
 

 
 
ਤਾਰੀਕ: 3 ਮਈ, 2022 

ਵਲੱ: ਗਰੁ ੂਨਾਨਕ ਐਜਕੂਸ਼ੇਨ ਸਸੁਾਇਟੀ ਔਫ ਬੀ ਸੀ (ਿਸਖੱ ਅਕਡੈਮੀ) ਿਵਖ ੇਬੀ ਸੀ ਜੀ ਈ ਯ ੂਦ ੇਮ�ਬਰਾ ਂਨੂ ੰ
ਬਾਬਤ: ਬਾਰਗਿੇਨਗੰ ਜਨੂ 6-10, 2022 ਨੂ ੰਹ ੋਰਹੀ ਹ ੈ
 
ਦੋਸਤੋ, 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਦਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਪਲੌਏਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਂਝੇ ਐਗਰੀਮ�ਟ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਆਖਰ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਸ� ਗੱਲਬਾਤ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰ ੇਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।  

ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਪਲੌਏਅਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂ ੰਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਇਸ ਕਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ – 31 ਦਸਬੰਰ, 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਇਮਪਲੌਏਅਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 17 ਜੂਨ, 2021 
ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਪਲੌਏਅਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ 
ਹੇਠ ਤੁਸ� ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗੇਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਿਵਿਸੰਗ ਸਟਾਫ ਰੈਪ, �ਡੀ 
ਸਟੀਫਨਜ਼ ਨਾਲ Andii.Stephens@bcgeu.ca `ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਉਪਰਲੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਪਲੌਏਅਰ ਦੇ ਐਗਰੀਮ�ਟ ਨੇ, ਯਨੂੀਅਨ ਵਲ�  1 ਅਪਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ 
ਲੇਬਰ ਰੀਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 

ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਪਲੌਏਅਰ ਨਾਲ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਸਬੰੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਿਜਸ ਦਾ ਮ�ਬਰਾਂ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਪਲੌਏਅਰ ਨੂ ੰਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਬੁਲੇਿਟਨ ਤੁਹਾਨੂ ੰਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਬਾਰਗੇਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜੀ ਤੂਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ 
ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਲੰਚਰਮੂ ਿਵਚ ਲਗਾਉ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮ�ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋ। ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰਨਵਾਂ ਕੰਮ `ਤੇ ਰੱਿਖਆ 
ਿਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਨਵ� ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਉਨਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗੇਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕ ੇ
ਜਾਂ membership@bcgeu.ca `ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਕਾਰਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। 

ਿਜਵ� ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।     

ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ, 

ਲੋਰੇਨਾ ਹੈਨਰੀਿਕਊਜ਼, ਬਾਰਗੇਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮ�ਬਰ 
ਕੁਲਬੀਰ ਪਨੂ,ੰ ਬਾਰਗੇਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮ�ਬਰ 
ਟਾਟੀਆਨਾ ਸਾਮੋਰਾਨੋ-ਹੈਨਰੀਿਕਊਜ਼, ਬਾਰਗੇਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮ�ਬਰ 
ਜ਼ੋਈ ਟੌਵਲ, ਬੀ ਸੀ ਜੀ ਈ ਯ ੂਸਟਾਫ ਪਰ੍ਿਤਿਨਧ 
  
ਸੀ ਸੀ ਐ�ਸ: 

�ਡੀ ਸਟੀਫਨਜ਼, ਸਟਾਫ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧ, ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਏਰੀਆ ਆਿਫਸ 
ਜੋਆਨਾ ਲੋਰਡ, ਵਾਈਸ ਪਰ੍ੈਜ਼ੀਡ�ਟ, ਿਹੱਸਾ 7 
ਟਰ੍ੀਨਾ ਿਵਟਿਸਟ, ਲੋਕਲ 704 ਚਅੇਰਪਰਸਨ ZT/RH/ MoveUP 

ਬਾਰਗਿੇਨਗੰ  
ਬਾਰ ੇਖਬਰ 

| ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਪਸੋਟ ਕਰ ੋ| 
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