
 

 

 

 

 

 

              
  

    SSttaakkeehhoollddeerrss  TTaabbllee    
AA  mmeeeettiinngg,,  aa  ffiirrsstt  ccoonnttaacctt  

                         

AA  mmeeeettiinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  SSttaakkeehhoollddeerrss  TTaabbllee  aanndd  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  RREESSSSAAQQ  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ttooookk  
ppllaaccee  oonn  MMaarrcchh  55tthh  iinn  QQuueebbeecc..  TThhee  nneeww  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  RREESSSSAAQQ  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  aatttteennddeedd,,  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  
ttiimmee,,  tthhiiss  mmeeeettiinngg  wwhhiicchh  eennddeedd  uupp  bbeeiinngg  vveerryy  rreewwaarrddiinngg..    TThhrroouugghh  tthhiiss  rreeppoorrtt,,  wwee  wwiisshh  ttoo  iinnffoorrmm  yyoouu  ooff  tthhee  
ttooppiiccss  wwhhiicchh  wweerree  ddiissccuusssseedd  aatt  tthhiiss  mmeeeettiinngg  tthhaatt  aarree  mmeeaanntt  ffoorr  oouurr  RREESSSSAAQQ  mmeemmbbeerrss..      
  
FFoorr  yyoouurr  iinnffoorrmmaattiioonn,,  tthhee  SSttaakkeehhoollddeerrss  TTaabbllee  iiss  aa  pprriivviilleeggeedd  ppllaaccee  ffoorr  eexxcchhaannggiinngg  iiddeeaass  aanndd  ssoolluuttiioonnss  
bbeettwweeeenn  tthhee  MMiinniissttrryy  aanndd  tthhee  rreepprreesseennttaattiivvee  aassssoocciiaattiioonnss  ooff  tthhee  rreessoouurrcceess,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  RREESSSSAAQQ,,  
ccoonncceerrnniinngg  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  sseerrvviicceess  aanndd  tthhee  cclliinniiccaall  ccoommppoonneenntt  ooff  iinntteerrmmeeddiiaattee  rreessoouurrcceess  aanndd  ffaammiillyy  
ttyyppee  rreessoouurrcceess  ((IIRR--FFTTRR))..  IItt  iiss  aallssoo  aa  ppllaaccee  tthhaatt  iinnffoorrmmss  uuss  oonn  tthhee  ssttaattuuss  ooff  pprrooggrreessss  ooff  tthhee  wwoorrkk  rreellaatteedd  iinn  
ppaarrttiiccuullaarr  ttoo  tthhee  RReeffeerreennccee  FFrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  IIRR--FFTTRR,,  ttoo  tthhee  IInnssttrruummeenntt  ooff  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  aanndd  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  
ooff  ssuuppppoorrtt  oorr  aassssiissttaannccee  sseerrvviicceess  aanndd  ttoo  tthhee  eexxppeerriimmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ccoonnttrrooll  ssyysstteemm  ooff  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  sseerrvviicceess  
rreennddeerreedd  ttoo  aa  uusseerr  wwhhoo  iiss  eennttrruusstteedd  ttoo  aann  IIRR--FFTTRR..  TThheessee  mmeeeettiinnggss  aarree  hheelldd  oonnllyy  ttwwiiccee  aa  yyeeaarr..      
  
  

TTooppiiccss  ddiissccuusssseedd  dduurriinngg  oouurr  mmeeeettiinngg  
  

11..  MMuunniicciippaall  TTaaxxaattiioonn  ::  CCeerrttaaiinn  rreessoouurrcceess  aarree  bbeeiinngg  ttaaxxeedd  aass  aa  ccoommmmeerrcciiaall  iinnssttiittuuttiioonn  
  

TThhee  RREESSSSAAQQ’’ss  rreeqquueesstt  wwaass  ffoorr  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh  aanndd  SSoocciiaall  SSeerrvviicceess  ttoo  aappppooiinntt  aa  rreessoouurrccee  
ppeerrssoonn  ttoo  wwhhoomm  tthhee  RREESSSSAAQQ  ccoouulldd  rreeffeerr  ttoo  iinn  oorrddeerr  ttoo  iinntteerrvveennee  wwiitthh  tthhee  mmuunniicciippaalliittiieess  ccoonncceerrnneedd  
bbyy  tthhiiss  pprroobblleemm..    
  
