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 معلومات عامة 
 ما ھو اتحاد العمال ؟ 

االقتصادیة اتحاد العمال ھو منظومة تضم جمعیات دیمقراطیة من العمال الذین یطبقون مبدأ العمل الجماعي لتحسین كافة الظروف  
 مالئمة لجمیع األعضاء و المواطنین.  واالجتماعیة مع توفیر بیئة عمل

 
لمنتسبین إلیھ. تشمل ھذه الطرق تقدیم المساعدة  یتبع اتحاد العمال ثالث طرق رئیسیة لتحقیق األھداف التي تحدد من قبل األعضاء ا

التغییرات التشریعیة المتبادلة لألعضاء؛ المطالبة بزیادة الحقوق السیاسیة والصناعیة واالجتماعیة لألعضاء عن طریق تحقیق  
 . لتحسین بیئة العملو تطبیق المساومة الجماعیة 

 
 ) ؟CUPEما ھو (

 عامل في القطاع العام.  700,000) ھو أكبر نقابة في كندا، حیث یمثل أكثر من CUPEالعمومیین (االتحاد الكندي للموظفین 
 

 ) ؟CUPE 3902ما ھو (
موظف في المجال    10,000اتحاد محلي أو فرع من فروع االتحاد الوطني. یضم االتحاد ما یقارب ال CUPE 3902 یعتبر  

 سانت مایكل.  جامعة كلیة و التابعة لجامعة تورونتو فیكتوریاكلیة   ونتو واألكادیمي في  كل من جامعة تور 
 

تفاوض مجموعة من الموظفین المسؤولین عن فئة محددة حدة  و   كل  تضم  من ست وحدات تفاوض مختلفة.  CUPE 3902یتكون  
 التي تنتمي إلیھا.  من العمال. لكل وحدة مزایا وأجور وإجراءات حمایة معینة، لذلك من المھم معرفة الوحدة (الوحدات)

 
طالب أو زمالء ما بعد  و ھم أیًضا المعیدون، المراقبون، المصححون، ...الخ،  مساعدو التدریس،   :1الوحدة  •

 . نتووالدكتوراه في جامعة تور
 بعقود تقل مدتھا عن عام واحد.  التابعة لجامعة تورونتو فیكتوریاكلیة العاملون األكادیمیون في : 2الوحدة  •
الطالب أو زمالء ما بعد الدكتوراه بعقود تقل مدتھا عن من غیر نتو والعاملون األكادیمیون في جامعة تور  :3الوحدة  •

 واحد.  عام
 بعقود تقل مدتھا عن عام واحد.  سانت مایكل جامعة كلیةالعاملون األكادیمیون  في  :4الوحدة  •
المعلومات المزودة في األسفل للحصول على معلومات حول بعض زمالء ما بعد الدكتوراه (اطلع على :  5الوحدة  •

 عضویة الوحدة الخامسة).
 .التابعة لجامعة تورونتو  لیدجكومعلمو الدورات غیر المعتمدة في البرامج الدولیة في نیو   :6الوحدة  •

 
 ألسفل.المزودة في اعن الوحدة التي تنتمي إلیھا، اطلع على المعلومات من المعلومات  لمعرفة المزید 

 
 ؟CUPE 3902أین یعمل أعضاء 

 

،  سینیكا، و األمم األولى لبیتون و ي ھورون وینداتنتو، التي تقع على أراضوفي جامعة تور CUPE 3902یعمل أعضاء 
 ) ه األماكن للشعوب األصلیة التي سكنت المنطقة قدیما ذ(ترمز أسماء ه  .منطقة میسیساجا التابعة لنھر كریدت ومؤخراً 

 

  ه االتفاقیةذعقدت ھ.”The Dish With One Spoon Wampum Belt Covenant“التفاقیة     كانت ھذه المنطقة خاضعة
إلنھاء  .  والدول الحلیفة لتقاسم ورعایة الموارد بشكل سلمي حول منطقة البحیرات العظمى  بین كونفدرالیة اإلیروكوا واألوجیبوي

