
 

 اطالعات کلی 
 اتحادیھ چیست؟ 

برای اعضای خود    مسائل محیط کار و    اجتماعی،  اقتصادیھایی از کارکنان ھستند کھ در جھت بھبود شرایط  ھا تشکلاتحادیھ
 ورزند. مبادرت می یبھ اقدامات مشترک تر تمام جامعھو بھ صورت گسترده

بھ اعضا، پشتیبانی  کمک فرھنگی  یابی بھ اھداف مدنظر اعضای خود دارند: فراھم آوردن  ھا سھ روش کلی برای دستاتحادیھ
 برای بھبود شرایط محیط محل کار اعضا.   مذاکرهگذاری و از گسترش حقوق سیاسی، صنعتی و اجتماعی از مجرای قانون

CUPE چیست؟ 

CUPE    مخففCanadian Union of Public Employees  ترین اتحادیھ در کانادا است کھ بیش از ھفتصد ھزار  بزرگ
 کند. تن از کارکنان بخش خدمات عمومی را نمایندگی می

CUPE 3902 چیست؟ 

CUPE 3902  ی بزرگتر ملی  سازمانی، یا یک زیر شاخھ از اتحادیھ ی درونیک اتحادیھCUPE    .استCUPE 3902  
ده ھزار تن از کار دانشگاه سینت مایکلحدود  دانشگاه ویکتوریا و  دانشگاه تورنتو،  نمایندگی   زکنان قرادادی در  کالج را 

 کند. می

CUPE 3902    از شش واحد مختلف برای مذاکره تشکیل شده است. یک واحد مذاکره عبارت است از گروھی از کارکنان
کھ منافع مشخص و شفاف جمعی دارند. ھر یک از واحدھا مربوط بھ مزایا، دستمزدھا و تسھیالت خاص  خود ھستند. از 

 بایست بدانید کھ مورد شما کدام واحد(ھا) تعلق دارد. شما میاین رو 

ھای مدیره، آموزگاران، مصححین  : دستیاران آموزشی، استادان دروس، مراقبان امتحان، رؤسای ھیئت۱واحد   •
در دانشگاه  فوق دکترااوراق امتحانی و غیره کھ در عین انجام وظایف یاد شده بھ عنوان دانشجو یا پژوھشگر  

 تورنتو حضور دارند.  
 تر از یک سال کھ در استخدام دانشگاه ویکتوریا ھستند. کوتاه: کارکنان بخش آکادمیک با قرارداھای 2واحد  •
تر از یک سال کھ در استخدام دانشگاه تورنتو ھستند ولی : کارکنان بخش آکادمیک با قراردادھای کوتاه3واحد   •

 در این دانشگاه نیستند.  فوق دکترا دانشجو با پژوھشگر 
تر از یک سال کھ در استخدام دانشگاه سینت مایکلز کالج : کارکنان بخش آکادمیک با قراردادھای کوتاه4واحد   •

 ھستند. 
 مالحظھ کنید).  5(مطالب ذیل را در ارتباط با عضویت در واحد  فوق دکترا: برخی از پژوھشگران  5واحد  •
 International Programs at Newی  ھای صفر واحدی کھ مشغول بھ کار در برنامھ: اساتید درس6واحد   •

College .ھستند 

 کجاست؟ CUPE 3902محل کار اعضای 

ھای مردمان بومی  در دانشگاه تورنتو مشغول بھ کار ھستند. اراضی این دانشگاه واقع در سرزمین  CUPE 3902کارکنان  
Huron-Wendat  ،Petun  ،Senaca  ی  و اخیرا افراد قبیلھMississauga    از رودCredit  ھا پیش از این زمینباشد.  می
ن ایروکوا و مردمان اجیبوی و اقوام  میا Dish with One Spoon Wampum Belt Covenantی این موضوع معاھده

بوده ایشان  استفاده  متحد  منظور  بھ  کھ  نگھاست  و  مشترک  در سرزمینی  منابع  دریاچھ داری  پیرامون  بزرگ ھای  ھای 
[آمریکای شمالی] بھ امضا رسیده بود. بھ منظور استعمارزدایی از کانادا، ضروری است کھ ابتدا بھ این امر واقف باشیم 

 ھایی اشغال شده ھستیم.  ما در حال کار و زندگی در سرزمین باشیم کھ 

 من بھ عنوان یک عضو از اتحادیھ چھ حقوقی دارم؟ 



 

