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Ministry of Labour

 تقولا رجأو لمعلا تاعاس لوح نیفظوملل تامولعم

  يفاضإلا
 نوناق بجومب ةعوضومال ىناألد حدل اتامتزالوا قوقح عضب مھف ىعل لمع الباحصوأ نیفظوم الةعداسم لرصدم الاھذ دعأ :لیةوؤسلما إخالء

 .ةینوناق ةورشم ةباثمب عدی ال صدرمال ھذاف .هماكحأو ،(Employment Standards Act, 2000 – ESA)2000  معا لفیظالتو یریعام

 .عیتشر النرسمي م الر اإلصدالى إمائ داجوع الرغيبنی و،همكا أح أو(ESA) فیظالتو یریعانون مقا نع الیبد نوكی ن أهنم رضغ السیلو

 .انایح أءاطخأل اعضب 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 م األدد الح)ESA( فیظالتو یریعانون م قافریو

 .ةین قانوورةشعلى م لوحص اليف لعم البصحا وأنظفوولم ابغیر دق و.ىأخر تعایتشر و أ،رفيع ن قانوأو ،ةیعما جةیقتفاا

 نیفوظمالض عب لةص خاةمنظناءات وأثت اسناك. ھفيضاإل اتلوقار ل وأجمعالعات ل سایو حونتار أوفية معاالة منظأل ا ھيهھذ

نت كاا إذ ماة رفعمل .Employment Standards Act, 2000( - (ESA)(2000 م عا لیفظتوالر ییعامن نوقاوجب مب

 یفوظتالر ییعامبة صاالخد عالقوات وثناءاتالس الیدل ىلع لعطا ،ةصا ختاءانثتسا وأ ةمظنأل ضعیخلك معل و مجاأتك فیوظ

)Guide to Employment Standards Special Rules and Exemptions( بطراالى لع 

Ontario.ca/ESAtools. 

 هذھ نم يأب كدیدھت وأ ،ةقیرط ةیأب كتبقامع وأ ،كرجأ ضیفخت وأ ،لملعا نع كفاقیإ وأ ،كلصف وأ ،كفیوخت كلمع بحاصل نمكی ال
 .)ESA(ف ظیلتو ارییامعانون قب جموقك بقوحارستك ممء اقلفعال ألا

لالعمات ساع

ي:ة ھیعبوألسة وایمیوالل معالعات ا لسصوىقالد لحدوا

،(تعاسا 8 نم رثكأ تناك ا إذ،ادتعمال كملع موی يف تاعاسل ادعد وأ) ایموی تعاسا 8•

 .وعب األسيف ةعسا 48•

 طعامفترات الاحة ورفترات ال

:لقألا ىلع كیطعی نأ كلمع باحص ىلع بیج

 ؛(ایمیوقت اموی نوكی ن أيروضرل انم سیل – ةعسا 24 هت ومد"یوم)"ال مل یوك لعم النة ملطع ةیتالتة معسا 11•

 ك ذلفال خىعل كملع بح صاعم تقتف ا أذاو أ،لق أو أةعسا 13 ةبونالم لكلي اللعم التقو نیك م لما) لعم التبامناو نیب ةلطع تعاسا 8•

 و ؛(ةبتاك

.(لعم يع أسبولة كطلع ةیتالتة معسا 48 أو) لعم وعب أسلك لعم النة ملطع ةیتالتة معسا 24•

http://ontario.ca/ESAtools
http://www.ontario.ca/laws/statute/00e41
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 تيترف ى إلھذه معاطال ترةف میتقس على كملع باح صعق متفا االكنمكی .لمع تعا ساسم خنع یدیز  الابعد م عامط ترةكف ةیققد 30•
 .قصر أةاستراح

 فيإلضار الوقت اجوأدفع 

 في ةعاس 44 قوف اھلمعت ةعاس لك لباقم داتعملا كرأج نم لقألا ىلع (½1" مرةالف صنمرة و" ) عملكباحصلك فع ن ید أبیج

 في. ةعطلالل ه خالتممت أذيالي ضافإل المعالر  أجلىعل حصوللل معالصاحب تابي مع كتفاق  الىعل صوالحنك كمیا مك وع.بألسا

 فيضاإل اتالوق نمة عل ساك لذلكة وعالسار  أجنمف صنمرة ور ألج ادفعل معال بصاحى علن یعتی، فاقتال اذاھى عل للحصواة الح

  طالت.عالل خال

  فيإلضاادل الوقت ومعة ائدزالعمل الات ساع

 :ىلع كلمع باحص مع قافتالا كنكمیف ،هب مایقلا ترتخاا إذن ك، وللكذام بقیل الیكلیس ع

 ،ت(اعسا 8ن مر ثك أنكاا إذ، ادتعمال عملك ومیي  فتعاالساد عد)أو  ای ومیعات سا 8ن مر ثكأ لمعال•

 أو /و ع،بوألسا في ةعاس 48 من ثركأ لمعال•

 .يضافإل المعالر ج أبل حساج أنمة عبأر أو ةثثالأو  نیعبوأسل مدة خال ھایف عملت التيعات الساوسط تم بحسا•

د یتزل مدة ل خالمعالعات وسط ساتم بكنك حسامیما ال ك. فاقتالاي  فھایعلص منصوالعات الساد عدز تجاوت لمدة لمعالنك كمیال 

 .ذلكلى ص األقدالحي بیع ھ أساةعبفأر؛ يضافإل المعالر ج أبد حسانعبیع  أساةعبأرن ع

 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

 ةدم دیزت نأ نكمی الو .ءاھتنا خیراتو ءدب خیراتة باقنم ھمثلتن ال یلذ انیفوظملل فيضاإل اتالوقوسط تم بتفاق حساالن كوین  أبیج

 لك.ذى عللك معصاحب ت ون أفقتتم  لماغاؤه إلن كمیوال ، بدءالخ ین تارمة یدابن یمعان عتفاق الا

 .كنع ةباین كلمع باحص مع قافتا دقعب كتباقن موقتسف ،ام ةباقنب الثمم تنك اذإ ،امومعو

  دعوىرفع  لمات أو المعلوزید منصول على محلل

 لمعال ي وزارة فیفوظتالر ییعامل صات اكزمربل صت فا،(ESA)ف یوظتالر ییعام ننو قالة حولدیك أسئلنت كاا إذ

(Ministry of Labour’s Employment Standards Information Centre) و  أ،)7160-326-416(م رقالى لع

 .تاغل ةدعب تامولعملا رفوتت .TTY 1-866-567-8893 معلس الضعافي صنال قملر ا، أو(5551-531-800-1)ي نالمجا قملرا

2000 م عا لیفوظتالر ییعام ننوبقاص لخاالك یدلي  ففيضاإل اتالوق أجرل ومعالعات ل سات حوماعلومى علر ثوعالن كمی

(Your Guide to the Employment Standards Act, 2000)، طبارلا ىلع حاتملاو Ontario.ca/ESAguide. 

 طبارلا ىلع ةاحتملا )Hours of Work and Overtime Tool(في ضاإل اتالوقل ومعالات عاة ساأدة ببتجرغب ترا مبور

Ontario.ca/ESAtools. فیظوتلا رییاعم ىواعد ةرامتسا ىلإ لوصولا كنكمی ،ىوعد فعرل 

(Employment Standards Claim Form) بط راالل ن خالمنت ترنإل ابرعOntario.ca/ESAforms. 
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