 .، یجب أن نبدأ باالعتراف بأننا نعیش ونعمل على أرض محتلةاستعمار كندا
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 ما ھي حقوقي كعضو في اتحاد العمال ؟
 

وحدة  ھم تلقائیًا أعضاء في    CUPE 3902یمثلھا  جمیع األفراد الذین یشغلون مناصب في أي وحدة تابعة لوحدات التفاوض التي  
مع صاحب    CUPE 3902لذا فإنك تتمتع بجمیع الحقوق الواردة في االتفاقیة الجماعیة التي تم التفاوض علیھا بواسطة    التفاوض.

األجور    فعالوة على  .التشریع، باإلضافة إلى الحقوق المنصوص علیھا في  نتو)ولتحدید مجلس إدارة جامعة تورالعمل (على وجھ ا
األمن  و  والمزایا، توفر االتفاقیة الجماعیة الخاصة بك الحمایة في مجاالت عدة مثل مكافحة التحرش، الصحة والسالمة، التوظیف

إلى   بتقدیم شكوى ، یقوماالتفاقیة الجماعیة المنصوص علیھا بأنھ تم خرقاالتحاد   شعرالوظیفي، أعباء العمل، والتدریب. عندما ی
 صاحب العمل.

 
التفاوض أن  یستطیع أعضاء سیاسیینصبحوا  یل  یتقدموا  وحدة  العضویة السیاسیة مفتوحة لجمیع  حیث أن    في االتحاد  أعضاء 

یتمتعون بنفس حقوق ومزایا االتفاق الجماعي، یجوز   فاوضتفي حین أن جمیع أعضاء وحدة ال   و لكن  ض.أعضاء وحدة التفاو
فقط لألعضاء السیاسیین في االتحاد المشاركة في اجتماعات االتحاد واالستفتاءات، أو استخدام موارد االتحاد المالیة، أو الخدمة  

اد تملك الكلمة األخیرة. أن العضویة السیاسیة في االتحتضمن بمة دیمقراطیة  و منظ  CUPE 3902یعتبر  في المناصب المنتخبة.  
االلكترونیة  التسجیل في بوابة االتحاد    خطواتیوضح    لكترونیًاایجب أن تتلقى بریدًا  في غضون شھر من انتسابك لوحدة التفاوض،  

ك  ، یمكنلكترونيا لم تتلق ھذا البرید االإذ   ، سوف تقوم بملء طلب العضویة السیاسیة.باألعضاء فقط، ومن خالل البوابة  الخاصة
 للحصول على إرشادات حول كیفیة الوصول إلى البوابة االلكترونیة.  website@cupe3902.orgإلى  رسالة ارسال

 
 كیف یمكنني المشاركة؟ 

 

الطرق حضور  ھذه  تتضمن  االتحاد.  أنشطة  في  والمشاركة  إیصال صوتك  خاللھا  من  یمكنك  التي  الطرق  من  العدید  ھنالك 
 المشاركة في االنتخابات المحلیة أو أن تصبح مشرفًا على قسم معین. انظر أدناه للتعرف على نائب الرئیساجتماعات العضویة،  

ھي أفضل    CUPE 3902المسؤول عن وحدتك إذا كنت ترغب في الحصول على المزید من المعلومات. تذكر أن المشاركة في  
 .االتحاد صوتك یمثل في  طریقة لضمان أن

 
 لي؟ 2CUPE 390ماذا یقدم 

 

بالنسبة للمحاضرین الجامعیین فنتو.  و في سیاق عملھم بأجر في جامعة تور  CUPE 3902یعمل العمال بشكل جماعي من خالل  
بالنسبة لطالب الدراسات العلیا أو طالب البكالوریوس، فإن ھذا یعني   أما  في كل فصل، ھذا یعني المواد التي یقومون بتدریسھا.

لزمالء ما بعد الدكتوراه، فھذا یعني األبحاث التي یقومون بھا في المختبر    وبالنسبة عملھم كمعلمین، مساعدي تدریس أو معیدین.
 أو تحت إشراف الباحث الرئیسي.