افرادی کھ مشغول بھ کارھایی ھستند کھ توسط یکی از واحدھای مذاکره شود، بھ نمایندگی می  CUPE 3902ی  تمامی 
شوند. در ھمین راستا، شما مشمول تمامی حقوقی خواھید شد کھ بھ  قلمداد می  عضوی از واحدھای مذاکرهصورت خودکار 

تر ی دانشگاه تورنتو) بیشجا ھیئت رئیسھو کارفرما (بھ طور خاص در این  CUPE 3902ی جامع میان   نامھموجب توافق
ین شده است. افزون بر دستمزد ضم اند، برای شما تگزاری برای شما معین کردهو فراتر از حقوقی کھ مراجع [عادی] قانون 

کننده از آزار اذیت در محیط کار، ایمنی و سالمت، ی جامع تسھیالت دیگری مانند اقدامات جلوگیرینامھو مزایا، این توافق
آورد. ھر گاه کھ اتحادیھ تشخیص ھای الزم برای کار را برای شما بھ ارمغان می استخدام، امنیت شغلی، میزان کار و آموزش

 تواند شکایتی را علیھ کارفرما تنظیم کند.  اند، میی جامع نقض شدهدھد کھ مفاد توافق نامھ 

شوند. امکان عضویت سیاسی برای    اعضای سیاسی اتحادیھتوانند بھ انتخاب خود تبدیل بھ  اعضای واحدھای مذاکره می
ی مذاکره مشمول حقوق و مزایای یکسانی تمامی اعضای واحدھای مذاکره میسر است. در حالی کھ تمامی اعضای واحدھا

ھا، دسترسی  پرسیاعضای سیاسی مجاز بھ شرکت در جلسات، رای دادن در ھمھ ی جامع ھستند، تنھا  نامھبر اساس توافق
  CUPE 3902شوند، ھستند.  گیری مشخص میھا با رای ھایی کھ افراد شاغل در آنبھ منابع مالی اتحادیھ و خدمت در سمت

کند کھ اعضای سیاسی گروه [ضمن دریافت  خود را صرف اطمینان از این امر می ن دمکراتیک است کھ تالشیک سازما
 نظر سایر اعضا] تصمیمات نھایی را اتخاذ کنند.  

نویسی برای پورتال اتحادیھ را برای  ی نامبایست ایمیلی از طرف اتحادیھ کھ نحوهظرف یک ماه اول قراردادتان، شما می
چھ  چنان  عضو دریافت نموده و از طریق پورتال یاد شده درخواست خود را جھت عضویت سیاسی ثبت نمایید.-طافراد فق

نرسیده شما  بھ دست  ایمیل  می   این  آدرس  است،  با  راھنمایی جھت   website@CUPE3902.orgتوانید  دریافت  برای 
 دسترسی بھ پورتال تماس حاصل فرمایید. 

 مشارکت داشتھ باشم؟ھای اتحادیھ در فعالیتتوانم چگونھ می

توان ھا میی این راه ھای اتحادیھ وجود دارد. از جملھھای بسیاری برای شنیده شدن صدای شما و مشارکت در فعالیتراه
اتحادیھبھ مشارکت در جلسات عضویت، م انتخابات  ھای محلی، یا فعالیت بھ عنوان عضو ناظر اتحادیھ در  شارکت در 

تر در این خصوص ھستید، توضیحات زیر را ی خودتان اشاره کرد. در صورتی کھ مایل بھ کسب اطالعات بیشدانشکده
بھترین  CUPE 3902ی زه در ارتباط با معاونت واحد مورد نظر خود مالحظھ فرمایید. مشارکت در جریان زندگی ھررو

 اطمینان حاصل کنید.  ی شمااتحادیھ راه برای این است کھ از این کھ این اتحادیھ،  

CUPE 3902 دھد؟چھ کاری برای من انجام می   

 CUPEکنند بھ فعالیت جمعی و ھمگرا در  کارکنان در راستای مشاغلی در دانشگاه تورنتو کھ بھ ازای آن حقوق دریافت می
کنند، برای دانشجویان کارشناسی ھایی ھستند کھ ایشان تدریس میھا برای اساتید بھ مفھوم درس پردازند. این شغل می  3902

ھا یا معلم ایشان بھ عنوان دستیار آموزشی، آموزگار یا کار بھ عنوان معلم مھارت  یا تحصیالت تکمیلی این بھ معنی فعالیت
ھای پژوھشی  این بھ معنی تحقیقی است کھ ایشان در آزمایشگاه برای مدیر گروه فوق دکترادروس است. برای پژوھشگران  