TThhee  ppoossiittiioonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  wwaass  ddiissttiinncctt  aanndd  tthheeyy  ccoonnssiiddeerr  tthhaatt  sseeccttiioonnss  330088  aanndd  331133  ooff  tthhee  AAcctt  
rreessppeeccttiinngg  hheeaalltthh  sseerrvviicceess  aanndd  ssoocciiaall  sseerrvviicceess  ((LLSSSSSSSS))  aarree  vveerryy  cclleeaarr  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee..    TThhee  rreessoouurrcceess  
ccaann  uussee  tthheessee  iitteemmss  ttoo  ddeeffeenndd  tthheeiirr  ssiittuuaattiioonn  wwiitthh  tthheeiirr  ttoowwnn..  
  
  
AArrttiiccllee  330088  ––  LLSSSSSSSS  
««  330088..  AA  mmuunniicciippaall  oorr  ttoowwnn  ppeerrmmiitt  oorr  cceerrttiiffiiccaattee  mmaayy  nnoott  bbee  rreeffuusseedd  aanndd  aa  pprroocceeeeddiinngg  uunnddeerr  aa  
bbyy--llaaww  mmaayy  nnoott  bbee  iinnssttiittuutteedd  oonn  tthhee  ssoollee  ggrroouunndd  tthhaatt  aa  bbuuiillddiinngg  oorr  ppllaaccee  ooff  rreessiiddeennccee  iiss  iinntteennddeedd  
ttoo  bbee  ooccccuuppiieedd  iinn  wwhhoollee  oorr  iinn  ppaarrtt  bbyy  aann  iinntteerrmmeeddiiaattee  rreessoouurrccee..  TThhiiss  sseeccttiioonn  pprreevvaaiillss  oovveerr  aannyy  
ggeenneerraall  oorr  ssppeecciiaall  AAcctt  aanndd  aannyy  bbyy--llaaww  ppaasssseedd  uunnddeerr  ssuucchh  AAcctt..  »»  
  
AArrttiiccllee  331133  ––  LLSSSSSSSS  
««  331133..  TThhee  aaccttiivviittiieess  aanndd  sseerrvviicceess  pprroovviiddeedd  bbyy  aa  ffaammiillyy--ttyyppee  rreessoouurrccee  aarree  ddeeeemmeedd  nnoott  ttoo  
ccoonnssttiittuuttee  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  aa  bbuussiinneessss  oorr  aa  mmeeaannss  ooff  pprrooffiitt..  »»  

  
  
  

IInnffoo  RREESSSSAAQQ  

 

 

 

 

 

 

 

 RESSAQ members bulletin 

MARCH 2018  

RESSAQ - 514-798-8815 
 



  
22..  PPrriimmaarryy  ppllaaccee  ooff  rreessiiddeennccee  ::  IInnssttiittuuttiioonnaall  nnoonn--ccoommpplliiaanntt  vviissiittss  ttoo  tthhee  rreessoouurrcceess  aass  ttoo  tthhee  

ccrriitteerriiaa  iimmppoosseedd  bbyy  RReevveennuu  QQuueebbeecc    
  

TThhee  MMiinniissttrryy  hhaass  ccoonnffiirrmmeedd  tthhaatt  tthheeyy  aarree  ccuurrrreennttllyy  vviissiittiinngg  aallll  ooff  tthhee  pprroovviinnccee’’ss  ttaarrggeetteedd  rreessoouurrcceess  aass  
nnoonn--ccoommpplliiaanntt  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccoolllleecctt  iinnffoorrmmaattiioonn..  TThhee  MMiinniissttrryy  oofftteenn  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  tteerrmm  ooff  tthhee  ccoommmmoonn  
rroooommss  wwhhiicchh  iiss  nnoott  rreessppeecctteedd  iinn  aallll  tthhee  rreessoouurrcceess..    
 

OOff  ccoouurrssee,,  aa  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  tthhee  RREESSSSAAQQ  wwiillll  bbee  pprreesseenntt  aatt  tthheessee  mmeeeettiinnggss..  IInn  tthhee  mmeeaannttiimmee,,  rreesstt  
aassssuurreedd  tthhaatt  tthhee  RREESSSSAAQQ  wwiillll  mmaakkee  aa  rreeqquueesstt  ttoo  tthhiiss  eeffffeecctt  ttoo  RReevveennuu  QQuueebbeecc  rreeggaarrddiinngg  tthhee  
rreepprreesseennttaattiivvee  nnaattuurree  ooff  tthhee  pprriinncciippaall  ppllaaccee  ooff  rreessiiddeennccee..    
  
