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แรงงานช่ัวคราวต่างชาติ 

สิทธิของคุณจะได้รับการคุ้มครอง
ที่แคนาดา กฎหมายจะคุ้มครองสิทธิของแรงงานทุกคน รวม
ถึง แรงงานชั่วคราวต่างชาติ หากคุณเป็นแรงงานชัว่คราวต่าง
ชาติ คุณจะได้รับสิทธิและความคุ้มครองเฉกเช่นชาวแคนาเดีย
นและผู้มีถ่ินพำานักถาวร

สิทธิของคุณ

นายจา้งของคุณจะต้อง:
 ` ให้ข้อมูลคุณเก่ียวกับสิทธิของคุณ
 ` ให้คุณลงลายมื่อชื่อในสำาเนาข้อตกลงการ

จา้งงานในวันแรกหรือก่อนวันแรกของการ
ทำางาน

 ` จา่ยค่าจา้งการทำางานให้แก่คุณตามที่ได้
ระบุในข้อตกลงการจา้งงาน ซึ่งหมายรวม
ถึงการทำางานล่วงเวลา หากมีการระบุไว้
เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง

 ` พยายามให้คุณมีสถานที่ทำางานที่ปลอดการ
ล่วงละเมิด รวมถึงการกระทำาที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย

 ` ปฏิบัติตามมาตรฐานการจา้งงาน และการ
รับคนเข้าทำางานของรัฐหรือดินแดนที่คุณ
ทำางาน

 ` จดัหาและจา่ยค่าประกันสุขภาพเอกชนที่
ครอบคลุมการดูแลทางการแพทย์ในกรณี
ฉุกเฉินจนกว่าคุณจะมีสิทธ์ิเข้าถึงการ
ประกันสุขภาพจากรัฐหรือดินแดน (ดูข้อ
ยกเว้นได้ในส่วนการประกันการดูแล
สุขภาพ)

 ` พยายามให้คุณสามารถเข้าถึงบริการการ
ดูแลสุขภาพหากคุณได้รับบาดเจบ็หรือเจบ็
ป่วยในสถานที่ทำางาน)

นายจา้งไม่สามารถ:
 ` บังคับให้คุณทำางานที่ไม่ปลอดภัย หรือ

ทำางานที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำาตามข้อตกลง
การจา้งงานของคุณ

 ` บังคับให้คุณทำางานหากคุณป่วยหรือมี
อาการบาดเจบ็

 ` กดดันหรือบังคับให้คุณทำางานล่วงเวลาที่ไม่
ได้ระบุในข้อตกลงการจา้งงานของคุณ

 ` ลงโทษคุณจากการรายงานการปฏิบัติที่ไม่
ถูกต้อง งานที่ไม่ปลอดภัย ที่พักที่ไม่เหมาะ
สม หรือการร่วมมือกับเจา้หน้าที่ของรัฐใน
การตรวจสอบ

 ` ริบหนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำางาน
ของคุณไปจากคุณได้

 ` ส่งคุณออกจากแคนาดา หรือเปล่ียนแปลง
สถานะการเข้าประเทศของคุณ

 ` สัง่ให้คุณจา่ยค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกับ
การสมัครงานที่พวกเขาจะต้องเป็นผู้จา่ยให้
คุณเมื่อมีการว่าจา้งคืนให้นายจา้ง

โปรแกรมแรงงานช่ัวคราวต่างชาติ รือก
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 ` ข้อตกลงการจา้งงานของคุณ
นายจา้งของคุณจะต้องมอบสำาเนาข้อตกลง
การจา้งงานให้แก่คุณในวันแรกหรือก่อนวัน
แรกของการทำางาน เอกสารจะต้องเป็นภาษา
อังกฤษหรือฝรัง่เศส โดยจะเป็นภาษาราชการ
ที่คุณได้เลือกเมื่อคุณอยู่ในแคนาดา ทัง้
นายจา้งและตัวคุณเองจะต้องลงลายมือชื่อใน
ข้อตกลงนี้ ข้อตกลงการจา้งงานจะต้องอ้างถึง
เนื้องาน ค่าแรง และสภาพการทำางาน
เดียวกันกับร่างข้อเสนอการจา้งงานให้คุณ

