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Ministry of Labour

 ةیبنجألا تایسنجلا يوذل فیظوتلا ةیامح نوناق بجومب كقوقح

 Employment Protection for) 9002 ماعل

Foreign Nationals Act, 2009 - EPFNA) 

 ,Employment Protection for Foreign Nationals Act) 9002ة لعام یبنألجسیات انلجي اولذیف وظتالة یمان حنوقابق نطی
2009)( EPFNA) ل معاالج مبرنان مضھجرة أو الرض غیو لنتاري أول فمعن عن یثالباحن أو یعاملالة یبنألجسیات انلجملة الى حع

 ةمكولحالخاص باؤقت مالنبي ألجل امعاالج مانن خالل برمیو نتاري أول فمعن عحث بتل أو معتنت كذا ، إلاثمالل یبلى سع. ؤقتمالنبي ألجا

 (.EPFN)ة یبنألجسیات انلجي الذویف وظتالة یمان حنو قایكعلبق نطین ل أمتمحالن مة، فیادتحالا

ة یسنا جذا فظومك تفصبو(. EPFNA)ة یبنألجات ایسنلجاي وذلف یظوتلاة یامن حوناقب وجمبك قوقن حعا صخلمه ذت ھامولعملاة فیصحم دقت

(9000ف لعام یوظتالیر یعامن نوقاب وجمبك لذكق وقا حمومعك یلدیو، فنتاري أوة فیبنأج  (Employment Standards Act, 2000 

)  ESA ة یامن حنوبقا نیمولمشالن یفوظمالدى ول. لمعلعات اد ساى لألجور حدوند األدلحل اثم ییرعامال( ESA)ف یظوتلار ییاعمن وناقي طغی)

 لىة إضافإلبا( ESA)یف وظتالییر عامن نو قابجموب قوقھمل حت حوماعلومة فیصح لىع للحصو افيالحق ة یبنألجسیات انلجي الذویف وظتال

 .ةقیثالوھذه 

 رىخاألت اللغا

زارة ن وملى ألوغتك اة بلمتاح تماعلومالة فیصحنت كان ة إرفعمفك یوظتل یكو ولك أمعحب صالى عى، فألولغتك اة لینجلیزإلن اكتلم ذا إ

Ontario.ca/EPFNA. یارةضل بزفتات، معلومالن ممزید لل. ذلكك ھانمة ممترجالة نسخالب ویدكوتز، Ministry of Labour( )ل معال

 كنم موسر ةیأ ءافیتسا فیظوتلا ةلاكول نكمی ال

ا مص شخ ىلإك لییحو أ ،لمعى لعك لر وثعلاي ف رآخا صشخد عاسیو أ، ةفیظوى لعك لر وثعلال واحیو أر ث عیص شخي أو ف ھیظوتلال یكو

. كیلإة مدقمة عفنمو أ ،ةعلسو أ، ةمدة خیأء اقلك نمم وسرة یأء افیتساف یظوتلال یكولن كمی ال. یونتاري أوف لمعلى عثور عالفي تك عدمسال

 Labour Market)ل معالوق یر سث تأییمقتل بمقال لك، مع لىعل لحصونك لقاء امء رسوم افیتا اسھنكمیال / هنكمیال ل، مثاالل یبلى سعو
Impact Assessment - LMIA) ء اقلم وسرك یلعض رفتن أن كمیال . یورنتاي أول فمعالفي بدء للنك موب مطلآخر أي شيء ، أو

 نتكان ى وإتة، حیألولفات اعاإلسى اعلیب درتالأو دورات ة ما، قابلمر لیضتحالة، أو یتذاالیرة السة بكتاه، أو یتوجالل ثمة یضافخدمات إ

 .كنمم وسرلاك لتن ما یأء افیتساف یظوتل یكون عب ونیص شخي ألق یحال ، كلذى لإة فاضإو. ةیتیاراخ

 (دةحد متاءاع استثنم) عیینكة تفء كلااستیفمل  عصاحب لال یمكن

ن كمیال  وتكالیف،الك تلك میلتح ھانكمیال ه أو نكمیى، فال أخریف وظتیف الكتة یه أیلدنت كاا، أو ما موسر كلمعب احصفع دا ذإ، امومعو

