่ายยิ่งขึ้น หากนายจ้างของท่านปฏิบัติต่อ
ท่านอย่างไม่ยุติธรรม สมาคมที่ใหญ่ที่สุดส�ำหรับแรงงงานภาคเกษตรในประเทศแคนาดา
คือสมาคมพันธมิตรแรงงานเกษตร (Agriculture Workers Alliance - AWA22) สมาคมนี้จะ
ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของปัญหาการจ้างงาน สุขภาพและความปลอดภัย การเรียกร้อง
สิทธิ การบาดเจ็บ เงินประกันการจ้างงาน ภาษีเงินได้และการแปลภาษา
ศูนย์ AWA เปิดให้บริการเป็นช่วง ๆ ในเมืองลีมิงตัน (Leamington) ซิมโค (Simcoe)
แบรดฟอร์ด (Bradford) และ ไนแองการา (Niagara23) หากอยู่ในพื้นที่อื่น ๆ ท่านสามารถ
โทรติดต่อศูนย์ AWA ได้ที่หมายเลขโทรฟรี 1-877-778-7565 หรือหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
ได้ที่ 416-579-9232
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การค้ามนุษย์คืออะไร
การค้ามนุษย์คือ เมื่อบุคคลใดก็ตามที่ถูกคัดตัว ถูกล�ำเลียง ถูกโยกย้าย หรือถูกหน่วงเหนี่ยว
ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ของการแสวงหาผลประโยชน์ การกระท�ำเช่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้ใน
ประเทศเดียวกันหรือข้ามชาติ การค้ามนุษย์สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้หญิง ผู้ชาย เด็กหญิง
หรือเด็กชาย ทั้งนี้ยังรวมถึงแรงงานที่ถูกบังคับ การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ การบังคับ
ให้แต่งงาน และการซื้อขายอวัยวะ
สัญญาณต่าง ๆ ที่บ่งบอกว่าท่านอาจะเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ คือ
• ท่านไม่ได้ท�ำงานตามที่มีการให้สัญญาไว้
• ท่านได้รับสัญญาว่าจะมีงานให้ท่าน และเมื่อท่านมาถึงประเทศแคนาดา ท่านพบว่า
ไม่มีงานตามที่สัญญา
• ชั่วโมงการท�ำงานของท่านยาวนานมาก และ/หรือ ผิดปกติ หรือ ถูกบังคับให้ต้อง
พร้อมท�ำงานตลอดเวลา
• ท่านถูกจ�ำกัดในสิ่งที่ท่านสามารถท�ำอะไรได้บ้าง หรือท่านสามารถไปที่ไหนได้บ้าง
• ท่านได้รับค่าแรงน้อยมาก หรือไม่ได้รับค่าแรงส�ำหรับงานของท่านเลย
• ท่านถูกยึดพาสปอร์ตหรือเอกสารประจ�ำตัวอื่น ๆ ของท่านไป
• นายจ้างหรือตัวแทนจัดหางานข่มขู่ท่านหรือครอบครัวของท่าน
• ท่านเป็นหนี้ตัวแทนจัดหางานหรือนายจ้างของท่านเป็นเงินจ�ำนวนมากหรือเป็นหนี้
จ�ำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และท่านไม่สามารถช�ำระหนี้คืนทั้งหมดได้
เหยื่อการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่แล้วประสบกับสภาวะเหล่านี้มากกว่าหนึ่งข้อ

ข้าพเจ้าควรท�ำอย่างไร หากข้าพเจ้าเป็นเหยื่อการค้า
มนุษย์
ท่านจะขอความช่วยเหลือได้อย่างไรหากท่านเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์:
Canadian Human Rights Commission: www.findlink.at/chrc
Human Rights Legal Support Centre: www.findlink.at/hrlsc
22
Agriculture Workers Alliance: www.findlink.at/awa
23
Agriculture Workers Alliance centres: www.findlink.at/awacentres
20
21
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• ขอความช่วยเหลือและสนับสนุนได้จากเครือข่ายไครต์โซลิส (Chrysalis Network24) ที่
หมายเลขโทรฟรี 1-866-528-7109
• ติดต่อสายด่วนของ สมาคมแรงงานชัว่ คราวต่างชาติ (Temporary Foreign Workers
Association) ได้ทหี่ มายเลขโทรฟรี 1-888-366-0194
• โทรติดต่อส�ำนักงานหยุดอาชญากร (Crime Stoppers25) ทีห่ มายเลขโทรฟรี
1-800-222-8477
นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดต่อ
ขอความช่วยเหลือได้ที่ส�ำนักงาน
กฎหมายชุมชน (community legal
clinic26) ส�ำนักงานชุมชน (community
agency27) องค์กรช่วยเหลือให้ค�ำ
ปรึกษาแรงงาน (workers’ advocacy organization)
ข้ อ ค ว า ม ส� ำ คั ญ :
หากท่านอยู่ในอันตราย ให้โทรแจ้ง 9-1-1

ใบอนุญาตผู้อยู่อาศัยชั่วคราว
เหยื่อการค้ามนุษย์สามารถยื่นใบสมัครส�ำหรับขอใบอนุญาตอยู่ชั่วคราว (temporary
resident permit - TRP) ใบอนุญาตนี้มีอายุ 180 วันและสามารถต่อใหม่ได้ ท่านสามารถ
ท�ำการนัดหมายได้ที่ส�ำนักงานสัญชาติและตรวจคนเข้าเมืองแคนาดา (Citizenship and
Immigration Canada - CIC) เพื่อสมัครขอใบอนุญาตนี้ เจ้าหน้าที่ของ CIC จะสัมภาษณ์
ท่านเพื่อพิจารณาว่าท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ โดยทั่วไปแล้ว หากท่านแนบใบแจ้ง
ความจากต�ำรวจกับใบสมัครของท่าน ใบสมัครของท่านมีแนวโน้มว่าจะผ่าน
อย่างไรก็ตามจะไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครใด ๆ หากท่านเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ท่านไม่
ต้องให้การยืนยันความผิดของผู้ค้ามนุษย์ของท่านเพื่อที่จะได้รับความช่วยเหลือ หรือเพื่อ
สมัครใบอนุญาตผู้อยู่อาศัยชั่วคราว
การสมัครใบอนุญาตผู้อยู่อาศัยชั่วคราวอาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ดังนั้นการขอรับ
ความช่วยเหลือในการด�ำเนินการส่งใบสมัครของท่านนั้นเป็นความคิดที่ดี
Chrysalis Network: www.findlink.at/Chrysalis
Crime Stoppers: www.findlink.at/stoppers
26
Community legal clinics: www.findlink.at/lao
27
Community agencies: www.findlink.at/services
28
Temporary resident permit: www.findlink.at/trp
29
Citizenship and Immigration Canada offices: www.findlink.at/cicoffices
24
25
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ข้าพเจ้าต้องช�ำระค่าใช้จ่ายเพื่อเดินทางไปประเทศ
แคนาดาหรือไม่
ไม่ต้องจ่าย นายจ้างของท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปและกลับ
ระหว่างประเทศของท่านกับประเทศแคนาดา
หากท่านอยู่ในประเทศแคนาดาแล้ว นายจ้างของท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางของท่านไปยังที่ที่มีการจ้างงานแห่งใหม่ และส�ำหรับการเดินทางของท่านกลับ
ประเทศบ้านเกิดของท่าน

ข้าพเจ้าสามารถท�ำงานให้กับนายจ้างที่ไม่มีชื่อบนใบ
อนุญาตท�ำงานของข้าพเจ้าได้หรือไม่
ท่านสามารถท�ำงานให้กับนายจ้างที่มีรายชื่อระบุอยู่บนใบอนุญาตท�ำงานของท่านเท่านั้น
หากท่านต้องการเปลี่ยนนายจ้าง ให้ดูหัวข้อ ‘ข้ าพเจ้ าต้ องท�ำอย่ างไรหากข้ าพเจ้ า
ต้ องการเปลี่ยนนายจ้ าง’

ข้าพเจ้าจะต่อใบอนุญาตท�ำงานของข้าพเจ้าได้อย่างไร
ท่านสามารถต่อใบอนุญาตท�ำงานของท่านได้ที่เว็บไซต์ (Citizenship and Immigration
Canada30) หากนายจ้างของท่านมี LMIA เป็นบวก ค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาต
ท�ำงานของท่านคือ $155 โดยให้สมัครก่อนที่ใบอนุญาตท�ำงานของท่านจะหมดอายุลง
หากท่านไม่ได้รับการต่อเวลาใบอนุญาตท�ำงานของท่าน แต่ท่านได้สมัครก่อนที่ใบอนุญาต
ท�ำงานของท่านหมดอายุ ท่านยังคงสามารถท�ำงานภายใต้เงื่อนไขเดิมตามใบอนุญาต
ท�ำงานของท่านฉบับที่แล้ว ซึ่งเรียกว่า “สถานภาพโดยนัย”
หากใบอนุญาตท�ำงานของท่านหมดอายุลง ท่านสามารถส่งใบสมัครเพื่อให้สถานภาพใบ
อนุญาตการท�ำงานของท่านกลับสู่สภาพเดิมภายใน 90 วันหลังจากวันหมดอายุ ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดในการด�ำเนินการคือ $355 โดยที่ $200 เป็น “ค่าธรรมเนียมเพื่อการคืนสภาพใบ
อนุญาต” เพื่อให้ใบอนุญาตของท่านกลับสู่สถานภาพเดิม และอีก $155 ค่าใบอนุญาตใหม่
ท่านจ�ำเป็นจะต้องแนบใบอนุญาตขอจ้างงาน (LMIA) ของนายจ้างของท่านพร้อมกับ
20
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ใบสมัครของท่าน หากใบอนุญาต
ท�ำงานของท่านหมดอายุลงและท่าน
สมัครขอใบอนุญาตท�ำงานฉบับใหม่
หลังจากวันหมดอายุแล้วนั้น ท่านไม่
สามารถท�ำงานได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายจนกระทั่งจะได้รับใอนุญาต
ที่ถูกต้องคืนสภาพเดิมของท่านก่อน
การส่งใบสมัครเพื่อต่อใบอนุญาต
ท�ำงานของท่านทางออนไลน์จะรวดเร็ว
กว่าการส่งทางไปรษณีย์มาก

ข้ อ ค ว า ม ส� ำ คั ญ :
ท่านสามารถต่อใบอนุญาตท�ำงานของท่านได้ดว้ ย
ตัวท่านเอง หรือขอรับความช่วยเหลือจากส�ำนักงาน
ชุมชน (community agency31) องค์กรให้คำ� ปรึกษา
แรงงาน(workers’ advocacyorganization) หรือ
ส�ำนักงานกฎหมายชุมชน (community legal
clinic32) ตัวแทนจัดหางานบางรายอาจแจ้งให้ทา่
นทราบว่าการต่อใบอนุญาตท�ำงานนัน้ มีคา่ ใช้จา่ ย
มากกว่าความเป็นจริงและท่านไม่สามารถท�ำได้
ด้วยตัวท่านเอง ในปัจจุบนั นีค้ า่ ธรรมเนียมการต่อใบ
อนุญาตคือ $155 บวกกับ $200 ค่าธรรมเนียมเพือ่
การคืนสภาพใบอนุญาตหากท่านสมัครหลังจากทีใ่ บ
สมัครงานของท่านหมดอายุลง และการเปลีย่ นแปลง
ใดๆ ก็ตามจะโพสต์อยูท่ เี่ ว็บไซต์ (Citizenship and
Immigration Canada33)

ข้าพเจ้าสามารถเรียนพร้อมกับท�ำงานในประเทศ
แคนาดาได้หรือไม่
ท่านสามารถลงเรียนได้เฉพาะคอร์สที่ไม่เก็บหน่วยกิตเท่านั้นและเป็นคอร์สที่ไม่เกิน
6 เดือน ท่านไม่สามารถลงเรียนคอร์สที่เป็นวิชาการ วิชาชีพ หรืออาชีวะศึกษาที่ได้ใบ
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรโดยปราศจากใบอนุญาตการศึกษา อย่างไรก็ตาม ท่าน
สามารถลงเรียน คอร์สออนไลน์โดยที่ไม่มีใบอนุญาตการศึกษาได้
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวการสมัครใบอนุญาตการศึกษาได้ที่ เว็บไซต์
(Citizenship and Immigration Canada34)
ใบสมัครการต่ออายุของ Citizenship and Immigration Canada (CIC): www.findlink.at/cicrenew
Community agencies: www.findlink.at/services
32
Community legal clinics: www.findlink.at/lao
33
ใบสมัครการต่ออายุของ Citizenship and Immigration Canada (CIC): www.findlink.at/cicrenew
34
ใบสมัครส�ำหรับใบอนุญาตท�ำงานและการศึกษาของ Citizenship and Immigration Canada:
www.findlink.at/applywp
30
31
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ข้าพเจ้าสามารถสมัครเป็นผู้อาศัยถาวรได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับว่าท่านก�ำลังท�ำงานประเภทไหนอยู่ ประสบการณ์ของท่านในโปรแกรม
แรงงานต่างชาติชั่วคราว (Temporary Foreign Worker Program) อาจจะช่วยหรือไม่
ช่วยให้ท่านได้เป็นผู้อาศัยถาวรในประเทศแคนาดาได้ โดยทั่วไปแล้วภายใต้กลุ่มงาน
เกษตรกรรม ลูกจ้างที่มีอาชีพด้านการบริหารจัดการ วิชาชีพ หรือที่มีความช�ำนาญอาจ
มีคุณสมบัติเหมาะสมส�ำหรับโปรแกรมการย้ายถิ่นฐานส�ำหรับจังหวัดหรือมณฑล ท่าน
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการย้ายถิ่นฐานของประเทศแคนาดาได้ที่
เว็บไซต์ (Citizenship and Immigration Canada - CIC35) หรือที่องค์กรการตั้งถิ่นฐาน
(settlement.org)

35
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ข้าพเจ้าจ�ำเป็นต้องเซ็นสัญญาใช่หรือไม่
ใช่ ท่านต้องเซ็นสัญญาเพื่อรับใบอนุญาตท�ำงานของท่าน

ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะเก็บส�ำเนาสัญญาของข้าพเจ้าหรือไม่
นายจ้างบางรายไม่ให้ส�ำเนาสัญญาการจ้างงานกับลูกจ้าง หากท่านได้ขอส�ำเนาแต่นายจ้าง
ท่านปฏิเสธที่จะให้ ท่านสามารถขอความช่วยเหลือได้จากส�ำนักงานกฎหมายชุมชน
(community legal clinic36) ส�ำนักงานชุมชน (community agency37) องค์กรช่วยเหลือ
ให้ค�ำปรึกษาแรงงาน (workers’ advocacy organization) หรือที่สมาคมแรงงานต่างชาติ
ชั่วคราว (Temporary Foreign Workers Association) ที่สายด่วนได้ที่หมายเลขโทรฟรี
1-888-366-0194

ข้าพเจ้าควรจะได้รับเงินค่าจ้างเป็นจ�ำนวนเท่าไร
ท่านควรได้รับค่าจ้างงานตามอัตราค่าแรงส�ำหรับงานในอาชีพของท่าน นายจ้างไม่สามารถ
จ่ายค่าแรงให้กับแรงงานต่างชาติน้อยกว่าคนงานคนอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์คล้ายคลึงกับ
ท่านและท�ำหน้าที่การงานคล้ายคลึงกับหน้าที่ของท่าน
อัตราค่าจ้างงานที่เป็นอยู่หรือค่าจ้าง “โดยทั่วไป” นั้นจะแตกต่างกันไปตามจังหวัด
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าจ้างโดยทั่วไปส�ำหรับอาชีพของท่านได้ที่
(Jobbank.gc.ca38) และกรอกรายละเอียดงานหลัก ๆ ที่ท่านท�ำ เช่น ท่านสามารถกรอก
“คนงานเก็บแอปเปิ้ล” หรือ“ลูกจ้างงานไร่ทั่วไป” และค้นหาสถานที่ตั้ง รายงานจะแสดง
ให้ท่านทราบถึงค่าจ้าง “เฉลี่ย” ส�ำหรับประเภทงานที่ท่านก�ำลังท�ำอยู่
หลายคนที่ท�ำงานเกษตรกรรมจะได้รับการจ่ายค่าจ้างขั้นต�่ำ คือ $11.25 ต่อชั่วโมงเป็นอย่าง
น้อย การขึ้นค่าจ้างขั้นต�่ำใด ๆ จะมีขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคมของแต่ละปี อย่างไรก็ตาม หากท่าน
ท�ำงานต่าง ๆ เช่น การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์จะถือว่าเป็น “ลูกจ้างงานไร่” และจะไม่ได้
รับความคุ้มครองจากกฎหมายค่าจ้างขั้นต�่ำของจังหวัดออนตาริโอ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
กฎของค่าจ้างโดยทั่วไป แรงงานต่างชาติที่ท�ำงานในต�ำแหน่งเหล่านี้โดยทั่วไปแล้วจะได้ค่า
จ้างอย่างน้อย $11.25 ต่อชั่วโมง
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งานที่จ่ายค่าจ้างเป็นงานเหมาชิ้น
หากท่านได้รบั ค่าจ้างเป็นงานเหมาชิน้ อัตราค่าจ้างเป็นงานเหมาชิน้ ต้องอยูใ่ นระดับทีท่ า่ นต้อง
ท�ำงานเพียงพอทีจ่ ะได้รบั ค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ เป็นอย่างน้อย ท่านอาจต้องจดบันทึกว่าท่านท�ำงานเหมา
ชิน้ มากน้อยเพียงใดเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ท่านได้รบั ค่าจ้างเป็นจ�ำนวนทีถ่ กู ต้องเหมาะสม

ข้าพเจ้าจะได้รับเงินค่าจ้างโดยวิธีใด
นายจ้างสามารถจ่ายท่านเป็นเงินสด เป็นเช็ค หรือฝากเข้าในบัญชีธนาคารของท่านโดยตรง
หากท่านต้องการฝากเข้าบัญชีธนาคารโดยตรง บัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อของท่าน จะไม่มี
ผู้ใดสามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารของท่านได้ถ้าท่านไม่อนุญาต

ข้าพเจ้าจะได้รับเงินค่าจ้างบ่อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับนายจ้างที่จะตัดสินใจว่าจะจ่ายค่าจ้างให้ท่านบ่อยเพียงใด แต่ต้องมีการจ่ายค่า
จ้างตามก�ำหนดปกติ ในจังหวัดออนตาริโอ โดยปกติแล้วจะมีการจ่ายค่าจ้างทุก 2 สัปดาห์
หรือทุกเดือน
นายจ้างของท่านควรให้เอกสารหรือใบแจ้งยอดเงินอิเลคทรอนิกส์ (ใบจ่ายเงินค่าจ้าง) ซึ่ง
เอกสารดังกล่าวนี้จะอธิบายถึงค่าจ้างของท่านทุกครั้งที่ท่านได้รับค่าจ้าง โดยที่จะมีวันที่
ทั้งหมดที่ท่านได้รับการจ่ายค่าจ้าง ชั่วโมงการท�ำงานของท่าน อัตราค่าจ้างงานของท่าน
และรายการต่าง ๆ ที่ถูกหักออกจากค่าจ้างของท่าน
หลังจากที่งานของท่านสิ้นสุดลง ท่านต้องได้รับค่าจ้างงวดสุดท้ายส�ำหรับ รายการใด ๆ ที่
นายจ้างติดค้างท่าน ซึ่งการจ่ายค่าจ้างนี้ต้องจ่ายในวันที่จ่ายค่าจ้างตามก�ำหนดครั้งถัดไป
หรือหลังจาก 7 วัน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกระทรวงแรงงาน
(Ministry of Labour39)