 
، باإلضافة إلى تحسین المزایا ظروف عمل أفضل وزیادات في األجور  مفاوضات لضمانمعا    CUPE 3902  عمال  یجري

العاملین وموظفي  للعمال  المقدمة انتھاك حقوقك    CUPE 3902. یمكن لزمالئك  فیھا  التي تم  الحاالت  مساعدتك وتمثیلك في 
 مناسبات اجتماعیة. مبتنظی  یقوم االتحادأعمال االتحاد في اجتماعات عضویة كبیرة، كما   عقدتكعضو في وحدة التفاوض. 

 
  (OHIP)  الحكومي التأمین الصحي تأمین العمل أوعلى صول حبما في ذلك ال(إذا كانت لدیك أسئلة أو مشاكل متعلقة بالوظیفة  

أو مسائل الھجرة) ، فإن األسئلة المتعلقة بعقدك (بما في ذلك اإلنصاف في التوظیف ، ساعات العمل    (UHIP)  أو تأمین الجامعة  
، ل على معلومات إضافیة عن االتحاد، الصحة والسالمة) أو مجرد  الحصوتحرشأشكال ال  ، كافة، المزایا واألجورالضافیةا

 أن أي مساعدة یتلقاھا أي عضو من اتحاده تكون مجانیة وسریة.ب مع العلمیمكننا توفیر المساعدة. 
 

 بحثي األكادیمي ؟  CUPE 3902ھل یغطي 
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، ال ما بعد الدكتوراه. لسوء الحظ  البحث األكادیمي، باستثناء بعض الحاالت لألفراد الذین یكملون زمالة   CUPE 3902ال یحمي  
الطالب (سواء كانو  بالبحث األكادیميیُعترف حالیًا   الذي یجریھ  او دكتوراه أو طالب بكالوریوس)    االفردي  طالب ماجستیر 

نتو ال تدرج  ومنحة دراسیة مقابل عملھ كباحث أكادیمي، إال أن جامعة تورقد یحصل على    الفرد أن كعمل مأجور. فعلى الرغم من  
 البحث األكادیمي تحت تصنیف العمل. صاحب العمل یعتبر البحث الذي یقوم بھ أعضاء الوحدة الثالثة كمنحة خاصة.

 
 ما ھو التظلم؟ 

 

عن طریق عقد قانوني -الطریقة االعتیادیة التي یتم بھا حل المشكالت في مكان العمل النقابي حیث تحكم اتفاقیة جماعیة    وم ھلظتال
تھك  العالقة بین صاحب العمل والموظف. یحدث التظلم عندما یعتقد أحد أعضاء وحدة التفاوض أن صاحب العمل قد ان  -الزامي

 . تقدیم شكوىلال یمكن معاقبتك تقدیم شكوى رسمیة.  ، ویختارجزًءا من االتفاقیة الجماعیة
 

إال أن بعض یوم عمل.    40  ةعاد  ھذه المدة  وتكون،  المشكلة ذات الصلة   یجب تقدیم التظلم في غضون فترة زمنیة محددة بعد وقوع
، كلما سارعت في تقدیم المشكلة لالتحاد المنتسب بشكل عامیوم عمل.    15مواعید نھائیة قصیرة تصل إلى  تملك  أنواع التظلمات  

 إلیھ كلما كان ذلك أفضل. 
 

، االتحاد بصیاغة الوثائق الالزمة  ، فسوف یقدم اتحاد العمال الدعم الالزم طوال العملیة. سیقوم ممثلشكوىإذا قررت التقدم ب
عملیة  والحرص مراحل  من  مرحلة  كل  في  النھائیة  الوثائق  تسلیم  مواعید  الكافیة الستیفاء  المساعدة  تقدیم  التظلم  على  .  تقدیم 