  

33..  TTooooll  ooff  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ::  TThhee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  pprroocceessss  iinncclluuddeess  ssuubbsseeqquueenntt  aapppprroovvaallss  bbyy  
aaddmmiinniissttrraattoorrss..    

  

TThhee  RREESSSSAAQQ  iinnffoorrmmss  tthhee  MMiinniissttrryy  ttoo  hhaavviinngg  pprroobblleemmss  aatt  tthhiiss  lleevveell..  IInnddeeeedd,,  tthhee  pprroocceedduurree  iiss  
ccoommpplleetteellyy  ddiiffffeerreenntt  ffoorr  eeaacchh  eessttaabblliisshhmmeenntt..  SSoommee  ooff  tthheemm  ddoo  tthhee  uusseerr  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  eexxeerrcciissee  bbyy  
pphhoonnee  wwiitthhoouutt  sseeeeiinngg  tthhee  eexxaacctt  ssttaattee  ooff  tthhee  uusseerr..  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  aasssseessssmmeennttss  ccoonndduucctteedd  bbyy  
eessttaabblliisshhmmeenntt  eevvaalluuaattoorrss  aarree  rreecchheecckkeedd  bbyy  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt’’ss  mmaannaaggeerr,,  wwhhoo  tthheenn  mmooddiiffiieess  tthhee  
rreessuullttss  ooff  tthhee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  eevvaalluuaattoorr,,  aaggaaiinn  wwiitthhoouutt  eevveenn  sseeeeiinngg  tthhee  uusseerr  iinn  
qquueessttiioonn..  IInn  aaddddiittiioonn,,  ssoommee  rreessoouurrcceess  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  iinntteerrvveennttiioonn  ppllaannss  ooff  cceerrttaaiinn  uusseerrss  wweerree  
mmaaddee  wwiitthh  tthhee  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  uusseerr  bbyy  tteelleepphhoonnee..    
  
TThhee  RREESSSSAAQQ’’ss  rreeqquueesstt  wwaass  ttoo  aasskk  tthhee  MMiinniissttrryy  ttoo  rreessttoorree  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn  aanndd  ttoo  ggiivvee  ssppeecciiffiicc  
iinnssttrruuccttiioonnss  ttoo  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  aass  ttoo  tthhee  aaccttuuaall  pprroocceedduurree  ooff  tthheessee  iimmppoorrttaanntt  eexxeerrcciisseess..  
  
IIff  yyoouu  aarree  ppllaacceedd  iinn  oonnee  ooff  tthheessee  ssiittuuaattiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  yyoouurr  uusseerrss,,  wwee  aasskk  yyoouu  ttoo  
ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  uuss  ssoo  tthhaatt  wwee  ccaann  fflleesshh  oouutt  oouurr  ffiillee  ooff  ssiittuuaattiioonnss  tthhaatt  aarree  ccoonnccrreetteellyy  bbeeiinngg  lliivveedd..                        
OOnnee  nnuummbbeerr  ::  551144--779988--88881155..  
  
  

44..  FFiirree  ssaaffeettyy  ::  OOvveerrllyy  ssttrriicctt  rruulleess  ffoorr  pprreevveennttiioonn  tthhaatt  ddoo  nnoott  ttaakkee  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  ffaammiillyy  nnaattuurree  
ooff  aa  rreessoouurrccee..  ––  AAmmeennddmmeenntt  ttoo  tthhee  SSaaffeettyy  CCooddee  ttoo  eexxcclluuddee  LLRRRR  rreessoouurrcceess  ffrroomm  eessttaabblliisshhmmeenntt  
rreeqquuiirreemmeennttss..  

  

TThhee  RREESSSSAAQQ  aasskkeedd  tthhaatt  tthhee  MMSSSSSS  bbee  aabbllee  ttoo  mmaakkee  rreepprreesseennttaattiioonnss  ttoo  tthhee  mmuunniicciippaall  ccoouunncciillss  ttoo  
pprreevveenntt  hheeaavvyy  ddeemmaannddss  ffoorr  cceerrttaaiinn  IIRR  ––  FFTTRR,,  ssuucchh  aass  sspprriinnkklleerrss,,  ffiirree  ddoooorrss  aanndd  fflloooorrss,,  eessttaabblliisshhmmeenntt  
ttyyppee  aallaarrmm  ppaanneellss,,  eettcc..  
  