Community legal clinics: www.findlink.at/lao
Community agencies: www.findlink.at/services
38
ค้นหาราคาค่าจ้างได้จาก Job Bank: www.findlink.at/JBwages
39
Ministry of Labour – หน้าการจ่ายค่าจ้าง: www.findlink.at/wagepay
36
37
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ข้ อ ค ว า ม ส� ำ คั ญ :
หากท่านรู้สึกว่านายจ้างของท่านไม่จ่ายค่าจ้างตาม
ที่ท่านควรจะได้รับ ท่านควรโทรติดต่อ กระทรวง
แรงงาน (Ministry of Labour40) ที่หมายเลขโทรฟรี
1-800-531-5551 หรือที่ส�ำนักงานกฎหมายชุมชน
(community legal clinic41)

ค่าใช้จ่ายใดที่ถูกหักออก
จากค่าจ้างของข้าพเจ้า
ในใบแจ้งเงินค่าจ้างอิเลคทรอนิกส์หรือ
เอกสารของท่านต้องแสดงรายการเงิน
ทั้งหมดที่นายจ้างของท่านหักออกจาก
ค่าจ้างของท่าน

รายการหักเงินที่พบบ่อยรวมถึง
• ภาษีเงินได้ – เป็นภาษีทที่ างจังหวัดหรือรัฐบาลกลางจัดเก็บซึง่ ขึน้ อยูก่ บั รายได้ของท่าน
• เบี้ยบ�ำนาญแคนาดา (CPP) – เงินสวัสดิการที่ลูกจ้างจ่ายสมทบเป็นรายเดือนและ
เก็บเรียกคืนเมื่อตนเป็นผู้สูงอายุ
• เงินประกันการจ้างงาน (EI) – เป็นเงินสมทบที่ช่วยเหลือด้านการเงินชั่วคราวซึ่งท่าน
อาจได้รับเมื่อท่านตกงาน
ท่านต้องจ่ายเงินสบทบกับประกันการจ้างงาน และ เบี้ยบ�ำนาญแคนาดา ถึงแม้ว่าท่านจะ
ไม่ได้ใช้โปรแกรมเหล่านี้ก็ตาม
ค่าที่พักอาศัย
โดยทัว่ ไปแล้ว นายจ้างของท่านจะหัก $30 ต่ออาทิตย์จากค่าจ้างของท่านเพือ่ เป็นค่าทีพ่ กั อาศัย
หากต�ำแหน่งงานของท่านได้รบั การพิจารณาว่าเป็นงานทีต่ อ้ งใช้ทกั ษะความช�ำนาญอย่างสูง
และท่านได้รบั ทีพ่ กั อาศัยนอกเขตฟาร์ม จะมีการหักเงินค่าทีพ่ กั อาศัยเป็นรายเดือนจากรายได้
ของท่านสูงสุดถึง 30%

มีค่าใช้จ่ายใดบ้างที่นายจ้างของข้าพเจ้าไม่ได้รับ
อนุญาตให้หักเงินออกจากค่าจ้างของข้าพเจ้า
นายจ้างของท่านไม่สามารถหักค่าบริหารจัดการหรือค่าธรรมเนียมการสมัครงานจากค่าจ้าง
ของท่าน นายจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานของท่าน
และช่วยท่านตั้งถิ่นฐานในประเทศแคนาดา
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นายจ้างไม่สามารถหักค่าจ้างส�ำหรับค่าเครื่องแบบ ยกเว้นว่าท่านอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรให้นายจ้างของท่านท�ำเช่นนั้นได้ แม้ว่าจะไม่ได้รับอนุญาต แต่นายจ้างบางราย
ท�ำรายการหักเงินที่ผิดกฎหมาย หากนายจ้างของท่านกระท�ำการดังกล่าว ให้ขอความ
ช่วยเหลือได้จากส�ำนักงานกฎหมายชุมชน (community legal clinic42) ส�ำนักงานชุมชน
(community agency43) หรือองค์กรช่วยเหลือให้ค�ำปรึกษาแรงงาน (workers’ advocacy
organization) เพื่อยื่นค�ำร้องต่อกระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour)

ข้าพเจ้าต้องท�ำงานวันละกี่ชั่วโมง
ในสัญญาการจ้างงานของท่านจะมีชั่วโมงการท�ำงานของท่านระบุไว้อยู่ ลูกจ้างงาน
เกษตรกรรมหลายรายท�ำงาน 8 ถึง 12 ชั่วโมงต่อวัน นายจ้างของท่านควรจ่ายเงินค่าล่วง
เวลาหากมีข้อตกลงนี้ระบุอยู่ในสัญญาของท่าน หากในสัญญาของท่านไม่ได้ระบุถึงการ
จ่ายเงินค่าล่วงเวลา ท่านจะได้รับอัตราค่าจ้างตามปกติของท่านตามจ�ำนวนชั่วโมงการ
ท�ำงานของท่าน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับอนุญาต แต่ยังมีการใช้แรงงานต่างด้าวบางรายให้
ท�ำงานล่วงเวลาโดยที่ไม่จ่ายเงิน เนื่องจากปัญหาดังกล่าว ทางที่ดีท่านควรจดบันทึกชั่วโมง
ที่ท่านท�ำงานในแต่ละวัน บันทึกนี้จะช่วยท่านในกรณีที่ท่านมีปัญหาขัดแย้งกับนายจ้าง

ข้าพเจ้าควรจะมีวันหยุดกี่วัน
ท่านมีสิทธิที่จะได้รับเวลาพักและวันหยุดตามที่เขียนระบุไว้ในสัญญาของท่าน

ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะมีวันหยุดพักร้อน วันหยุดพักร้อนหรือ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่มีการจ่ายค่าจ้างให้หรือไม่
วันหยุดพักร้อนและวันหยุดพักร้อนที่มีการจ่ายค่าจ้างนั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นกับประเภท
งานที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ของท่าน
Ministry of Labour – ข้อมูลการติดต่อ: www.findlink.at/molcontact
Community legal clinics: www.findlink.at/lao
42
Community legal clinics: www.findlink.at/lao
43
Community agencies: www.findlink.at/services
40
41
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ลูกจ้างงานฟาร์ม
หากท่านใช้เวลาส่วนใหญ่ของท่านในการปลูกพืช ตัดแต่งพืช หรือดูแลปศุสัตว์จะถือว่าท่าน
เป็นลูกจ้างงานฟาร์ม ท่านจะไม่มีสิทธิ์ได้รับวันหยุดพักผ่อน ค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อน หรือ
ค่าจ้างในวันหยุดนักขัตฤกษ์
ผู้เก็บเกี่ยวผลผลิต
หากท่านเก็บเกี่ยวผลผลิตเช่น ผลไม้ ผัก หรือยาสูบ จะถือว่าท่านเป็นผู้เก็บเกี่ยวผลผลิต
หากท่านท�ำงานให้กับนายจ้างของท่านอย่างน้อย 13 สัปดาห์ ท่านควรจะได้รับเงินค่าจ้าง
ในวันหยุดพักผ่อนเป็นจ�ำนวนอย่างน้อย 4% ของค่าจ้างของท่าน
นอกจากนี้ ผู้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ท�ำงานเป็นเวลา 13 สัปดาห์ยังมีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างเพิ่ม
พิเศษ หรือ วันหยุดหนึ่งวันในวันหยุดนักขัตฤกษ์44 อีกด้วย หากคุณต้องท�ำงานในวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ท่านควรจะได้รับค่าจ้างเพิ่มพิเศษ หรือได้รับวันหยุดเพิ่มอีกหนึ่งวันแทน
ในจังหวัดออนตาริโอมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจ�ำปีอยู่ 9 วัน คือ วันปีใหม่ วันครอบครัว วัน
ศุกร์ประเสริฐ วันวิคตอเรีย วันแคนาดา วันแรงงาน วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส และ
วันหลังวันคริสต์มาส

ข้าพเจ้าจะยื่นแบบแสดงรายการภาษีของข้าพเจ้าได้
อย่างไร
หากท่านต้องเสียภาษีเพิ่มหรือท่านต้องการได้เงินภาษีคืน ท่านต้องยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีของท่าน หากท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสมัครเป็นผู้อาศัยถาวร การยื่นแบบแสดง
รายการภาษีของท่านเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีอาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน ท่านสามารถขอรับความ
ช่วยเหลือในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของท่านได้จากส�ำนักงานชุมชน (community
agency45) นอกจากนี้ หากท่านมีค�ำถามใด ๆ ท่านยังสามารถโทรติดต่อส�ำนักงานภาษี
แคนาดา (Canada Revenue Agency - CRA46) ได้ที่หมายเลขโทรฟรี 1-800-959-8981
บุคคลทีม่ รี ายได้นอ้ ยทีม่ แี บบแสดงรายการภาษีทคี่ อ่ นข้างง่าย สามารถไปทีค่ ลีนกิ บริการจัดท�ำ
ภาษีให้ฟรี (free tax clinic47) ซึง่ ส�ำนักงานเหล่านีห้ ลายแห่งจะเปิดท�ำการเฉพาะเดือน
กุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายน แต่บางแห่งก็จะเปิดท�ำการตลอดทัง้ ปี หากท่านมีเงินพอทีจ่ ะ
จ่ายค่าบริการ ทางเลือกอีกทางคือขอความช่วยเหลือจากบริษทั จัดท�ำภาษีภาคเอกชน
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ในการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีได้นนั้ ท่านจ�ำเป็นต้องมี
• ใบ T4: คือใบรายการแสดงจ�ำนวน
เงินได้ทั้งหมดของท่านที่ท่านได้รับใน
หนึ่งปีจากนายจ้างหนึ่งราย นายจ้าง
หรือนายจ้างทั้งหลายของท่านควร
ส่งใบ T4 ให้กับท่านภายในสิ้นเดือน
กุมภาพันธ์

ท่ า น ท ร า บ ห รื อ ไ ม่ ว่ า :
การเป็นผู้อยู่อาศัยเพื่อวัตถุประสงค์ของภาษีนั้น
ไม่เหมือนกับการเป็นผู้อยู่อาศัยเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ย้านถิ่นฐาน ผู้อยู่อาศัยเพื่อวัตถุประสงค์ของภาษีนั้น
หมายถึงท่านได้ท�ำงานและอยู่ที่ประเทศแคนาดา
ถึงแม้ว่าท่านไม่มีสถานะภาพเป็นผู้อาศัยถาวร

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีครั้งแรก
หากการยืน่ แสดงแบบรายการภาษีครัง้ นีเ้ ป็นการยืน่ ครัง้ แรกของท่านในประเทศแคนาดา ท่าน
ต้องส่งแบบฟอร์มภาษีทางไปรษณีย์ ข้อยกเว้น: หาก Canada Revenue Agency มีวนั เดือนปี
เกิดของท่านเก็บไว้อยูแ่ ล้ว ท่านอาจยืน่ แบบแสดงรายการภาษีได้ทางออนไลน์
การยื่นเอกสารแสดงแบบรายการภาษีควรท�ำดังนี้:

ขอรับแบบฟอร์มภาษี
ได้จากที่ท�ำไปรษณีย์ใน
ท้องที่ของท่าน หรือ ที่
ส�ำนักงานบริการภาษี
(tax services office48)

หรืือดาวน์โหลดแบบ
ฟอร์มภาษีและอื่น ๆ
จาก (CRA website49)

ส่งแบบฟอร์มต่าง ๆ ไปยัง
ส�ำนักงานภาษีแคนาดา
(Canada Revenue Agency)
หรือน�ำเอกสารดังกล่าวไปที่
ส�ำนักงานบริการจัดท�ำภาษี
(tax services office50)

หน้าวันหยุดนักขัตฤกษ์ของ Ministry of Labour: www.findlink.at/holidaypay
Community agencies: www.findlink.at/services
46
Canada Revenue Agency: www.findlink.at/cra
47
Volunteer tax preparation clinics: www.findlink.at/taxclinic
48
Canada Revenue Agency – ส�ำนักงานภาษี: www.findlink.at/cra-office
49
Canada Revenue Agency – แบบฟอร์มT4: www.findlink.at/cra-t4
50
Canada Revenue Agency – ส�ำนักงานภาษี: www.findlink.at/cra-office
44
45
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การยื่นแบบแสดงรายการภาษีของท่านในปีต่อ ๆ มา
ท่านสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ทางไปรษณีย์หรือทาง
ออนไลน์ ภาษีของท่านจะถูกด�ำเนินการได้รวดเร็วมากกว่าหากท่านยื่น
แบบแสดงรายการภาษีทางออนไลน์ การยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ออนไลน์ ให้ใช้ (NETFILE51) ซึ่งเป็นโปรแกรมการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีจากกองภาษีแคนาดา (Canada Revenue Agency) ท่านหรือ
บุคคลที่ช่วยท่านท�ำภาษีต้องใช้ซอฟท์แวร์ที่ได้รับการรับรองจาก NETFILE ซึ่งหมายความ
ว่ากองภาษีแคนาดา (CRA) ได้ท�ำการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ซอฟท์แวร์ดังกล่าวแล้ว

เงินประกันการจ้างงาน (Employment Insurance - EI)
คืออะไร และข้าพเจ้าจะสมัครได้อย่างไร
Employment Insurance (EI) คือ เงินประกันการจ้างงานเป็นเงินช่วยเหลือชั่วคราวส�ำหรับ
บุคคลที่
•
•
•
•

ว่างงาน
ไม่สามารถท�ำงานได้เพราะเจ็บป่วย การคลอดบุตร หรือการเลี้ยงดูบุตร
ไม่สามารถท�ำงานได้เพราะว่าจ�ำเป็นต้องดูแลบุคคลที่ก�ำลังจะเสียชีวิต
อยู่ในช่วงระหว่างการลาหยุดที่มีการคุ้มครองงาน (job-protected leaves
of absence)52 ที่ไม่มีการจ่ายค่าจ้าง

ทั้งท่านและนายจ้างของท่านต้องจ่าย เงินประกันการจ้างงาน (Employment Insurance)
ในขณะที่ท่านท�ำงานอยู่ แรงงานต่างชาติต้องมีเกณฑ์คุณสมบัติตามก�ำหนดของแรงงาน
ของประเทศแคนาดา
Employment Insurance หากคุณตกงาน (เงินช่วยเหลือปกติ)
ท่านอาจมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะได้รบั เงินช่วยเหลือประกันจ้างงาน (Employment
Insurance) หากท่านท�ำงานนานเพียงพอก่อนทีท่ า่ นจะตกงาน จ�ำนวนชัว่ โมงทีท่ า่ นต้อง
ท�ำงานจะขึน้ อยูก่ บั ว่าท่านอยูท่ ใี่ ดในมณฑลออนตาริโอ ท่านสามารถดูจำ� นวนชัว่ โมงทีท่ า่ น
ต้องท�ำงานได้โดยใช้รหัสไปรษณียข์ องท่าน53
ท่านไม่สามารถรับเงินช่วยเหลือ EI จากนอกประเทศแคนาดา
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คุณต้องสมัครเพื่อขอรับ EI โดยสองวิธีนี้ คือ
• ไปทีศ่ นู ย์บริการแคนาดา (Service Canada) ภายใน 4 สัปดาห์จากวันสุดท้ายทีท่ า่ นท�ำงาน
• สมัครทางออนไลน์54
ท่านต้องให้หลักฐานต่อไปนี้
•
•
•
•
•
•

เอกสารแสดงถึงที่อยู่ของท่าน
นามสกุลก่อนสมรสของมารดาของท่าน
หมายเลขประกันสังคม (Social Insurance Number - SIN) ของท่าน
รายละเอียดเกี่ยวกับงานของท่าน
ข้อมูลการธนาคารของท่าน
ใบอนุญาตท�ำงานของท่าน

ท่านสามารถสมัครได้ถึงแม้ว่าท่านยังไม่
ได้รับบันทึกการจ้างงานของท่าน
เงินช่วยเหลือพิเศษ

เ ค ล็ ด ลั บ :
แรงงานต่างชาติบางรายถูกปฏิเสธจากการได้รบั เงิน
ช่วยเหลือ ประกันการจ้างงาน(EI) ในตอนแรก แต่
ในภายหลังได้รบั เงินช่วยเหลือ EI หลังจากทีท่ ำ� การ
อุทธรณ์ หากท่านถูกปฏิเสธและต้องการทีจ่ ะอุทธรณ์
กรุณาร้องขอเพือ่ ทบทวนการพิจารณาใหม่55

เงินช่วยเหลือพิเศษมีไว้เพือ่ ให้ความช่วย
เหลือทางการเงินชัว่ คราวให้กบั ผูท้ อี่ ยูใ่ น
สถานการณ์เฉพาะทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถ
ท�ำงานได้ เงินช่วยเหลือแต่ละประเภทจะ
มีเกณฑ์คณ
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะสมและขัน้ ตอนการสมัครแตกต่างกันไป ท่านสามารถได้รบั เงินช่วย
เหลือการลาคลอดบุตร การเลีย้ งดูบตุ ร และการดูแลผูป้ ว่ ยหนักด้วยใจเมตตาในประเทศของท่าน
อย่างไรก็ตาม ท่านต้องอยูใ๋ นประเทศแคนาดาเพือ่ ทีจ่ ะได้รบั เงินช่วยเหลือเกีย่ วกับการเจ็บป่วย
เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการลาคลอดบุตร: มารดาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับเงินช่วย
เหลือจ�ำนวนสูงสุดเป็นเวลา 15 สัปดาห์ ช่วงเวลาที่หยุดนี้จะต้องอยู่ในระหว่าง 8 สัปดาห์
ก่อนที่คาดว่าจะถึงก�ำหนดคลอด และ 17 สัปดาห์หลังจากการคลอดบุตรแล้ว
Canada Revenue Agency – Netfile: www.findlink.at/netfile
Ministry of Labour – การลาหยุดโดยที่ไม่ได้รับการจ่ายค่าจ้าง: www.findlink.at/leaves
53
ภูมิภาคเศรษฐกิจของ EI: www.findlink.at/eihours
54
ใบสมัคร Employment Insurance: www.findlink.at/ei-app
55
ขั้นตอนการทบทวนการพิจารณาใหม่ของ EI: www.findlink.at/eisite
51
52
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เงินช่วยเหลือเพือ่ การเลีย้ งดูบตุ ร: บิดามารดาคนใดคนหนึง่ สามารถรับเงินช่วยเหลือจ�ำนวนสูงสุด
เป็นเวลา 35 สัปดาห์ภายใน 52 สัปดาห์หลังจากการคลอดบุตร หรือรับเลีย้ งบุตรบุญธรรม
เงินช่วยเหลือเพือ่ การดูแลผูป้ ว่ ยหนัก: บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมโดยทีม่ สี มาชิกใน
ครอบครัวป่วยและมีแนวโน้มทีจ่ ะเสียชีวติ ภายใน 26 สัปดาห์สามารถรับเงินช่วยเหลือจ�ำนวน
สูงสุดเป็นเวลา 6 สัปดาห์ เพือ่ พวกเขาจะได้ดแู ลผูป้ ว่ ยดังกล่าว
เงินช่วยเหลือเนือ่ งจากการเจ็บป่วย: บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมคือผูท้ ไี่ ม่สามารถท�ำงานได้
เนือ่ งจากเจ็บป่วยซึง่ มีส่ ทิ ธิทไี่ ด้รบั เงินช่วยเหลือจ�ำนวนสูงสุดเป็นเวลา 15 สัปดาห์
ท่านสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับเงินประกันการจ้างงาน (EI) ได้ที่
หมายเลขโทรฟรี 1-800-206-7218 หรือไปทีเ่ ว็บไซต์บริการแคนาดา (Service Canada56)

ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเพียงพอส�ำหรับสังคมสงเคราะห์
ออนตาริโอ (Ontario Work) หรือไม่
ไม่มี หากท่านได้รบั ใบอนุญาตท�ำงานชัว่ คราวท่านไม่มคี ณ
ุ สมบัตเิ พียงพอส�ำหรับสังคม
สงเคราะห์ออนตาริโอ หากท่านตกงาน ท่านอาจมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมส�ำหรับเงินประกันการ
จ้างงาน (Employment Insurance - EI)

56
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ข้าพเจ้ามีประกันสุขภาพแบบใด
ท่านควรได้รับการประกันสุขภาพในขณะที่ท่านท�ำงานอยู่ในประเทศแคนาดา นายจ้างของ
ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาการประกันสุขภาพของเอกชนให้กับท่านในช่วง 3 เดือน
แรกในประเทศแคนาดา หลังจากผ่านพ้นไป 3 เดือนแล้วท่านจะมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง
จากแผนประกันสุขภาพออนตาริโอ (Ontario Health Insurance Plan - OHIP)
ใน 3 เดือนแรก: การประกันสุขภาพของภาคเอกชน
ในช่วง 3 เดือนแรกที่อยู่ในประเทศแคนาดา นายจ้างของท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหา
ประกันสุขภาพจากของเอกชนให้กับท่านจนกระทั่งท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับ
ประกันสุขภาพ OHIP ซึ่งนายจ้างของท่านไม่สามารถคิดค่าประกันสุขภาพกับท่านได้
เ ค ล็ ด ลั บ :
ท่านควรสอบถามถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประกัน
สุขภาพของเอกชนทันทีที่ท่านเข้ามาในประเทศ
แคนาดา อย่ารอจนกระทั่งท่านป่วยก่อนแล้ว
ค่อยขอข้อมูลเกี่ยวกับการประกันของท่าน บริษัท
ประกันของเอกชนมักจะมีข้อยกเว้นต่าง ๆ ตัวอย่าง
เช่น บางประกันไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยว
กับการตั้งครรภ์หรือความเจ็บป่วยที่มีอยู่ก่อน ทาง
ที่ดีนั้นควรท�ำความคุ้นเคยว่าบริษัทประกันคุ้มครอง
อะไรบ้าง

หากท่านต้องการไปหาหมอหรือรับยา
ในขณะที่ท่านมีประกันคุ้มครองของ
เอกชน ท่านจะต้องจ่ายค่ารักษาหรือค่า
ยาไปก่อนและจะได้รับการจ่ายคืนทีหลัง
หรือบริษัทประกันของท่านจะเป็นผู้จ่าย
เองโดยตรง หากท่านต้องจ่ายค่ารักษา
หรือค่ายา ท่านต้องกรอกแบบฟอร์ม
และส่งทางออนไลน์หรือทางไปรษณีย์
และต้องเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เพราะ
ว่าท่านอาจจะต้องส่งใบเสร็จเหล่านั้น
พร้อมกับแบบฟอร์มการเคลมประกัน
หรือทางบริษัทประกันอาจจะขอให้ท่าน
ส่งใบเสร็จรับเงินไปในภายหลัง

ถึงแม้ว่านายจ้างของท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาการประกันของเอกชนให้กับท่าน
บางครั้งนายจ้างไม่ได้จัดหาให้ หากท่านตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ ให้ติดต่อขอความ
ช่วยเหลือจาก ส�ำนักงานกฎหมายชุมชน (community legal clinic57) ส�ำนักงานชุมชน
(community agency58) องค์กรให้ค�ำปรึกษาแรงงาน (workers’ advocacy organization)
หรือที่สายด่วนของสมาคมแรงงานต่างชาติชัีวคราว (Temporary Foreign Workers
Association) ที่หมายเลขโทรฟรี 1-888-366-0194
57
58
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หลังจาก 3 เดือน: การคุ้มครองจากแผนประกันสุขภาพออนตาริโอ
(Ontario Health Insurance Plan - OHIP)
โดยทั่วไปแล้ว แรงงานต่างชาติจะมีสิทธิรับการประกันสุขภาพจากแผนประกันสุขภาพ
ออนตาริโอ (Ontario’s Health Insurance Plan - OHIP59) ท่านสามารถสมัครประกัน
(OHIP) ได้ที่ศูนย์บริการออนตาริโอ (ServiceOntario centre60) ท่านต้องน�ำหลักฐาน
บางอย่าง61 พร้อมกับใบอนุญาตท�ำงาน พาสปอร์ต และ หลักฐานที่แสดงว่าท่านอาศัยอยู่ใน
จังหวัดออนตาริโอ ท่านจะไม่มีสิทธิได้รับประกันสุขภาพ (OHIP) จนกระทั่งท่านได้อยู่ใน
จังหวัดออนตาริโอนานเป็นเวลา 3 เดือนแล้ว แต่ท่านสามารถที่จะสมัครล่วงหน้าได้
หากท่านไปหาหมอก่อนที่ท่านจะสมัคร (OHIP) ท่านจะต้องจ่ายค่ารักษาเอง อย่างไรก็ตาม
ในภายหลังท่านสามารถแสดงหลักฐานว่าท่านมีสิทธิได้รับการคุ้มครองจาก OHIP ถึงแม้ว่า
ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ตาม หมอที่ให้การรักษาควรคืนค่ารักษาให้กับท่าน
เมื่อท่านสมัคร (OHIP) อาจจะมีการขอให้ท่านแสดงจดหมายจากนายจ้างของท่านเพื่อ
แสดงว่าท่านท�ำงานเต็มเวลาในจังหวัดออนตาริโอเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน และระบุว่า
ท่านก�ำลังท�ำงานประเภทใด หากใบอนุญาตท�ำงานของท่านระบุถึงชื่อนายจ้างของท่าน
อาชีพของท่านในประเทศแคนาดา และระยะเวลาการจ้างงานของท่านในจังหวัดออนตาริโอ
(ต้องแสดงถึง 6 เดือนเป็นอย่างน้อย) ท่านก็ไม่จ�ำเป็นต้องให้จดหมายหรือสัญญา
หากท่านไม่ได้รับความคุ้มครองจาก (OHIP) เมื่อท่านสมัครแล้วนั้น ท่านอาจขอรับความ
ช่วยเหลือได้จากส�ำนักงานชุมชน (community agency62) องค์กรที่ให้ค�ำปรึกษาแรงงาน
(workers’ advocacy organization) หรือ ส�ำนักงานกฎหมายชุมชน (community legal
clinic63) ท่านสามารถร้องขอให้คณะกรรมการของ (OHIP Eligibility Review Committee
- OERC) ทบทวนค�ำตัดสินนี้โดยการเขียนจดหมายค�ำร้อง และส่งจดหมายค�ำร้องทาง
ไปรษณีย์ หรือแฟกซ์ไปยัง OHIP OERC ได้ที่:

บทความ OHIP ที่ Settlement.Org: www.findlink.at/OHIParticl
การค้นหารสถานที่ของ ServiceOntario: www.findlink.at/sc-loca
61
บทความของ Settlement.Org – เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ OHIP: www.findlink.at/OHIPdocs
62
Community agencies: www.findlink.at/services
63
Community legal clinics: www.findlink.at/lao
59
60
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ท่ า น ท ร า บ ห รื อ ไ ม่ ว่ า ? :
หากท่านไม่มีบัตร OHIP ท่านสามารถสอบถามเพื่อ
กรอกแบบฟอร์ม (health number release form64)
เมื่อท่านไปที่คลินิกหรือโรงพยาบาล ซึ่งการกรอก
แบบฟอร์มนี้ หมอที่ท�ำการรักษาท่านสามารถ
ค้นหาข้อมูล OHIP ของท่านได้ ทั้ง ๆ ที่ท่านยังไม่ได้
รับบัตรนี้ หรืออีกทางหนึ่ง ถ้าท่านมีเอกสารบันทึก
(“transaction record”) ที่ได้จากตอนที่ท่านสมัคร
OHIP ท่านก็สามารถแสดงเอกสารนั้นเพื่อเข้ารับ
การรักษาได้

OHIP Eligibility Review Committee
Ministry of Health and Long-Term
Care
1055 Princess Street
PO Box 168
Kingston, ON
K7L 5T3
Fax: 613-548-6557

ข้าพเจ้าสามารถรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้ที่ใด
ในกรณีฉุกเฉินต้องการทางการแพทย์เร่งด่วน ให้โทรแจ้ง 9-1-1
หากไม่ใช่กรณีฉุกเฉิน ตัวอย่างดังต่อไปนี้คือการบริการรักษาทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่ท่าน
สามารถไปรักษาได้ ในหลายแห่งมีการเสนอล่ามแปลภาษาให้ หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สุขภาพในภาษาท่าน
หมอประจ�ำครอบครัว
หมอประจ�ำครอบครัวจะให้การรักษาทั่วไป และจะเป็นผู้ส่งตัวท่านไปหาหมอเฉพาะทาง ใน
บางพื้นที่ของจังหวัดออนตาริโอจะขาดแคลนหมอประจ�ำครอบครัว ดังนั้นจึงควรมองหา
ทางเลือกอื่นด้วยเช่นกัน หากท่านต้องการหาหมอประจ�ำครอบครัว ท่านสามารถโทรติดต่อ
วิทยาลัยแพทย์และศัลยกรรมผ่าตัด (College of Physicians and Surgeons of Ontario)
ได้ที่หมายเลขโทรฟรี 1-800-268-7096 หรือค้นหาทางออนไลน์65
การเข้าไปรับการรักษาที่คลินิกโดยไม่มีการนัดหมาย
ในชุมชนต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะมีการให้บริการการรักษาโดยที่ท่านเดินเข้าไปรักษาที่คลินิกได้
เลย ซึ่งคือท่านสามารถไปหาหมอหรือพยาบาลได้โดยไม่ต้องมีการนัดหมาย ท่านอาจจะไม่
ได้รับการรักษาจากหมอคนเดียวกันทุกครั้ง ท่านอาจต้องนั่งรอหากมีคนไข้รายอื่น ๆ ก่อน
หน้าท่าน ถ้าเป็นไปได้ให้น�ำบัตร OHIP หรือหลักฐานแสดงการประกันของท่านไปด้วย
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ศูนย์อนามัยชุมชน (Community Health Centers - CHC)
ศูนย์อนามัยชุมชน (Community Health Centres66) จะมีผใู้ ห้การรักษาหลากหลาย เช่น หมอ
พยาบาล และพยาบาลฝึกหัด โดยทีผ่ ใู้ ห้การรักษาบางคนให้การรักษาคนไข้ทไี่ ม่มี OHIP หรือ
การประกันสุขภาพอืน่ ๆ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่วา่ จะมีศนู ย์อนามัยชุมชน (CHC) ให้บริการในทุก
ชุมชนในมณฑลออนตาริโอ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลว่ามีศนู ย์อนามัยชุมชน (CHC) อยูท่ ใี่ ด
บ้างได้ทเี่ ว็บไซต์ของศูนย์สมาคมอนามัยชุมชน (Association of Ontario Health Centres67)
หรือโทรศัพท์ตดิ ต่อได้ที่ 416-236-2539
สุขภาพทางโทรศัพท์ออนตาริโอ (Telehealth Ontario )
(Telehealth Ontario68) เป็นบริการทางโทรศัพท์ทท่ี า่ นสามารถพูดคุยกับพยาบาลวิชาชีพ
ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวัน ซึง่ การบริการนีจ้ ะไม่เสียค่าใช้จา่ ยใด ๆ และเป็นความลับ ท่าน
สามารถพูดคุยกับบุคคลในภาษาของท่านโดยผ่านบริการแปลภาษา ท่านสามารถใช้บริการ
นีไ้ ด้ถงึ แม้วา่ ท่านไม่มกี ารประกันจาก OHIP หรือการประกันของเอกชน โดยโทรศัพท์ไปที่
หมายเลขโทรฟรี 1-866-797-0000
โรงพยาบาล
หากท่านต้องการการรักษาเป็นการด่วน ให้ไปทีโ่ รงพยาบาล กรุณาน�ำบัตร OHIP ของท่านและ
รายละเอียดข้อมูลการประกันสุขภาพเอกชนไปด้วย ทางโรงพยาบาลจะช่วยเหลือทุกคนในกรณี
ฉุกเฉิน ถึงแม้วา่ คนไข้จะไม่มกี ารประกันสุขภาพ แต่คา่ รักษาพยาบาลจะสูงมากหากท่านไม่มี
ประกัน หากท่านได้รบั บาดเจ็บเนือ่ งจากการท�ำงาน ทางโรงพยาลควรส่งบิลค่าใช้จา่ ยแทนท่านไป
ยังส�ำนักงานประกันความปลอดภัยในทีท่ ำ� งาน (Workplace Safety Insurance Board - WSIB)
การให้บริการรักษาทางการแพทย์ในชุมชนของท่าน
หากท่านต้องการค้นหาการให้บริการรักษาทางการแพทย์ในชุมชนของท่านให้โทรติดต่อที่
หมายเลข 2-1-1 หรือ ไปที่เว็บไซต์ 21169 หรือค้นหาได้จากสมุดโทรศัพท์
Health number release form: www.findlink.at/release
สารบบของ College of Physicians and Surgeons of Ontario: www.findlink.at/drsearch
66
บทความของ Settlement.Org Community Health Centres: www.findlink.at/chcarticle
67
แผนที่ของ Association of Ontario health centres: www.findlink.at/chcmap
68
Telehealth Ontario: www.findlink.at/telehealth
69
211 Ontario: www.findlink.at/211
64
65
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ข้าพเจ้าสามารถรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ใน
ภาษาของข้าพเจ้าได้หรือไม่
โรงพยาบาลและคลินิกสุขภาพหลาย ๆ แห่งได้จัดหาล่ามแปลภาษาทางโทรศัพท์ไว้ให้
บริการ สถานพยาบาลอื่น ๆ จะมีเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครที่พูดได้หลายภาษาแตกต่างกัน
ไป ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับล่ามแปลภาษาของสถานพยาบาลต่าง ๆ ได้ที่
ข้ อแนะน�ำในการท�ำงานร่ วมกับล่ ามแปลภาษาของท่ าน70

ข้าพเจ้าสามารถท�ำอะไรได้บ้างเพื่อเป็นการดูแล
สุขภาพจิตของข้าพเจ้า
การอยู่อาศัยและท�ำงานในประเทศอื่นนั้นอาจจะเป็นการยากล�ำบาก ท่านต้องห่างไกลจาก
เพื่อนและครอบครัวของท่าน ภาษาและวัฒนธรรมก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ส�ำหรับท่าน ท่าน
อาจจะต้องท�ำงานในชั่วโมงที่แสนจะยาวนาน สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้สามารถท�ำให้ ท่านรู้สึก
เหงา หงุดหงิด และมีความวิตกกังวลได้
สิ่งดังต่อไปนี้คือสิ่งที่ท่านสามารถท�ำได้เพื่อเป็นการดูแลตัวท่านเอง นั่นคือ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

70
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ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพของท่านและท่านมีความสุขกับการทานอาหารนั้น
มีการออกก�ำลังกายในแต่ละวันซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานของท่าน
นอนหลับพักผ่อนเป็นปกติ
ท�ำกิจกรรมที่ท่านมีความสุขในตอนที่คุณไม่ต้องท�ำงาน
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
ติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวทางบ้านของท่าน
ท�ำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ ๆ และหาเพื่อนที่สามารถพูดคุยกับท่านได้
หาชุมชนที่มีความเชื่อในศาสนาเช่นเดียวกับท่าน
ร่วมกิจกรรมกลุ่มของชุมชนหรือเข้าร่วมในทีมเล่นกีฬา
จ�ำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และวิธีการรับมือต่าง ๆ ที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

ข้อแนะน�ำในการท�ำงานร่วมกับล่ามแปลภาษาของคุณ: www.findlink.at/interguide

สุขภาพ

การขอความช่วยเหลือ
การที่บางวันเป็นวันที่ท่านมีความสุขและ
บางวันท่านมีความทุกข์นั้นเป็นเรื่องปกติ
อย่างไรก็ตามท่านอาจต้องการขอความ
ช่วยเหลือหากท่านประสบกับปัญหาดังต่อ
ไปนี้บ่อยครั้ง
•
•
•
•
•

นอนไม่หลับ
ไม่มีสมาธิ
รู้สึกสิ้นหวัง
ใช้แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดเพื่อให้พ้นทุกข์
มีความคิดที่จะท�ำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย

หากท่านต้องการพูดคุยกับใครบางคน หรือขอรับบริการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตใน
ชุมชนของท่าน ให้โทรติดต่อสายด่วนสุขภาพจิตออนตาริโอ (Ontario Mental Health
Helpline71) ที่หมายเลขโทรฟรี 1-866-531-2600 ซึ่งเป็นการให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้
จ่ายใด ๆ และเป็นความลับ หากท่านต้องการพูดคุยกับคนที่พูดภาษาเดียวกันกับท่านให้
พูดภาษาของท่านเป็นภาษาอังกฤษ (เช่น “ไทย”) จากนั้นสายของท่านจะติดต่อไปยังล่าม
แปลภาษา ท่านไม่ต้องมีประกันสุขภาพจาก OHIP และท่านไม่ต้องให้รายละเอียดข้อมูล
เกี่ยวกับตัวของท่านเพื่อใช้บริการนี้
บุคคลอื่น ๆ ที่สามารถช่วยเหลือท่านนั้นรวมถึง หมอของท่าน กลุ่มที่มีความเชื่อใน
ศาสนาของท่าน ส�ำนักงานชุมชน (community agencies72) และ ศูนย์อนามัยชุมชน
(Community Health Centres73) นอกจากนี้ท่านยังสามารถโทรติดต่อศูนย์ซึมเศร้า
(distress centre74) ที่เบอร์ 416-408-4357 ศูนย์บ�ำบัดรักษาสุขภาพจิตนี้จะให้ความช่วย
เหลือกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางอารมณ์ ท่านสามารถพูดกับบุคคลที่พูดภาษา
เดียวกับท่านโดยผ่านล่ามแปลภาษา