 ، إذا كنت ترغب في ذلك. ضور االجتماعات معك أو نیابة عنكباإلضافة إلى ح 
 

تواصل عبر البرید ، أو إذا كنت تعتقد أن أحد حقوقك قد انتھكت، یمكنك الملتظلم المعرفة المزید من المعلومات عن كیفیة تقدی
 . grievance.inquiries@cupe3902.orgااللكتروني 

 
 تعرضت للتحرش في العمل؟ في حالماذا أفعل 

 

جدي للغایة. تحظر المادة الرابعة من كل من اتفاقیاتنا الجماعیة التمییز والتحرش   التحرش بشكل، نتعامل مع  CUPE 3902في  
 ، تحتوي كل اتفاقیة أیًضا على وسائل حمایة ضد التنمر والمضایقات الشخصیة.في مكان العمل. باإلضافة إلى ذلك

 
 العمل عن بعد، یشمل ذلك(مھامك الوظیفیة  تقوم فیھ بممارسةأي مكان أو یشمل "مكان عملك" مباني الجامعة (جمیع األفرع) 

 لكتروني). البرید اال ، التواصل عن طریقعلى سبیل المثال
 

 فتذكر ما یلي: للتحرش،إذا كنت تتعرض 
 في التحدث مع ممثلك في االتحاد. الحقلدیك  •
 ، وسنتعامل مع الموضوع الخاص بك بسریة تامة.باحترامستتم معاملتك  •
 لن نتصرف نیابة عنك دون إذنك. -العملیة  توجھأنت  •
 .من التعرض لألذى بسبب تقدیم شكوى أو التحدث إلینا  محمي أنت •

 
 مع من یجب أن أتواصل إذا كنت أواجھ مشكلة في عملي؟ 

 

أو إذا لم یكن متأكدًا من   معھ، تواصلتعرف كیفیة ال  . إذا كنت الالمشرفعن طریق االتحاد  األولى مع تواصلنقطة التكون 
نائب الرئیس. نواب الرئیس ھم الممثلون األساسیون لوحدات التفاوض الخاصة بھم ویتم تواصل مع ، فیمكنك الكیفیة المساعدة
 انتخابھم سنویا. 

 

mailto:grievance.inquiries@cupe3902.org


4 
 

 .vc1@cupe3902.org، 1ة نائب رئیس الوحد •
 .vccolleges@cupe3902.org)، 2,4,6نائب رئیس الكلیات ( الوحدة  •
 .vc3@cupe3902.org، 3نائب رئیس الوحدة  •
 .vc5@cupe3902.org، 5نائب رئیس الوحدة  •

 
االلكتروني   ، فیمكنك مراسلتنا عبر البریدترید التحدث إلى شخص ما حول وضعكولكنك  مترددا،تزال  ال إذا كنت

 info@cupe3902.org .و یمكننا تحویلك إلى الشخص المناسب 
 

 العربیة؟ بـاللغةھل یمكنني الحصول على مساعدة 
 

یعمل اتحادك على التأكد من أن جمیع األعضاء یمكنھم الحصول على المساعدة والوصول إلى الموارد التي یحتاجون إلیھا. إذا  
  البرید االلكترونيمراسلتنا عبر  ، یرجىشخص ما بلغة أخرى غیر اإلنجلیزیةكنت ترغب في التحدث إلى 
info@cupe3902.org  .لتقدیم طلب 

 
 

  

mailto:vc1@cupe3902.org
mailto:vccolleges@cupe3902.org
mailto:vc3@cupe3902.org
mailto:vc5@cupe3902.org
mailto:info@cupe3902.org
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1 الوحدة الخاصة ب المعلوماتورقة    

 التعیینات الالحقة 

إضافیة. یجب   تعیینات 5 ینتدریس أو مدرس يكمساعد 1مبدئي في الوحدة  تعیینیُضمن لطالب الدكتوراه الذین حصلوا على 
ر) في قسم التوظیف  (أیھما أكب ةأو الثانی ىاألول لتعیین في المرةي الحجم على األقل لساویة فت الالحقة م تعییناتأن تكون ھذه ال