 ` การเข้าถึงบริการการดูแล
สุขภาพ

คุณไม่จำาเป็นต้องขออนุญาตนายจา้งของคุณ
เพื่อเข้าถึงการดูแลสุขภาพ ในกรณีส่วนใหญ่ 
คุณไม่ต้องจา่ยค่าพบแพทย์ หรือการเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลในแคนาดา

ประกันการดูแลสุขภาพของรัฐ
หรือดินแดน
คุณจะสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพภายใต้
ระบบประกันสุขภาพของรัฐหรือดินแดนที่คุณ
ทำางานอยู่ได้โดยไม่มีค่าใช้จา่ย แต่หากคุณเพิ่ง
เดินทางมาถึงแคนาดา อาจจะต้องใช้เวลาสัก
ระยะก่อนที่คุณจะได้รับความคุ้มครองจาก
ระบบประกันสุขภาพของรัฐหรือดินแดน 
นายจา้งของคุณจะช่วยเหลือให้คุณให้ได้รับ
ความคุ้มครองประกันสุขภาพตามที่รัฐหรือดิน
แดนกำาหนด 

ประกันสุขภาพเอกชน
หากมีระยะเวลาที่คุณยังไม่ได้รับความ
คุ้มครองจากระบบประกันสุขภาพของรัฐหรือ
ดินแดนที่คุณทำางานอยู่ นายจา้งของคุณจะ
ต้องจดัหา และจา่ยค่าประกันสุขภาพเอกชนที่
ครอบคลุมการดูแลทางการแพทย์ในกรณี
ฉุกเฉินให้แก่คุณ นายจา้งของคุณไม่สามารถ
หักเงินจากค่าจา้งของคุณสำาหรับประกัน
สุขภาพเอกชนนี้ได้

หากคุณเป็นแรงงานเกษตรกรรมตาม
ฤดูกาลที่มาจาก เม็กซิโก หรือ 
แคริบเบียนจะไม่เข้าข่ายนี้เนื่องจากข้อ
ตกลงนี้ระหว่างแคนาดากับประเทศดัง
กล่าวรวมการประกันสุขภาพชัว่คราวแล้ว

 ` หากคุณได้รับบาดเจบ็หรือ
เจบ็ป่วยในสถานที่ทำางาน

แจง้ให้หัวหน้างานหรือนายจา้งทราบโดยเร็ว
ที่สุด และไปพบแพทย์ทันที นายจา้งของคุณ
จะต้องพยายามให้คุณเข้าถึงผู้ให้บริการดูแล
สุขภาพ (เช่น แพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร) 
โดยตัวอย่างเช่น

 ` ให้คุณลางานเพื่อไปพบแพทย์
 ` จดัให้มีโทรศัพท์ที่พร้อมในการติดต่อหน่วย

บริการฉุกเฉิน
 ` ให้ข้อมูลว่าคุณจะต้องทำาอย่างไร และไป

ที่ไหนเพื่อรับการดูแลสุขภาพ
 ` ช่วยให้คุณมียานพาหนะเพื่อไปยังผู้ให้

บริการดูแลสุขภาพได้

นายจา้งของคุณไม่จำาเป็นต้องจา่ยค่าเดิน
ทางไปยังโรงพยาบาล คลินิก ไปพบแพทย์ 
หรือบริการดูแลสุขภาพอ่ืน ๆ ให้แก่คุณ (ดู
ข้อยกเว้นสำาหรับแรงงานเกษตรกรรมตาม
ฤดูกาลได้ในส่วนการประกันการดูแล
สุขภาพ)