 دھند.  انجام می

ھای ھای تسھیالتی خود دست بھ فعالیتبھ یاری یکدیگر برای افزایش دستمزدھا و نیز بھبود در بستھ  CUPE 3902کارکنان  
ی شما  توانند بھ شما کمک کنند و بھ عنوان نمایندهمی  CUPE 3902زنند. ھمکاران شما و اعضای کارکنان  مذاکراتی می

 شوند.  ده در حال پایمال شدن است، حاضر می در مواردی کھ حق شما بھ عنوان یک عضو از واحدھای مذاکره کنن

یا   OHIPھای  ی کار، بیمھاگر سؤاالتی یا مشکالتی در خصوص مسائل مربوط بھ مشاغل خود (شامل دسترسی بھ بیمھ
UHIP  (شامل مصفانھ بودن شرایط استخدام، اضافھ یا سؤاالتی درباره  و یا موارد مھاجرتی) کاری، ی قرارداد کاری خود

توانیم ي اتحادیھ ھستید، ما می تر درباره آزار و اذیت، سالمت و ایمنی) دارید یا تنھا مایل بھ کسب اطالع بیشمزایا،  حقوق و  
 .  باشدکنند رایگان و محرمانھ میی خود دریافت میبھ شما کمک کنیم. ھر گونی کمکی کھ اعضا از اتحادیھ 

 شود؟پوشش داده می CUPE 3902دھم توسط آیا پژوھش آکادمیکی کھ من انجام می

mailto:website@CUPE3902.org


 

ھای شود. متأسفانھ پژوھشپوشش داده نمی  CUPE 3902توسط   فوق دکتراھای آکادمیک جز برای پژوھشگران  پژوھش
شود، بھ عنوان مصداقی از کار دستمزددار  آکادمیکی کھ توسط خود دانشجویان (کارشناسی یا تحصیالت تکمیلی) انجام می 

دریافت کنید، اما کار شما   یلیبورس تحصدانشگاه  دھید از  ممکن است بابت تحقیقی کھ انجام میگرچھ  شناختھ نشده است.  
  ۳ھایی کھ توسط اعضای واحد  شود. پژوھشچنان بھ عنوان یک شغل از سوی دانشگاه تورنتو بھ رسمیت شاختھ نمیھم

 شود.خصوصی شناختھ می یلیبورس تحصی ایشان بھ عنوان گیرند، از سوی سازمان استخدام کنندهانجام می

 شکایت چیست؟

ھا ھستند کھ روابط میان کارفرما و  ھای کاری مشمول در اتحادیھشکایات روش معمول برای حل مشکالت برای محیط
دھد کھ یکی از اعضای  استوار است. شکایت زمانی رخ می  – یک قراداد قانونی و مقتن    –کارمند بر اساس یک توافق جامع  

ي ی جامع را نقض کرده است و تصمیم بھ تنظیم یک شکوائیھنامھکھ کارفرما بخشی از توافقواحد مذاکره معتقد باشد  
 . تواند بھ دلیل ثبت شکایت شما را مجازات نمایدکسی نمیگیرد. رسمی می

بایست در طول زمانی معین، ظرف حدود چھل روز کاری، پس از رخدادن موضوع مورد اختالف ثبت شود.  شکایت می
بھ طور کلی، ھر چھ زودتر موضوع  ھایی بھ کوتاھی پانزده روز داشتھ باشند.  اما، برخی شکایات ممکن است سررسید

 . ی خود مطرح کنید، بھتر خواھد بود مورد اختالف را با اتحادیھ

ی خود قرار خواھید گرفت. یک اگر تصمیم بھ ثبت شکایتی بگیرید، در طول تمام فرایند رسیدگی مورد حمایت اتحادیھ
ھا بھ شما کمک آن   ھای زمانی و چگونگی رعایتی مھلتنماینده از اتحادیھ اسناد الزم را تنظیم کرده، برای دانستن درباره

 کند.  شما یا از طرف شما در جلسات رسیدگی شرکت میکند و یا در صورت تمایل شما ھمراه می

توانید بھ آدرس  کنید حقوق شما مراعات نشده است، میچھ فکر می، یا چناني فرایند شکایتتر دربارهبرای اطالعات بیش
grievance.inquiries@cupe3902.org  .ایمیل ارسال کنید 

 توانم بکنم؟در صورتی کھ در محیط کار مورد آزار قرار گرفتم چھ می

ع ما تبعیض و آزار و  ی جامنامھي چھار از توافق گیریم. مادهما موضوع آزار و اذیت را بسیار جدی می   CUPE 3902در  
ھایی برای جلوگیری از تحقیر کارکنان یا آزار اذیت در محیط کار را ممنوع کرده است. بھ عالوه، ھر توافقی شامل ضمانت

 و اذیت ایشان است.  