 . ساعة 280، حتى أولي تعیینالذي كان لدیك فیھ أكبر 

 )DDAH استمارةنموذج عبء العمل (

  . (DDAH) أسابیع من عرض التعیین، یجب على مشرفك أن یعطیك نموذج وصف الواجبات وتخصیص الساعات  3في غضون  
  ى متاح عل(  مھمة. یمكنك إرسال نموذج مراجعة عبء العملطبیعة عملك وعدد الساعات المخصصة لكل  النموذج  ویفصل ھذا  

إلنجاز كل مھمة. لیس علیك    فعلیا  ال یعكس الوقت الذي تستغرقھالمقدم أولیا    الخاص بك  النموذج  إذا كانإلى مشرفك    )الرابط
 الخاص بك. النموذج  القیام بأي عمل غیر مذكور في

 اإلجازات

والمرض).  ،األقاربوفاة احد  ىحزن علوال الحمل،أخذ إجازة من العمل ألسباب متنوعة (بما في ذلك  1یحق ألعضاء الوحدة 
 . االتفاقیة الجماعیة الخاصة بكأو في  الرابطفي ھذا التفاصیل متوفرة 

 الرعایة الصحیة 

المصاریف الطبیة األساسیة مثل زیارات   یغطي (OHIP) التأمین الصحي الحكوميفإن    كندیًا،إذا كنت مقیًما دائًما أو مواطنًا  
. یتم   (UHIP) عن طریق تأمین الجامعة  ھذه النفقات   فستغطى  دولیًا،إذا كنت طالبًا    ذلك،  غیرالطبیب واإلقامة في المستشفى.  

األساسیة وطب األسنان من خالل خطتك    المساعدة (مثل العالج الطبیعي واالدویة)  تغطیة النفقات األخرى مثل الخدمات الطبیة
او اتحاد طالب    UTSUتو  ونالمقدمة من اتحاد طالب جامعة تور   شركة جرین شیلد  االساسیة من  خطةال  المثال،(على سبیل  

تضیف إلى مزایا ھذه الخطة األساسیة (على    ) CUPE 3902 االتحاد  (أیًضا من   اضافیة ). تقدم خطة   UTGSU الدراسات العلیا
 . صفحة المزایا  یرجى زیارة  المطالبات،بما في ذلك كیفیة تقدیم    المزید،إضافة دعم لخدمات الصحة العقلیة). لمعرفة    المثال،سبیل  

 األموال 

 المحلي: االتحاد   قد یكون أعضاء الوحدة األولى مؤھلین للعدید من أموال المساعدة المالیة المتاحة من خالل

ل  الدولي  الصندوق  الدولیون:  العاملون  الدولیین (  ،الخطة الصحیة  في نفقات  مساعدةل•  للعمال  القانوني  للمساعدة في  الصندوق 
 النفقات القانونیة). 

وصندوق المساعدة المالیة لرعایة األطفال    )،نفقات اساسیةخطة  (جامعة تورونتو  خطة العائلة من    / مقدمو الرعایة:  عائلین• ال
 (نفقات رعایة األطفال).

نفاذ    والطالب الذین تم  الجنسي،والناجین من العنف المنزلي أو    الثنائیین،وغیر    متحولین جنسیا• ھناك أیًضا دعم متاح للعمال ال
 .ھناتمویلھم والمزید! تحقق من قائمة كاملة 

 ساعدك!یأن  ھیمكن االتحاد العمالي

ن ھنا لمساعدتك إذا كان لدیك أي أسئلة أو مخاوف. بصفتك عضًوا سیاسیًا، یمكنك حضور االجتماعات والتصویت والترشح نح
،  نائب الرئیس التواصل معیمكنك للمناصب المنتخبة أو أن تصبح مشرفًا أو االنضمام إلى إحدى مجموعاتنا ولجاننا العدیدة. 