 وقیر سثأتییم قتل ثمنك، مھا ئیفاتن اسمفك یوظتل یكنع ومیذي اله تذال معالبة قتعلماللرسوم میع ایف جالكت ذال ھمیشو. ن أجوركمھا مصخ

http://www.ontario.ca/laws/statute/09e32
http://www.ontario.ca/laws/statute/00e41
http://ontario.ca/EPFNA
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 Seasonal)ن ییموسمالة عالزر الماعة لیادتحالة امكولحج امبرنا جبموبفك یوظتن كا ذا، إذلكمع و(. LMIA)بك اص لخل امعال

Agricultural Worker Program - SAWPحیصارتج راتخف اسیالكتالجوي وسفر الیف الكتع قطاتلك اسمعحب صان لكمی، ف 

 (.SAWP)ن ییمسموالة عرالزل اماعیف ظتوعقد جب موبھا بح وممسات عقطاتالسلك اتنت كاذا ، إلمعال

 كتاكلتمم ذخأ كلمع بحاص وأ كفیظوت لیكول نكمی ال 

 ذال ھمیشو. نكابب ألي سھا یعللحجز أو اتك اكمتلمخذ ، أماھنمأي ن عوب نیي شخص أو أحب عملك، صایفك، أو ظتول یكن لوكمیال 

 .لمعالیص  ترخسفرك أواز مثل جوئق وثاال

 كقعن حقولى التنازل عة افقلمو لك اقحال ی 

مع ( EPFNA)ة یبنألجسیات انلجي الذویف وظتالة یمان حنو قاجبموب قوقكن حمأي ن عل تنازالبعقد لى عیع توقالة أو قافموالنك كمیال 

ا دقعت عقو اذإ، لاثملال یبسى لعو . ةیغالد عتل یبقلاا ذن ھمة یقافتاة یأو. ماھنمأي ن عوب نیي شخص أو أك، صاحب عملیفك، أو ظتول یكو

 .ایغالد قعلاا ذن ھوكیسف، فیظوتم وسرء افیتساف یظوتلال یكولح یتی

 اھتسرامم وأ كقوقحب كتبلاطم ىلع كتبقاعم نكمی ال

بت لو طاأ( EPFNA)ة یبنألجسیات انلجي الذویف وظتالة یمان حنو قاأو( ESA)یف وظتالییر عامن نو قاجبموبقوقك بحبت الذا طإ

 .فكیوظتھاء نا إھیا فمبة، قیة طری بأتكبمعاق، ماھنمأي ن عوب نیي شخص و أ، أصاحب عملكیفك، أو وظتل یكیحق لوك حقوقك، فال طاءعبإ

 :بببس لكاألشن امل كبأي شنب ألجاا ایعالرا/ ن یفوظمال( "نمتقام نالا)"ة بمعاقیف وظتالالء كو/ ل معالأصحاب لى عیحظر  

 Employment Protection for) 9002  لعامةیبنألج ایاتنسلجا لذوي یفوظتال ةیما حننولقا لتثامال باص شخأي ةبالمط•
Foreign Nationals Act, 2009 - EPFNA)، 

 Employment) 9002 ة لعامیبنألجسیات انلجي الذویف ظتوالة یمان حنوقاجب موبة كفولمالوق قلحن ابشأة أله أسیتوج•
Protection for Foreign Nationals Act, 2009 - EPFNA)، 

 Employment Protection for) 9002ة لعام یبنألجسیات انلجي الذویف وظتالة یمان حنوقاجب موب كوىتقدیم ش•
Foreign Nationals Act, 2009 - EPFNA)، 

 Employment) 9002لعام  ةیبنألجسیات انلجي الذویف وظتالة یمان حنوقاجب موبة حق ممارسة و محاولة أممارس•
Protection for Foreign Nationals Act, 2009 - EPFNA)أو ، 

 فیوظتالییر عاموظف ملى ومات إمعلالطاء عإ•

 Employment Protection) 9002ة لعام یبنألجسیات انلجي الذویف وظتالة یمان حنوقاجب موبإجراء  أيفي ة كمشارال•
for Foreign Nationals Act, 2009 - EPFNA)، 