ھا) و ھر مکان دیگری کھ در آن مشغول بھ خدمت ھستید (شامل  محیط کار شما شامل بنیادھای دانشگاھی (تمامی پردیس
 باشد.  کاری از طریق ایمیل) میدور

 کنید مورد آزار و اذیت ھستید، بھ یاد داشتھ باشید کھ:چھ احساس می چنان

 ی خود را دارید. ی اتحادیھصحبت با نمایندهحق  شما  •
 کنیم.ي شما بھ شکل محرمانھ رسیدگی میبرخورد خواھد شد و ما بھ مسئلھ احترام  با شما با  •
 ی شما دست بھ اقدامی از طرف شما نخواھیم زد. کنید. ما بدون اجازهمی ھدایتشما ھستید کھ فرایند را  •
 کنیم.  می محافظتجویانھ بھ جھت صحبت با ما یا تنظیم شکایت ما از شما در برابر اقدامات تالفی •

 اگر مشکلی در محل کارم دارم، باید با چھ کسی تماس بگیرم؟ 

دانید کھ  ي دپارتمان شما خواھد بود. اگر نمیتماس گرفتن و مطرح کردن مسئلھ احتماال نماینده  نخستین شخصی برای
توانند بھ شما کمک کنند مطمئن  ی این کھ چطور میي دپارتمان تماس بگیرید یا این کھ ایشان دربارهچطور با نماینده

نمایندگان اصلی واحدھای مذاکره ھستند و ھر سالھ در  توانید با معاون ریاست تماس بگیرید. معاونین رئیس  نیستند، می
 شوند.  گیری انتخاب میفرایند رای 

   vc1@cupe3902.org، ۱معاون رئیس در واحد  •
 vccolleges@cupe3902.org)، ۶و  ۴،۲ھا (واحدھای معاون رئیس برای کالج •
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 vc3@cupe3902.org، 3معاون رئیس در واحد  •
 vc5@cupe3902.org، ۵معاون رئیس در واحد  •

ي  چنان مایل بھ صحبت با یک نفر دربارهاز مراجع باال مناسب مورد شما ھستند ولی ھم   اگر ھنوز مطمئن نیستید کدام یک
آدرس  ، میمسئلھ ھستید بھ  ارتباط   info@cupe3902.orgتوانید  تا ما میان شما و شخص مناسب  ارسال کنید  ایمیل 

 برقرار نماییم. 

 توانم بھ زبان فارسی کمک دریافت کنم؟ میآیا 

توانند کمک دریافت کرده یا بھ مراجع مورد ي شما مشغول فعالیت برای اطمینان یافتن از این کھ تمامی اعضا میاتحادیھ
آدرس   بھ  لطفا  ھستید،  انگلیسی  جز  زبانی  بھ  شخصی  با  صحبت  بھ  مایل  اگر  است.  کنند،  پیدا  دسترسی  خود  نیاز 

e3902.orginfo@cup  .ایمیل ارسال کرده و درخواست خود را مطرح کنید 

 ۱اطالعات واحد   یبرگھ

  ندهیآ یپست ھا
  5  ،رندیگ یم  شغل  مدرس  ای  و  یآموزش  اریدست  عنوان  بھ  ۱  واحد  با  اول   بار   یبرا  کھ  ییدکترا   مقطع  آموزان  دانشبرای  

، با رعایت   از نظر ساعات کار دیبا آیند،اولی میمتعاقب موقعیتکھ  موقعیت ۵ نیا. موقعیت شغلی دیگر تضمین شده است
ترین ساعت  موقعیت با بیش  شما  کھ  یدپارتمان  در  )بود  شتریب   کدام  ھر(  دوم  ای  اول  پست  با  برابردست کم    ساعت،  280سقف  

