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ﺤقوقك ﺒموﺠب قاﻨون مﻌاییر الﺘوظیف لﻌام 2000
)(Employment Standards Act 2000
إﺨالء المسؤولﯿة :أ ُ ِﻋد ﮬذا المصدر لمساﻋدة الموظفین وأصﺤاب الﻌمل ﻋلى فﮭم ﺒﻌض ﺤقوق والﺘزامات الﺤد األدﻨى الموضوﻋة ﺒموﺠب
قاﻨون مﻌاییر الﺘوظیف لﻌام  ،(Employment Standards Act, 2000 – ESA) 2000وأﺤﻜامﮫ .فﮭذا المصدر ال ُیﻌد ﺒمثاﺒة مشورة
قاﻨوﻨیة .ولیس الﻐرض مﻨﮫ أن یﻜون ﺒدیالﹱ ﻋن قاﻨون مﻌاییر الﺘوظیف ) (ESAأو أﺤﻜامﮫ ،ویﻨﺒﻐي الرﺠوع دائما إلى اإلصدار الرسمي من
الﺘشریﻊ .وﻋلى الرﻏم من سﻌیﻨا لضمان أن ﺘﻜون المﻌلومات المذﻜورة في ﮬذا المصدر ﺤدیثة ودقیقة قدر ال ُمسﺘطاع ،فقد ﺘﺤدث ﺒﻌض األﺨطاء
أﺤیا ﹱﻨا .یوفر قاﻨون مﻌاییر الﺘوظیف ) (ESAالﺤد األدﻨى من المﻌاییر فقط .وقد یﻜون لﺒﻌض الموظفین ﺤقوق أﻜثر ﺒموﺠب ﻋقد ﺘوظیف ما ،أو
ﺒموﺠب اﺘفاقیة ﺠماﻋیة ،أو قاﻨون ﻋرفي ،أو ﺘشریﻌات أﺨرى .وقد یرﻏب الموظفون وأصﺤاب الﻌمل في الﺤصول ﻋلى مشورة قاﻨوﻨیة.

ﺘقدم صﺤیفة المﻌلومات ﮬذه ُملﺨ ﹱ
صا لﺤقوقك ﺒصفﺘك ﺤامل ﺠﻨسیة أﺠﻨﺒیة موظف في أوﻨﺘاریو ﺒموﺠب قاﻨون مﻌاییر الﺘوظیف لﻌام 2000
) .(ESA) - (Employment Standards Act, 2000قاﻨون مﻌاییر الﺘوظیف ) (ESAﮬو قاﻨون یضﻊ الﺤد األدﻨى من المﻌاییر في
ُمﻌظم أماﻜن الﻌمل في أوﻨﺘاریو ،مثل الﺤد األدﻨى لألﺠور وﺤدود ساﻋات الﻌمل .ﺘﻨطﺒق أﻨظمة واسﺘثﻨاءات ﺨاصة ﻋلى موظفین مﺤددین.
للمزید من المﻌلومات ،ﺘفضل ﺒزیارة .Ontario.ca/ESAguide
و ُیطلب من صاﺤب ﻋملك ﻜذلك ﺘزویدك ﺒﻨسﺨة من ُملصق مﻌاییر الﻌمل ) (Employment Standards Posterﺨالل  30یو ﹱما من
ﺘاریخ ﺘوظیفكُ .یمﻜﻨك طلب إصدار مﺘرﺠم ،وإذا ﻜان ذلك ُمﺘاﺤا من وزارة الﻌمل ) ،(Ministry of Labourفیﻨﺒﻐي ﻋلى صاﺤب ﻋملك
ﺘزویدك ﺒﮫ إضافة إلى الﻨسﺨة االﻨﺠلیزیة .ال ُملصق مﺘوفر ﻋلى الراﺒط .Ontario.ca/ESAposter

ما ﮬي ﺤقوقي في الﻌمل وفق مﻌاﯿﯿر الﺘوظﯿف؟
الدفﻊ ال ُمﺫﺘظم لألﺠور وﺒﯿاﺫات األﺠور
یﺠب أن ﺘ ُدفﻊ أﺠورك في موﻋد دفﻊ مﻨﺘظم ،وأن ﺘسﺘلم ﺒیان دفﻊ األﺠر.