IInn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  hhaavviinngg  aa  ccoonnttaacctt  ppeerrssoonn  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee,,  tthhee  RREESSSSAAQQ  aasskkeedd  ffoorr  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  
hhaavviinngg  aann  aassssiissttaannccee  ffuunndd  ffoorr  tthheessee  rreessoouurrcceess  ssttrruugggglliinngg  wwiitthh  tthhiiss  pprroobblleemm  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  ccoouulldd  ccoommppllyy  
wwiitthh  tthhee  rreegguullaattiioonnss  ccuurrrreennttllyy  iinn  ffoorrccee..   
  
IIff  yyoouu  aarree  eexxppeerriieenncciinngg  aa  ssiittuuaattiioonn  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  nneeww  ffiirree  rreegguullaattiioonnss,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  uuss  ssoo  tthhaatt  wwee  
ccaann  fflleesshh  oouutt  oouurr  ccaassee  ffiillee  tthhaatt  aarree  ccoonnccrreetteellyy  bbeeiinngg  lliivveedd..  UUnn  sseeuull  nnuumméérroo  ::  551144--779988--88881155..  

  
  
  

TTOOGGEETTHHEERR,,  WWEE  AARREE  PPRROOUUDD,,  WWEE  AARREE  RREESSSSAAQQ  !!  
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  MMaajjoorriittyy  vvoottee  ffoorr  CChhaauuddiièèrree--AAppppaallaacchheess    
NNeeww  mmeemmbbeerrss  aarree  aaddddeedd  ttoo  oouurr  ffaammiillyy  !!  

  
  
  

DDuurriinngg  tthhee  mmoonntthh  ooff  FFeebbrruuaarryy,,  aallll  tthhee  rreessoouurrccee  mmaannaaggeerrss  iinn  tthhee  ggrreeaatteerr  CChhaauuddiièèrree--AAppppaallaacchheess  rreeggiioonn  
hhaadd  ttoo  ddeecciiddee,,  bbyy  sseeccrreett  bbaalllloott,,  ffoorr  wwhhiicchh  aassssoocciiaattiioonn  tthheeyy  wwiisshheedd  ttoo  bbee  rreepprreesseenntteedd  ttoo  ddeeffeenndd  tthheeiirr  
rriigghhttss..    
 

FFoolllloowwiinngg  tthhee  ccoouunnttiinngg  ooff  vvootteess  hheelldd  oonn  FFeebbrruuaarryy  2288  aatt  tthhee  AAddmmiinniissttrraattiivvee  LLaabboorr  TTrriibbuunnaall  ((TTAATT))  iinn  
QQuueebbeecc,,  tthheeiirr  cchhooiiccee  wwaass  rreevveeaalleedd  aanndd  wwee  aarree  vveerryy  pplleeaasseedd  ttoo  aannnnoouunnccee  tthhaatt  CChhaauuddiièèrree--AAppppaallaacchheess  hhaass  
cchhoosseenn,,  ddeemmooccrraattiiccaallllyy  aanndd  mmaaiinnllyy  tthhee  llaarrggee  ffaammiillyy  ooff  tthhee  RREESSSSAAQQ  !!    
  
  

PPLLEEAASSEE  NNOOTTEE  TTHHAATT  FFOOLLLLOOWWIINNGG  TTHHEE  OOFFFFIICCIIAALL  DDEECCIISSIIOONN  OOFF  TTHHEE  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  LLAABBOORR  TTRRIIBBUUNNAALL  

((TTAATT)),,  TTHHEESSEE  RREESSOOUURRCCEESS  AARREE  NNEEWW  MMEEMMBBEERRSS  OOFF  TTHHEE  RREESSSSAAQQ  SSIINNCCEE  MMAARRCCHH  55,,  22001100,,  CCOONNTTRRAARRYY  TTOO  

WWHHAATT  WWAASS  AANNNNOOUUNNCCEEDD  BBYY  TTHHEE    AADDRRAAQQ--CCSSDD  VVIIAA  AA  PPRREESSSS  RREELLEEAASSEE..  
  
  
WWee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  wweellccoommee  aallll  tthhoossee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  CCSSSSSS  AAllpphhoonnssee--DDeessjjaarrddiinnss  ((LLéévviiss))  aanndd  tthhee  
CCSSSSSS  ddee  MMoonnttmmaaggnnyy--LL’’IIsslleett  ((MMoonnttmmaaggnnyy))..    WWee  aarree  pplleeaasseedd  tthhaatt  yyoouu  hhaavvee  cchhoosseenn  tthhee  RREESSSSAAQQ  aass  tthhee  
bbeesstt  rreepprreesseennttaattiivvee  aassssoocciiaattiioonn  ooff  rreessoouurrcceess  ffoorr  aadduullttss  iinn  QQuueebbeecc  !!  
  