   باشند.  دیداشت  را ھیاول کار
 

 ) DDAHحجم کار (فرم 
 Description(مخفف  DDAHفرمی موسوم بھ    دیبا  شما  سرپرست   ،دیکرد  افتیدر  را  کار  شنھادیپ  نکھیا  از  بعد  ھفتھ  ۳  تا

of Duties and Allocation of Hours-  فرم   ن یادر      .شرح وظایف و توزیع ساعات کار) را در اختیار شما بگذارد  
کھ فرم    یصورت  در.  شده استشرح داده    دیبگذار  وقت  یکار   فھیوظ  ھر  یبرا  دیبا  شما  کھ  یساعات  تعداد  و  کار  اتیجزئ

DDAH    فرم  دیتوانیم  شما  ،ذکر نکرده است  یدرستبھ    را  مورد نیاز شما است  فھیوظ  ھر  انجام  یبرا  کھ  ییساعتھا  تعداد 
  ی کار  انجام   بھ  مجبور  شما.  برای تکمیل در اختیار سرپرست خود بگذارید  workload review formحجم کاری    مرور

 شما ذکر نشده است، نیستید.  DDAH م ر فرد کھ
 

   ھایمرخص
  ات یجزئ.  رندیبگ   یمرخص  کار  از)  یماریب  ،شدن  داغدار  ،یباردار   لیقب  از(  یمختلف  لیدال  بھ  کھ  دارند  حق  ۱  تیونی  ی اعضا

 شما ذکر شده است. جامع ینامھتوافق در ای نجایادر  ھای مرخص نیا
 

 ی بھداشت یھا مراقبت
  دکتر   تیزیو   لیقب  از  پزشکی  یاصل  یھانھیشوید، ھزیم  محسوب  ییکانادا  شھروند  ای  و  دیدار  را  کانادا  دائم  اقامت  شما  اگر

 ، دیھست  یالمللنیب  دانشجویان  از  شما  چھچناناما    .شودپرداخت می  OHIP  یتوسط بیمھ  مارستانیب  در  بستری شدن  مخارج  و
می   UHIP  توسط  ھا  نھیھز  نیا داده  ساده  و  پیراپزشکی  ی امداد  خدمات  لیقب  از  مخارج  ریساشوند.  پوشش    یخدمات 

 Geenshieldکھ توسط    UTSUیا    UTGSU  یپایھ  یبیمھ  ی(برای نمونھ بستھشما    یي پایھبستھ  یپزشکی بر عھدهدندان 
 Greenshieldبیمھ، فراتر از موارد ذکر شده (این بستھ نیز توسط    یک بستھی  CUPE 3902  شود) خواھد بود.فراھم می 

سالمت روان)   یپایھ (بھ عنوان نمونھ افزودن خدمات مربوط بھ حوزه  یشود) بھ منظور افزایش مزایای بستھپوشش داده می
  ی صفحھ   بھ  لطفا,  ارسال فرم درخواست پوشش بیمھ  ینحوه  از جملھ   ،شتریب  اطالعات  یبرا.  دھدبھ اعضای خود پیشنھاد می

benefits فرمایید راجعھم.
 

  ھاھیسرما
 :است دسترس قابل ریز ستیل  در کھ باشند یمال یھاکمک افتیدر برای طیشرا واجد است ممکن ۱ واحد ی اعضا
)، UHIPھای برای ھزینھ(  International Health Plan Assistance Fundالمللی:  کارکنان بین •

mailto:vc3@cupe3902.org
mailto:vc5@cupe3902.org
mailto:info@cupe3902.org
mailto:info@cupe3902.org
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https://www.cupe3902.org/unit-1/benefits/


 پس از فراھم شدن اطالعات مورد نظر این واحد تھیھ خواھد شد.  6اطالعاتی برای واحد   یصفحھ  1

International Workers Legal Fund )ھای حقوقی)برای ھزینھ 
 Childcareپایھ)،  یھای برنامھبرای ھزینھ( U of T Family Plan Assistance Fundوالدین و پرستارھا:  •

Financial Assistance Fund )ھای مراقبت از فرزندان)برای ھزینھ 
  ،یجنس ای و یخانگ  یھا خشونت یھابازمانده ،ینریبا ریغ و ترانس کارمندان یبرا کمکی منابع ،ھانیا بر عالوه •

 ستیل !ھا منابع مالی موجود استتر از اینبیش و  کننددریافت نمی دانشجویی حقوق گرید کھ کارمند جویاندانش
 بیابید.  نجایا در دیتوان یم را کامل