คุณมีสิทธ์ิที่จะพูดคุยกับผู้ให้บริการดูแล
สุขภาพเป็นการส่วนตัว โดยไม่ต้องมี
นายจา้ง

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/agricultural/seasonal-agricultural/apply/mexico.html#h2.2
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/agricultural/seasonal-agricultural/apply/caribbean.html
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 ` สุขภาพและความปลอดภัยใน
ที่ทำางาน

นายจา้งของคุณไม่สามารถบังคับให้คุณ
ทำางานที่คุณเห็นว่าเป็นอันตราย ไม่สามารถไล่
คุณออก หรือปฏิเสธที่จะจา่ยเงินให้คุณ 
นายจา้งของคุณจะต้องตรวจสอบอันตรายต่าง 
ๆ ที่มีการรายงานในสถานที่ทำางาน คุณมีสิทธ์ิ
ที่จะปฏิเสธที่จะทำางานจนกระทั่งคุณและ
นายจา้งของคุณจะเห็นตรงกันว่า:

 ` อันตรายนัน้ไดัรับการแก้ไข
 ` คุณได้รับอุปกรณ์และการฝึกฝนที่เหมาะสม
 ` ไม่ปรากฏปัญหาดังกล่าวอีกต่อไป

นายจา้งของคุณจะต้อง:
 ` ปฏิบัติตามกฎหมายการจา้งงาน
 ` ฝึกฝนให้คุณทำางานได้อย่างปลอดภัย รวม

ถึงวิธีการใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องจกัรอย่าง
ปลอดภัย

 ` มีอุปกรณ์ปกป้อง และการฝึกฝนที่เหมาะ
สมให้แก่คุณหากคุณจำาเป็นต้องใช้ยาฆ่า
แมลง/ผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในงานที่คุณทำา 
นายจา้งของคุณจะต้องไม่หักเงินจากค่าจา้ง
ของคุณเป็นค่าอุปกรณ์หรือการฝึกฝนนี้ คุณ
จะต้องเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์นี้อย่างถูก
ต้อง

รัฐและดินแดนส่วนใหญ่จะมีค่าชดเชยให้แก่
แรงงาน (เงินที่จา่ยเพื่อชดเชยค่าจา้งที่หายไป) 
เมื่อแรงงานได้รับบาดเจบ็ หรือเจบ็ป่วย
เนื่องจากการทำางานของพวกเขา

 ` ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายหากนายจา้งของ
คุณขัดขวางคุณจากการเรียกร้องค่าชดเชย
ของแรงงาน

 ` ในหลายรัฐและดินแดน นายจา้งจะต้อง
จดัหาและจา่ยค่าประกันความปลอดภัยใน
สถานที่ทำางานให้ นายจา้งของคุณจะต้องไม่
หักเงินจากค่าจา้งของคุณเพื่อการนี้

 ` หากคุณและนายจา้งเห็นไม่ตรงกันใน
ประเด็นเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย ให้
รายงานสถานการณ์ต่อสำานักงานสุขภาพ
และความปลอดภัยในสถานที่ทำางานประจำา
รัฐหรือดินแดนของคุณ (ดูรายละเอียด
ติดต่อด้านล่าง)

 ` สถานที่ทำางานที่ปลอดการ
ล่วงละเมิด

นายจา้งต้องพยายามจดัสถานที่ทำางานที่
ปลอดการล่วงละเมิด นายจา้งของคุณหรือผู้
ใดก็ตามในนามของนายจา้งไม่สามารถล่วง
ละเมิดคุณทัง้ทางกาย ทางเพศ ทางจติใจ หรือ
ทางการเงินได้

