
خدمات اجتماعی

مسکن

 

اشتغال

 

سواالتی

که باید از
کاندیدهای نمایندگی

پارلمان پرسیده شود

چه مقداری مبالغ کمک هزینه های بیکاری و از کارافتادگی را افزایش میدهید؟
چگونه میخواهید که ارايه خدمات اجتماعی را قابل دسترس تر کنید.

چگونه اطمینان میدهید که پرداخت اجاره مسکن برای من قابل پرداخت باشد 
چگونه دستیابی به عدالت را در دادگاه های انتاریو افزایش خواهید داد

ایا فکر میکنید که مردم باید از کارفرما هاپرداخت روزهای غیبت بخاطر بیماری را
درخواست کنند.

انتخابات ایالتی در ماه ژوئن برگزار خواهد شد

ایا میدانید که دولت ایالتی قوانین مربوط به خدمات اجتمایی مسکن
اجاره ای و اشتغال را ایجاد میکند

:برای مثال

کنترل اجاره بها:کنترل اجاره بها برای مستاجرینی که به واحد جدید نقل مکان میکنند

امکان پذیر نمیباشد.اجاره بها در چند سال اخیر در تورنتو بطور قابل مالحظه ای افزایش

داشته است.

استماع جلسات هیات داوری مالک و مستاجر:این جلسات بصورت مجازی و یا تلفنی و

تکمیل فرم ها بصورت برخط (انالین) انجام میشود و حضور فیزیکی گروهی از مستاجران

.در جلسات دادگاه مشکل شده است

مبلغ کمک مالی که دریافت میکنید: اخرین بار مبلغ خدمات اجتماعی در سال 2018

افزایش یافت. در ماه ژانویه 2022 نرخ تورم در کانادا از 5 در صد فراتررفت.پیش بینی

میشود قیمت مواد غذایی در سال 2022 در کانادا 5 تا 7 در صد افزایش یابد.
 

چگونگی پرداخت کمک هزینه های بیکاری و از کارافتادگی انتاریو : دولت در حال به روز

رسانی روش های پرداخت کمک هزینه های خدمات اجتمایی می باشد .دولت منتخب

اینده در مورد جزيیات ای روش ها تصمیم گیری خواهد نمود

 

تعداد روز های بیماری:در حال حاضر کارفرما ها مجبور به پرداخت حقوق برای روزهایی

که بعلت بیماری از کار غیبت میکنید نیستند .
 

حداقل دستمزد:عموما حداقل دستمزد در اکثر نقاط انتاریو ساعتی 15 دالر در ساعت

میباشد ولی مخارج زندگی از حداقل دستمزد بیشتر است



اطالعات و منابع مربوط به انتخابات.

 
  لینک جهت ثبت نام برای رای دادن:

         https://eregistration.elections.on.ca/en/home   

  لینک جهت کسب راهنمای رای دادن در استان انتاریو:
          https://www.elections.on.ca/resources  

  لینک جهت کسب راهنمای تازه واردین به انتخابات 
         https://cleoconnect.ca/resource/yourlegalrights/a-guide-to-    

        voting-in-ontario-s-provincial-election/.   

اسامی و اطالعات کاندید های پارلمان

 

https://ontariopc.ca/

https://ontarioliberal.ca/

https://www.ontariondp.ca/

https://gpo.ca/

https://nota.ca/ontario/

Progressive
Conservative 

Party of Ontario

Ontario 
Liberal Party 

Ontario New 
Democratic Party 

Green Party 
of Ontario

None of the 
Above Party 

Stan Cho Vincent Ke

Paul Jonathan 
Saguil 

 Jonathan Tsao

Hal David Berman Ebrahim Astaraki

Monica Henriques

 
Ben Barone Alexander 

Verstraten

Ostap Soroka

New Blue Party Joanne Csillag Jay Sobel

Ontario Party Gian Pietro Arella TBD

https://www.newblueontario.com/

https://www.ontarioparty.ca/home_en

نام حزب نام کاندیدای ویلودی نام کاندیدای
 دان ولی نورت
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