معايير التوظيف في أونتاريو

يضع قانون معايير التوظيف ( )Employment Standards Act, 2000 - ESAلعام  2000الحد األدنى من
المعايير ألغلب أماكن العمل في أونتاريو .وتنطبق أحكام واستثناءات خاصة على موظفين محددين.

ما الذي تحتاج معرفته
يُمنع أصحاب العمل من مُعاقبة الموظفين بأية
طريقة بسبب ممارستهم حقوقهم المنصوص
عليها في قانون معايير التوظيف – .ESA
ساعات العمل وفترات الطعام :هناك حدود لساعات العمل اليومية
واألسبوعية .وقد يعمل الموظفون أكثر من ذلك عند تلبية بعض
الشروط .يجب ّأل يعمل الموظفون أكثر من خمس ساعات متصلة
بدون الحصول على استراحة طعام لمدة  30دقيقة .تعلّموا المزيد عبر
الرابط .Ontario.ca/hoursofwork
دفع أجور الوقت اإلضافي :يُستحق دفع بدل الوقت اإلضافي بعد 44
ساعة عمل في األسبوع ألغلب الوظائف .وينبغي أن يكون أجر الوقت
اإلضافي بنسبة مرة ونصف المرة (½  )1على األقل من األجر
المنتظم المدفوع.
الحد األدنى لألجر :يستحق مُعظم الموظفين أن يُدفع لهم الحد األدنى
من األجر على األقل .لمعرفة األجور الحالية ،تفضلوا بزيارة
.Ontario.ca/minimumwage

وقت العطلة والدفع :يحصل غالبية الموظفين على عطلة من العمل
ألسبوعين على األقل بعد كل  12شهراً .ويجب أن يكون هذان
األسبوعان مدفوعين بنسبة  % 4على األقل من األجر الكلي الذي
يحصلون عليه كدفعة عطلة.
العطل الرسمية :هناك  9عطل رسمية في أونتاريو كل عام .ويستحق
مُعظم الموظفين أخذ تلك األيام عطلة ،ويُدفع لهم أجر العطل الرسمية.
إجازات الغياب :هناك عدد من إجازات الغياب غير المدفوعة المحمية
للعمل ،وتشمل الحمل ،األمومة [األبوّ ة] ،تقديم الرعاية العائلية،
واإلجازة الشخصية الطارئة.
إخطار إنهاء العمل والدفع :في أغلب األحوال ،يجب على أصحاب
العمل تقديم إخطار مكتوب مقدما ً عند إنهاء التوظيف و /أو دفع
أجر إنهاء العمل بدالً من اإلخطار .تعرفوا على المزيد على الموقع
.Ontario.ca/terminationofemployment
حقوق أخرى بموجب قانون معايير التوظيف  ESAوأحكام خاصة:
هناك حقوق أخرى ،وكذلك أحكام خاصة غير مدرجة في هذا
المطبوع ،تشمل تعويض اإلقالة ،وأحكام خاصة بالموظفين المنتدبين
لوكاالت المساعدة المؤقتة.

موعد الدفع :يجب أن يُدفع للموظفين في موعد دفع منتظم ،واستالم
بيان باألجر.

للمزيد من المعلومات ،اتصلوا بوزارة العمل.

اتصلوا بنا على الهاتف  ،1-800-531-5551 ،416-326-7160أو الهاتف النصي ( ،1-866-567-8893 )TTYأو زوروا موقعنا
اإللكتروني على الرابط  .Ontario.ca/employmentstandardsتتوفر المعلومات بعدة لُغات.
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