การล่วงละเมิดนัน้ครอบคลุมถึงการกระทำาที่
ขัดต่อกฎหมาย อาทิเช่น การขมขู่ว่าจะปลด มี
มาตรการลงโทษ หรือไล่ออกเนื่องจาก
รายงานว่านายจา้งไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง 
พฤติกรรมใดที่ทำาให้คุณเกรงกลัว รู้สึกถูก
ควบคุม หรือถูกกีดกันสามารถเรียกว่าเป็นการ
ล่วงละเมิด

ตัวอย่างบางประการของการ
ล่วงละเมิด:

 ` ทำาร้ายร่างกาย
 ` ข่มขู่ ดูถูก
 ` บังคับให้คุณทำางานอย่างไม่ปลอดภัยหรือ

เสี่ยงต่อสุขภาพ
 ` สัมผัสทางเพศที่ไม่พึงประสงค์
 ` ควบคุมสถานที่ที่คุณสามารถไปได้ หรือ

บุคคลที่คุณสามารถพบได้
 ` ขโมยของคุณ
 ` เอาเงินบางส่วน หรือทัง้หมดที่ติดค้างคุณ

ไว้ไป
 ` ริบเอาหรือปฏิเสธที่จะคืนหนังสือเดินทาง 

ใบอนุญาตทำางาน หรือเอกสารประจำาตัวอ่ืน 
ๆ ของคุณ

 ` บังคับให้คุณฉ้อฉล
 ` ไล่ออก ขู่ หรือลงโทษคุณจากการที่คุณร้อง

เรียนเก่ียวกับสภาพการทำางาน หรือการ
ล่วงละเมิด หรือจากการเข้าร่วมการตรวจ
ประเมินของเจา้หน้าที่แห่งรัฐ

กรุณาติดต่อสายคำาแนะนำาแบบเป็นความ
ลับ Service Canadaได้ที ่1-866-602-9448 
เพื่อรายงานสถานการณ์ล่วงละเมิด หาก
คุณต้องการความช่วยเหลือในทันที โปรด
ติดต่อ 9-1-1 หรือเจา้หน้าที่ตำารวจในท้อง
ที่ของคุณ
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 ` หากคุณต้องออกจากงาน
นายจา้งของคุณควรมีการแจง้เตือนอย่างสม
เหตุสมผลก่อนการเลิกจา้งงานคุณ หากพวก
เขาไม่ได้แจง้เตือน จะต้องจา่ยค่าชดเชยการ
เลิกจา้งให้แก่คุณ จำานวนเงินจะขึ้นอยู่กับระยะ
เวลาที่คุณได้ทำางานมา และรัฐหรือดินแดนที่
คุณทำางานอยู่

หากคุณต้องออกจากงานโดยไม่ใช่ความผิด
ของคุณ หรือออกจากงานเพราะถูกล่วงละเมิด 
คุณอาจเข้าข่ายที่จะได้รับเงินประกันการจา้ง
งาน

เพื่อดูรายละเอียดเก่ียวกับประกันการจา้ง
งาน ดูได้ที่หน้า สิทธิประโยชน์ทั่วไป

 ` การเปล่ียนนายจา้ง
คุณสามารถเปล่ียนนายจา้งได้ อย่างไรก็ตาม 
ใบอนุญาตทำางานของคุณอาจอนุญาตให้คุณ
ทำางานกับนายจา้งคนปัจจบุันได้เท่านัน้ คุณจงึ
จำาเป็นต้องสมัครขอ ใบอนุญาตทำางานใบ
ใหม่ ก่อนที่คุณจะสามารถเริ่มทำางานกับ
นายจา้งคนอ่ืนได้ และนายจา้งคนใหม่ก็จะต้อง
มีใบอนุญาตจากรัฐบาลแคนาดาในการว่าจา้ง
แรงงานชัว่คราวต่างชาติใบใหม่เช่นกัน พวก
เขาอาจต้องสมัครขอ การประเมินผลกระทบ
ตลาดแรงงาน ใหม่

หากคุณเป็นแรงงานเกษตรกรรมตาม
ฤดูกาล คุณอาจสามารถเปล่ียนนายจา้ง
ได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำางานใหม่