WWee  ssiinncceerreellyy  tthhaannkk  aallll  tthhee  rreessoouurrcceess  ooff  tthhee  CChhaauuddiièèrree--AAppppaallaacchheess  rreeggiioonn  ffoorr  tthhee  ssuuppppoorrtt  tthheeyy  cclleeaarrllyy  
sshhoowweedd  uuss  dduurriinngg  tthhiiss  rreeggiioonnaall  vvoottiinngg  ccaammppaaiiggnn..    WWee  aarree  vveerryy  ssaattiissffiieedd  wwiitthh  tthhee  pprrooggrreessss  ooff  tthhiiss  
ccaammppaaiiggnn  kknnoowwiinngg  tthhaatt  tthhee  rreessoouurrcceess  wweerree  aabbllee,,  ffiinnaallllyy,,  ttoo  vvoottee  iinn  aa  ddiissccrreettee  wwaayy  aanndd  wwiitthhoouutt  uusseelleessss  
ssoolliicciittaattiioonn..    BBeeccaauussee  tthhiiss  wwaayy,,  wwee  nnooww  kknnooww  wwhhaatt  tthhee  rreessoouurrcceess  rreeaallllyy  wwaanntteedd..    
 

  

OOnn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  wwhhoollee  RREESSSSAAQQ  tteeaamm  

aanndd  iittss  bbiigg  ffaammiillyy……    
  

  
  

  

  
  

  
  
  

TTOOGGEETTHHEERR,,  WWEE  CCAANN  DDOO  IITT……  
WWEE  AARREE  PPRROOUUDD,,  WWEE  AARREE  RREESSSSAAQQ  
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  TThhee  ccllaassssiiffiiccaattiioonnss    
TThhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  bbeeiinngg  wweellll  eeqquuiippppeedd  

 
TThhee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  eexxeerrcciissee  ooff  tthhee  uusseerrss  eennttrruusstteedd  ttoo  uuss  iinn  aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  ooff  oouurr  wwoorrkk  aanndd,,  bbyy  tthhee  ssaammee  
ttookkeenn,,  ppllaayyss  aann  iimmppoorrttaanntt  rroollee  iinn  tthhee  ccoommppeennssaattiioonn  ooff  tthhee  rreessoouurrccee..  
  
TToooo  oofftteenn  rreessoouurrccee  mmaannaaggeerrss  tteellll  uuss  tthhaatt  tthhee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  tthheeiirr  uusseerrss  ddoo  nnoott  rreefflleecctt  tthhee  rreeaalliittyy  ooff  tthhee  
sseerrvviicceess  rreennddeerreedd..  TThhee  RREESSSSAAQQ  wwiisshheess  ttoo  ssuuppppoorrtt  yyoouu  iinn  tthhiiss  ccoommpplleexx  pprroocceessss  bbyy  hhaannddiinngg  yyoouu  tthhee  
iimmppoorrttaanntt  ttoooollss  ttoo  uussee  ssoo  tthhaatt  yyoouu  ccaann  ffiinnaallllyy  bbee  rreeaaddyy,,  oonn  yyoouurr  ssiiddee,,  dduurriinngg  tthhee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  eexxeerrcciissee...  
  
WWee  rreemmiinndd  yyoouu  tthhaatt  tthhee  ffiinnaall  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  eexxeerrcciissee  wwiillll  ddiirreeccttllyy  aaffffeecctt  yyoouurr  mmoonntthhllyy  rreemmuunneerraattiioonn  

aanndd  ssoo,,  tthheerreeffoorree,,  iitt  iiss  eexxttrreemmeellyy  iimmppoorrttaanntt  ttoo  bbee  wweellll  eeqquuiippppeedd  aanndd  pprreeppaarreedd..  