ﺤدود ساﻋات الﻌمل وفﺘرات الطﻌام
ﻋمو ﹱما ،ال ُیمﻜن أن ُیطلب مﻨك الﻌمل ألﻜثر من  8ساﻋات في الیوم ،أو أﻜثر من ﺠدول ﻋملك الیومي المﻨﺘظم )إذا ﻜان أﻜثر من  8ساﻋات(
وال ألﻜثر من  48ساﻋة في األسﺒوع .أﻏلب الموظفین مؤﮬلون السﺘراﺤة من الﻌمل ال ﺘقل ﻋن  11ساﻋة مﺘصلة ﻜل یوم ،و 24ساﻋة
مﺘصلة ﻜل أسﺒوع أو  48ساﻋة مﺘصلة ﻜل أسﺒوﻋین .قد ﺘﻌمل لساﻋات أﻜثر إذا وافقت ﻋلى القیام ﺒذلك ﻜﺘاﺒة ،وقمت ﺒﺘلﺒیة ﺒﻌض الشروط .ال
ُیمﻜﻨك الﻌمل ألﻜثر من  5ساﻋات مﺘصلة دون الﺤصول ﻋلى فﺘرة اسﺘراﺤة طﻌام لمدة  30دقیقة.
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أﺠور الوقت اإلضافي
ﺒالﻨسﺒة إلى أﻏلب الوظائفُ ،یسﺘﺤق لﮭا دفﻊ ﺒدل الوقت اإلضافي ﺒﻌد  44ساﻋة ﻋمل في األسﺒوع .ویﻨﺒﻐي أن یﻜون أﺠر الوقت اإلضافي
ﺒﻨسﺒة مرة وﻨصف المرة ﻋلى األقل من ُمﻌدل أﺠرك المﻨﺘظم المدفوعُ .یمﻜﻨك مﻌرفة المزید ﻋن الوقت اإلضافي ،وﻜذلك ﺤدود ساﻋات الﻌمل
وفﺘرات الطﻌام من ﺨالل الراﺒط .Ontario.ca/hoursofwork

الﺤد األدﺫى لألﺠر
یسﺘﺤق ُمﻌظم الموظفین أن ُیدفﻊ لﮭم الﺤد األدﻨى من األﺠر ﻋلى األقلُ .یمﻜﻨك الﻌثور ﻋلى أﺤدث مﻌدالت األﺠور من ﺨالل الراﺒط
.Ontario.ca/minimumwage

الﻌطلة مﻊ األﺠر
یسﺘﺤق مﻌظم الموظفین ممن قضوا في الﻌمل  5سﻨوات في الوظیفة وقت ﻋطلة لمدة أسﺒوﻋین ﺒﻌد ﻜل  12شﮭ ﹱرا ،وأن ُیدفﻊ لﮭم ﻋلى األقل
 %4من أﺠرﮬم الﻜلي ال ُمسﺘلم في مدة الـ  12شﮭ ﹱرا ﺘلك ﻜأﺠر ﻋطلة .یسﺘﺤق مﻌظم الموظفین ممن قضوا في الوظیفة ﺨمس سﻨوات أو أﻜثر
وقت ﻋطلة لمدة أسﺒوﻋین ﺒﻌد ﻜل  12شﮭ ﹱرا ،وأن ی ُدفﻊ لﮭم ﻋلى األقل  %6من أﺠرﮬم الﻜلي ال ُمسﺘلم في مدة الـ  12شﮭ ﹱرا ﺘلك ﻜأﺠر ﻋطلة.

الﻌطالت الرسمﯿة وأﺠر الﻌطلة الرسمﯿة
ﮬﻨاك ﺘسﻌة ﻋطالت رسمیة ﻜل ﻋام في أوﻨﺘاریو .ویسﺘﺤق ُمﻌظم الموظفین أﺨذ ﺘلك األیام ﻋطلة ،و ُیدفﻊ لﮭم أﺠر الﻌطل الرسمیة .لمﻌرفة
المزید ﻋن الﻌطالت الرسمیة ،ﺘفضل ﺒزیارة .Ontario.ca/publicholidays

إﺠازات الﻐﯿاب
ﮬﻨاك ﻋدد من إﺠازات الﻐیاب ﻏیر المدفوﻋة المﺤمیة للﻌمل ،وﺘشمل الﺤمل ،األمومة ]األ ّﺒوة[ ،ﺘقدیم الرﻋایة الﻌائلیة ،واإلﺠازة الشﺨصیة
الطارئة .وللموظفین المؤﮬلین الﺤق ﺒالﺤصول ﻋلى إﺠازة ﻏیاب ﻏیر مدفوﻋة مﺤمیة ﺒوظیفة ،سواء ﻜﻨت موظفا ﺒدوام ﻜامل ،أو ﺒدوام
ﺠزئي .لمﻌرفة المزید ﻋن إﺠازات الﻐیاب ،ﺘفضل ﺒزیارة .Ontario.ca/ESAguide