คุณสามารถใช้งาน ธนาคารงาน ของรัฐบาล
แคนาดาเพื่อค้นหางานต่าง ๆ ที่มีนายจา้งชาว
แคนาเดียนที่ต้องการว่าจา้งแรงงานชัว่คราว
ต่างชาติ ในการประกาศงานจะมีการระบุว่า
นายจา้งผู้นัน้ได้สมัครหรือได้ผ่านการประเมิน
ผลกระทบตลาดแรงงานแล้วหรือไม่ นายจา้ง
จำาเป็นต้องมีสิ่งนี้เพื่อว่าจา้งแรงงานชัว่คราว
ต่างชาติได้

สิทธิในท่ีพักอาศัย

 ` แรงงานกลุ่มเกษตรขั้นพื้น
ฐานและค่าแรงต่ำา

หากคุณเป็นแรงงานเกษตรขัน้พื้นฐานและ
ค่าแรงต่ำา นายจา้งของคุณจะต้องแสดงความ
มัน่ใจว่ามีที่พักที่เพียงพอ เหมาะสม และจา่ย
ชำาระได้พร้อมให้คุณ นายจา้งของคุณสามารถ
หักเงินจากค่าจา้งของคุณเพื่อที่พักอาศัย และ
ค่าใช้จา่ย อาทิเช่น น้ำาและไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม 
มีข้อจำากัดบางประการตามสตรีมโปรแกรม
ของคุณ

 ` แรงงานในโปรแกรมแรงงาน
เกษตรกรรมตามฤดูกาล

หากคุณได้รับว่าว่าจา้งผ่านโปรแกรมแรงงาน
เกษตรกรรมตามฤดูกาล นายจา้งของคุณจะ
ต้องจดัหาที่พักอาศัยที่เหมาะสมให้คุณโดย
ไม่มีค่าใช้จา่ย (ยกเว้นในรัฐบริติชโคลัมเบียที่
นายจา้งสามารถหักค่าที่พักจากค่าจา้งของคุณ
ได้) รายการที่หักเงินทัง้หมดจะต้องแสดงอยู่
ในข้อตกลงการจา้งงาน การหักเงินที่อนุญาต
ให้ทำาได้นัน้แตกต่างกันตามรัฐ หากคุณมา
จาก เมก็ซโิก หรือ แคริบเบียน ค่าที่พักอาศัย
และสาธารณูปโภคจะต้องระบุอยู่ในข้อตกลง
การจา้งงานที่ได้ลงลายมือชื่อแล้วของคุณ 

https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/ei-regular-benefit.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit/temporary/extend/change-jobs-employers.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit/temporary/extend/change-jobs-employers.html
https://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=163&top=17
https://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=163&top=17
https://www.jobbank.gc.ca/temporary-foreign-workers
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/agricultural/seasonal-agricultural/apply/mexico.html#h2.2
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/agricultural/seasonal-agricultural/apply/caribbean.html
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 ` ที่พักอาศยัที่เหมาะสมเป็น
อย่างไร

สถานที่ที่คุณพักอาศัยอยู่ควรเป็นไปตาม
กฎหมายของจงัหวัด/ดินแดนและเทศบาล ซึ่ง
รวมถึง:

 ` ปลอดภัย (ปราศจากสิ่งอันตราย)
 ` ไม่แออัดเกินไป
 ` อยู่ในสภาพที่ดี และปกป้องคุณจากสภาพ

อากาศ
 ` มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่ใช้งานได้ และเครื่อง

ตรวจจบัควัน

 ` มีการระบายอากาศที่ดี
 ` มีห้องน้ำา อ่างล้างมือ และฝักบัวที่ใช้งานได้

เหมาะสม และให้ความเป็นส่วนตัว
 ` มีน้ำาด่ืมร้อนเย็นอยู่เสมอ

หากพบปัญหาเก่ียวกับที่พักอาศัยของคุณ 
กรุณารายงานมาได้ที่สายให้คำาแนะนำา
แบบเป็นความลับ Service Canada ได้ที่ 
1-866-602-9448