 info@cupe3902.org ) أو vc1@cupe3902.org ( 1الوحدة 

https://www.cupe3902.org/wp-content/uploads/2016/10/Unit-2-Workload-Review-Form.pdf
https://www.cupe3902.org/wp-content/uploads/2018/07/Leaves-Info-2018-2019.pdf
https://www.cupe3902.org/unit-1/documents/
https://www.cupe3902.org/unit-1/benefits/
https://www.cupe3902.org/unit-1/benefits/
https://www.cupe3902.org/unit-1/benefits/
https://www.cupe3902.org/unit-1/benefits/#Financial_Assistance_Funds
mailto:vc1@cupe3902.org
mailto:info@cupe3902.org


عندما تصبح المعلومات متاحة.  6وحدة للستتم إضافة ورقة  *  
 

 *4و 2 الوحدة الخاصة ب ورقة المعلومات

 العضویة

ھم معلمو الدورة التدریبیة ومساعدو التدریس ومعلمي الكتابة ومعلمي التعلیم المستمر والمعلمین   4والوحدة    2أعضاء الوحدة  
) وكلیة جامعة سانت مایكل (الوحدة  2(الوحدة    جامعة تورونتوالتابعة ل  فیكتوریا  كلیةالجامعیین بعقود تقل مدتھا عن عام واحد في  

 . جامعة تورونتونیو كولیدج التابعة ل ھم مدرسون لدورات غیر معتمدة في البرامج الدولیة في 6). أعضاء الوحدة 4

 عبء العمل

 في غضون خمسة عشر یوًما بعد عرض  (DDAH) یجب على مشرفك أن یقدم لك وصفًا لنموذج الواجبات وتخصیص الساعات
 المنصب علیك. ال یُطلب منك قبول منصب قبل استالم ھذا النموذج.

تعیین ینص على العمل المتوقع أن تقوم بھ وعدد الساعات. یجب أن تحصل علیھ في كل    نموذج الواجبات وتخصیص الساعات
، ال یمكن إجراء أي تغییرات الھ أو مراجعة الواجبات. ومع ذلكال استثناءات. یمكن لمشرفك إعادة تخصیص الوقت أو استبدجدید ب

 دون موافقتك. لیس علیك القیام بأي عمل غیر محدد في ھذا النموذج.ب  بشكل كبیرأو تغیر طبیعة واجباتك   ساعات العملتزید من  

عیادواال اتاإلجاز  

القائمة  والمرض). ،األقاربوفاة احد  ىحزن علوال الحمل،(بما في ذلك یحق لألعضاء أخذ إجازة من العمل ألسباب متنوعة 
 الكاملة متاحة في االتفاقیة الجماعیة الخاصة بك:

 • الوحدة 2: االتفاق الجماعي. 

 • الوحدة 4: االتفاق الجماعي. 

 واالنضباط  التوظیف

). أنت محمي من التمییز أثناء عملیة التوظیف. لدیك  15یتم سرد معاییر التوظیف في االتفاقیات الجماعیة الخاصة بك (المادة 
 .السلیمة الحق في تقدیم شكوى توظیف إذا كنت تعتقد أنھ لم یتم اتباع عملیة التوظیف

 إجراءات تأدیبیة ضدك، فیحق لك تلقي المساعدة والتمثیل من نقابتك. ال یمكن لقسمك تأدیبك بدون سبب. إذا تم اتخاذ 

 ساعدك!یأن  ھیمكن االتحاد العمالي

نحن ھنا لمساعدتك إذا كان لدیك أي أسئلة أو مخاوف. نقابتك تصبح أقوى عندما یشارك المزید من األعضاء؛ إذا كنت مھتًما  
) أو  vccolleges@cupe3902.org رئیس الكلیات ( نائبل مع التواصیمكنك بالمزید من المشاركة ، فأخبرنا بذلك! 

 info@cupe3902.org. 