إﺨطار إﺫﮭاء الﻌمل و /أو اإلﺠر ﺒدل اإلﺨطار )إذا ﻜﺫت موظفا ألقل من ﺜالﺜة أشﮭر(
إذا ﺠرى ﺘﻌییﻨك لمدة ال ﺘقل ﻋن ثالثة أشﮭر ،فلدیك الﺤق ﻋمو ﹱما ﺒاسﺘالم إﺨطار إﻨﮭاء الﺨدمة إذا قام صاﺤب ﻋملك ﺒإﻨﮭاء ﻋالقة الﺘوظیف
مﻌك .وقد ﺘﺤصل ﻋلى إﺨطار ﺒیﻨما أﻨت ﺘزاول ﻋملك ،أو ﺘسﺘلم أﺠو ﹱرا ﺒدالﹱ ﻋن اإلﺨطار ،أو مز ﹱ
یﺠا من ﻜلیﮭما .وﻋلى الﻌموم ،ﺘﺘراوح مدة
اإلﺨطار الدﻨیا الﺘي یﻨﺒﻐي ﺘلقیﮭا ما ﺒین أسﺒوع واﺤد )إذا ﻜﻨت موظ ﹱفا لمدة ال ﺘقل ﻋن ثالثة أشﮭر ،ولﻜن أقل من ﻋام واﺤد( إلى ثماﻨیة أساﺒیﻊ
)إذا ﻜﻨت موظ ﹱفا لمدة ثماﻨیة أﻋوام أو أﻜثر( .لمﻌرفة ما إذا ﻜﻨت مؤﮬالﹱ للﺤصول ﻋلى إﺨطار إﻨﮭاء ﺨدمة أو ﺒدل اإلﺨطار ،ﺠرب أداة إﻨﮭاء
الﺨدمة ) (Termination Toolالمﺘوفرة ﻋﺒر الراﺒط .Ontario.ca/ESAtools

إﺨطار إﺫﮭاء الﻌمل  /أو األﺠر ﺒدالً من اإلﺨطار )ﯿﺫطﺒق ﻋلى الموظفﯿن المﻌﯿﺫﯿن في وﻜالة مساﻋدة مؤقﺘة(
یﺨﺘلف إﻨﮭاء المﮭمة ﻋن إﻨﮭاء الﺨدمة ،ویﺘم ذلك ﻋﻨدما یﻨﺘﮭي موظف مﮭام من مﻨﺤة مﮭمة مﻊ ﻋمیل مﻨﺘﮭي مﮭمﺘﮫ ،ولﻜﻨﮫ ال یزال یﻌمل لدى
وﻜالة المساﻋدة المؤقﺘة.
وﺒوﺠﮫ ﻋام ،یﺘﻌین ﻋلى وﻜالة المساﻋدة المؤقﺘة أن ﺘزود موظف المﮭمة ﺒإﺨطار ﻜﺘاﺒي مدﺘﮫ أسﺒوع واﺤد ﺒإﺫﮭاء المﮭمة ،أو إﺫﮭاء ﺒدل
المﮭمة أو مزﯿج من االﺜﺫﯿن مﻌا ،وذلك في ﺤالة ما ﺘﺤقق ما ﯿلي:
 .1یﺘم ﺘﻌیین موظف المﮭمة ألداء الﻌمل من أﺠل أﺤد الﻌمالء؛
 .2ﻜاﻨت مدة المﮭمة ثالثة أشﮭر أو أﻜثر في الوقت الذي ُﻋرضت فیﮫ المﮭمة ﻋلى الموظف؛ و
 .3إذا ﺘم إﻨﮭاء المﮭمة قﺒل ﻨﮭایة مدﺘﮭا.
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للمزید من المﻌلومات ﺤول إﻨﮭاء المﮭمةُ ،یرﺠى االطالع ﻋلى قسم "وﻜاالت المساﻋدة المؤقﺘة" ) (Temporary Help Agenciesفي
دلﯿل قاﺫون مﻌاﯿﯿر الﺘوظﯿف لﻌام  0222الﺨاص ﺒك ) ،(Your Guide to the Employment Standards Act, 2000والمﺘاح
من ﺨالل الراﺒط .Ontario.ca/ESAguide

