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Ministry  
of Labour

 يفاضإلا تقولا رجأو لمعلا تاعاس لوح نیفظوملل تامولعم
 نوناق بجومب ةعوضومال ىناألدحدل اتامتزاالو قوقح عضب مھف ىعل لمع الباحصأو نیفظوم الةعداسم لرصدم الاھذ دعأ :لیةوؤسلما خالء

. ةینوناق ةورشم ةباثمب عدی ال صدرمال ھذاف. هام وأحك،(Employment Standards Act, 2000 – ESA)2000  معا لفیظالتو یریعام
. عیتشر النرسمي م الراإلصدالى إمائ داجوع الرغيبنی و،همكا أحأو )ESA( فیظالتو یریعانون مقا نع الیبد نوكی ن أهنم رضغ السیلو
. انایح أءاطخاألعضب ثدحت قدف ،عاطتسم الرقد ةقیقدو ةثیحد صدرمل اھذا يف ةوركمذ التاموعلمال نوكت ن أنامضل انیعس نم مغ الرىعلو
 بجبمو أو ،ما فیظوت عقد بجبمو ثرأك قو حقنیوظفلم اضبع لنیكو قدو. ط فقیریعالم اننى ماألددالح )ESA( فیظالتو یریعانون م قافریو
.ةین قانوورةشعلى م لوحص اليف لعم البصحا وأنظفوولم ابغیر دقو. ىأخر تعایتشر و أ،رفيع ن قانوأو ،ةیعما جةیقتفاا

 جبموب نیفوظمالض عب لةص خاةمنظات وأناءثت اسناكھ. فيضاإل اوقتلار أجل ومعالعات ل سایو حونتار أوفية معاالة منظأل ا ھيھذه
 ةعض خاتكفیوظنت كاا ذ إامة رفعمل  .Employment Standards Act, 2000(-(ESA)(2000  معا لیفظتوالر ییعامن نوقا
 Guide to Employment)ف یوظتالر ییعامبة صالخ اعدالقوات وثناءاتالس الیدل ىلع لعطا ،ةصا ختاءانثتسا وأ ةمظنأل

Standards Special Rules and Exemptions) بطراالى لع Ontario.ca/ESAtools. 
ذه  ھمني أدك بدی أو تھة،قریطة أیبقبتك امعأو ، ركجأفیض خأو ت، مللعافك عن اق إی أولك،فصأو ، فكخویلك تماحب عصل نمكی ال
 .)ESA(ف ظیلتواییر امعانون قب جموقك بقوحارستك ممء اقلفعال ألا

 مللعا عاتاس
 : ھيةیعبوألسة وایمیوالل معالعات ا لسصوىقالد لحدوا

 ،(تعاسا 8 نر مثأك تنكا ا إذ،تادمع الكملع یوم في تعاالسا دعد أو) ایموی تاعاس 8•
 .وعباألسيف ةعسا 48•

 املطعا تاترفاحة والر تاترف
 :لقألا ىلع كیطعی نأ كلمع باحص ىلع بیج

 ؛(ایمیوقت اموی نوكی ن أيروضرل انم سیل – ةعسا 24 هتومد" یومال)" مل یوك لعم النة ملطع ةیتالتة معسا 11•
 و ؛(ةبتا كك ذلفال خىعل كملع بح صاع متفقت اا أذأو ،لق أو أةعسا 13 ةبمناو لليكل اللملع اتق ونیك م لما) لملع اتبامناو نیب ةطلع تاعسا 8•
 (.لعم يع أسبولة كطلع ةیتالتة معسا 48 أو) لعم وعب أسلك لعم النة ملطع ةیتالتة معسا 24•

 هھذ عامطل اةترف یمتقس ىعل كملع بح صاعم قتفااالكنمكی. لمع تاع ساسخم نع یدیز ال ما دبع معاط ترةكف ةقیقد 30 على ككذل لصن تح أبیج
 .رقص أةاحتر استيترف إلى