 
 !کند کمک  شما بھ تواندیم شما یاتحادیھ

  ھا  جلسھ در دیتوان یم شما ،سیاسی عضو کی عنوان بھ. میکن کمک شما بھ تا میھست جانی ا ما ،دیدار ینگران ای سوال اگر
 ھایھمایش از کیی بھ  ای ،دیشو (Steward) ناظر  ,دی شو  دیکاند منتخب یکارھا یبرا و دھید یرأ ،دیکن دایپ حضور
یا   vc1@cupe3902.orgآدرس  با لیمیا قیطر ازتر، جھت اطالعات بیش .دیشو ملحق  ما یھاتھی کم و یانتخابات

info@cupe3902.org   د.یریبگ  تماس ۱ واحد سیمعاون رئبا

 41 واحد و ۲ واحد اطالعات صفحھ

  تیعضو
برای   دارتحصیالت ادامھ  مدرسان ،نگارش آموزگاران دروس  ،یآموزش ارانیدست ،مدرسان ۴  واحد و ۲ واحد ی اعضا

  در سال کی از کمتر قرارداد  کھ ھستند یکارشناس یخصوص انمعلم و ،تر ترک تحصیل کرده بودندبزرگساالنی کھ پیش
  رصف یھادرس  انمدرس ۶ واحد  یاعضا.  دارند) ۴ واحد( کلزی ما نتیس کالج دانشگاه و) ۲ واحد(  ایکتوریو دانشگاه

 .ھستند (New College) وکالجین در (International Programs) ی المللنیب یاھبرنامھ واحدی و 
 

 کار  حجم
(مخفف   DDAHفرمی موسوم بھ  شما بھ دیبا شما سرپرست, دیکرد افتیدر را کار شنھادیپ نکھیا  از بعد روز ۱۵ تا

Description of Duties and Allocation of Hours-  .بدون امضای این  شرح وظایف و توزیع ساعات کار) را بدھد
 ای متوجھ شما نیست. فرم وظیفھ

 
  بدون. است نوشتھ را دیبگذار وقت یکار فھیوظ ھر یبرا دیبا شما کھ یساعات تعداد و کار اتیجزئ شما ی برا فرم نیا

 ای و کرده توزیع را ھاساعت مجددا تواندیم شما سیرئ. دیکن افتیدر قراردادی  ھر یبرا  را فرم این دیبا  شما ،استثنا
  یراتییتغ  ، سرپرست مجاز نیستشما اجازه و تیرضا بدون اما. نمادی نظر دیتجد ھاآن  ی درباره ای نیگزیجا را یفیوظا
 انجام بھ مجبور شما. بگنجاند DDAH فرم در دھد رییتغ یا مالحظھ  قابل طور بھ را شما کار ای و کند ادیز را شما کار کھ

 .دیستین باشد نشده نوشتھ فرم  نیا در کھ یکار ھیچ
 

  ھا یالت و مرخصیتعط
 نیا اتیجزئ. رندیبگ  یمرخص کار از) یماریب, شدن داغدار, یباردار لیقب از( یمختلف لیدال بھ  کھ دارند  حق اعضا تمام 

 :است شده نوشتھجامع شما  ینامھتوافق  در ھا یمرخص
 2برای واحد  جامع ینامھتوافق •
 4برای واحد  جامع ینامھتوافق •

 
 انضباط  و استخدام

ض محفوظ  یشما از تبع ،است. در طول مراحل استخدامشما نوشتھ شده برای شما  ۱۵بند  یط استخدام در قرارداد جمعیشرا
اند، شکایتی در خصوص  شده اجرا ن یدرستبھ  د کھ مراحل استخدام ید کھ اگر باور دارین حق را دار ید بود. شما ایخواھ

 استخدام ثبت نمایید.
  

در حال   غیر موجھی  یضباطھ شما اقدام انی. اگر علبزند دست بھ تادیب شماتواند یل موجھ نمیشما بدون دل دپارتمان
 .دیر یبگ  یندگیخود کمک و نما  یاتحادیھ د کھ از  ین حق را داریشما ا ،صورت گرفتن است
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 !کند کمک شما بھ تواندیم شما یاتحادیھ

، قدرتمندتر شتریفعال ب اعضای با داشتنشما  یاتحادیھ . میکن  کمک شما بھ تا میھست نجایا ما ،دیدار ایینگران ای سوال اگر
جھت اطالعات   !دیبھ ما اطالع دھ ،دیت داشتھ باشیفعال  اتحادیھ ید کھ در کارھایاگر عالقھ دار از ھمین رو، ؛گرددمی

 ای vccolleges@cupe3902.orgھای ایمیل آدرسھا بھ کمکیا کالج س یبا معاون رئتوانید تر میبیش
info@cupe3902.org .در ارتباط باشید