Ontario Mental Health Helpline: www.findlink.at/mhhelpline
Community agencies: www.findlink.at/services
73
บทความ Settlement.Org Community Health Centres: www.findlink.at/chcarticle
74
Distress centres: www.findlink.at/dcontario
71
72
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ข้าพเจ้าจะท�ำเช่นไรหากข้าพเจ้าตั้งครรภ์
การตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนั้นอาจเป็นประสบการณ์ที่ตึงเครียด ซึ่งอาจท�ำให้ท่าน
ต้องมีเรื่องให้คิดมากมายรวมถึง การฝากครรภ์กับสถานพยาบาล ระบบการให้ความช่วย
เหลือทางสังคมของท่านและ สถานภาพการท�ำงานของท่าน อย่างไรก็ตาม การจัดการกับ
ปัญหาที่ยากต่าง ๆ นั้นจะง่ายขึ้นเมื่อท่านไม่ได้จัดการด้วยตัวท่านเพียงคนเดียว ท่านอาจ
ต้องการติดต่อขอความช่วยเหลือกับส�ำนักงานชุมชน (community agency75) หรือองค์กรที่
ปรึกษาแรงงงาน (workers’ advocacy organization)
ทางเลือกของท่าน
หากท่านไม่ได้วางแผนที่จะตั้งครรภ์ ท่านมีทางเลือกอยู่ 3 ทางดังต่อไปนี้
• เลี้ยงดูบุตร
• ยกทารกของท่านให้ผู้อื่นรับเป็นบุตรบุญธรรม
(การให้สิทธิทางกฎหมายและความรับผิดชอบแก่ผู้อื่นเพื่อเลี้ยงดูบุตรของท่าน)
• ท�ำแท้ง (สิ้นสุดการตั้งครรภ์)
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับการยกทารกของท่านให้ผู้อื่นรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม
หรือต้องการท�ำแท้ง ท่านสามารถโทรศัพท์สายด่วนติดต่อ สหพันธ์การท�ำแท้งแห่งชาติ
(National Abortion Federation’s76) ได้ที่ 1-800-772-9100 นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
ขอข้อมูลเกี่ยวกับการยกทารกของคุณให้ผู้อื่นรับไปเลี้ยงได้ที่ ออนตาริโอรับบุตรบุญธรรม
(AdoptOntario77) ที่หมายเลขโทรฟรี 1-877-236-7820 ทั้งสององค์กรด�ำเนินงานอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายของมณฑลออนตาริโอ และไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ หากท่านมีประกัน
สุขภาพ OHIP
การดูแลสุขภาพในระหว่างการตั้งครรภ์
หากท่านมีประกันสุขภาพ OHIP ทาง OHIP จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดูแลรักษา
ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของท่าน หากท่านมีประกันสุขภาพของเอกชน ท่านควรตรวจสอบ
ว่ามีค่าใช้จ่ายในการตั้งครรภ์ใดบ้างที่ครอบคลุม ซึ่งบริษัทประกันสุขภาพบางแห่งจะไม่
ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เหล่านี้
Community agencies: www.findlink.at/services
National Abortion Federation: www.findlink.at/naf
77
AdoptOntario: www.findlink.at/adoption
75
76
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การคลอดบุตรในมณฑลออนตาริโออาจจะแพงมากหากท่านไม่มีประกันสุขภาพ OHIP หรือ
การประกันสุขภาพของเอกชนที่จะครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ โรงพยาบาล
อาจจะคิดค่ารักษาพยาบาลกับคุณมากเท่าใดก็ได้ตามที่โรงพยาบาลต้องการ ซึ่งรวมถึงค่า
ใช้จ่ายที่สูงกว่าราคาของประกันสุขภาพ OHIP
สถานที่ดังต่อไปนี้อาจให้บริการท่านโดยเสียค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าหรือให้ความช่วยเหลือโดย
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
อนามัยชุมชน (Community Health Centres - CHCs)
อนามัยชุมชน (CHCs) มีหมอ พยาบาล และพยาบาลฝึกหัดคอยช่วยเหลือท่าน หากท่าน
ไม่มีประกันสุขภาพ OHIP ท่านอาจขอรับการรักษาพยาบาลได้ที่ศูนย์อนามัยชุมชน
(CHC78) ท่านสามารถโทรติดต่อ 416-236-2539 เพื่อดูว่ามีศูนย์อนามัยชุมชน (CHC) ใน
ชุมชนของท่านหรือไม่
การดูแลรักษาในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร
หน่วยสาธารญสุข (Public health units) มีโปรแกรมให้ส�ำหรับหญิงตั้งครรภ์ เช่น โปรแกรม
เด็กอ่อนสุขภาพดี, เด็กโตสุขภาพดี (Healthy Babies, Healthy Children - HBHC) ซึ่ง
เป็นโปรแกรมการให้บริการกับทารกแรกเกิดจนถึง 6 ปี ท่านสามารถติดต่อขอรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่หน่วยสาธารณสุข (Public health unit79) ในท้องที่ของท่าน นอกจากนี้ยัง
มีโปรแกรมโภชนาการก่อนคลอดแคนาดา (Canada Prenatal Nutrition Program80) มี
บริการและโปรแกรมมากมายให้กับหญิงมีครรภ์และผู้ปกครองของเด็ก
พยาบาลผดุงครรภ์
การเข้ารับการดูแลรักษาจากพยาบาลผดุงครรภ์เป็นทางเลือกที่ถูกกว่า พยาบาลผดุงครรภ์
บางคนสามารถช่วยเจรจาต่อรองค่าใช้จ่ายต่าง ๆ กับหมอและพยาบาลได้อีกด้วย พยาบาล
ผดุงครรภ์เหล่านี้สามารถช่วยท่านในการวางแผนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่อาจมีขึ้น และช่วย
อธิบายให้ท่านเข้าใจถึงการท�ำงานของระบบสุขภาพในระหว่างที่ท่านตั้งครรภ์ พยาบาล
ผดุงครรภ์บางคนสามารถให้การรักษาพยาบาลแก่หญิงมีครรภ์ที่ไม่มีประกัน OHIP และ
บางคนมีศูนย์คลอดบุตร ท่านสามารถหาข้อมูลเกี่ยวการให้บริการของพยาบาลผดุงครรภ์
ได้ที่วิทยาลัยผดุงครรภ์ออนตาริโอ (College of Midwives of Ontario81) ที่หมายเลข 416640-2252
บทความของ Settlement.Org Community Health Centres: www.findlink.at/chcarticle
Public health units: www.findlink.at/ph-units
80
Canada Prenatal Nutrition Program: www.findlink.at/cpnp-find
81
College of Midwives of Ontario – หาพยาบาลผดุงครรภ์: www.findlink.at/cmo-search
78
79
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เงินประกันการจ้างงาน (Employment insurance)
ท่านอาจมีสิทธิได้รับเงินประกันว่างงานชนิดพิเศษ Employment Insurance (EI) special
benefits จากการหยุดลาคลอดและการเลี้ยงดูบุตร ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการแคนาดา
(Service Canada82) เพื่อดูว่าท่านมีสิทธิหรือไม่ได้ที่หมายเลขโทรฟรี 1-800-206-7219
ข้ อ ค ว า ม ส� ำ คั ญ :
นายจ้างไม่สามารถไล่ท่านออกจากงาน ลดชั่วโมง
การท�ำงานของท่าน หรือส่งท่านกลับประเทศของ
ท่านได้เนื่องจากท่านตั้งครรภ์ การกระท�ำเช่นนี้
เป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมาย (Ontario Human
Rights Code) อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการกระท�ำ
เหล่านั้นเป็นการกระท�ำผิดกฎหมาย แต่ผู้หญิง
หลายรายต้องประสบกับการเลือกปฏิบัติในที่
ท�ำงานเพราะว่าผู้หญิงเหล่านั้นตั้งครรภ์ หากท่าน
ประสบกับปัญหาดังกล่าวนี้ ท่านอาจต้องการที่จะ
ติดต่อศูนย์สิทธิมนุษยชนทางกฎหมาย (Human
Rights Legal Support Centre84) ได้ที่หมายเลข
โทรฟรี 1-866-625-5179 เพื่อช่วยเหลือทางในการ
ยื่นค�ำร้อง ท่านสามารถพูดกับบุคคลที่พูดภาษา
เดียวกับท่านในสายโทรศัพท์นี้ได้

การลาระหว่างการตั้งครรภ์และ
การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ท่านสามารถลาหยุดโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
และกลับมาท�ำงานของท่านได้หากท่าน
ตั้งครรภ์ (การลาระหว่างการตั้งครรภ์)
หรือท่านเป็นพ่อแม่มือใหม่ (การลาเพื่อ
เลี้ยงดูบุตร) โดยมีข้อก�ำหนดจ�ำนวน
เวลาขั้นต�่ำที่ท่านต้องท�ำงานให้กับ
นายจ้างของท่านก่อนที่จะมีสิทธิลาหยุด
ประเภท ลาโดยยังกลับเข้ามาท�ำงาน
(job-protected leaves83) นี้ได้

ข้าพเจ้าจะท�ำเช่นไร หากข้าพเจ้าอยู่ในความสัมพันธ์
ที่มีการท�ำร้าย
ให้พูดคุยและขอความช่วยเหลือจากคนที่ท่านไว้วางใจ หากท่านอยู่ในอันตราย โปรดโทร
แจ้ง 9-1-1
ข้อมูลการติดต่อ Employment Insurance: www.findlink.at/scphone
Ministry of Labour – การหลาหยุดโดยที่ไม่ได้รับการจ่ายค่าจ้าง: www.findlink.at/leaves
84
Human Rights Legal Support Centre: www.findlink.at/hrlsc
82
83
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การท�ำร้ายมีอยู่หลายรูปแบบ ซึ่งอาจเป็นการท�ำร้ายร่างกาย ทางเพศ ทางจิตใจ หรือ
ทางการเงิน การท�ำร้ายทางร่างกายและทางเพศเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศแคนาดา
ถึงแม้ว่าท่านแต่งงานกับบุคคลที่ก�ำลังท�ำร้ายท่าน และการละเมิดทางการเงินบางอย่างก็
ถือว่าเป็นการกระท�ำผิดกฎหมายเช่นกัน
บางคนรู้สึกว่าเป็นการยากล�ำบากที่จะพูดคุยว่าตนโดนท�ำร้าย และนี่คือบางตัวอย่างของ
สัญญาณเตือนภัยว่าท่านอาจอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีการท�ำร้าย หากคู่ของท่าน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ท�ำให้ท่านรู้สึกอับอายโดยการดูถูกท่าน
จ้องมองท่านหรือท�ำตัวในทางที่ท�ำให้ท่านกลัว
ควบคุมในสิ่งที่ท่านท�ำ คนที่ท่านคบหาหรือพูดคุยด้วย หรือที่ที่ท่านไป
ห้ามไม่ให้ท่านพบปะเพื่อนฝูงหรือสมาชิกในครอบครัว
เอาเงินของท่านไป ท�ำให้ท่านต้องขอเงิน หรือปฏิเสธที่จะให้เงินกับท่าน
เป็นผู้ตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่าง
ว่าท่านว่าท่านเป็นพ่อหรือแม่ที่แย่มาก หรือข่มขู่ว่าจะพาลูกของท่านหนีไป หรือจะ
ท�ำร้ายลูกของท่าน
ห้ามไม่ให้ท่านไปท�ำงานหรือเรียน
ท�ำลายข้าวของหรือข่มขู่ที่จะฆ่าสัตว์เลี้ยงของท่าน
ใช้ปืน มีด หรืออาวุธอื่น ๆ ข่มขู่ให้ท่านกลัว
ผลักท่าน ตบท่าน บีบคอท่าน หรือตบตีท่าน
ขู่จะฆ่าตัวตาย
ขู่ฆ่าท่าน

การกระท�ำเหล่านีเ้ ป็นเพียงแค่ตวั อย่างบางส่วนเท่านัน้ ไม่ใช่ทงั้ หมด หากท่านต้องการความ
ช่วยเหลือแต่ไม่ใช่เรือ่ งฉุกเฉิน ให้โทรติดต่อสายด่วนช่วยผูห้ ญิงทีถ่ กู ท�ำร้าย (Assaulted
Women’s Helpline85) ทีห่ มายเลขโทรฟรี 1-800-863-0511 หากท่านเป็นผูช้ ายทีโ่ ดนท�ำร้าย
สามารถโทรติดต่อได้ทก่ี ลุม่ สนับสนุน (Support Services ส�ำหรับผูช้ ายทีโ่ ดนท�ำร้ายทาง
เพศ86) ทีห่ มายเลขโทรฟรี 1-866-887-0015 ทัง้ สองแห่งให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยใด ๆ
และเป็นความลับ ท่านสามารถขอพูดกับบุคคลทีพ่ ดู ภาษาเดียวกับท่าน
บราบาร่าคลีนคิ (Barbra Schlifer Clinic87) ทีห่ มายเลข 416-323-9149 ให้บริการค�ำแนะน�ำ
และให้คำ� ปรึกษาทางกฎหมายแก่ผหู้ ญิงทีโ่ ดนท�ำร้าย นอกจากนีท้ า่ นสามารถติดต่อขอความ
ช่วยเหลือได้จากต�ำรวจ หมอ หรือส�ำนักงานชุมชน (community agency88)
85
86

Assaulted Women’s Helpline: www.findlink.at/awhl
Support Services ส�ำหรับผู้ชายที่รอดชีวิตจากการโดนท�ำร้ายทางเพศ: www.findlink.at/mss
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ท่ า น ท ร า บ ห รื อ ไ ม่ ว่ า ? :
หากท่านไม่ปลอดภัยที่บ้านของท่าน ท่านอาจ
ต้องการพักอาศัยที่ (shelter89) ซึ่งคือสถาน
สงเคราะห์ สถานสงเคราะห์นั้นเป็นสถานที่
ปลอดภัยซึ่งโดยปกติแล้วจะให้ที่อยู่อาศัยฟรี หรือ
คิดค่าใช้จ่ายถูกมากทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายได้ของ
ท่าน ท่านสามารถอาศัยอยู่ที่สถานสงเคราะห์เป็น
เวลาสองสามสัปดาห์หรือนานกว่านั้นในขณะที่
ท่านวางแผนหลีกหนีจากการโดนท�ำร้าย สถาน
สงเคราะห์ส่วนใหญ่มีกลุ่มให้ค�ำปรึกษาและช่วย
เหลือสนับสนุน ซึ่งกลุ่มเหล่านี้สามารถแนะน�ำท่าน
ไปยังการบริการชุมชนอื่น ๆ ได้ด้วย

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การท�ำร้ายได้ที่: การล่ วงละเมิดเป็ น
ความผิดในทุกภาษา (Abuse is
wrong in any language90)

Barbra Schlifer Commemorative Clinic: www.findlink.at/VAWclinic
Community agencies: www.findlink.at/services
89
รายชื่อสถานสงเคราะห์จากเบอร์โทร 211: www.findlink.at/211shelter
90
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการโดนท�ำร้าย: www.findlink.at/abusedjc
87
88
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ข้าพเจ้าควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยหรือไม่
ใช่ นายจ้างของท่านและหัวหน้างานของท่านต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านมีข้อมูล การฝึก
อบรมและอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการท�ำงานอย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันตัวท่านเองจาก
การได้รับบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยซึ่งเป็นกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติอาชีวะอนามัย
และความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Act - OHSA)
เมื่อใดก็ตามที่ท่านเริ่มงานใหม่ หรือท่านได้รับการมอบหมายให้ท�ำงานใหม่ นายจ้างหรือ
หัวหน้างานของท่านต้องบอกให้ท่านทราบถึงภัยอันตรายใด ๆ ที่มี
ท่านควรได้รับการฝึกอบรมพื้นฐานเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยในอาชีพในหัวข้อ
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
•
•
•
•

หน้าที่และสิทธิของท่านภายใต้ OSHA
หน้าที่ของนายจ้างและหัวหน้างานของท่านภายใต้ OSHA
ภัยอันตรายในที่ท�ำงานและความเจ็บป่วยที่สัมพันธ์กับอาชีพที่พบได้บ่อย
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยร่วมกัน และ
ตัวแทนดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยภายใต้ OHSA
• บทบาทของกระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour) ส�ำนักงานประกันความปลอดภัย
ที่ท�ำงาน (Workplace Safety and Insurance Board - WSIB) และองค์กรด้าน
สุขอนามัยและความปลอดภัย
• ข้อก�ำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลและค�ำแนะน�ำระบบวัตถุอันตรายในที่ท�ำงาน
(Workplace Hazardous Materials Information System - WHMIS)
หากท่านเป็นหัวหน้างาน การฝึกอบรมของท่านอาจแตกต่างจากนี้

ค�ำถาม 10 ข้อที่พึงถามนายจ้างของท่านเกี่ยวกับสุข
อนามัยและความปลอดภัย
หากนายจ้างของท่านไม่ได้ให้ข้อมูลเหล่านี้แก่ท่าน ท่านสามารถสอบถามค�ำถามที่มี
ประโยชน์ดังต่อไปนี้

46

สุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อันตรายส�ำหรับงานของข้าพเจ้าคืออะไร
มีอันตรายอย่างอื่นอีกหรือไม่ที่ข้าพเจ้าควรรับรู้
ข้าพเจ้าจะได้รับการฝึกอบรมงานเมื่อใด
ท่านมีการประชุมเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยหรือไม่
มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยใดบ้างที่ข้าพเจ้าต้องสวมใส่ ข้าพเจ้าจะได้รับการฝึก
อบรมในการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวหรือไม่และเมื่อใด
ข้าพเจ้าจะได้รับการฝึกอบรมขั้นตอนฉุกเฉิน (เช่น ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ หรือ
สารเคมีหก) หรือไม่ และเมื่อใด
ท่านเก็บถังดับเพลิง อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และอุปกรณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ ไว้ที่ใด
ข้าพเจ้าจะท�ำเช่นไร หากข้าพเจ้าได้รับบาดเจ็บ ใครคือบุคคลที่จะให้การช่วยเหลือ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
หน้าที่ความรับผิดชอบด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของข้าพเจ้าคืออะไร
ข้าพเจ้าสามารถสอบถามใครได้บ้าง หากข้าพเจ้ามีค�ำถามเกี่ยวกับสุขอนามัยและ
ความปลอดภัย

หากท่านมีคำ� ถามเกีย่ วกับพระราชบัญญัตอิ าชีวอนามัย (Occupational Health and Safety
Act) ให้โทรติดต่อได้ที่ กระทรวงแรงงาน (the Ministry of Labour) ศูนย์การติดต่อสุขอนามัย
และความปลอดภัย (Health and Safety Contact Centre) ทีห่ มายเลขโทรฟรี 1-877-2020008 ท่านสามารถขอพูดคุยกับบุคคลทีพ่ ดู ภาษาเดียวกับท่านในสายโทรศัพท์นี้