 Employment Protection for) 9002ة لعام یبنألجسیات انلجي الذویف وظتالة یمان حنوبقال مومشنبي أج نمواطقام ذا إ
Foreign Nationals Act, 2009 - EPFNA) نأیف وظتالل یكو ول أمعالحب صان لكمیأعاله ، فال ة ضحموالمور ألن امأي ب 

 :ليی مابذلك بب سبقوم ی

 موظف،الرد ط•

 موظف،الأجر خفض •

 ،لمعالن عوظف مالیقاف إ•

 بي،نألجن امواطال/ وظف مالة بمعاق•

 نبي،ألجن امواطال/ وظف مالیع ترو•

 رى،أخة قیبي بأي طرنألجن امواطال/ وظف مالة بمعاق•
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 ي، أوبنألجن امواطلل لمعاد یجة إرفض محاول•

 .إلجراءاتذه ان ھمأي بقیام البتھدید ال•

 فوظییر الت معایظف موتصالحیا

ر مأین أة یالحصلاه یدلف یظوتلار ییاعمف ظومن إف، هالعأة روكذملاب ابسألان م يألا یبنأجا نطاومب قاع دقل معلاب احصن أن یبتا ذإ

 .قابعال ذابب ھبسدھا بكتأي خسارة ن ع وظفمالویض عتأو / فته ویوظلى ف إوظمعادة عمل بإالحب صا

ر مأین أ ةیالحصلاه یدلل معلار ییاعمف ظومن إف، هالعأة روكذملاب ابسألان مي أل ایبنأجا نطاومب قاعد قف یظوتلاء الكود أحن ن أیبتذا إ

 .ةفالمخالبب بسدھا بكتأي خسارة ن عنبي ألجن اطمواالویض عتب یفوظتالل یكو

 ىدعوع فرت ردسؤال أو أ كان لدیك ذاإ

بط راالیارة ضل بزفت، EPFN()ة یبنجألسیات انلجي الذویف وظتالة یماح ننو قالت حورافساتي اسلدیك أنت كاذا إ

Ontario.ca/EPFNA یف وظتالییر عامات معلوممركز بل صتأو ا(Employment Standards Information Centre )لىع 

 فرتوت. TTY 1-866-567-8893مع الس لضعافصي نالقم لراأو ( 1-000-161-1111مجاني القم لر اأو) )614( 694-0140قم لرا

 .تاغلة دعبت امولعملا

 زارةلدى وى دعورفع أردت ، وEPFNA()ة یبنألجسیات انلجي الذویف وظتالة یمان حنو قاجبموبقوقك  حلىعل صتحلم نك دت أقتعاذا إ 

Ontario.ca/EPFNA  .ط بارلار بعك لذب مایقلاك نكمیف، لمعال

یس ل(. EPFNA)ة یبنألجسیات انلجي الذویف وظتالة یمان حنو قاجبموبك قوقلى حعل وصلح لعوىلدفع ارف لصنام وأعوة ثثالة مھلیك لد

(.  EPFNA)ن نو قاجبومب أمر درص ذاه إیعلل لحصوان كمیذي الل ماالمبلغ د لناك حھ

 یاتنسلجي الذویف وظتالة یامن حنووقا( ESA) یفوظتالییر عامن نو قاجبموبعاوى دالرفع ة لفختلمیت توقدود ناك حن ھة أالحظمالجى یر

لذوي یف وظتالة یمان حنووقا( ESA)ف یظوتلار ییاعمن وناقب وجمبى واعدفع رلة لصفنمت ارامتسام دتخست (.EPFNA)ة یبنألجا

(. EPFN)ة یبنألجسیات انلجا

ن نو قالیدلیارة ى زجموجبه، یربعوى  درفعل وحو( ESA)یف ظتوالییر اعمن نو قاجبموبوق قلحن اعمات علوملى ع للحصول

لى عفر توم Your Guide to the Employment Standards Act, 2000بط رااللى عبك اص لخوا 9000ة نف لسیوظتالییرعام

Ontario.ca/ESAguide. بطراال

http://ontario.ca/EPFNA
http://ontario.ca/EPFNA
http://ontario.ca/ESAguide
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