 

 

 

 

 

   

https://www.cupe3902.org/unit-2/documents/
https://www.cupe3902.org/unit-2/documents/
https://www.cupe3902.org/unit-2/documents/
https://www.cupe3902.org/unit-4/documents/
https://www.cupe3902.org/unit-4/documents/
https://www.cupe3902.org/unit-4/documents/
mailto:vccolleges@cupe3902.org
mailto:info@cupe3902.org


(1) Health Care Spending Account (HCSA) 
(2) Group Registered Retirement Savings Plan (GRRSP) 
(3) Employee Family Assistance Plan (EFAP) 
(4) Employee-Dependant Special Circumstances Fund (EDSCF)  

 

3 الوحدة الخاصة ب المعلوماتورقة   

 العضویة

تورنتو ولدیھم عقود تقل عن عام واحد. تمثل  لیسوا طالبًا حالیًا بجامعةونتو وھم معلمون في جامعة تور 3أعضاء الوحدة 
ومساعدي التدریس ومدرسي الكتابة وغیرھم من متخصصي الموسیقى. اتمحاضري الدور 3الوحدة   

 المزایا

الرعایة الصحیة حساب اإلنفا  لك  یسدد التسجیل عن طریق إرسال    (HCSA)  ق على  الطبیة. یجب علیك  النفقات  الخاص بك 
إلى مكتب مزایا جامعة تور الخاصالیعتمد  نتو.  ونموذج  ی  مبلغ  تتلقاه.  الذي  الساعات)   / (الدورات  العمل  سدد بك على مقدار 

 أغسطس).  31 -سبتمبر  1خالل سنة الخطة ( المنفقة المصاریفالحساب 

المساھمة بما یصل    ویمكنھم (GRRSP) التسجیل في خطة مدخرات التقاعد المسجلة لمجموعة الجامعة  3یمكن ألعضاء الوحدة  
یجب علیك تقدیم نموذج إلى مكتب المزایا.   بذلك،والذي تتم مطابقتھ بعد ذلك من قبل صاحب العمل. للقیام    دخلھم،٪ من  5إلى  

. تقدم خطة مساعدة  صفحة المزایا، یرجى زیارة  حساب اإلنفاق على الرعایة الصحیة  وأ  خطة مدخراتلمزید من المعلومات حول  
لجامعة   التابعة  للموظفین  یتعلق   (EFAP) نتووتوراألسرة  فیما  وعائالتھم  للموظفین  األجل  قصیرة  سریة  مجانیة  استشارات 

صفحة  على    خطة مساعدة األسرةبالمخاوف الشخصیة والعائلیة والمتعلقة بالعمل. یمكن العثور على مزید من المعلومات حول  
 .مزایا صاحب العمل

ة الترقی  

قد یكون محاضرو الدورة ومدرسو الكتابة مؤھلین للتقدم في الرتبة والحصول على زیادة   العقود،بعد عدد معین من السنوات / 
 في الراتب وضمان الوظیفة ودفع إجازة إضافیة بنسبة 2٪. یرجى االطالع على كتیب الترقیة لمزید  من المعلومات. 

  اتاإلجاز

). ، والمرضوفاة احد األقارب علىحزن  وال الحمل،بما في ذلك أخذ إجازة من العمل ألسباب متنوعة ( 3یحق ألعضاء الوحدة 
 القائمة الكاملة متاحة في االتفاقیة الجماعیة الخاصة بك. 

 األموال 

 .بوابة األعضاءوالنفقات المھنیة. التطبیق متاح في  اتمؤتمرحضور النفقات  3یسدد صندوق الوحدة 

بشكل مشترك مع صاحب العمل ویمكنھ سداد نفقات   (EDSCF)  یدار صندوق الظروف الخاصة المعتمد على الموظف
 المعلومات ھنا. الطوارئ. ویمكن االطالع على مزید من 

 ساعدك!یأن  ھیمكن االتحاد العمالي

، یمكنك حضور االجتماعات والتصویت والترشح للمناصب  ة أو مخاوف. بصفتك عضًوا سیاسیًانحن ھنا للمساعدة في أي أسئل 
  3، الوحدة نائب الرئیسمع التواصل یمكنك ح مشرفًا أو االنضمام إلى إحدى مجموعاتنا ولجاننا العدیدة. المنتخبة أو أن تصب

) vc3@cupe3902.org أو ( info@cupe3902.org . 