  
  

HHeerree  aarree  tthhee  lliinnkkss  tthhaatt  yyoouu  ccaann  uussee  ttoo  aacccceessss    
ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddooccuummeennttss  ::  

  

UUsseerr  gguuiiddee  ffoorr  tthhee  IInnssttrruummeenntt  ooff  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  aanndd  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  ssuuppppoorrtt  oorr  aassssiissttaannccee    
sseerrvviicceess  ::  
  
hhttttpp::////wwwwww..rreessssaaqq..ccoomm//wwpp--ccoonntteenntt//uuppllooaaddss//22001166//0033//JJuuiilllleett--22001177--GGuuiiddee--dduuttiilliissaattiioonn--ddee--
llIInnssttrruummeenntt..ppddff  
    
  

EExxppllaannaattiioonn  ooff  tthhee  ggrriidd  ooff  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ::  
  
hhttttpp::////wwwwww..rreessssaaqq..ccoomm//wwpp--ccoonntteenntt//uuppllooaaddss//22001166//0033//1111--jjuuiilllleett--22001133--GGrriillllee--ddee--
ccllaassssiiffiiccaattiioonn..ppddff  
  
  

  

CChhaapptteerr  88  ––  IIlllluussttrraattiioonn  ooff  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  sseerrvviicceess  ooff  eeaacchh  ooff  tthhee  ddeessccrriippttoorrss  ::  
  
hhttttpp::////wwwwww..rreessssaaqq..ccoomm//wwpp--ccoonntteenntt//uuppllooaaddss//22001166//0033//2255--aavvrriill--22001133--EExxttrraaiitt--cchhaappiittrree--88..ppddff  

  
  
  
  

WWee  wwiisshh  ttoo  rreemmiinndd  yyoouu  tthhaatt  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy,,  uunnffoorrttuunnaattllyy  tthhee  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  
tthhee  RREESSSSAAQQ  ccaannnnoott  aatttteenndd  tthhee  mmeeeettiinngg  wwiitthh  tthhee  eevvaalluuaattoorr  ooff  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  dduurriinngg  tthhee  
ccllaassssiiffiiccaattiioonn  eexxeerrcciissee  ffoorr  eeaacchh  ooff  tthhee  uusseerrss  wwhhoo  aarree  eennttrruusstteedd  ttoo  yyoouu..    IItt  iiss  ffoorr  tthhiiss  rreeaassoonn  aallssoo  
tthhaatt  tthhee  RREESSSSAAQQ  wwiisshheess  ttoo  kkeeeepp  yyoouu  iinnffoorrmmeedd  bbyy  ggiivviinngg  yyoouu  aallll  tthhee  nneecceessssaarryy  ddooccuummeennttss  ssoo  tthhaatt  
tthhee  eexxppeerriieennccee  iiss  mmoorree  eennjjooyyaabbllee  ttoo  yyoouu  bbeeccaauussee  yyoouu  wwiillll  hhaavvee  bbeeeenn  wweellll  pprreeppaarreedd..  HHoowweevveerr,,  wwee  
ccaann  aassssiisstt  yyoouu  wwiitthh  tthhee  rreeqquueesstt  ffoorr  rreevviieeww,,  wwhhiicchh  mmuusstt  bbee  ddoonnee  wwiitthhiinn  1100  ddaayyss  ooff  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  
ccllaassssiiffiiccaattiioonn,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  lleetttteerr  ooff  aaggrreeeemmeenntt  NNoo  11  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiivvee  sseeccttiioonn  ooff  oouurr  
aaggrreeeemmeenntt  bbyy  ccoonnttaaccttiinngg  uuss  wwiitthhoouutt  ddeellaayy  aatt  551144--779988--88881155..  
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http://www.ressaq.com/wp-content/uploads/2016/03/Juillet-2017-Guide-dutilisation-de-lInstrument.pdf
http://www.ressaq.com/wp-content/uploads/2016/03/Juillet-2017-Guide-dutilisation-de-lInstrument.pdf
http://www.ressaq.com/wp-content/uploads/2016/03/11-juillet-2013-Grille-de-classification.pdf
http://www.ressaq.com/wp-content/uploads/2016/03/11-juillet-2013-Grille-de-classification.pdf
http://www.ressaq.com/wp-content/uploads/2016/03/25-avril-2013-Extrait-chapitre-8.pdf


    CCoonntteesstt      
««  SSwweeeettss……..  ffoorr  aa  ssuuggaarr  ooff  aa  ttiimmee  »»  

 

  

TThhee  RREESSSSAAQQ  iinnvviitteess  yyoouu  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  ffoorr  tthhee  ccoonntteesstt    
««  SSwweeeettss……..ffoorr  aa  ssuuggaarr  ooff  aa  ttiimmee  »»  

  
AAnnsswweerr  tthhee  qquueessttiioonn  ::    

DDooeess  tthhee  tteemmppoorraarryy  aabbsseennccee  ooff  aa  uusseerr    
aaffffeecctt  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  ddiissppllaacceemmeenntt  ??    