 
 
 

 ۳ واحد اطالعات يصفحھ 
 تیعضو
تر از  کم ی ستند و قراردادیدانشگاه تورنتو ن جویان دانشگاه تورنتو ھستند کھ در حال حاضر دانشیمرب ۳ یاتحادیھ  ی اعضا

  در یاگر افراد حرفھ یو د نگارش دروس انیمرب  ،یترم تدریساران یدست ،یترم انمدرس یندهینما ۳ واحد ک سال دارند. ی
  .است یقیموس

 
 ایمزا

برای افتتاح این . کندیرا بازپرداخت م یشما مخارج درمان یبراHealth Care Spending Account (HSCA) حساب
 HCSAمبلغ حساب . نماییددانشگاه تورنتو ثبت نام  (benefits office) مزایای ک فرم بھ دفترید با ارسال یشما باحساب 

باشند کھ حساب  ید متحمل بر سالیمخارج ثبت شده با . )ھاتعداد واحد کالس و ساعت  ( دارد یبستگ  تانبھ مقدار کار شما
 .)آگوست ۳۱کم سپتامبر تا یاز ( دیرا دار
 Group Registered Retirement Savings Plan) یتوانند در  طرح پس انداز بازنشستگ یم ۳ واحد ی اعضا

(GRRSP))  در این طرح از درآمد خودبھ ھر میزان کھ . از درآمد خود را مشارکت کنند %۵ و تا  کردهثبت نام  
ک فرم ید یشما با ،ن کاری انجام ا یبرا . پرداخت خواھد کرد GRRSP ن مقدار را بھیشما ھم یکارفرما ،دیمشارکت کرد

  یبھ صفحھ  الطف HCSA و GRRSP یشتر دربارهیاطالعات ب یبرا. دیارسال کن (benefits office) مھیبھ دفتر ب
benefits نشگاه تورنتوان داطرح کمک بھ خانواده کارمند. دییراجعھ فرمام (Employee Family Assistance Plan 

(EFAP))   و   یخانوادگ ،یمسائل شخص یبرا رایگانو  محرمانھ مدت-کوتاه  یهمشاور ایشانبھ کارمندان و وابستگان
کارکنان مراجعھ  benefit یصفحھ  بھ EFAP شتر در موردیاطالعات ب  یبرا .دھدیارائھ م مربوط بھ کار یھاینگران
 کنید. 

 
 ی ترق 

اضافھ   ،در مقام یترق برای طیتوانند واجد شرایم نگارش ان دروسو مدرس یترم انمدرس ،سال /پس از چند قرارداد
 یمربوط بھ ترق یجزوهھ شتر بیاطالعات ب یبرا الطف. شوند  تعطیالت اضافھ برای  یپرداخت ۲% و ،یضمانت شغل ،حقوق

  .دیمراجعھ کن
 

  ھا یمرخص
 ستیل. رندیبگ  یمرخص کار از) یماریب و شدن داغدار ،یباردار  لیقب از( یمختلف لیدال بھ کھ دارند  حق ۳ واحد ی اعضا
 برای شما نوشتھ شده است. جامع ینامھتوافق در  ھا یمرخص نیا کامل

 
  ھا ھیسرما

در  دیتوانیم را درخواست فرم. کندی م بازپرداخت را یاحرفھ مخارج و کنفرانس بھ مربوط مخارج ۳ واحد منابع مالی
 پیدا کنید. پورتال اعضا

 (Employee-Dependent Special Circumstances Fund (EDSCF))د کارمن خاص آمد شی پ بھ مربوط ھیسرما
 در دیتوان یم را شتریب اطالعات. کند پرداختباز را یاضطرار مخارج تواندیم و شده می تقس  کارفرما با مشترک طور بھ
 .دیکن دایپ جانیا
 

 !کند کمک شما بھ تواندیم شما یاتحادیھ
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  ھاجلسھ در دیتوانیم شما ،سیاسی  عضو کی عنوان بھ. میکن کمک شما بھ تا میھست جان یا ما ،دیدار ایینگران ای سوال اگر
  ،دیشو (Steward) ناظر ،دی شو  دیکاند شوند،انجام می منتخب کھ توسط افراد  ییکارھا یبرا و دیدھ یرأ ،دیکن دایپ حضور