วิธีขอความช่วยเหลือ
หากนายจา้งของคุณฝ่าฝืนกฎของโปรแกรม
แรงงานชั่วคราวต่างชาติ หรือกำาลังล่วง
ละเมิดคุณหรือคนที่คุณรู้จกั คุณควรรายงาน
สถานการณ์นี้

 ` โทรหาสายด่วน Service 
Canada: 1-866-602-9448

 ` บริการนี้เป็นบริการที่เป็นความลับ Service 
Canada จะไม่แจง้นายจา้งของคุณว่าคุณได้
โทรมา

 ` คุณสามารถพูดคุยกับตัวแทน Service 
Canada ได้ในภาษาหนึ่งในบรรดาภาษา
กว่า 200 ภาษา

 ` คุณสามารถทิ้งข้อความนิรนามเพื่อรายงาน
ข้อกังวลใจของคุณได้ จะมีการดำาเนินการใน
ทุกสายโทรศัพท์อย่างจริงจงั และอาจมีการ
สืบสวน

คุณยังสามารถรายงานกรณีล่วงละเมิดกับ 
Service Canada ผ่าน แบบฟอร์ม
ออนไลนน์ี้

 ` การเปล่ียนงานเนื่องจากถูก
ล่วงละเมิดหรือเสี่ยงต่อการ
ถูกล่วงละเมิด

หากคุณคิดว่าคุณกำาลังถูกล่วงละเมิด หรือ
เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิด คุณอาจมีสิทธ์ิ
สมัครใบอนุญาตทำางานแบบเปิดสำาหรับ
แรงงานที่เปราะบาง ใบอนุญาตทำางานแบบ
เปิดจะทำาให้คุณเปล่ียนงานได้โดยอนุญาตให้
คุณทำางานกับนายจา้งคนใดก็ได้ในแคนาดา
เกือบทัง้หมด มีข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถดูได้ที่
หน้า แรงงานต่างชาติกลุ่มเปราะบางที่เป็น
เหยื่อของการล่วงละเมิด

 ` การขอความช่วยเหลือจาก
องค์กรสนับสนุนแรงงานข้าม
ชาติ

 ` บริติชโคลัมเบีย:
 – Community Airport Newcomers 

Network จะให้การต้อนรับแรงงาน
ชัว่คราวต่างชาติอยู่ที่สนามบินนานาชาติ
แวนคูเวอร์ โดยจะจดัรอบให้ข้อมูลและ
ปฐมนิเทศ: (604) 270-0077

 – MOSAIC ให้บริการต่าง ๆ แก่แรงงาน
ชัว่คราวต่างชาติและคอยประสานให้
บุคคลดังกล่าวสามารถติดต่อกับองค์กร
สนับสนุนที่อยู่ใกล้เคียงกับตนเองได้: 
1-604-254-9626

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/report-abuse/tool.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/report-abuse/tool.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit/temporary/vulnerable-workers.html?utm_campaign=generic&utm_medium=vanity-url&utm_source=slash-vulnerable-foreign-workers
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit/temporary/vulnerable-workers.html?utm_campaign=generic&utm_medium=vanity-url&utm_source=slash-vulnerable-foreign-workers
https://cannyvr.ca/
https://cannyvr.ca/
https://www.mosaicbc.org/services/settlement/migrant-workers/
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 – DIVERSEcity Community 
Resources Society ไม่ได้ให้บริการ
แก่แรงงานข้ามชาติโดยตรง แต่จะ
ทำางานผ่านระบบเครือข่ายและพันธมิตร: 
1-604-547-1240