สิทธิและหน้าที่ของข้าพเจ้าในฐานะลูกจ้างมีอะไรบ้าง
ท่านมีสิทธิที่ส�ำคัญภายใต้พระราชบัญญัติอาชีวสุขอนามัยอละความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety Act - OHSA) ดังต่อไปนี้
1. ท่ านมีสิทธิท่ จี ะรั บรู้ นั่นคือ ท่านมีสิทธิที่จะรับรู้ถึงภัยอันตรายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงาน
ของท่าน นายจ้างหรือหัวหน้างานของท่านต้องแจ้งรายละเอียดทุกอย่างที่ท�ำให้ท่าน
ได้รับบาดเจ็บจากงานของท่านได้ นายจ้างของท่านต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านได้
รับข้อมูลที่จ�ำเป็นส�ำหรับท่านเพื่อที่ท่านจะได้ท�ำงานของท่านได้อย่างปลอดภัย
2. ท่ านมีสทิ ธิท่จี ะเข้ าร่ วม นัน่ คือ ท่านมีสทิ ธิทจี่ ะเข้าร่วมในการจัดการให้สถานทีท่ ำ� งาน
ของท่านถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย ท่านสามารถเป็นส่วนหนึง่ ของคณะ
กรรมการสุขอนามัยและความปลอดภัยหรือเป็นตัวแทนเกีย่ วกับสุขอนามัยและความ
ปลอดภัย ทัง้ นี้ ขึน้ กับขนาดของบริษทั ของท่าน นอกจากนี้ ท่านมีสทิ ธิทจี่ ะเข้าร่วมในการ
ประชุมเกีย่ วกับการฝึกอบรมและการให้ขอ้ มูลเพือ่ ทีจ่ ะช่วยให้ทา่ นท�ำงานอย่างปลอดภัย
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3. ท่ านมีสิทธิท่ จี ะปฏิเสธงานที่ไม่ ปลอดภัย นั่นคือ หากท่านเชื่อว่า งานของท่าน
ท�ำให้ท่านอยู่ในอันตราย ท่านต้องรายงานสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้กับฝ่ายบริหาร
จัดการทราบ หากสถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข และท่านยังรู้สึกว่าสุขภาพ
และความปลอดภัยยังอยู่ในอันตราย ท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธที่จะท�ำงาน กฎหมาย
กล่าวไว้ว่า ท่านจะไม่ได้รับโทษ (การแก้แค้น) ใด ๆ จากการปฏิเสธงานที่ไม่ปลอดภัย
หากท่านรายงานภัยอันตรายให้กับนายจ้างของท่านทราบแล้วแต่ยังไม่มีการแก้ไข สามารถ
โทรแจ้งกระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour) ได้ที่หมายเลขโทรฟรี 1-877-202-0008
นอกจากนี้ ท่านยังมีหน้าที่ช่วยกันดูแลสถานที่ท�ำงานของท่านให้ปลอดภัยกับตัวของท่าน
และเพื่อนร่วมงานของท่านด้วย
ท่านต้องท�ำในสิ่งต่อไปนี้ คือ
• รายงานภัยอันตรายต่าง ๆ ให้หัวหน้างานรับทราบ
• สวมใส่อุปกรณ์ หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันใด ๆ ที่ก�ำหนดให้ใส่ในการท�ำงาน
• ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยของสถานที่ท�ำงานของท่าน
• ท�ำงานและปฏิบัติด้วยวิธีการที่จะไม่ท�ำให้ตัวท่านหรือลูกจ้างรายอื่น ๆ ได้รับบาดเจ็บ
ให้สอบถามหากท่านยังไม่แน่ใจว่ามีบางสิ่งบางอย่างปลอดภัยหรือไม่ หรือหากท่านไม่ทราบ
ถึงวิธีการท�ำบางสิ่งบางอย่าง

ข้าพเจ้าจะตอบปฏิเสธต่องานที่ไม่ปลอดภัยได้หรือไม
ท่านสามารถตอบปฏิเสธการท�ำงานที่ท่านเชื่อว่าไม่ปลอดภัยต่อตัวท่านหรือลูกจ้างรายอื่น
ภายใต้พระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and
Safety Act - OHSA) นอกจากนี้ ท่านยังสามารถปฏิเสธที่จะท�ำงานหากท่านตกอยู่ใน
อันตรายจากการใช้ความรุนแรงของใครบางคนในที่ท�ำงานได้อีกด้วย
ข้ อ ค ว า ม ส� ำ คั ญ :
ให้ตอบปฏิเสธต่องานที่ไม่ปลอดภัย ไม่จ�ำเป็น
ต้องท�ำงานนั้นจนกว่าจะมีความปลอดภัยที่
จะท�ำงาน
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• หากจ�ำเป็น ให้อธิบายว่า ท่านใช้สิทธิภายใต้พระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (Occupational Health and Safety Act)
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมถึงขั้นตอนการตอบปฏิเสธงานที่ไม่ปลอดภัยได้ที่เว็บไซต์
ของกระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour91)
นายจ้างของท่านไม่สามารถไล่ท่านออก ส่งท่านกลับบ้านเกิด หรือปฏิบัติกับท่านอย่างไม่ดี
ด้วยวิธีการอื่น ๆ ในกรณีที่ท่านตอบปฏิเสธที่จะท�ำงานที่ท่านเชื่อว่าไม่ปลอดภัย
ซึ่งหมายถึงว่า นายจ้างของท่านไม่สามารถแก้แค้นท่านได้
หากท่านรู้สึกอึดอัดที่จะตอบปฏิเสธต่อนายจ้างของท่าน หรือกังวลว่าท่านจะตกงาน กรุณา
ติดต่อขอความช่วยเหลือได้จากส�ำนักงานกฎหมายชุมชน (community legal clinic92)
ส�ำนักงานชุมชน (community agency93) องค์กรที่ปรึกษาแรงงาน (workers’ advocacy
organization) หรือติดต่อสายด่วนสมาคมแรงงานต่างชาติชั่วคราว (Temporary Foreign
Workers Association) hotline ได้ที่หมายเลขโทรฟรี 1-888-366-0194

ข้าพเจ้าควรใช้มาตรการความปลอดภัยใดบ้าง
เมื่อท�ำงานอยู่ที่ฟาร์ม
มีวิธีการหลายทางที่ท่านสามารถป้องกันตนเองและดูแลสุขภาพของท่านหากท่านต้อง
ท�ำงานในฟาร์ม คู่มือฉบับนี้รวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�ำงาน
ในฟาร์มเท่านั้น แต่ถึงกระนั้นก็ตามยังมีสิ่งอื่น ๆ อีกมากมายที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม ท่าน
สามารถติดต่อกับหน่วยงาน กลุ่มพันธมิตรแรงงานภาคเกษตร (Agriculture Workers
Alliance - AWA94) และ คลีนิคอาชีวอนามัยส�ำหรับแรงงานในออนตาริโอ (Occupational
Health Clinics for Ontario Workers - OHCOW95) เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการท�ำงานที่ฟาร์ม นอกจากนี้กระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour) ยังมี
เอกสารข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง ๆ96 เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกด้วย
หากท่านได้รับมอบหมายให้ท�ำงานที่ท่านเชื่อว่าเป็นงานอันตราย ท่านสามารถตอบปฏิเสธ
การท�ำงานนั้นภายใต้พระราชบัญญัติ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational
Health and Safety Act - OHSA) ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ ‘ข้ าพเจ้ าจะตอบ
ปฏิเสธการท�ำงานที่ไม่ ปลอดภัยได้ หรื อไม่ ’
หากท่านอยู่ในเหตุฉุกเฉิน กรุณาโทรแจ้ง 9-1-1
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ข้าพเจ้าสามารถป้องกันตนเองจากยาฆ่าแมลง
ได้อย่างไร
ฟาร์มบางแห่งใช้สารเคมีอันตรายเพื่อก�ำจัดแมลง ยาฆ่าแมลงนั้นอยู่รูปแบบของก๊าซ ส
เปรย์ ผง หรือแบบน�้ำ บางครั้งท่านไม่สามารถบอกได้ว่าในพื้นใดบ้างที่มีการใช้ยาฆ่า
แมลง
การสัมผัสกับยาฆ่าแมลงสามารถท�ำให้เกิดผื่นแพ้ ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บหน้าอก อาเจียน
ท้องเสีย คันตา สายตาพร่ามัว วิงเวียน เจ็บคอ พูดไม่ชัด หรือน�้ำลายยืด ท่านอาจมี
อาการเหล่านี้ทันทีหรือหลังจากการสัมผัสยาฆ่าแมลงสองสามชั่วโมงหรือเป็นวัน
นอกจากนี้ ยาฆ่าแมลงอาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงในระยะยาว อาการต่าง ๆ อาจจะไม่
ปรากฏขึ้นจนกระทั่งผ่านไปหลายปี ผลกระทบในระยะยาวนี้รวมถึง มะเร็ง อันตรายต่อไต
และตับ หรือระบบประสาทถูกท�ำลาย
ยาฆ่าแมลงบางตัวมีผลกระทบที่รุนแรง
กว่าตัวอื่น ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety
Act - OHSA) ท่านมีสิทธิที่จะรับรู้
ถึงความเสี่ยงต่าง ๆ และสามารถ
สอบถามถึงวิธีการต่าง ๆ ที่จะท�ำให้
ท่านปลอดภัย หากท่านก�ำลังใช้ยาฆ่าแมลงบางชนิด ท่านควรได้รับการฝึกอบรมที่เฉพาะ
ด้าน (specialized training97)
ข้ อ ค ว า ม ส� ำ คั ญ :
ให้ติดต่อรับการรักษาในทันทีหากท่านได้รับหรือ
สัมผัสกับยาฆ่าแมลงโดยที่ไม่มีการป้องกันอย่าง
เหมาะสม

ข้อแนะน�ำในการปฏิเสธในการท�ำงานของ Ministry of Labour: www.findlink.at/nounsafe
Community legal clinics: www.findlink.at/lao
93
Community agencies: www.findlink.at/services
94
Agriculture Workers Alliance centres: www.findlink.at/awacentres
95
OHCOW: www.findlink.at/ohcow
96
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับฟาร์มของ Ministry of Labour: www.findlink.at/molfarm
97
การฝึกอบรมและการรับรองเกี่ยวกับยาฆ่าแมลง: www.findlink.at/pesticide
91
92
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การป้องกันตัวท่านเองจากยาฆ่าแมลง:
ให้ สอบถาม:
• สอบถามหัวหน้างานของท่านส�ำหรับค�ำ
แนะน�ำและการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
• สอบถามถึงความหมายของสัญลักษณ์บน
ฉลากของยาฆ่าแมลง
การใส่ อุปกรณ์ เพื่อการป้องกัน:
• ใส่กางเกงขายาวและเสื้อแขนยาวที่ปกปิดผิวหนังของท่าน
• ใส่แว่นตานิรภัย
• หากท่านก�ำลังพ่นยาฆ่าแมลง ให้สอบถามหัวหน้างานของท่านถึง
อุปกรณ์ป้องกันที่ท่านควรสวมใส่ ท่านอาจจ�ำเป็นต้องใส่เสื้อชุดที่
ปกปิดทั้งร่างกายของท่าน แว่นตา หน้ากาก หรือเครื่องช่วยหายใจ
เกราะป้องกันหน้าและที่คลุมศีรษะ
ตรวจดูรอบ ๆ ตัวท่ าน:
• ให้ระมัดระวังสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่แสดงถึงมีการใช้ยาฆ่าแมลง
• ให้หลีกเลี่ยงอยู่ในพื้นที่ที่หัวหน้างานของท่านบอกให้ท่านหลีก
เลี่ยง
• ให้อยู่นอกพื้นที่ที่ก�ำลังมีการพ่นยาฆ่าแมลง หรือในพื้นที่ที่ยาฆ่า
แมลงพัดผ่าน
• หากท่านกังวลว่าลมอาจพัดยาฆ่าแมลงจากพื้นที่อื่นเข้ามาในพื้นที่
ของท่าน ให้แจ้งหัวหน้างานของท่านทราบ ท่านมีสิทธิที่จะหยุด
ท�ำงานจนกระทั่งปัญหาดังกล่าวของท่านได้รับการแก้ไข
ซักล้ างด้ วยความระมัดระวัง:
• ล้างมือของท่านให้สะอาดก่อนรับประทาน ดืม่ เคีย้ วหมากฝรัง่ หรือไป
ห้องน�ำ้ หรือสูบบุหรี่
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• ซักผ้าทีท่ า่ นสวมท�ำงานอย่างสม�ำ่ เสมอ ยาฆ่าแมลงอาจตกค้างอยูบ่ น
เสือ้ ผ้าของท่าน
• ซักผ้าชุดท�ำงานของท่านแยกต่างหากจากเสือ้ ผ้าทีท่ า่ นใส่ปกติ
• สวมถุงมือเมือ่ จับเสือ้ ผ้าทีอ่ าจมียาฆ่าแมลงตกค้างอยู่ หากท่านไม่ได้
สวมถุงมือ ตรวจสอบให้มนั่ ใจว่าท่านล้างมือสะอาดหมดจดหลังจากที่
สัมผัสเสือ้ ผ้าของท่าน

ข้ อ ค ว า ม ส� ำ คั ญ :
ห้ ามท�ำงานกับยาฆ่ าแมลงหากท่ าน
ตัง้ ครรภ์

สิ่งที่ควรท�ำหากท่านได้รับสัมผัสยาฆ่าแมลง
แจ้งให้หัวหน้างานของท่านทราบและขอความช่วยเหลือดูแลรักษาในทันที แจ้งให้หมอของ
ท่านทราบถึงชื่อยาฆ่าแมลง เพื่อหมอจะได้รู้วิธีการรักษาท่าน หากผิวหนังของท่านสัมผัสกับ
ยาฆ่าแมลง ให้ล้างบริเวณดังกล่าวด้วยน�้ำสะอาด หากยาฆ่าแมลงเข้าของตาของท่าน ให้
ล้างน�้ำเป็นเวลา 15 นาที
ศูนย์สารพิษออนตาริโอ (Ontario Poison Centre98) มีหมายเลขโทรฟรี คือ 1-800-268-9017
ทีศ่ นู ย์นสี้ ามารถให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมถึงวิธกี ารทีท่ า่ นควรปฏิบตั ิ หากท่านได้สมั ผัสกับยาฆ่าแมลง
ท่านสามารถพูดคุยกับล่ามโดยการพูดประเทศของท่านเป็นภาษาอังกฤษ (เช่น “ไทย”)
ในกรณีฉุกเฉิน โปรดแจ้ง 9-1-1

ข้าพเจ้าจะป้องกันดวงตาของข้าพเจ้าได้อย่างไร
แรงงานต่างชาติที่ท�ำงานด้านการเกษตรหลายคนได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการระคายเคืองที่
ตา จากที่ได้รับสัมผัสกับดิน โคลน ฝุ่น และยาฆ่าแมลงสามารถท�ำให้ดวงตาของท่านเกิด
อาการระคายเคืองหรือบาดเจ็บได้ นอกจากนี้ รังสีอุลตร้าไวโอเลทที่มาจากแสงอาทิตย์
สามารถท�ำให้ตาของท่านบาดเจ็บได้เช่นกัน
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เพื่อเป็ นการป้องกันตัวเอง:
• สวมหมวกที่ดี พยายามใส่หมวกที่มีขอบหมวกแข็งแรง มียอดแหลมและมีขอบด้าน
ข้าง หมวกประเภทนี้สามารถปกป้องท่านจากแสงอาทิตย์และวัตถุต่าง ๆ ที่อาจเข้ามา
ใกล้ดวงตาของท่าน
• สวมแว่นตานิรภัยที่สามารถป้องกันรังวียูวีเอและรังสียูวีบีได้ 100 % แว่นของท่านควร
จะสวมได้พอดีและได้รับการออกแบบเฉพาะเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายหรือจากงาน
ที่ท่านต้องท�ำ ท่านควรสวมใส่แว่นนิรภัยตลอดเวลาที่ท่านท�ำงาน
• ให้ระมัดระวังเศษชิ้นส่วนเมื่อท่านหรือเพื่อนร่วมงานของท่านก�ำลังใช้เครื่องมือไฟฟ้า
เมื่อท�ำงานรอบ ๆ ต้นไม้หรือพืช ให้ระมัดระวังพวกกิ่งก้านของต้นไม้ที่สามารถขีดข่วน
หรือทิ่มดวงตาของท่านได้
ข้าพเจ้าต้องท�ำอย่างไรหากดวงตาของข้าพเจ้ามีปัญหาเนื่องมาจากงานที่ท�ำ
การช่วยลดการระคายเคืองของดวงตาท�ำได้โดยการล้างหน้าและล้างตาของท่านด้วยน�้ำ
สะอาดเมื่อสิ้นสุดวัน บางคนพบว่าการใช้ผ้าสะอาด ชุบน�้ำอุ่นประคบดวงตาของตนนั้น
เป็นการช่วยลดอาการตาระคายเคืองได้ บางคนพบว่าการใช้ยาหยอดตาก็อาจช่วยเช่นกัน
หากดวงตาของท่านได้รับบาดเจ็บ ให้ไป
รักษาทันที และแจ้งให้หัวหน้างานของ
ท่านทราบ ให้ไปที่โรงพยาบาลเพื่อพบจักษุ
แพทย์ (ผู้ที่เชียวชาญในการรักษาปัญหา
ดวงตา) หรือหมอ หากเป็นเหตุฉุกเฉิน ให้
โทรแจ้ง 9-1-1

ท่ า น ท ร า บ ห รื อ ไ ม่ ว่ า :
การได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมหากดวงตา
ของท่านบาดเจ็บเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก เพราะว่า
ท�ำให้โอกาสการสูญเสียการมองเห็นหรือความ
เสียหายนั้นลดลง

ข้าพเจ้าจะดูแลตนเองให้ปลอดภัยเมื่ออยู่ในที่ที่มี
อากาศร้อนได้อย่างไร
เนื่องจากคุณเป็นลูกจ้างงานไร่ คุณมักต้องท�ำงานกลางแจ้งและในที่ที่มีอากาศร้อน ซึ่งอาจ
เป็นอันตรายได้เนื่องจากแสงอาทิตย์อาจท�ำให้ผิวหนังเสียหาย และความร้อนสามารถเป็น
สาเหตุให้เกิดความเจ็บป่วย
98

