Ministry
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في
فین حولساعات الع مل وأجر الوقت اإلضا
معلو ماتلل موظ
فین وأصحابالع ملعلىفھمبعض حقوق والتزا مات الحد األدنىال موضوع ةب موجبقانون
لیة :أ ُ ِعد ھذاال مصدرل مساعدةال موظ
خالء المسؤو
معاییرالتوظیفلعام  ،(Employment Standards Act, 2000 – ESA) 2000وأحك ام ه.فھذاال مصدر ال ُ
یعدب مثاب ة مشورةقانونی ة.
تشریع.
ولیسالغرض من ه أنیكونبدیالً عنقانون معاییرالتوظیف ( )ESAأو أحكا م ه ،وینبغيالرجوع دائ ما إلىاإلصدارالرسمي منال
وعلىالرغم منسعینالض مان أنتكونال معلو ماتال مذكورةفي ھذا ال مصدر حدیث ة ودقیق ةقدرال ُمستطاع،فقدتحدثبعض األخطاء أحیا ًنا.
یو
وظفینحقوق أكثربموجبعقدتوظیف ما ،أوبموجب
بعض الم
فقط .وقدیكونل
فرقانون معاییرالتوظیف ()ESAالحد األدنى من المعاییر
ظفون وأصحابالعملفيالحصولعلى مشورةقانونی ة.
رفي ،أوتشریعات أخرى .وقدیرغب المو
تفاقی ة ج ماعی ة ،أوقانون ع
ا

فینب موجب
في .ھناكاستثناءات وأنظ م ة خاص ةلبعضال موظ
نتاریو حول ساعاتالع مل وأجر الوقت اإلضا
ھذه ھي األنظ م ةالعا م ةفي أو
فتك خاضع ة
رف ة م ا إذا كانت وظی
قانون معاییرالتوظیفلعام  .(ESA) - )Employment Standards Act, 2000( 2000ل مع
ألنظ م ة أو استثن اءات خاص ة ،ا ّ
القواعد الخاص ةب معاییرالتوظیف ( Guide to Employment
ثناءات و
طلع علىدلیل االست
 )Standards Special Rules and Exemptionsعلىالرابط .Ontario.ca/ESAtools
قبتكبأی ة طریق ة،أو تھدیدك بأي من ھذه
فیض أجرك ،أو معا
لك تخویفك ،أوفصلك ،أوإیقافك عن الع مل،أو تخ
یمكن لصاحب ع م
ال ُ
األ
لتوظیف (.)ESA
ییر ا
قك ب موجبقانون معا
ارستك حقو
فعال لقاء م م

ساعات الع مل
الحدودالقصوىلساعاتالع ملالیو می ة واألسبوعی ة ھي:
•
•

8ساعاتیو م ً
یا (أو عددالساعاتفيیوم عملكالمعتاد ،إذا كانت أكث ر من 8ساعات)،
48ساع ةفياألسبوع.

فترات الراحة وفترات الطعام
یجب على صاحب ع ملك أن ُ
یعطیك على األقل:
•
•
•

تالی ة عطل ة منالعمل كل یوم ("الیوم" ومدت ه 24ساع ة –لیس من الضروري أنیكونیو ًماتقوی م ً
11ساع ة مت
یا)؛
8ساعات عطل ةبین مناوبات الع مل ( مالمیكن وقت الع ملال
فقت مع صاحب عملكعلى خالفذلك كتاب ة)؛ و
كليللمناوب ة  13ساع ة أو أقل ،أو أذا ات
تالی ة عطلة كلأسبوعي عمل).
تالی ة عطل ة منالعمل كلأسبوع عمل (أو 48ساع ة مت
24ساع ة مت
یجب أ
تقسیمفترة الطعام ھذه
تفاق مع صاحب عملكعلى
ن تحصلكذلكعلى  30دقیق ةكفترة طعامبعد ما الیزید عن خمسساعات ع مل.یمكنك اال
قصر.
تياستراح ة أ
إلىفتر