  
YYoouu  wwiillll  ffiinndd  tthhee  aannsswweerr  iinnssiiddee  ooff  yyoouurr  ccoolllleeccttiivvee  aaggrreeeemmeenntt  ((pp..  2233))  

For those of you who do not have a copie of the collective agreement,  

contact us at  514-798-8815 

 

Participate and take a chance on winning a basket filled with maple sweets valued at 100 $ !  

 

 

PPlleeaassee  rreettuurrnn  yyoouurr  ffuullll  ccoonnttaacctt  iinnffoorrmmaattiioonn  aass  wweellll  aass  tthhee  aannsswweerr  ttoo  tthhee  qquueessttiioonn,,  aanndd  tthhiiss,,  
  bbeeffoorree  AApprriill  1133tthh  22001188..  

  
BByy  mmaaiill  aatt    ::    1111553300,,  22ee  AAvveennuuee  EEsstt,,  BBuurreeaauu  110000  BByy  ffaaxx  aatt  ::  441188--222222--66557766  

  SSaaiinntt--GGeeoorrggeess  ((QQcc))    GG55YY  11WW66                          BByy  eemmaaiill  ::  aassssoocciiaattiioonn@@gglloobbeettrrootttteerr..nneett  
  

TThhee  ccoonntteesstt  wwiillll  eenndd  oonn  MMaarrcchh  2222nndd,,  22001188  aanndd  tthhee  pprriizzee  wwiillll  bbee  ddrraawwnn  oonn  MMaarrcchh  2233rrdd  22001199..  
  
  

TThhee  hhaappppyy  wwiinnnneerrss  ooff  tthhee  llaasstt  ccoonntteessttss..  

  

NNoovveemmbbeerr  22001177  
CCoonntteesstt  ::  ««  AA  lliittttllee  eexxttrraa  ffoorr  tthhee  HHoolliiddaayyss  »»  
  
WWiinnnneerrss  ::  MMss  KKaarriinnee  GGaaggnnéé  aanndd  MM..  MMiicchheell  GGaaggnnéé--LLeessssaarrdd  ffrroomm  SSaaiinntt--
GGeeoorrggeess,,  BBeeaauuccee  ((CChhaauuddiièèrree--AAppppaallaacchheess))  
  
FFrroomm  lleefftt  ttoo  rriigghhtt  ::  
MM..  MMiicchheell  GGaaggnnéé--LLeessssaarrdd,,  rreessoouurrccee  oowwnneerr  
MMss  CChhaannttaall  DDuuppuuiiss,,  RReeggiioonnaall  PPrreessiiddeenntt  ooff  CChhaauuddiièèrree--AAppppaallaacchheess  
  
  

JJaannuuaarryy  22001188  
CCoonntteesstt  ::  ««  RReellaaxxiinngg  GGeettaawwaayy  ffoorr  SSaaiinntt--VVaalleennttiinnee’’ss  DDaayy  »»  

  
WWiinnnneerrss  ::  MMss  MMaarriiee--ÊÊvvee  CClloouuttiieerr  aanndd  MM..  PPhhiilliippppee  FFoorrttiinn  ffrroomm  SSaaiinntt--
CChhaarrlleess--BBoorrrroommééee  ((LLaannaauuddiièèrree))  
  
FFrroomm  lleefftt  ttoo  rriigghhtt  ::  
MM..  GGiilllleess  LLaacchhaappeellllee,,  RReeggiioonnaall  PPrreessiiddeenntt  ooff  LLaannaauuddiièèrree  
MM..  PPhhiilliippppee  FFoorrttiieerr  eett  MMss  MMaarriiee--ÊÊvvee  CClloouuttiieerr,,  rreessoouurrccee  oowwnneerrss  
  
 

RESSAQ - 514-798-8815 
 



NNEEEEDD  HHEELLPP  OORR  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  ??  
  