Ontario Poison Centre: www.findlink.at/poisonctr
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เพื่อเป็นการป้องกันตัวท่านเองจากแสงแดด
และความร้อน ท่านต้อง
• ดื่มน�้ำบ่อย ๆ แม้ว่าท่านไม่รู้สึกหิวน�้ำ
ก็ตาม เมื่ออากาศร้อนแล้วท่านเหงื่อ
ออก นั่นเป็นการท�ำให้ท่านสูญเสียน�้ำ
จึงเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะไม่ท�ำให้
ร่างกายของท่านขาดน�้ำ
• สวมเสื้อผ้าสีขาว หรือ สีอ่อน ๆ เพื่อลด
การดูดความร้อนจากแสงอาทิตย์
• สวมใส่เสื้อผ้าที่ปกป้องแสงอาทิตย์ เช่น หมวก กางเกงขายาว และเสื้อแขนยาวเพื่อ
ท�ำให้ผิวของท่านถูกแสงแดดได้น้อยลง
• ใช้ยาทากันแดด
• สวมแว่นตากันแดด หรือแว่นตานิรภัยที่ป้องกันแสงยูวีได้
• ช่วงเวลาพักให้พักในที่ร่ม
• สอบถามนายจ้างของท่านให้จัดตารางเวลางานให้หลีกเลี่ยงช่วงเวลาแดดจัดที่สุด
• เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยจากแสงอาทิตย์
อาการเพลียแดดและโรคลมแดด
ภาวะเจ็บป่วยที่พบได้บ่อยที่สุดสองอย่างคือ อาการเพลียแดดและโรคลมแดด การเจ็บป่วย
ทั้งสองแบบนี้มีความรุนแรง แต่โรคลมแดดเป็นภาวะที่คุกคามต่อชีวิตได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่
ส�ำคัญมากหากสามารถค้นหาอาการแต่เนิ่น ๆ
หากท่านสังเกตอาการเพลียแดดได้แต่เนิ่น ๆ ให้หยุดพักในที่ร่ม ดื่มน�้ำ และแจ้งให้หัวหน้า
งานของท่านทราบ หากท่านไม่ได้ให้ความใส่ใจกับอาการเพลียแดดแล้วนั้น อาการอาจจะ
รุนแรงเป็นโรคลมแดดซึ่งจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของท่านได้
สัญญาณของอาการเพลียแดดคือ
• วิงเวียน
• ปวดศีรษะ
สัญญาณของโรคลมแดดรวมถึง
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• หัวใจเต้นเร็ว
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• ผิวหนังร้อน แดง และ
แห้ง
• อุณหภูมิสูง

• เป็นลม
• ชัก (สั่นและกล้ามเนื้อ
กระตุก)

• รู้สึกสับสน

ข้าพเจ้าต้องท�ำเช่นไรหากพบคนเป็นโรคลมแดด
• โทรแจ้ง 9-1-1 ในขณะที่ท่านรอรถพยาบาล ให้พยายามท�ำให้ร่างกายของบุคคล
ดังกล่าวเย็นลง ให้พ่นละอองน�้ำใส่ โดยพ่นที่ใต้วงแขน หลังคอ และระหว่างขาและ
ในจุดต่าง ๆ ที่จะช่วยลดความร้อนให้กับผู้นั้นได้อย่างรวดเร็ว
• ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ผู้ใดมีโทรศัพท์ นอกจากนี้ท่านควรทราบถึงชื่อและที่อยู่ของ
ฟาร์มหรือไร่ที่ท่านท�ำงาน เพื่อให้ท่านสามารถบอกรถพยาบาลได้ว่าให้มาที่ใด
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอันตรายจากความร้อนได้จากเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับโรคลม
แดดของกระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour99)

ข้าพเจ้าจะต้องท�ำเช่นไรหากข้าพเจ้าได้รับบาดเจ็บ
ในที่ท�ำงาน หรือมีบางสิ่งบางอย่างท�ำให้ข้าพเจ้าป่วย
หากท่านได้รับบาดเจ็บจากที่ท�ำงาน ให้เข้ารับการรักษาในทันที หากท่านรู้สึกปลอดภัยที่จะ
ท�ำ ให้รายงานอาการบาดเจ็บให้กับนายจ้างของท่านทราบให้เร็วที่สุด หากเป็นเหตุฉุกเฉิน
โปรดโทรแจ้ง 9-1-1
นายจ้างของท่านไม่สามารถไล่ท่านออกจากงานได้เนื่องจากท่านได้รับบาดเจ็บ หรือเพราะ
ว่าท่านได้ยื่นค�ำร้องต่อส�ำนักงานประกันความปลอดภัยในที่ท�ำงาน (Workplace Safety
and Insurance Board - WSIB) อย่างไรก็ตามแรงงานต่างชาติบางคนต้องตกงานเนื่องจาก
ได้รับความบาดเจ็บซึ่งการกระท�ำดังกล่าวไม่สามารถท�ำได้ แต่ก็เกิดขึ้นได้ หากท่านอยู่ใน
สถานการณ์เช่นนี้ ให้ขอความช่วยเหลือได้จากส�ำนักงานชุมชน (community agency100)
องค์กรทีป่ รึกษาแรงงาน (workers’ advocacy organization) หรือส�ำนักงานกฎหมายชุมชน
(community legal clinic101) เพื่อเป็นการปกป้องตัวท่านเอง
Heat stress information sheet: www.findlink.at/heat
Community agencies: www.findlink.at/services
101
Community legal clinics: www.findlink.at/lao
99

100
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การจ่ายเงินชดเชยของส�ำนักงานประกัน ความปลอกภัยในที่ท�ำงาน
(Workplace Safety and Insurance Board - WSIB)
ท่านอาจมีสทิ ธิได้รบั เงินชดเชยจากส�ำนักงานประกันความปลอดภัยในทีท่ ำ� งาน (Workplace
Safety and Insurance Board - WSIB) การคุม้ ครองจาก WSIB นัน้ ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยใด ๆ
ท่านสามารถยืน่ ค�ำร้อง WSIB ได้แม้กระทัง่ อุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ นัน้ เป็นความผิดของท่าน
การสมัครขอเงินชดเชย
ท่านเริ่มต้นจากการยื่นค�ำร้องโดยการรายงานการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วย102 หากท่าน
ต้องการความช่วยเหลือในการยื่นค�ำร้อง กรุณาติดต่อ
• ส�ำนักงานให้คำ� ปรึกษาแรงงาน (Office of the Worker Adviser - OWA103) ทีห่ มายเลข
โทรฟรี 1-800-435-8980 ส�ำนักงาน OWA ให้ความช่วยเหลือลูกจ้างทีไ่ ม่ได้เป็นสมาชิก
ของสหภาพแรงงานในการยืน่ ค�ำร้องต่อ WSIB โดยทีไ่ ม่คดิ ค่าใช้จา่ ยใด ๆ
• ส�ำนักงานชุมชน (community agency104)
• ส�ำนักงานกฎหมายชุมชน (IAVGO,105 community legal clinic) ส�ำหรับลูกจ้างที่ได้
รับบาดเจ็บที่หมายเลขโทรฟรี 1-866-521-8535
หมอของท่านต้องกรอกแบบฟอร์มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค�ำร้องของท่าน ให้อธิบายอย่าง
ชัดเจนให้หมอของท่านทราบถึงการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยของท่านที่เกิดในที่ท�ำงาน
หรือเนื่องจากงานของท่าน หมอจ�ำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเกิดอะไรขึ้น เพื่อให้หมอท�ำ
บันทึกได้อย่างถูกต้อง หากท่านไม่เห็นด้วยกับค�ำตัดสินของค�ำร้อง ส�ำนักงานประกันความ
ปลอดภัยในที่ท�ำงาน (WSIB) ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์106
ค�ำเตือน: จากส�ำนักงานประกันความปลอดภัยในที่ท�ำงาน (WSIB) ในภาคปฏิบัติ
“ลงความเห็นสมควร” (“deeming”)
การลงความเห็น เกิดขึ้นเมื่อ WSIB ตัดสินใจว่าบุคคลที่ได้รับเงินชดเชยนั้นสามารถท�ำงาน
ได้อีกครั้ง ถึงแม้ว่าบุคคลเหล่านั้นไม่สามารถท�ำงานได้ในที่ท�ำงานเดิม หาก WSIB
รายงานการบาดเจ็บ/ความเจ็บป่วยให้ WSIB ทราบ: www.findlink.at/wsibfile
Office of the Worker Advisor: www.findlink.at/owa
104
Community agencies: www.findlink.at/services
105
IAVGO: www.findlink.at/iavgo
106
ลูกจ้างสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ WSIB: www.findlink.at/wsibappeal
102
103
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คิดว่าท่านสามารถท�ำงานที่เหมาะสม
เ ค ล็ ด ลั บ :
(suitable employment) อื่นได้แล้วนั้น
หากท่านต้องการล่ามช่วยแปลเมื่อท่านพูดคุยกับ
WSIB ก็จะลดเงินค่าชดเชยของท่าน
หมอของท่าน เป็นสิ่งที่ส�ำคัญมากว่าล่ามผู้ที่แปล
ภาษาให้ท่านนั้นจะไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง
หรือหยุดจ่ายเงินชดเชยให้กับท่าน ซึ่ง
เป็นปัญหากับแรงงานต่างชาติเพราะว่า
ของท่าน ท่านจ�ำเป็นต้องมีล่ามที่มิได้มีส่วนได้
แรงงานต่างชาติเหล่านี้มักจะได้รับใบ
ส่วนเสียในกรณีของท่านเพื่อที่ว่าการยื่นค�ำร้อง
อนุญาตท�ำงานผิดประเภทเพื่อกลับเข้า
ต่อส�ำนักงานประกันความปลอดภัยในที่ท�ำงาน
มาในประเทศแคนาดา หากเกิดกรณี
(WSIB) นั้นถูกต้อง นอกจากนี้การที่ท่านจดบันทึก
เช่นนี้ขึ้น ให้ติดต่อส�ำนักงานกฎหมาย
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความรู้สึกของท่านนั้น
107
ชุมชน (IAVGO, a community legal
เป็นความสิ่งที่ดีทีเดียว
clinic) ที่ให้ความช่วยเหลือกับลูกจ้างที่
ได้รับบาดเจ็บ หรือท่านสามารถขอรับ
ความช่วยเหลือได้จากส�ำนักงานชุมชน (community agency108) กลุ่มให้ค�ำปรึกษาคนงาน
(workers’ advocacy group) หรือส�ำนักงานกฎหมายชุมชน (community legal clinic109)
อื่นๆ
หากท่านต้องการศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมในการยืน่ ค�ำร้อง WSIB ให้
• ดูที่เว็บไซต์ WSIB110
• โทรติดต่อ WSIB ได้ที่หมายเลขโทรฟรี 1-800-387-0750 ท่านสามารถขอพูดคุยกับ
บุคคลที่พูดภาษาเดียวกับท่าน
• อีเมลค�ำถามเป็นภาษาของท่านไปที่ WSIB ได้ที่ translation@wsib.on.ca
• อ่าน Workers’ Compensation: Making a Claim111 จาก
Community Legal Education Ontario (CLEO)112

IAVGO: www.findlink.at/iavgo
Community agencies: www.findlink.at/services
109
Community legal clinics: www.findlink.at/lao
110
WSIB: www.findlink.at/wsib
111
แหล่งข้อมูลการยื่นค�ำร้องเกี่ยวกับเงินชดเชยของลูกจ้าง: www.findlink.at/wc-claim
112
CLEO: www.findlink.at/cleo
107
108

57

คู่มือแนะน�ำส�ำหรับแรงงานต่างชาติ

ชีวติ ประจ�ำวัน
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ชีวิตประจ�ำวัน

ข้าพเจ้าควรจะได้รับที่อยู่อาศัยประเภทใด
นายจ้างของท่านต้องจัดหาที่อยู่อาศัยให้ท่านหรือช่วยหาที่อยู่อาศัยให้ท่านอย่างเหมาะสม
ที่อยู่อาศัยของท่านอาจจะอยู่ที่ฟาร์มหรือไกลออกไปซึ่งอาจจะเป็นบ้านส่วนตัวอยู่คนเดียว
หรือต้องแบ่งกันอยู่ ซึ่งการแบ่งกันอยู่ร่วมกับลูกจ้างงานเกษตรกรรมรายอื่นนั้นเป็นเรื่องที่พบ
บ่อยมาก ซึ่งหมายความว่าหลาย ๆ คนอาจนอนรวมกันที่ตึกเดียวกัน และท่านอาจต้องแบ่ง
ห้องน�้ำ และ/หรือ ครัวใช้กับเพื่อนร่วมงานของท่าน ท่านควรได้รับพื้นที่และอุปกรณ์ส�ำหรับ
ท�ำอาหารด้วย
โดยทั่วไปแล้ว นายจ้างของท่านสามารถหัก
เงินจ�ำนวน $30 ต่อสัปดาห์จากค่าจ้างของ
ท่านเพื่อเป็นค่าที่พักอาศัย หากต�ำแหน่ง
งานของท่านได้รับการพิจารณาว่าเป็นงาน
ที่ต้องใช้ความช�ำนาญอย่างสูง และที่พัก
อาศัยของคุณอยู่นอกเขตไร่ จะมีการหักเงิน
ค่าที่พักอาศัยเป็นรายเดือนจากรายได้ของ
ท่านสูงสุดถึง 30%

ท่ า น ท ร า บ ห รื อ ไ ม่ ว่ า :
ท่านไม่จ�ำเป็นต้องอยู่ที่พักอาศัยที่นายจ้างของ
ท่านจัดไว้ให้ก็ได้ และท่านสามารถหาที่อยู่
อาศัยของท่านเองได้ อย่างไรก็ตาม ท่านต้อง
จ่ายค่าที่อยู่อาศัยเอง หากท่านตัดสินใจที่จะ
กระท�ำเช่นนี้ ท่านควรแจ้งให้นายจ้างของท่าน
รับทราบล่วงหน้า

ข้าพเจ้าควรท�ำเช่นไร หากข้าพเจ้ามีปัญหาเกี่ยวกับ
ที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า
หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของท่าน ท่านควรติดต่อขอความช่วยเหลือได้จาก
ส�ำนักงานชุมชน (community agency113) องค์กรที่ปรึกษาแรงงาน (workers’ advocacy
organization) ส�ำนักงานกฎหมาบชุมชน (community legal clinic114) หรือ กลุ่มพันธมิตร
แรงงานเกษตร (Agriculture Workers Alliance115) และหน่วยงานสาธารณสุขของเทศบาล
เมืองบางแห่งสามารถช่วยท่านตรวจสอบว่าที่อยู่อาศัยของท่านนั้นไปตามมาตรฐานหรือไม่
(Municipal health units116)

Community agencies: www.findlink.at/services
Community legal clinics: www.findlink.at/lao
115
Agriculture Workers Alliance: www.findlink.at/awa
116
หน่วยงานสาธารณสุขของเทศบาลเมือง: www.findlink.at/ph-units
113
114
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ข้าพเจ้ามีสิทธิใดบ้างกับต�ำรวจ
ท่านมีสิทธิต่าง ๆ เมื่อต้องติดต่อกับต�ำรวจ โดยทั่วไปแล้ว ต�ำรวจไม่สามารถ
•
•
•
•

ค้นตัวท่านได้โดยไม่มีเหตุผล
ขอตัวอย่างเลือด หรือน�้ำลาย ยกเว้นว่ามีเหตุผลสมควรและท่านอนุญาตให้ท�ำได้
หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยปราศจากเหตุผล
เข้าบ้านท่านโดยที่ไม่มีหมายค้น

ค ว า ม ลั บ :
หากถูกจับและไม่มเี งินจ้างทนาย ท่านสามารถ
ร้องขอ “ทีป่ รึกษา” (duty counsel)ได้ ซึง่ เป็นการขอ
ค�ำแนะน�ำทางด้านกฎหมายโดยทีไ่ ม่ตอ้ งเสียค่า
ใช้จา่ ยใด ๆ หากคุณมีปญ
ั หาด้านกฎหมายอืน่ ๆ
ท่านสามารถขอความช่วยเหลือได้จาก ส�ำนกงาน
กฎหมายชุมชน (community legal clinic117)

หากท่านถูกต�ำรวจสอบปากค�ำหรือ
โดนจับท่านสามารถขอทนายมาช่วยได้
ต�ำรวจควรหยุดสอบปากค�ำเมื่อท่าน
ร้องขอทนาย ไม่ว่าท่านจะให้การอะไร
ก็ตามแก่ต�ำรวจ ไม่ว่าก่อนหรือหลังถูก
จับ ต�ำรวจสามารถใช้ค�ำให้การของท่าน
เป็นหลักฐานได้

หากต�ำรวจพบว่าท่านอยู่นานเกินกว่า
วันเวลาที่อนุญาตซึ่งระบุอยู่ในใบ
อนุญาตท�ำงานของท่าน หรือฝ่าฝืนเงือ่ นไขต่าง ๆ ทีร่ ะบุในใบอนุญาตท�ำงานของท่าน ต�ำรวจ
อาจแจ้งต่อ ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง (Canada Border Services Agency - CBSA) ได้
การจับคนเนื่องจากสัญชาติหรือเชื้อชาติ
แรงงานต่างชาติบางรายประสบกับการโดนต�ำรวจจับเนื่องจากสัญชาติหรือเชื้อชาติ การจับ
คนเนื่องจากสัญชาติหรือเชื้อชาติคือ เมื่อบางคนได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันเนื่องมาจาก
เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ แทนที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ากระท�ำผิด การจับคนเนื่องจากสัญชาติ
หรือเชื้อชาตินั้นพบได้บ่อยถึง แม้ว่าไม่สามารถท�ำได้ภายใต้ประมวลกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ออนตาริโอ (Ontario Human Rights Code) ก็ตาม
หากท่านเชื่อว่าท่านโดนจับเนื่องจากสัญชาติหรือเชื้อชาติ โปรดทราบว่าท่านมีสิทธิที่จะ
พูดคุยกับทนายความและท่านไม่จ�ำเป็นต้องให้ตัวอย่างน�้ำลาย และเลือดใด ๆ ยกเว้น
ว่าต�ำรวจมีเหตุผลอันสมควรที่สงสัยว่าท่านกระท�ำผิด ให้จดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด เช่น วันที่ เวลา สถานที่ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจต้องการ
ขอความช่วยเหลือได้จากส�ำนักงานกฎหมาบชุมชน (community legal clinic118) องค์กร
ที่ปรึกษาแรงงาน (workers’ advocacy organization) หรือส�ำนักงานชุมชน (community
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agency119) เพื่อยื่นค�ำร้องเรียนกับส�ำนักงานอิสระอ�ำนวยการทบทวนต�ำรวจ (Office of the
Independent Police Review Director120)
ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ของท่านกับต�ำรวจได้ที่ ศูนย์ข่าวกฎหมาย
ชุมชนออนตาริโอ (Community Legal Information Ontario’s - CLEO) อ�ำนาจของต�ำรวจ:
หยุดและตรวจค้น (Police Powers: Stops and Searches121)