 ` อัลเบอร์ตา ซัสแคตเชวัน และแมนิโทบา:
 – สมาคมผู้อพยพคาทอลิกแห่งคาลการี 

(CCIS) ให้บริการแก่แรงงานชัว่คราว
ต่างชาติอยู่ที่สนามบินนานาชาติคาลการี 
(YYC) และคอยประสานให้บุคคลดัง
กล่าวสามารถติดต่อกับองค์กรสนับสนุน
ที่อยู่ใกล้เคียงกับตนเองได้: 
1-888-331-1110

 ` ออนแทรีโอ:
 – Polycultural Immigrant and 

Community Services จะให้การ
ต้อนรับแรงงานชัว่คราวต่างชาติอยู่ที่
สนามบินนานาชาติโทรอนโตเพียร์สัน 
(YYZ): 1-844-493-5839 ต่อ 2266

 – TNO-The Neighbourhood 
Organization ให้บริการต่าง ๆ แก่
แรงงานชัว่คราวต่างชาติและคอย
ประสานให้บุคคลดังกล่าวสามารถติดต่อ
กับองค์กรสนับสนุนที่อยู่ใกล้เคียงกับ
ตนเองได้: 1-647-296-0161

 – Workforce WindsorEssex ให้การ
สนับสนุนแรงงานชัว่คราวต่างชาติผ่าน
กลยุทธ์การประสานงานของชุมชน: 
1-226-774-5829

 ` เกแบ็ก:
 – Immigrant Québec มีเว็บไซต์สำาหรับ

แรงงานชัว่คราวต่างชาติ รายชื่อองค์กร
สนับสนุนรวมอยู่ในแท็บ “ผู้ใดสามารถ
ช่วยเหลือได้บ้าง”

 ` รัฐนิวบรันสวิก โนวาสโกเชีย และพรินซ์
เอดเวิร์ดไอแลนด์: 
 – สมาคมหน่วยงานให้บริการผู้อพยพ

แห่งภูมิภาคแอตแลนติก (Atlantic 
Region Association of Immigrant 
Serving Agencies ARAISA) 
สามารถติดต่อคุณให้กับองค์กรสนับสนุน
ที่อยู่ใกล้คุณได้: 1-902-431-3203

 ` นิวฟาวด์แลนด์และลาบราดอร์: 
 – สมาคมสำาหรับผู้ถือสัญชาติแคนาดา

คนใหม่ (Association for New 
Canadians ANC) สนับสนุนแรงงาน
ข้ามชาติและสามารถให้การสนับสนุนที่
อยู่ใกล้คุณได้: 1-833-316-5839 หรือ 
1-833-31NLTFW

 ` การรายงานปัญหาสุขภาพ
และความปลอดภัยในสถานที่
ทำางาน

คุณเคยถูกขอให้ทำางานที่อันตรายหรือไม่ 
สภาพที่ทำางานไม่ปลอดภัยใช่หรือไม่ คุณเคย
ได้รับบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยเพราะงานหรือไม่ 
หากคุณเคย ติดต่อสำานักงานสุขภาพและ
ความปลอดภัยในรัฐหรือดินแดนของคุณ: 

 ` แอลเบอร์ตา: 1-866-415-8690
 ` บริติชโคลัมเบีย: 1-888-621-7233
 ` แมนิโทบา: 1-855-957-7233
 ` นิวบรันสวิก: 1-800-222-9775
 ` นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร:์ 

1-800-563-5471
 ` นอรท์เวสต์เทรร์ทิอรส์ี: 1-800-661-0792
 ` โนวาสโกเชีย: 1-800-952-2687
 ` นูนาวุต: 1-877-404-4407
 ` ออนแทรีโอ: 1-877-202-0008
 ` พรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์: 