  
  

  
  

  
TTHHEE  RREEGGIIOONNAALL  CCOOMMMMIITTTTEEEESS  
  
EESSTTRRIIEE  ((RReeggiioonn  0055))  LLAAVVAALL  ((RReeggiioonn  1133))  
SSttéépphhaanniiee  CCoorrddeeaauu  VVéérroonniiqquuee  GGiillbbeerrtt  
PPrreessiiddeenntt  aanndd  aaddmmiinniissttrraattoorr  PPrreessiiddeenntt  aanndd  aaddmmiinniissttrraattoorr  
881199--662200--44660088  551144--661199--33992233  
rreessssaaqq..eessttrriiee..pprreessiiddeenntt@@ggmmaaiill..ccoomm  rreessssaaqq..llaavvaall..pprreessiiddeenntt@@ggmmaaiill..ccoomm  
  
  
MMOONNTTRREEAALL  ((RReeggiioonn  0066))  LLAANNAAUUDDIIEERREE  ((RReeggiioonn  1144))  
MMaarryy  SSuurroowwaanniieecc  GGiilllleess  LLaacchhaappeellllee  
PPrreessiiddeenntt  aanndd  aaddmmiinniissttrraattoorr  PPrreessiiddeenntt  aanndd  aaddmmiinniissttrraattoorr    
551144--336677--33223333  551144--660066--99889966  
rreessssaaqq..mmoonnttrreeaall..pprreessiiddeenntt@@ggmmaaiill..ccoomm  rreessssaaqq..llaannaauuddiieerree..pprreessiiddeenntt@@ggmmaaiill..ccoomm  
  
  
CCHHAAUUDDIIEERREE--AAPPPPAALLAACCHHEESS  ((RReeggiioonn  1122))  LLAAUURREENNTTIIDDEESS  ((RReeggiioonn  1155))  
CChhaannttaallee  DDuuppuuiiss  KKaatthhlleeeenn  GGaauutthhiieerr  
PPrreessiiddeenntt  aanndd  aaddmmiinniissttrraattoorr  PPrreessiiddeenntt  aanndd  aaddmmiinniissttrraattoorr  
441188--662255--22002211  551144--995522--66000044  
rreessssaaqq..ccaappppaallaacchheess..pprreessiiddeenntt@@ggmmaaiill..ccoomm  rreessssaaqq..llaauurreennttiiddeess..pprreessiiddeenntt@@ggmmaaiill..ccoomm  

  
HHEEAADD  OOFFFFIICCEE  ––  NNAATTIIOONNAALL  RREESSSSAAQQ  
  
TTeelléépphhoonnee  551144--779988--88881155  PPrriisscciillllee  DDrroouuiinn,,  LLuucciiee  VVaacchhoonn,,  
FFaaxx  441188--222222--66557766  EExxeeccuuttiivvee  aassssiissttaanntt  AAccccoouunnttiinngg  aassssiissttaanntt  
        

aassssoocciiaattiioonn@@gglloobbeettrrootttteerr..nneett    
  LLoouuiissee  DDuullaacc,,  
wwwwww..rreessssaaqq..ccoomm  RReecceeppttiioonniisstt--sseeccrreettaarryy  
    

 

YYOOUU  HHAAVVEE  TTHHEE  RRIIGGHHTT  TTOO  BBEE  AACCCCOOMMPPAANNIIEEDD  
  
  

IIFF  YYOOUU  EEXXPPEERRIIEENNCCEE  DDIIFFFFIICCUULLTTIIEESS  OORR  WWIISSHH  TTOO  EENNFFOORRCCEE  YYOOUURR  RRIIGGHHTTSS  AASS  AA  RREESSOOUURRCCEE,,YYOOUU  HHAAVVEE  TTHHEE  RRIIGGHHTT  TTOO  

BBEE  AACCCCOOMMPPAANNIIEEDD  BBYY  AA  RREEPPRREESSEENNTTAATTIIVVEE  OOFF  TTHHEE  RREESSSSAAQQ..    DDOO  NNOOTT  HHEESSIITTAATTEE  TTOO  PPRREEVVAAIILL  YYOOUURR  RRIIGGHHTT,,  AANNDD  

CCOONNTTAACCTT  UUSS  WWIITTHHOOUUTT  DDEELLAAYY..  
 

OOOnnnlllyyy   ooonnneee   nnnuuummmbbbeeerrr   

   

555111444---777999888---888888111555   
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mailto:ressaq.estrie.president@gmail.com
mailto:ressaq.laval.president@gmail.com
mailto:ressaq.montreal.president@gmail.com
mailto:ressaq.lanaudiere.president@gmail.com
mailto:ressaq.cappalaches.president@gmail.com
mailto:ressaq.laurentides.president@gmail.com
mailto:association@globetrotter.net
http://www.ressaq.com/