 يفاإلض توقلا ورأج
 في ةعاس 44 قوف اھلمعت ةعاس لك لباقم داتعملا كرأج نم لقألا ىلع( ½1" مرةالف صنمرة و)"  عملكحباصلك فع ن ید أجبی
 .عبوألسا

http://www.ontario.ca/laws/statute/00e41
http://Ontario.ca/ESAtools
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 يفاإلض توقلا دلومع ائدةالز مللعا عاتاس
 :ىلع اینورتكلإ وأ ةباتك كلمع باحص مع قافتالا كنكمیف ،هب مایقلا ترتخاا إذن ك، وللكذام بقیلالیك لیس ع

 ،(تاعسا 8 نكثر م أنكا  إذا،تادمع الكملع مفي یو تاع الساعدد وأ) ایموی تاعاس 8 نكثر م ألعمال•
 أو/ و ،سبوعأل ا فيةعسا 48 نكثر م ألعمال•
 .افياإلضلعم الر أجبحسا ل أجنم ثرأك أو نیع أسبودةل مال خھایف تملع تي التعالسا اطسمتو بحسا•

 لوصلحل مدقتلا كلذك كلمع باحصل يغبنی ،يفاضإلا تقولا و أ/ ة ویعبوألس ازائدالل معالعات وسط ساتمبحساب ماح السص یخا میوف
، (Ministry of Labour’s Director of Employment Standards)ل معالارة ى وزلدف یوظتالر ییعامر ین مدمة قافموى عل
، (the Director) مدیرالة قافموى عللك مع حبصا، لصیحا م، وعندلصا حإذ. هیعلالع الط اك لحیتی نكامي  فالطلبن مة نسخنشرو
ر ثك أاعات لسلمعالنك كمیال . كفيی ال هحدوني وكتراإللتوب أوكمالاقك فتفا. اھیلع عالطالا كل حیتی ناكم يف ةقفاوملا ةرامتسا رشن بیجف
 .ھاعملتن  أقتفت االتيعات الساد عدن مل ق أدالعدا ھذن كوید وق. )the Director( مدیراله یعلافق ذي والد العدن م
 كلذك نكمیو. نیعوبسأ لبق ایط خاراطإخ كلمع باحص ءاطعإ لال خنم ایعوبسأ وأ ایموی ةدئازلا تاعاسلا لمع قافتا ءاغلإ كناكمإب
 .ابسانم اراطإخ كئاطعإ ربع قافتالا ءاغلإ كلمع باحصل
 .كلذ ىلع كلمع باحصو تنأ قفتت مل ام هؤاغلإ نكمی الو ،دافن خیرات يفاضإلا تقولا طسوتم باسح فاقتالن كوتن  أجبی
 .كنع ةباین كلمع باحص مع قافتا دقعب كتباقن موقتسف ،ام ةباقنب الثمم تنك اذإ ،امومعو

 ىع دعوف لروأ وماتلعملا  مندزیم على ولحصلل
 لمعال زارةفي وف یوظتالر ییعامل صات اكزمربل صت فا،(ESA) یفوظتل اییرعام ننو قالة حو أسئلیكلدنت كاا إذ

(Ministry of Labour’s Employment Standards Information Centre) مرقالو  أ،(7160-326-416)م رقالى لع 
.غاتل ةدعب تامولعملا رفوتت. TTY 1-866-567-8893سمع ال لضعافي صنالم رقال أو ،(5551-531-800-1)ي نالمجا

2000  معا لیفوظتالر ییعام ننوبقاص لخاالك یدلي  ففيضاإل اوقتال أجرل ومعالعات ل سات حوماعلومى علر ثوعالن كمی
(Your Guide to the Employment Standards Act, 2000)، طبارلا ىلع حاتملاو Ontario.ca/ESAguide. ا مبور

 طبارلا ىلع ةاحتملا )Hours of Work and Overtime Tool(ي ضافإل اوقتالل ومعالعات اة ساأدة ببتجرب غتر
Ontario.ca/ESAtools. فیظوتلا رییاعم ىواعد ةرامتسا ىلإ لوصولا كنكمی ،ىوعد فعرل

(Employment Standards Claim Form) بط راالل  خالمنت نترإل اعبرOntario.ca/ESAforms. 

http://Ontario.ca/ESAguide
http://Ontario.ca/ESAforms
http://Ontario.ca/ESAtools
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