ال ُﯿمﻜن ُمﻌاقﺒﺘك ﻋلى مطالﺒﺘك ﺒﺤقوقك أو ممارسﺘﮭا ﺒموﺠب قاﺫون مﻌاﯿﯿر الﺘوظﯿف )(ESA
إذا طالﺒت ﺒﺤقوقك ﺒموﺠب قاﻨون مﻌاییر الﺘوظیف ) (ESAأو طالﺒت ﺒالﺤصول ﻋلى ﺤقوقك ،فال ُیمﻜن لصاﺤب ﻋملك مﻌاقﺒﺘك ﺒأیة طریقة،
ﺒما فیﮭا إﻨﮭاء ﻋالقة ﺘوظیفك .ولدیك ﻜذلك الﺤق ﺒﻌدم الﺘﻌرض للﻌقوﺒة من قﺒل صاﺤب ﻋملك ﺠراء المطالﺒة ﺒﺤقوقك ﺒموﺠب قاﻨون
مﻌاییرالﺘوظیف ) (ESAأو ممارسﺘﮭا.

إذا ﻜﺫت ﺤامل ﺠﺫسﯿة أﺠﺫﺒﯿة مشمول ﺒقاﺫون ﺤماﯿة الﺘوظﯿف لذوي الﺠﺫسﯿات األﺠﺫﺒﯿة لﻌام 0222
)(Employment Protection for Foreign Nationals Act, 2009
یﺤق لﺤامل الﺠﻨسیة األﺠﻨﺒیة المشمول ﺒقاﻨون ﺤمایة الﺘوظیف لذوي الﺠﻨسیات األﺠﻨﺒیة لﻌام Employment Protection for ) 2009
 (EPFNA) - (Foreign Nationals Act, 2009ﺘلقي صﺤیفة مﻌلومات ﺤول ﺤقوقﮫ ﺒموﺠب قاﻨون ) (EPFNAإضافة إلى ﮬذه
الوثیقة  .إذا لم ﺘﻜن اإلﻨﺠلیزیة لﻐﺘك األولى ،فﻌلى صاﺤب ﻋملك أو وﻜیل ﺘوظیفك مﻌرفة إن ﻜاﻨت صﺤیفة المﻌلومات مﺘاﺤة ﺒلﻐﺘك األولى،
وإن ﻜان األمر ﻜذلكُ ،یرﺠى ﺘزویدك ﺒالﻨسﺨة المﺘرﺠمة مﻨﮭا ﻜذلك .للمزید من المﻌلومات ،ﺘفضل ﺒزیارة .Ontario.ca/EPFNA

إذا ﻜان لدﯿك سؤال أو أردت رفﻊ دﻋوى
للمزید من المﻌلومات ،ﺘفضل ﺒزیارة  Ontario.ca/employmentstandardsأو اﺘصل ﺒمرﻜز مﻌلومات مﻌاییر الﺘوظیف
) (Employment Standards Information Centreﻋلى الرقم ) (416) 326-7160أو الرقم المﺠاﻨي (1-800-531-5551
أو الرقم الﻨصي لضﻌاف السمﻊ  .TTY 1-866-567-8893ﺘﺘوفر المﻌلومات ﺒﻌ ّدة لﻐات.
إذا اﻋﺘقدت أﻨك لم ﺘﺤصل ﻋلى ﺤقوقك ﺒموﺠب قاﻨون مﻌاییر الﺘوظیف ) ،(ESAوأردت رفﻊ دﻋوى ،ف ُیمﻜﻨك الﺤصول ﻋلى اسﺘمارة دﻋوى
مﻌاییر الﺘوظیف ) (Employment Standards Claim Formمن اإلﻨﺘرﻨت ﻋﺒر الراﺒط  .Ontario.ca/ESAformsﯿ ُرﺠى
مالﺤظة أن ﮬﺫاك اسﺘمارات مﺫفصلة ُﺘسﺘﺨدم لرفﻊ الدﻋاوى ﺒموﺠب قاﺫوﺫي مﻌاﯿﯿر الﺘوظﯿف ) (ESAوﺤماﯿة الﺘوظﯿف لذوي الﺠﺫسﯿات
األﺠﺫﺒﯿة ).(EPFNA
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