
AY NASAKTAN, NAPAHAMAKIKAW
BA

Local Legal Aid Clinic
Hanapin ang pinakamalapit sa iyong lugar:

1‐800‐668‐8258*
www.legalaid.on.ca/legal-clinics/1-877-817-0336

ask@ohcow.on.ca

Karamihan* sa mga manggagawa ay may 
karapatan sa:

Dapat na sagutan ng iyong 
pinagtatrabahuhan at ng 

iyong manggagamot ang mga 
form tungkol sa iyong 

kalagayan. 
Humingi ng mga kopya.

Kapag ito ay pinahintulutan, 
kasama sa mga benepisyo ang 

pagsagot sa sahod, gastos 
pangmedikal* at iba pa.

*parehong dito o sa iyong bansang 
pinagmulan

Kapag ang iyong claim ay 
hindi pinahintulutan, 
maaaring mag-apela.

Makatutulong rito ang mga 
legal aid clinic.

[Tingnan ang contact information 
sa ibaba]

Kung ikaw ay 
nangangailangan ng tulong 

o impormasyong 
pangmedikal, naatasan ang 
OHCOW na ito ay gawin para 

sa mga manggagawa.

kabayaran sa nawalang 
sahod o sa gastusing 

pangmedikal kung ikaw ay 
nasaktan, napahamak o 

nagkasakit dahil sa iyong 
trabaho. Ipaalam sa may-ari ng 

pagawaan kahit gaano 
ito kaliit.

Sabihin din sa iyong mga 
katrabaho kung sa iyong 

palagay ito ay nararapat o 
kung ito ay COVID.

Agad na humingi ng tulong 
pangmedikal sa sentrong 

pangkalusugan ng pamayanan o 
community health centre, walk-in 

clinic o ospital.

Ipagbigay-alam sa tagapangalaga ng 
kalusugan na ang iyong sitwasyon ay 

may kinalaman sa trabaho at nais 
mong magsumite ng WSIB claim.

   O NAGKASAKIT

IAVGO
Community Legal Clinic

1-866-521-8535*

1

2 3

Sumunod sa mga hakbang na ito:

Anong sunod na mangyayari:

* Maaaring magtanong kung may taong nagsasalita ng iyong lenggwahe.

O bisitahin ang website:
   wsib.ca

*Workplace Safety and Insurance Board

www.iavgo.org

* Magtanong sa may-ari ng pagawaan kung ito ay nasasakupan ng 
WSIB.  Kung hindi, maaaring mayroon silang ibang insurance.

DAHIL SA IYONG
   TRABAHO?

Ipaalam sa WSIB* ng Ontario
Tumawag sa: 1-800-387-0750

Kapag sumagot ang ahente, magtanong ng taong 
nagsasalita ng iyong lenggwahe.

Humingi ng tulong sa OHCOW, pangkat pangkomunidad o community group, legal aid clinic (o ang iyong 
konsulado o consulate*) upang makakuha ng claim.

*kung ikaw ay pansamantalang dayuhang manggagawa o temporary foreign worker