1-800-237-5049
 ` เกแบ็ก: 1-844-838-0808
 ` ซัสแคตเชวัน: 1-800-567-7233
 ` ยูคอน: 1-800-661-0443

https://www.dcrs.ca/our-services/settlement-services/
https://www.dcrs.ca/our-services/settlement-services/
https://www.tfwhub.ca/
https://www.polycultural.org/
https://www.polycultural.org/
https://tno-toronto.org/
https://tno-toronto.org/
https://www.workforcewindsoressex.com/welip/
https://www.infotetquebec.com/en/support-organizations/
https://araisa.ca/
https://araisa.ca/
https://araisa.ca/
https://araisa.ca/
https://www.ancnl.ca/services/settlement-and-orientation/
https://www.ancnl.ca/services/settlement-and-orientation/
https://www.ancnl.ca/services/settlement-and-orientation/
https://www.alberta.ca/occupational-health-safety.aspx
https://www.worksafebc.com/en
http://www.gov.mb.ca/labour/safety/index.html
http://www.worksafenb.ca/
https://www.gov.nl.ca/snl/ohs/
http://www.wscc.nt.ca/
https://novascotia.ca/lae/healthandsafety/
http://www.wscc.nt.ca/
https://www.labour.gov.on.ca/english/hs/
http://www.wcb.pe.ca/
http://www.cnesst.gouv.qc.ca/en
http://worksafesask.ca/
https://www.wcb.yk.ca/
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 ` การรายงานปัญหาการจา้ง
งานอ่ืน ๆ

หากคุณคิดว่าคุณได้รับค่าจา้งที่ไม่สมควร ถูก
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือหากนายจา้ง
ของคุณไม่เคารพข้อตกลงการจา้งงาน ติดต่อ
สำานักงานมาตรฐานการจา้งงานในรัฐหรือ
ดินแดนของคุณ:

 ` แอลเบอร์ตา: 1-877-427-3731
 ` บริติชโคลัมเบีย: 1-833-236-3700
 ` แมนิโทบา: 1-800-821-4307
 ` นิวบรันสวิก: 1-888-452-2687
 ` นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร:์ 

1-877-563-1063
 ` นอรท์เวสต์เทร์รทิอรีส:์ 1-888-700-5707
 ` โนวาสโกเชีย: 1-888-315-0110
 ` นูนาวุต: 1-877-806-8402
 ` ออนแทรีโอ: 1-800-531-5551

 ` พรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์: 
1-800-333-4362

 ` เกแบ็ก: 1-800-265-1414
 ` ซัสแคตเชวัน: 1-800-667-1783
 ` ยูคอน: 1-800-661-0408, 

extension 5944

 ` ลูกจา้งที่ทำางานในภาคส่วนที่
รัฐบาลกลางควบคุม

รัฐบาลประจำารัฐหรือดินแดนจะเป็นผู้ควบคุม
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในแคนาดา แต่จะมี 
บางส่วนที่รัฐบาลกลางเป็นผู้ควบคุม หาก
สถานที่ทำางานของคุณมีรัฐบาลกลางเป็นผู้
ควบคุม คุณสามารถร้องเรียนได้ทาง 
ออนไลน ์หรือโทร 1-800-641-4049 ราย
ชื่ออุตสาหกรรมและสถานที่ทำางานที่
รัฐบาลกลางเป็นผู้ควบคุม

การปกป้องและการช่วยเหลือเหย่ือการค้ามนุษย์
หากคุณคิดว่าคุณเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ หรือ
คุณสงสัย หรือรับรู้ถึงกิจกรรมการค้ามนุษย์ 
โทร:

 ` ติดต่อ สายด่วนการค้ามนุษย์แห่ง
แคนาดาที่ 1-833-900-1010 เพื่อติดต่อ
บริการสนับสนุน หรือหน่วยงานกฎหมาย
ประจำาชุมชนของคุณ หรือ

 ` สายให้คำาแนะนำาแบบเป็นความลับ 
Service Canada ที่ 1-866-602-9448

https://work.alberta.ca/employment-standards.html
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards
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