म्याक्स कन्वेनियंस स्टोर र ओवनसिज इम्मिग्रेशि कन्सम्मटं ग
नवरुद्ध सामुनिक मुद्दा
मुद्दाको पृ ष्ठभूनम
चारजना बिदे शी कामदारहरुले बिबिश कोलमबिया मा रहे को सिोच्च अदालतमा म्याक्स कन्वे बनयंस स्टोर, ओवबसिज
इम्मिग्रेशन सबविसेस इन्क, ओवबसिज कररयर एं ड कन्सम्मटंग बलबमिे ड र बिि डे ण्ट इम्मिग्रेशन सबििसेस बलबमिे ड
(सिैलाई मु द्दाका "प्रबतवादी" भबनने) बवरुद्ध सामु बहक मु द्दा सुरु गरे का छन्
यो सामु बहक मु द्दाले "प्रबतवादी" हरुलाई बिदे शी कामदारहरु संग पबिमी क्यानाडामा भएको म्याक्स कन्वे बनयंस
स्टोरमा काम पाउनको लाबग ठु लो रकम बिसको रुपमा बलएको आरोप लगाएको छ. म्याक्सले बिदे शी
कामदारहरुलाई काम बदने भने र करारनामा गरयो. जि कामदारहरु क्यानाडा आइपुगे, म्याक्सले करारनामामा
सुबनम्मचचत गरे को काम या त बदन माने न या बदन सकेन. यो सामु बहक मु द्दाले यस्तो ब्यिहार िाि हानी पुगेका
कामदारहरुलाई क्षबतपूबति खोजे को वा माग गरे को छ.

यो मुद्दामा कसले भाग नलि सक्छ?
यो मु द्दा बत िेदेशी कामदारहरुको पक्षमा दायर गररएको छ जसले बडसेम्बर ११, २००९ दे म्मख क्यानाडामा काम प्राप्त
गनि को लाबग ओवबसिज इम्मिग्रेशन सबविसेस इन्क, ओवबसिज कररयर एं ड कन्सम्मटंग बलबमिे ड र/वा बिि डे ण्ट इम्मिग्रेशन
सबििसेस बलबमिे ड लाई पैसा बदए, र जसलाई क्यानाडाको अचथाई बिदे शी कामदार कायिक्रम अन्तगित बिबिश
कोलम्मम्बया, अल्बिाि , नोथि वेस्ट िे रीिोररज, र सस्काचेवान ("वेस्टनि क्यानाडा") मा भएको म्याक्स कन्वे बनयंस स्टोरमा
काम गनि को लाबग करारनामा बदइएको बथयो.
यबद तपाइलाई पबन यस्तै भएको छ भन्ने लाग्छ भने, कृपया यो समु हलाई प्रबतबनबित्व गने बनम्न वबकलहरुलाई सम्पकि
गनुि होस:
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धे रै सोनधिे प्रस्निरु (Frequently Asked Questions)

सामुनिक मुद्दा भिे को के िो?
यो एउिा यस्तो मु द्दा हो जसले उस्तै खालको कानु नी दािी भएका िेरैजना व्यम्मिहरुलाई संगै बमले र एउिा ठु लो दािी
वा माग गने मौका बदन्छ. यस्ता व्यम्मिहरुको प्रबतबनबित्व "प्रबतबनबिमु लक िादीहरू" ले गदि छन जसले वबकलहरुलाई
बनदे शन बदन्छन र समु हको सिाि बिक बहतको लाबग काम गछि न. यस मु द्दामा त्यस्ता चारजना प्रबतबनबिमु लक िादीहरू
हुन् - प्रकाश िस्याल, आथि र गोबिि फ़बसयोन क्याहे स (Arthru Gortifacion Cajes), एड् बलन िे सोरे रो (Edlyn Tesorero)
र बिष्णु खड् का.

अब के हुन्छ?
मु द्दा दायर गरे पबछ अको कदम भने को अदालतले यो मु द्दालाई सामु बहक मु द्दाको रुपमा बलन बमल्ने वा नबमल्ने हो भबन
बनर्िय गछि . अदालतले समु हबभत्रको सिैजनाको दािी उस्तै छन् बक छै नन् भबन बवचार गछि , र सिैको दािीलाई अबि
लै जान सामु बहक मु द्दा उबचत िािो हो बक होइन भने र हे छि. यो बनर्िय पबहलो सुनुवाई (cerification hearing) मा
गररन्छ. यस्तो सुनुवाई िेरैजसो सामु बहक मु द्दाको अबत बििादास्पद भाग हो भन्न सबकन्छ.
यबद यो मु द्दा सामु बहक मु द्दा हो भने र प्रमाबर्त भएमा चारजना प्रबतबनबि गने िादीहरूले समु हका सिै सदस्यको लागी
मु द्दा अगाडी िढाउछन. सिै सम्भाबवत सदस्यहरुलाई कसरर यो समु हको बहस्सा हुने भने र हामीले सम्पकि गने छौं.

समुिका सदस्यिरुले कुिै कािु िी शुल्क नििुि पछि नक पदै ि?
पदै न. सामु बहक मु द्दाका वबकलहरुले यस्तो सामु बहक मु द्दा सिल भयो भने अथवा बमलापत्र भयो भने मात्रै शु ल्क
बलन्छन. त्यबत िेला वबकलहरुले प्रबतिाबदहरुले बतरे को रकमको केबह प्रबतशत तथा लागेको खचि र करहरु शु ल्कको
रुपमा बलन स्वीकृबतको लाबग अदालत समक्ष बनिेदन बदने छन.
यबद समु हले कुनै रकम नपाएमा समु हका सदस्यलाई कुनै कानु नी शु ल्क बतनुि पने छै न.

यनद म संग यो मुद्दाकोलागी उपयोगी हुिे सूचिा छ भिे के गिे?
यबद तपाई संग यो मु द्दा को लाबग उपयोगी हुने कुनै सूचना छ भने, कृपया ६०४ ७३४ ८००१ मा सम्पकि गनुि होस.

नमनिया वा संचार
सिै बमबडया वा संचार सम्बम्मि कुराको लाबग, कृपया ६०४ ७३४ ८००१ म सम्पकि गनुि होस.