ข้าพเจ้ามีสิทธิใดบ้างกับส�ำนักงานต�ำรวจตรวจคนเข้า
เมืองแคนาดา (Canadian Border Services Agency)
ส�ำนักงานต�ำรวจตรวจคนเข้าเมืองแคนาดา (CanadaBorder Services Agency - CBSAC122)
เป็นหน่วยงานรัฐบาลที่บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองซึ่งหน่วยงานนี้สามารถจับ
และหน่วงเหนี่ยวบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตท�ำงานที่ถูกต้องได้ หรือสามารถจับบุคคลที่ฝ่าฝืน
เงื่อนไขในใบอนุญาตท�ำงานของตน หน่วยงาน CBSA นั้นแตกต่างจากต�ำรวจ หากท่านเปิด
ประตูบ้าน เมื่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง (CBSA) มาขอพบ เจ้าหน้าที่เหล่านี้
สามารถตรวจค้นบ้านของท่านหรือท�ำการจับกุมได้ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (CBSA)
สามารถเข้าตรวจค้นบ้านท่านได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตได้ หากเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมี
หมาย 2 ฉบับคือ
• หมายจับตรวจคนเข้าเมือง และ
• หมายจับพิเศษ (“special entry” หรือ “feeney”)
ท่านสามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ CBSA ได้โดยที่ไม่ต้องเปิดประตูและสามารถขอให้
เจ้าหน้าที่สอดหมายดังกล่าวเข้ามาทางช่องใต้ประตู หากเจ้าหน้าที่มีหมายทั้งสองฉบับ แต่
ท่านไม่ยอมเปิดประตูให้เจ้าหน้าที่เข้ามา เจ้าหน้าที่อาจพยายามเข้ามาเอง หรืออาจจะกลับ
มาอีกครั้งในภายหลัง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (CBSA) ไม่จ�ำเป็นต้องใส่ชุดเครื่องแบบ
เสมอไป บางครั้งก็สวมเสื้อผ้าธรรมดามา
Community legal clinics: www.findlink.at/lao
Community legal clinics: www.findlink.at/lao
119
Community agencies: www.findlink.at/services
120
Office of the Independent Police Review Director: www.findlink.at/oiprd
121
แหล่งข้อมูล Police powers: www.findlink.at/policepwr
122
Canada Border Services Agency: www.findlink.at/cbsasite
117
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หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมาย 2 ฉบับ ท่านไม่
จ�ำเป็นต้องพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมือง (CBSA) หากท่านไม่ต้องการให้เจ้า
หน้าที่เข้ามา ก็อย่าเปิดประตู
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (CBSA)
สามารถจับท่านได้หากท่านไม่มีสถานภาพ
การเข้าเมืองอย่างถูกต้องครบถ้วนเมื่อท่าน
อยู่นอกบ้านของท่าน ยกเว้นว่า ท่านก�ำลัง
ขับรถอยู่ ขี่มอเตอร์ไซต์ หรือขี่จักรยาน ท่าน
ไม่จ�ำเป็นต้องแสดงตัวตน อย่างไรก็ตาม
ท่านอาจจะต้องการแสดงตัว เนื่องจากเจ้าหน้าที่เหล่านี้สามารถจับกุมบุคคลที่ไม่มั่นใจกับ
ความเป็นตัวตนของตนได้ หลังจากที่ท่านได้แสดงตนแล้ว ท่านไม่จ�ำเป็นต้องตอบค�ำถาม
ใด ๆ ที่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นถามท่าน
ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มในการท�ำธุระกับหน่วยตรวจคนเข้าเมือง CBSA ในแหล่ง
ข้อมูล แรงงานต่ างชาติ: รู้ ถงึ สิทธิของท่ าน (Migrants: Know Your Rights123) จากไม่มี
ใครผิดกฏหมาย (No One Is Illegal124)

ข้าพเจ้าจะสามารถเข้ารับบริการใดได้บ้าง
การบริการช่วยตั้งถิ่นฐาน
การบริการช่วยตัง้ ถิน่ ฐานเสนอให้ความช่วยเหลือกับผูท้ มี่ าใหม่ในประเทศแคนาดา เช่น การ
ฝึกอบรมด้านภาษา การให้ความช่วยเหลือในการหางาน การแนะน�ำความช่วยเหลือในการหา
ทีพ่ กั อาศัย และความช่วยเหลือด้านสังคม การบริการเหล่านีเ้ ป็นการบริการทีไ่ ม่ตอ้ งเสียค่าใช้
จ่ายใด ๆ หน่วยงานทีใ่ ห้ความช่วยเหลือในการตัง้ ถิน่ ฐานหลายแห่งมีเจ้าหน้าทีท่ สี่ ามารถพูดได้
หลายภาษา หน่วยงานให้ความช่วยเหลือในการตัง้ ถิน่ ฐานแต่ละแห่งจะมีกฎของตนเองว่า
ผูใ้ ดสามารถทีม่ าขอรับใช้บริการของตนได้บา้ ง ให้สอบถามหน่วยงานว่ามีบริการใดบ้างทีจ่ ดั ให้
กับแรงงานต่างด้าว หากหน่วยงานดังกล่าวไม่ได้จดั บริการให้กบั แรงงานต่างด้าว ให้สอบถาม
ว่ามีหน่วยงานใดบ้างทีใ่ ห้บริการดังกล่าวได้ หน่วยงานให้ความช่วยเหลือในการตัง้ ถิน่ ฐานบาง
แห่งจะให้บริการกับผูท้ มี่ าใหม่ทกุ ๆ รายทีม่ าประเทศแคนาดา โดยไม่คำ� นึงถึงสถานภาพการ
เข้าเมืองของบุคคลเหล่านัน้
123
124
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การให้บริการส่วนเทศบาล

ท่ า น ท ร า บ ห รื อ ไ ม่ ว่ า ? :
ท่านสามารถหาหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ
ในการตั้งถิ่นฐานได้โดยการโทรไปที่ 2-1-1 โดย
ดูจาก แผนที่องค์กรตั้งถิ่นฐาน
(settlement.org’s interactive map125)

เทศบาล เช่น เมืองและเขตชุมชนโดยทัว่ ไป
แล้วจะมีการให้บริการแก่บคุ คลทีอ่ าศัยอยูใ่ น
เขตนัน้ ๆ เช่น โปรแกรมสันทนาการ การดูแล
เด็ก ความช่วยเหลือเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัย ห้องสมุด
โปรแกรมช่วยหางาน สถานสงเคราะห์ฉกุ เฉิน
ธนาคารอาหาร และการให้บริการด้านสุขภาพ การบริการต่าง ๆ เหล่านีบ้ างอย่างไม่มกี ารคิด
ค่าใช้จา่ ยใด ๆ ในขณะทีบ่ างอย่างก็มคี า่ ใช้จา่ ย เมืองหรือเขตชุมชนหลาย ๆ แห่งเสนอลดค่า
บริการให้กบั บุคคลทีไ่ ม่ได้มรี ายได้สงู หรือให้กบั บุคคล “ผูม้ รี ายได้นอ้ ย”
ในเมืองโตรอนโต ออตตาวา ซัดบูรี่ และวินด์เซอร์ ท่านสามารถหาการบริการของเทศบาล
เมืองได้โดยการโทรไปที่ 3-1-1 โดยที่ไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ใด ๆ และมีการให้บริการแปล
ภาษาให้กับท่านอีกด้วย
เมืองลี้ภัย (Sanctuary cities): โตรอนโต และแฮมมิงตัน

ถึงแม้วา่ เทศบาลเมืองส่วนใหญ่กำ� หนดให้มใี บอนุญาตท�ำงานทีถ่ กู ต้อง หรือบัตรผูอ้ าศัยถาวร
เพือ่ เข้าใช้บริการต่าง ๆ แต่ในปัจจุบนั เทศบาลเมืองหลาย ๆ แห่งก�ำลังพิจารณาถึงนโยบาย “ไม่
ถามไม่บอก” (“don’t ask don’t tell”) หรือ การเข้าถึงโดยไม่ตอ้ งกลัว (“access without fear”)
ซึง่ หมายถึง ทุกคนทีอ่ ยูอ่ าศัยในเมืองนีส้ ามารถเข้าใช้บริการโดยไม่ตอ้ งค�ำนึงถึงสถานภาพการ
เข้าเมือง ซึง่ ในขณะนีเ้ มืองโตรอนโตและแฮมมิงตันก�ำลังใช้นโยบายเหล่านีอ้ ยู่ อย่างไรก็ตาม
ผูอ้ พยพบางรายพบว่า ถึงแม้ในเมืองเหล่านี้ ก็ยงั มีการสอบถามถึงหลักฐานเกีย่ วกับสถานภาพ
การเข้าเมืองและถูกปฏิเสธการให้บริการ หากท่านไม่มใี บอนุญาตท�ำงานทีถ่ กู ต้อง หรือมีการ
ฝ่าฝืนเงือ่ นไขทีร่ ะบุอยูบ่ นใบอนุญาตท�ำงานของท่าน ท่านควรระมัดระวังทีจ่ ะเปิดเผยข้อมูลนี้
โดยเปิดเผยกับบุคคลทีท่ า่ นไว้วางใจได้เท่านัน้

ข้าพเจ้าสามารถหากลุ่มชุมชนหรือกลุ่มความเชื่อ
ทางศาสนาในพื้นที่ของข้าพเจ้าได้อย่างไร
การเข้ารวมในกลุ่มศาสนาหรือชุมชนสามารถช่วยให้ท่านได้เจอกับผู้คนในชุมชนของท่าน
และท�ำให้ท่านรู้สึกเหมือนอยู่ประเทศบ้านเกิดของท่านเมื่ออยู่ในประเทศแคนาดา
125

แผนที่ของ settlement.org’s: www.findlink.at/services
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เทศบาลเมืองหลาย ๆ แห่ง และ
กระดานประกาศข่าวของโรงเรียน
หลายแห่งจะมีรายชื่อกลุ่มชุมชนต่าง ๆ
ที่ท่านสามารถเข้าร่วมได้ นอกจากนี้
ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
แผนที่องค์กรการตั้งถิ่นฐาน หน่วย
บริการใกล้พื้นที่ของของฉัน
(settlement.org’s interactive Services Near Me126)
เ ค ล็ ด ลั บ :
ให้ดูที่สมุดโทรศัพท์ ตรวจดูที่กระดานประกาศ
ข่าวสาร และโทรไปที่ 2-1-1 เป็นวิธีที่ดีที่จะค้นหา
สถานที่สักการะบูชา กลุ่มที่มีความเชื่อทางศาสนา
หรือกลุ่มชุมชนในภูมิภาคของท่าน

ทางเลือกเกี่ยวกับยานพาหนะเดินทางของข้าพเจ้า
มีอะไรบ้าง
หากท่านอาศัยอยู่ในฟาร์มหรือใกล้ฟาร์มในมณฑลออนตาริโอ การที่ไม่มีรถจะท�ำให้เดินทาง
ไปไหนล�ำบาก เนื่องจากรถบริการของสาธารณะนั้นมีจ�ำกัด คนงานฟาร์มหลายรายต้อง
พึ่งพาอาศัยรถรับส่งของนายจ้าง นายจ้างบางรายมีก�ำหนดตารางเวลาที่จะรับส่งลูกจ้างเข้า
เมือง ให้สอบถามนายจ้างของท่านว่ามีรถรับส่งไว้บริการพนักงานหรือไม่
ส�ำหรับยานพาหนะเดินทางในระยะไกล รถบัสประจ�ำทางเกรฮาวด์แคนาดา (Greyhound
Canada127) เดินรถไปในหลาย ๆ พื้นที่ในชนบทของประเทศแคนาดา ท่านสามารถหาข้อมูล
โดยติดต่อหมายเลขโทรฟรี 1-800-661-8747 หรืออีเมลไปที่ canada.info@greyhound.ca
การขี่จักรยาน
การขี่จักรยานเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�ำหรับเดินทางในระยะสั้น ๆ ในมณฑลออนตาริโอ
ถือว่าจักรยานเป็นพาหนะประเภทหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าต้องปฏิบัติตามกฎจราจรและให้ขี่
จักรยานทางขวาของถนน
แรงงานต่างชาติบางคนได้รับบาดเจ็บในขณะที่รถจักรยาน หากท่านขี่จักรยาน ท่านควร
ปฏิบัติตามข้อแนะน�ำเพื่อความปลอดภัยดังต่อไปนี้ คือ
• สวมหมวกนิรภัย
• ใช้สัญญาณมือเพื่อแจ้งให้ผู้อื่นทราบว่าท่านก�ำลังขี่ไปทางด้านไหน
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• หากเป็นไปได้ ให้อยู่ห่างจากขอบถนน หรือจากรถที่จอดอยู่อย่างน้อยหนึ่งเมตร
• ให้ทิ้งระยะห่างจากรถบรรทุก หรือรถขนาดใหญ่อื่น ๆ ที่คนขับรถดังกล่าวอาจจะไม่
สามารถมองเห็นท่านได้
• ให้ใส่เสือ้ ผ้าสีออ่ น หรือสีสด ๆ ใช้ไฟ และอุปกรณ์สะท้อนแสงเมือ่ ขีใ่ นตอนกลางคืน
• ใช้กระดิ่งหรือแตร

ข้าพเจ้าจะเปิดบัญชีธนาคารได้อย่างไร
ในการเปิดบัญชีธนาคาร128 ท่านต้องแสดงเอกสารที่เหมาะสม ซึ่งเอกสารที่ง่ายที่สุดส�ำหรับ
ลูกจ้างต่างด้าวที่ต้องเตรียมไป คือ ใบอนุญาตท�ำงาน พาสปอร์ต และบัตรประกันสุขภาพ
ของท่าน นอกเหนือจากเอกสารเหล่านี้แล้ว ธนาคารหลาย ๆ แห่งต้องการเอกสารอย่าง
น้อยหนึ่งฉบับที่ออกให้ในประเทศแคนาดา
ธนาคารในประเทศแคนาดาจะคิดค่าธรรมเนียมบัญชีธนาคารและส�ำหรับบริการต่าง ๆ เช่น
การถอนเงินสดเพิ่มและการโอนเงิน ท่านควรเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมของธนาคารและ
เครดิตยูเนี่ยนในชุมชนของท่านก่อนที่จะเลือกว่าจะใช้บริการธนาคารไหน

ระบบโทรศัพท์ในประเทศแคนาดาเป็นเช่นไร
โทรศัพท์มือถือ
หากท่านต้องการที่จะเลือกโปรโมชั่นมือถือในประเทศแคนาดา ให้ค้นหาข้อมูลโปรโมชั่น
มือถือต่าง ๆ ก่อนที่จะเซ็นสัญญา หากท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท ท่านควรตรวจสอบว่ามี
สัญญาณครอบคลุมหรือไม่จากบริษัทโทรศัพท์ ซึ่งบริษัทบางแห่งไม่มีสัญญาณที่ครอบคลุม
ทั่วทุกแห่งในประเทศแคนาดา ให้อ่านสัญญาอย่างละเอียดครบถ้วนก่อนที่ท่านจะตกลง
ให้ดูจ�ำนวนค่าปรับด้วยหากท่านเลิกสัญญาก่อนก�ำหนด บริษัทโทรศัพท์ใหญ่ ๆ ในมณฑล
ออนตาริโอ คือ Rogers,129 Telus,130 Bell,131 Fido,132 Virgin,133 Mobilicity,134 Wind135 และ
Koodo136
ท่านสามารถเลือกแบบเติมเงินหรือส่งบิลมาเก็บทุก ๆ สิ้นเดือน บางบริษัทไม่มีแบบเติมเงิน
แบบเติมเงินจะหักเงินโดยคิดเป็นนาทีและมักจะแพงกว่า อย่างไรก็ตาม บางคนพบว่าระบบ
เติมเงินนั้นง่ายต่อการควบคุมรายจ่ายได้มากกว่า
128

Settlement.Org article – bank accounts: www.findlink.at/bankacnt
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โทรศัพท์บ้าน
ส�ำหรับโทรศัพท์บ้าน โดยปกติแล้วท่านจะจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนส�ำหรับสายโทรศัพท์
และมีค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับค่าโทรทางไกล บางบริษัทเสนอขายเป็นแพคเก็จรวมกัน
ซึ่งคือ หนึ่งบริษัทเสนอบริการหลายอย่างเช่น โทรศัพท์ ทีวี และอินเตอร์เน็ท บริษัทเบล
แคนาดา (Bell Canada137) และโรเจอร์ (Rogers138) เป็นบริษัทโทรศัพท์ 2 บริษัทใหญ่ที่
ให้บริการโทรศัพท์บ้าน อย่างไรก็ตามหลาย ๆ บริษัทให้บริการต่าง ๆ ที่คล้ายกัน ให้ติดต่อ
หลาย ๆ บริษัทเพื่อสอบถามแพ็คเก็จและราคา
โทรศัพท์สาธารณะ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้โทรศัพท์สาธารณะ ซึ่งคิดค่าบริการครั้งละ 50 เซ็นต์ส�ำหรับโทร
ในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม โทรศัพท์สาธารณะอาจจะหายาก หากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท
โทรศัพท์สาธารณะบางแห่งไม่มีแบบหยอดเหรียญ แต่จะใช้บัตรเครดิตหรือบัตรโทรศัพท์
ของ Bell Canada แทน
ท่ า น ท ร า บ ห รื อ ไ ม่ ว่ า :
บางเบอร์โทรศัพท์ทขี่ นึ้ ต้นด้วย 1-800, 1-844,
1-855, 1-866, 1-877 หรือ 1-888 คือหมายเลข
โทรฟรี ซึง่ คือท่านอาจไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยใด ๆ
เมือ่ ใช้หมายเลขเหล่านี้ หมายเลขโทรศัพท์ของ
หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งเป็นหมายเลขโทรฟรี