أجور الوقتإلضافي
فعلكصاحبعملك (" مرة ونصفال مرة" ½ )1على األقل من أجرك ال ُمعتاد مقابل كلساع ةتع ملھافوق 44ساع ةفي
یجب أن ید
األسبوع.
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ساعات الع مل الزائدة ومعدل الوقتإلضافي
فاق مع صاحب ع ملك كتاب ة أو إلكترون ً
قیام بذلك ،ولكن إذا اخترت القیامب ه،ف ُ
یا على:
ی مكنك االت
لیك ال
لیس ع
كثر من 8ساعاتیو م ً
كثر من 8ساعات)،
في یوم عملكالمعتاد ،إذا كان أ
یا (أو عددالساعات
• العمل أ
سبوع ،و /أو
كثر من 48ساع ةفي األ
• العمل أ
افي.
تي عملتفیھا خال ل مدةأسبوعین أو أكثر من أجلحساب أجرالعملاإلض
لساعاتال
• حسابمتوسط ا

في،ینبغيلصاحب ع ملك كذلك التق ّدمللحصول
وسط ساعاتالع ملالزائد األسبوعی ة و /أ و الوقت اإلضا
وفی مایخصالس ماحبحساب مت
افق ة م ن مدیر معاییرالتوظیفلدى وزارةالع مل )،(Ministry of Labour’s Director of Employment Standards
على مو
افق ةالمدیر )،(the Director
نسخ ة منالطلبفي مكانیتیحلك االطالععلی ه .إذا حصل ،وعند مایحصل ،صاحب ع ملكعلى مو
نشر
و
ُ
كفي .الی مكنكالع مللساعات أكثر
كتروني وحده الی
فاقكال مكتوب أواإلل
فق ةفي مكانیتیحلك االطالع علیھا.فات
فیجبنشر است مارة ال موا
فقت أنتعملھا.
التي ات
افقعلی هالمدیر (.)the Directorوقدیكون ھذاالعدد أقل من عددالساعات
منالعددالذي و
یا من خالل إعطاء صاحب ع ملك إخطا ًرا خط ً
یا أو أسبوع ً
فاق ع مل الساعات الزائدةیو م ً
یاقبل أسبوعین .وی ُمكن كذلك
بإ مك انك إلغاء ات
فاق عبر إعطائك إخطا ًرا مناس ً
ب ا.
لصاحب ع ملك إلغاء االت
فق أنت وصاحب ع ملك على ذلك.
فاد ،والی ُمكن إلغاؤه مالمتت
فيتاریخن
فاق حساب متوسط الوقت اإلضا
یجب أنتكون الت
فاق مع صاحب ع ملكنیاب ة عنك.
وع مو ًما ،إذا كنت ُم َمثالًبنقاب ة م ا،فستقومنقابتكبعقد ات

للحصولعلى مزید من ال معل ومات أو لرفع دعوى
ییر التوظیف )،(ESAفاتصلب مركز اتصال معاییرالتوظیففي وزارةالع مل
أسئل ة حولقانون معا
إذا كانتلدیك
) (Ministry of Labour’s Employment Standards Information Centreعلىالرقم ( ،)7160-326-416أوالرقم
فر ال معلو ماتبع ّدةلغات.
المجاني ) ،(1-800-531-5551أوالرقمالنصيلضعافالسمع .TTY 1-866-567-8893تتو
فيفيدلیلك الخاصبقانون معاییرالتوظیفلعام 2000
ی مكنالعثورعلى معلو مات حول ساعاتالع مل وأجرالوقت اإلضا
) ،(Your Guide to the Employment Standards Act, 2000وال ُمتاح على الرابط  .Ontario.ca/ESAguideورب ما
ضافي ( )Hours of Work and Overtime Toolال ُمتاح ة على الرابط
بتجرب ة أداة ساعاتالع مل والوقت اإل
ترغب
فع دعوى،ی ُمكنك الوصول إلى است مارة دعاوى معاییر التوظیف
.Ontario.ca/ESAtoolsلر
نترنت م خاللالرابط .Ontario.ca/ESAforms
)(Employment Standards Claim Formعبر اإل

2