 

 

 

https://www.cupe3902.org/unit-3/benefits/
https://benefits.hrandequity.utoronto.ca/efap/
https://benefits.hrandequity.utoronto.ca/efap/
https://www.cupe3902.org/wp-content/uploads/2018/09/Advancement-Pamphlet-2018-2019.pdf
https://www.cupe3902.org/unit-3/documents/
https://www.cupe3902.org/unit-3/documents/
https://www.cupe3902.org/unit-3/documents/
https://memberlink.unionware.com/CUPE3902/
https://benefits.hrandequity.utoronto.ca/special-circumstances-fund/
mailto:vc3@cupe3902.org
mailto:info@cupe3902.org
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5 الوحدة الخاصة ب ورقة المعلومات  

 العضویة

نتو والذین:والدكتوراه المعینین من قبل جامعة تورأعضاء الوحدة الخامسة ھم زمالء ما بعد   

نتو. أو والتمویل فقط من جامعة توروا • تلق  

نتو عندما بدأوا عملھم، ولكنھم حصلوا على تمویل خارجي إضافي أقل مما و• حصلوا على تمویل فقط من خالل جامعة تور
 یحصلون علیھ من الجامعة. 

 ساعات العمل 

، قد تتطلب متطلبات البحث المرونة في األسبوع؛ ومع ذلك  ساعة في 40العادیة ألعضاء الوحدة الخامسة ھي ساعات العمل 
ساعة في أي   173ساعة في أسبوع عمل واحد وال یزید عن  50ساعات العمل. یجب أال یُطلب من الموظف العمل أكثر من 

 فترة أجر شھریة.

عیادواال اتاإلجاز  

ة مدفوعة األجر لمدة ثالثة أسابیع كل عام. لدیك أیًضا الحق في أخذ إجازة من العمل ألسباب  یحق لك الحصول على إجاز
للحصول على قائمة كاملة باإلجازات المتاحة لك،  ).بما في ذلك الحمل، والحزن على وفاة احد األقارب، والمرض(متنوعة 

 یرجى االطالع على االتفاقیة الجماعیة الخاصة بك.

 األموال والرعایة الصحیة والسالمة 

 .٪ أقساط مدفوعة من صاحب العمل50الرعایة الصحیة وتغطیة األسنان:  •
 . صندوق التنمیة والظروف الخاصة •
 تسدید سنویًا للنفقات المؤھلة.اعادة  دوالر 2000إعانة رعایة الطفل: تصل إلى  •
 السالمة الصحة و   •

o العمال ذوو اإلعاقة ، والحمل ، إلخ. ستیعابا : 
o مكان عمل آمن وخاٍل من التحرش. 

 خدمات ومزایا الجامعة:

 . )EFAPالوصول إلى برنامج مساعدة الموظفین واألسرة (  •
 ، بما في ذلك:  SGSالوصول إلى التطویر المھني وورش العمل من خالل  •

  للخریجین (برنامج المھارات المھنیةGPS( . 
 ) التدریس في التعلیم العاليTHE(. 
  ) مركز الدراسات العلیا لالتصال األكادیميGCAC(. 
 مجتمعات المحادثة باللغة اإلنجلیزیة للخریجین . 
  قم بزیارة صفحةSGS postdocs  .لمزید من المعلومات 

العمالي یمكنھ أن یساعدك!االتحاد   

نحن ھنا لمساعدتك إذا كان لدیك أي أسئلة أو مخاوف. نقابتك أقوى عندما یشارك المزید من األعضاء ؛ إذا كنت مھتًما بالمزید  
) أو pe3902.orgvc5@cu ( 5نائب الرئیس ، الوحدة مع التواصل یمكنك من المشاركة ، فأخبرنا بذلك! 

 info@cupe3902.org 

 

 

https://www.cupe3902.org/unit-5/documents/
https://www.cupe3902.org/unit-5/documents/
https://www.cupe3902.org/unit-5/documents/
https://postdoc.sgs.utoronto.ca/
mailto:vc5@cupe3902.org
mailto:info@cupe3902.org