ھای آدرس  قیطر ازتر برای اطالع بیش .دی شو ملحق ما یھاتھی کم یا و یانتخابات ھایازکنفرانس کیی بھ ای
vc3@cupe3902.org  وinfo@cupe3902.org  دیر یبگ  تماس ۳ واحد سیرئ معاون  با.

mailto:vc3@cupe3902.org
mailto:info@cupe3902.org


 

 
 
 

 ۵ واحد اطالعات یصفحھ 
 

 تیعضو
 و واجد شرایط زیر ھستند:ھستند کھ در دانشگاه تورنتو استخدام شده اند  فوق دکتریپژوھشگران  ۵ واحد ی اعضا
  ای؛ رندیگ ی فقط از دانشگاه تورنتو حقوق م •
  ای متعاقبا حقوق اضافھ  ،یول ؛کردنددریافت میفقط از دانشگاه تورنتو حقوق  ه بودند،شغل خود را شروع کرد یوقت •

 .رندیگ یاست کھ از دانشگاه م یکھ کمتر از حقوقد کننیافت میدر
 

  یساعات کار 
ممکن است بھ  پژوھشی یکارھا یول ؛باشدیچھل ساعت در ھفتھ م ۵ واحد ی اعضا  یبرا یعاد  یتعداد ساعات کار

  یا و کاری یک ھفتھیدر  کار  ساعت ۵۰شتر از یبھ انجام ب نباید ملزم یچ کارمندیھ. از داشتھ باشندیر ن یمتغ یساعات کار
 کند شود. ای کھ حقوق دریافت میي ماھیانھدر بازهساعت در  ۱۷۳شتر از یب
 

  ھایالت و مرخصیتعط
د کھ  ین حق را دارین شما ایھمچن. داشتھ باشیدھمراه با حقوق  یھفتھ مرخص  ۳بھ مدت  ھر سالھ د کھین حق را داریشما ا
فھرستی از   یجھت مشاھده .دیریبگ  یکار مرخصاز  )یماریب ،داغدار شدن ،یل باردار یاز قب( یل مختلفیبھ دال

 خود را مالحظھ فرمایید جامع یتوافق نامھھای در دسترس برای خود، لطفا مرخصی
 

 ایمنیو  یبھداشت یمراقبت ھا ,ھ ھایسرما
 .مھ پرداخت شده توسط کارفرمایحق ب %۵۰ پزشکیدرمانی و دندان  یپوشش بیمھ •
 (Development and Special Circumstances Fund) خاص ھایآمدشیھ مربوط بھ توسعھ و پیسرما •
 طیمخارج واجد شرا یبازپرداخت ساالنھ برادالر  ۲۰۰۰ تا :از کودک ینگھدار یاعانھ  •
 :ایمنیسالمت و  •

o ره.یباردار و غ ، کارکنانیناتوانا یمعلول  دارای کارمندانمخصوص  :کمک ھا 
o کھ عاری از ھر گونھ آزار و اذیت است.  یمحل کار امن 

 :دانشگاه مزایای و خدمات
 (Employee and Family Assistance Program) خانواده و کارمندان بھ کمک یبرنامھ بھ یدسترس •
 :لیقب از SGS قیطر  از  یآموزش یھا کارگاه و یاحرفھ مھارت آموزی بھ یدسترس •

o برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی یاحرفھ یھامھارت برنامھ (Graduate Professional Skills 
(GPS)) 

o در مقاطع تحصیالت عالی سیتدر (Teaching in Higher Education (THE)) 
o یلیتکم التیتحص انیدانشجو یبرا کیآکادم  ارتباطات مرکز (Graduate Centre for Academic 

Communications (GCAC)) 
o دانشجویان تحصیالت تکمیلی یبرا یسیانگل اتمکالم گروه (The English Conversation 

Communities for Grads) 
o مراجعھ کنید. یدکترفوق ان یدانشجو یصفحھ ھ ب شتریب اطالعات یبرا 

 !کند کمک شما بھ تواندیم شما یاتحادیھ
  ،باشد داشتھ یشتریب فعال یاعضا  چھ ھر شما یاتحادیھ . میکن  کمک شما بھ تا میھست جان یا ما  دیدار ایینگران ای سوال اگر
 قیطر از دیتوانیم شما !دیدھ خبر در این باره ما  بھ ،دیھست اتحادیھ در تیفعال بھ عالقمند اگر .خواھد بود تریقو

 بگیرید. تماس ۵  تی ونی  سیرئ معاون با  info@cupe3902.orgیا  vc5@cupe3902.org لیمیا ھایآدرس 
 

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