โทรศัพท์ทางไกล

อัตราค่าโทรศัพท์ทางไกลในมณฑล
ออนตาริโอนั้นค่อนข้างแพงเมื่อเปรียบเทียบ
กับอัตราค่าบริการในประเทศอื่น ๆ แพ็กเก็จ
โทรศัพท์ทางไกลหรือบัตรโทรศัพท์อาจจะ
มีอัตราค่าบริการที่ถูกกว่า ท่านอาจเลือก
แพ็กเก็จที่รวมค่าบริการโทรศัพท์ทางไกล
ด้วย หรือท่านสามารถซื้อบัตรเติมเงินมาใช้
เมื่อท่านต้องการโทรทางไกล ท่านสามารถหาบัตรโทรศัพท์เหล่านี้ได้จากร้านสะดวกซื้อหรือ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ข้าพเจ้าจะส่งจดหมายจากประเทศแคนาดาได้อย่างไร
ไปรษณีย์แคนาดา (Canada Post139) เป็นองค์กรรับส่งไปรษณีย์ เมื่อท่านต้องการส่ง
จดหมายหรือพัสดุ ให้ไปที่ที่ท�ำการไปรษณีย์ ซึ่งที่ท�ำการไปรษณีย์บางแห่งจะอยู่ใน
ร้านขายยาหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต หากท่านส่งพัสดุ ราคาค่าส่งนั้นจะขึ้นอยู่กับขนาด
น�้ำหนัก และอยู่ที่ว่าท่านต้องการให้พัสดุไปถึงที่หมายเร็วแค่ไหน
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ชีวิตประจ�ำวัน

www.findlink.at/rogers
www.findlink.at/telus
131
www.findlink.at/bellphone
132
www.findlink.at/fido
133
www.findlink.at/virgin
134
www.findlink.at/mobilicity
135
www.findlink.at/wind
136
www.findlink.at/koodo
137
Bell: www.findlink.at/bellphone
138
Rogers: www.findlink.at/rogers
139
Canada Post: www.findlink.at/canpost
129
130
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รายการทีต่ ้องท�ำและ
แหล่งข้อมูล
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รายการที่ต้องท�ำส�ำหรับวันแรก
ตรวจสอบดูว่าใบอนุญาตท�ำงานของท่านนั้นยังใช้ได้อยู่หรือไม่และตรวจดูความถูกต้องของ
ชื่อและวันเดือนปีเกิดของท่าน ชื่อของนายจ้าง สถานที่ท�ำงาน และประเภทงานที่ท่านท�ำ
วันท�ำงานของข้าพเจ้า
ชั่วโมงท�ำงานในแต่ละวันของข้าพเจ้ามีกี่ชั่วโมง
วันท�ำงานตามปกติของข้าพเจ้ามีกี่วัน
ข้าพเจ้าควรไปถึงที่ท�ำงานก่อนเวลาเริ่มงานหรือไม่
ช่วงพักทานอาหารกลางวันของข้าพเจ้ามีเวลานานเท่าใด
จะมีการจ่ายค่าจ้างในช่วงเวลาที่พักทานอาหารกลางวันของข้าพเจ้าหรือไม่
ข้าพเจ้ามีพักช่วงอื่น ๆ อีกหรือไม่ เช่น ช่วงพักสั้น ๆ ระหว่างงาน
ข้าพเจ้าต้องท�ำงานปกติกี่ชั่วโมงก่อนที่จะได้รับพิจารณาว่าเป็นการท�ำงานล่วงเวลา
ก�ำหนดชั่วโมงงานล่วงเวลามีกี่ชั่วโมง หากมี
ท่านมีรถรับส่งไปกลับจากที่ท�ำงานหรือไม่
ค่าจ้างและสวัสดิการ
ข้าพเจ้าจะรับค่าจ้างของข้าพเจ้าได้อย่างไร
ข้าพเจ้าจะได้รับค่าจ้างบ่อยแค่ไหน
ค่าล่วงเวลาของข้าพเจ้าเป็นเท่าไร
ข้าพเจ้ามีประกันสุขภาพ เบี้ยบ�ำนาญ หรือเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานหรือไม่
ค่าใช้จ่ายส�ำหรับสวัสดิการเหล่านี้เป็นเท่าใด
จะมีใครที่สามารถช่วยข้าพเจ้าตรวจสอบรายการที่ถูกหักเงินออกจากเช็คค่าจ้างของ
ข้าพเจ้าหรือไม่
ข้าพเจ้าจะได้รับเงินค่าเดินทางไปกลับที่ท�ำงานหรือไม่
ข้าพเจ้าจะได้รับโบนัสหรือไม่ ข้าพเจ้าต้องท�ำอย่างไรถึงจะได้โบนัส
โบนัสจะมีเป็นจ�ำนวนเท่าใด
วันหยุดท�ำงาน
ข้าพเจ้าจะได้รับเงินค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อน หรือเช็คค่าจ้างของข้าพเจ้าจะรวมเงิน
ค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนด้วยหรือไม่
จะมีการคิดจ�ำนวนวันหยุดพักผ่อน / เงินค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนของข้าพเจ้าอย่างไร
ข้าพเจ้าต้องท�ำอย่างไรหากข้าพเจ้าป่วย ข้าพเจ้าต้องติดต่อใคร
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ข้าพเจ้าจะได้เงินค่าจ้างส�ำหรับวันลาป่วยหรือไม่
ข้าพเจ้าสามารถลาหยุดโดยที่ไม่ได้รับเงินค่าจ้างหรือไม่
ค�ำถามเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัย
ความเสี่ยงและอันตรายของงานข้าพเจ้ามีอะไรบ้าง
สิ่งอันตรายอื่น ๆ ในที่ท�ำงานที่ข้าพเจ้าควรทราบมีอะไรบ้าง
ข้าพเจ้าจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานเมื่อใด
จะมีข้อมูลเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยใดบ้างที่ข้าพเจ้าสามารถศึกษาดูได้
จะมีการประชุมเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยหรือไม่
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเครื่องดับเพลิงตั้งอยู่ที่ใด
ข้าพเจ้าต้องท�ำเช่นไร หากเกิดไฟไหม้หรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ
หากข้าพเจ้าบาดเจ็บในที่ท�ำงาน ข้าพเจ้าต้องแจ้งให้ผู้ใดทราบ
หน้าที่ความรับผิดชอบด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของข้าพเจ้ามีอะไรบ้าง
หน้าที่ความรับผิดชอบด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของนายจ้างมีอะไรบ้าง
ข้าพเจ้าควรพูดคุยกับใคร หากข้าพเจ้ามีคำ� ถามเกีย่ วกับสุขอนามัยและความปลอดภัย

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ
รายชื่อต่อไปนี้เป็นรายชื่อองค์กรและแหล่งข้อมูลบางอย่างที่อาจเป็นประโยชน์
ส�ำหรับแรงงานต่างชาติ และนี่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น
หน่วยงานรัฐบาล
Citizenship and Immigration Canada (CIC) – หน่วยงานรัฐบาลกลางที่ควบคุมดูแลการ
ตรวจคนเข้าเมืองและตั้งกฎและการบังคับใช้เกี่ยวกับการอยู่อาศัยชั่วคราว
• www.findlink.at/cic
• 1-888-242-2100
Employment and Social Development Canada (ESDC) – หน่วยงานรัฐบาลกลางที่
ควบคุมดูแลเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดแรงงานของแคนาดา และด�ำเนินการใบสมัครเกี่ยวกับ
การประเมินผลกระทบของตลาดแรงงาน.
• www.findlink.at/esdc
• 1-800-622-6232
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Ministry of Citizenship and Immigration and International Trade (MCIIT) – หน่วยงาน
รัฐบาลของมณฑลออนตาริโอที่จัดการเรื่องเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง
• www.findlink.at/MCIIT
• 1-800-267-7329
Ontario Ministry of Labour – หน่วยงานรัฐบาลระดับจังหวัดทีค่ วบคุมดูแลกฎหมายแรงงาน
ของจังหวัดออนตาริโอ หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานนีม้ ขี อ้ มูลให้ในหลาย ๆ ภาษา
• www.findlink.at/MoL
• Ministry of Labour Health and Safety Contact Centre: 1-877-202-0008
• Employment Standards Information Centre: 1-800-531-5551
ServiceOntario – หน่วยงานรัฐบาลระดับมณฑลที่บริหารจัดการการบริการต่าง ๆ เช่น
บัตรประกันสุขภาพ ใบขับขี่ สวัสดิการต่าง ๆ การบริการสาธารณสุข และอื่น ๆ
• www.findlink.at/serviceon
• 1-800-267-8097
• 1-800-268 -1154 (OHIP)
Workers’ advocacy organizations
Canadian Council for Refugees (CCR) – องค์กรรวมระดับชาติที่ท�ำหน้าที่รับผิดชอบต่อ
สิทธิและการคุม้ ครองผูล้ ภี้ ยั และผูอ้ พยพทีป่ กป้องตนเองไม่ได้ในประเทศแคนาดาและทัว่ โลก
• www.findlink.at/CCR
• 514-277-7223
Canadian Labour Congress (CLC) – องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเกี่ยวกับสิทธิ
ต่างๆ ของลูกจ้างทั่วประเทศแคนาดา
• www.findlink.at/CLC
• 613-521-3400
Justicia for Migrant Workers (J4MW) – กลุ่มแรงงานต่างชาติและผู้ให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนที่ท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือแรงงานต่างชาติด้วยกัน
• www.findlink.at/j4mw
• อีเมล์: j4mw.on@gmail.com
KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives – การรวมตัวของโบสถ์และองค์กร
ศาสนาต่าง ๆ ที่บริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
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• www.findlink.at/kairos
• 1-877-403-8933
Migrant Workers Alliance for Change (MWAC) – การรวมตัวของกลุ่มและผู้สนับสนุน
สหภาพ นักวิจัย ลูกจ้าง และสมาชิกชุมชนที่ท�ำงานเพื่อรักษาความเป็นธรรมและเพื่อ
ศักดิ์ศรีของแรงงานต่างชาติ
• www.findlink.at/mwac
• อีเมล์: coordinator@migrantworkersalliance.org
No One Is Illegal (NOII) – กลุ่มคนต่างชาติ ผู้ลี้ภัย และผู้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ซึ่ง
เป็นผู้ต่อสู้เกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ของแรงงานต่างชาติทั้งหมดเพื่ออยู่อย่างมีเกียรติและได้รับ
ความเคารพ
• โตรอนโต: ...................... www.findlink.at/noii
..................................... อีเมล์: nooneisillegal@riseup.net
• ออตตาวา: . ................... www.findlink.at/noiiottawa
..................................... อีเมล์: Noiiottawa@gmail.com
Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI) – องค์กรรวมของ
คนต่างชาติและผู้ลี้ภัยที่ให้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในมณฑลออนตาริโอ เป้าหมาย
ของ OCASI คือการบรรลุถึงคุณภาพ การเข้าถึง และการเข้าร่วมอย่างสมบูรณ์ส�ำหรับคน
ต่างด้าวและผู้ลี้ภัยในทุก ๆ ด้านของการใช้ชีวิตในประเทศแคนาดา
• www.findlink.at/OCASI
• 416-322-4950
Workers’ Action Centre – องค์กรที่มีลูกจ้างเป็นแนวร่วมในการบริหารจัดการ ในเรื่องของ
การเปลี่ยนแปลงและให้ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเกี่ยวสิทธิต่าง ๆ ของลูกจ้าง
• www.findlink.at/wac
• 416-531-0778
แหล่งข้อมูลท้องถิ่น
Agriculture Workers Alliance (AWA) – สมาคมเพื่อแรงงานภาคเกษตรที่ด�ำเนินงานโดย
United Food and Commercial Workers (UFCW) Union สมาคมนี้มีศูนย์ต่างๆ ที่คอยให้
ความช่วยเหลือลูกจ้างงานฟาร์มเกี่ยวกับสิทธิในที่ท�ำงาน การได้รับสวัสดิการต่าง ๆ การยื่น
ค�ำร้อง ปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการรักษาทางการแพทย์
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•
•
•
•
•
•
•

www.findlink.at/AWA
อีเมล์: info@awa-ata.ca
1-877-778-7565 (ภายในประเทศแคนาดา)
1-877-344-3472 (หมายเลขโทรฟรีจากจาไมกา)
01-800-681-1591 (หมายเลขโทรฟรีจากเม็กซิโก)
สายด่วน: .................................... 416-579-9232
แบรดฟอร์ด (Bradford):................ อีเมล์: bradford@awa-ata.ca
.................................................. 905-775-3837
• ลีมงิ ตัน (Leamington): ................ อีเมล์: leamington@awa-ata.ca
.................................................. 519-326-8833
• ซิมโค (Simcoe): ......................... อีเมล์: simcoe@awa-ata.ca
.................................................. 519-426-4056
• เวอร์จิล (Virgil): .......................... อีเมล์: niagara@awa-ata.ca
.................................................. 905-468-8329
Barbra Schlifer Commemorative Clinic – ศูนย์ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค�ำปรึกษาด้าน
กฎหมายให้กับผู้หญิงที่ประสบกับความรุนแรง
• www.findlink.at/vawclinic
• 416-323-9149
Community Legal Clinics / Legal Aid Ontario – เป็นองค์กรที่ให้ข้อมูล ให้ค�ำปรึกษาด้าน
กฎหมาย และเป็นตัวแทนให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
• www.findlink.at/lao
• อีเมล์: info@lao.on.ca
• 1-800-668-8258
FCJ Refugee Centre – องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ให้ค�ำแนะน�ำ และที่อยู่อาศัย
กับผู้ลี้ภัย แรงงานต่างด้าว และผู้คนที่ขาดสถานภาพ
• www.findlink.at/FCJ
• อีเมล์: info@fcjrefugeecentre.org
• 416-469-9754
Human Rights Legal Support Centre – ศูนย์นี้ให้ความช่วยเหลือและค�ำแนะน�ำด้าน
กฎหมายฟรีให้กับผู้ที่ได้รับการเลือกปฏิบัติโดยให้บริการในหลาย ๆ ภาษา
• www.findlink.at/hrlsc
• 1-866-625-5179
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IAVGO Community Legal Clinic – หน่วยงานด้านกฎหมายของชุมชนที่ให้บริการฟรีให้
กับลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บในจังหวัดออนตาริโอ
• www.findlink.at/iavgo
• 1-866-521-8535
Kababayan Multicultural Centre – เป็นศูนย์ที่ให้การบริการช่วยเหลือการตั้งถิ่นฐานให้กับ
สมาชิกชุมชนโดยเน้นที่ชุมชนคนฟิลิปปินส์ในจังหวัดออนตาริโอ
• www.findlink.at/kababayan
• อีเมล์: office@kababayan.org
• 416-532-3888
New Canadian’s Centre – เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่มุ่งหวังก�ำไรที่ให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนแก่คนต่างชาติ ผู้ลี้ภัยและผู้ที่มาใหม่ในภูมิภาคปีเตอร์โบโร (Peterborough) และ
นอร์ทอัมเบอร์แลนด์ (Northumberland)
• General website: ........................ .www.findlink.at/NCC
• ปีเตอร์โบโร (Peterborough): . ....... .อีเมล์: info@nccpeterborough.ca
.................................................... .705-743-0882
• โคเบิร์ก (Cobourg): . .................... .อีเมล์: info@nccpeterborough.ca
.................................................... .905-377-8100
Occupational Health Clinics for Ontario Workers (OHCOW) – หน่วยงานที่ให้ข้อมูล
และการบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่สัมพันธ์กับงาน
• Ontario: . ................................... www.findlink.at/OHCOW
.................................................. อีเมล์: info@ohcow.on.ca
.................................................. 1-877-817-0336
• แฮมมิงตัน (Hamilton): ................. 848 Main Street East
.................................................. อีเมล์: hamilton@ohcow.on.ca
.................................................. 905-549-2552
• ซาร์เนีย-แลมบ์ตนั (Sarnia-Lambton): . 171 Kendall Street
.................................................. อีเมล์: sarnia@ohcow.on.ca
.................................................. 519-337-4627
• ซัดบูรี (Sudbury):........................ 84 Cedar Street
.................................................. อีเมล์: sudbury@ohcow.on.ca
.................................................. 705-523-2330
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• โตรอนโต (Toronto): ...................
..................................................
..................................................
• ธันเดอร์ เบย์
(Thunder Bay): .........................
..................................................
..................................................
• วินด์เซอร์ (Windsor): ...................
..................................................
..................................................
• ส�ำนักงานของจังหวัด: ...................
..................................................
..................................................

#110-970 Lawrence Ave West
อีเมล์: toronto@ohcow.on.ca
416-449-0009
#103B Barton Street
อีเมล์: thunderbay@ohcow.on.ca
807-623-3566
#1-3129 Marentette Avenue
อีเมล์: windsor@ohcow.on.ca
519-973-4800
#606-1090 Don Mills Rd, Toronto
อีเมล์: info@ohcow.on.ca
416-510-8713

Workplace Safety and Insurance Board (WSIB) – หน่วยงานดูแลทรัพย์สินอิสระที่
บริหารจัดการเบี้ยบ�ำนาญและประกันภัยที่ไม่ต้องพิสูจน์ความผิดส�ำหรับสถานที่ท�ำงานใน
จังหวัดออนตาริโอ หากท่านได้รับบาดเจ็บจากที่ท�ำงาน ท่านสามารถยื่นค�ำร้อง WSIB ได้
• www.findlink.at/wsib
• 1-800-387-0750
• 1-800-465-5606 (ให้บริการในหลาย ๆ ภาษา)
เจ้าหน้าที่สถานกงศุลและเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน
• สถานกงศุลเม็กซิโก (โตรอนโต)
416-368-2875
• สถานกงศุลเม็กซิโก (ลีมิงตัน)
519-325-1460
• การบริการติดต่อประสานงานจาไมกา
416-733-4358
• การบริการติดต่อประสานงานทรินิแดดและโทบาโก
416-226-5760 ext. 223 or 224
• การบริการติดต่อประสานงานบาร์บาดอส
416-214-9825
• การบริการติดต่อประสานงานแคริบเบียนตะวันออก
416-222-1988
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บริการอื่น ๆ
211 Ontario – ฐานข้อมูลสายด่วนและออนไลน์ของชุมชนออนตาริโอและการบริการทาง
สังคม ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และมีล่ามจัดไว้ให้ด้วย
• www.findlink.at/211
• Phone: 2-1-1
Assaulted Women’s Helpline – ให้บริการฟรีในหลาย ๆ ภาษาที่ให้ค�ำแนะน�ำ ช่วยเหลือ
สนับสนุน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวิกฤต และแนะน�ำส่งต่อให้กับผู้หญิงที่ถูกท�ำร้าย
• www.findlink.at/awhl
• 1-866-863-0511
Community Legal Education Ontario (CLEO) – เว็บไซต์ของ CLEO มีสิ่งตีพิมพ์เกี่ยว
กับเรื่องกฎหมายที่เป็นภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย รวมถึงเรื่องที่อยู่อาศัย การตรวจคนเข้าเมือง
สิทธิของลูกจ้าง และอื่น ๆ
• www.findlink.at/cleo
MigrantWorkerHealth.ca – เป็นเว็บไซต์ทีให้ข้อมูลในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพของ
แรงงานต่างชาติที่ท�ำงานเกษตรกรรม ซึ่งรวมถึงการเข้ารับการรักษาสุขภาพ การยื่นค�ำร้อง
WSIB และกฎต่าง ๆ เกี่ยวกับสาธารณสุขและความปลอดภัย
• www.findlink.at/mwhealth
Ministry of Labour: Farming Operations – หน้าเว็บนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล สิ่งตี
พิมพ์ และการแจ้งเตือนต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับลูกจ้างงานไร่
• www.findlink.at/MOLfarm
Ontario Mental Health Helpline – การบริการที่ให้การศึกษา ค�ำแนะน�ำ และการแนะน�ำ
ส่งต่อของชุมชนที่เกี่ยวกับสุขภาพจิต ซึ่งเป็นบริการฟรี และมีให้อยู่ในหลาย ๆ ภาษา
• www.findlink.at/mhhelpline
• 1-866-531-2600
Settlement.org – เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือส�ำหรับคนต่างด้าวที่มาใหม่ในหัวข้อ
The Services Near Me จะมีแผนที่ของการบริการของชุมชนด้วย
• www.settlement.org
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Temporary Foreign Workers’ Association hotline – เป็นสายด่วนที่ให้บริการฟรีกับ
แรงงานต่างชาติ
• 1-866-366-0194
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OCASI ขอขอบคุณองค์กรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลนี้:
Agriculture Workers Alliance (AWA), AIDS Committee of Durham Region,
Community Legal Education Ontario / Éducation juridique communautaire Ontario
(CLEO), Faraday Law, FCJ Refugee Centre, International Migration Research
Centre, Kababayan Multicultural Centre, KAIROS: Canadian Ecumenical Justice
Initiatives, Legal Assistance of Windsor, MigrantWorkerHealth.ca, New Canadians
Centre, Occupational Health Clinics for Ontario Workers (OHCOW), Pro Bono
Students Canada, Sarnia-Lambton Local Immigration Partnership, United Food
and Commercial Workers Union (UFCW), และ Working Women Community Centre.
คัดข้อมูลจาก Government of Alberta และ Assaulted Women’s Helpline
หัวหน้าโครงการ: Julia Mais, รูปภาพโดย Joanna Sevilla, ออกแบบโดย Marcos Vilela
ส�ำหรับเว็บไซต์ และเวอร์ชั่น PDF ของคู่มือค�ำแนะน�ำ กรุณาดูได้ที่
www.migrantworkerguide.ca

Funded by:

www.migrantworkerguide.ca
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