ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਨੂ ੰਨ, 2009 (Employment Protection for
Foreign Nationals Act, 2009) ਤਿਹਤ ਤੁ ਹਾਡੇ ਹੱਕ
ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਵਸੀਲੇ ਨੂ ੰ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਨੂ ੰਨ, 2009 (Employment Protection for Foreign Nationals
Act, 2009) (EPFNA) ਅਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਥਾਪਤ ਕੁ ਝ ਿਨਊਨਤਮ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਨੰੂ ਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹ� ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ EPFNA ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਣਾ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਕਨੂ ੰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ਨੂ ੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ
ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਵਸੀਲੇ ਿਵਚ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦਾ� ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਸ ਕਨੂ ੰਨ ਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ ਕੁ ਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਨੂ ਨ
ੰ ੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਨੂ ੰਨ, 2009 (Employment Protection for Foreign Nationals Act, 2009)

ੇਰ੍ ਜਾਂ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰ੍ਗ
ੋ ਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
(EPFNA) ਉਹਨਾਂ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਿਰਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਇਮੀਗਸ਼ਨ
ਜਾਂ ਕੰਮ ਢੂ ੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁ ਸ� ਫੈਡਰਲ ਟ�ਪਰੇਰੀ ਫੌਰੇਨ ਵਰਕਰ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮ ਢੂ ੰਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ
EPFNA ਤੁ ਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਿਰਕ ਵਜ� ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਿਵਚ EPFNA ਦੇ ਤਿਹਤ ਤੁ ਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾਸ਼
ਿਮਆਰ ਕਨੂ ੰਨ, 2000 (Employment Standards Act, 2000) (ESA) ਤਿਹਤ ਵੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਹੱਕ ਹੋਣਗੇ। ESA ਹੇਠ ਅਿਜਹੇ ਿਮਆਰ ਹਨ, ਿਜਵ� ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਿਟਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ। EPFNA ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ESA ਦੇ ਤਿਹਤ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਦੂ ਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹ�ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਭਰਤੀਕਰਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਿਕ ਿਕਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of
Labour) ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ�। ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ Ontario.ca/EPFNA 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਭਰਤੀਕਰਤਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ� ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦਾ
ਭਰਤੀਕਰਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਦਦ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਰਤੀਕਰਤਾ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਬੈਿਨਿਫਟ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ� ਫੀਸ ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਲੇ ਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪਰ੍ਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ
(Labour Market Impact Assessment) (LMIA) ਲਈ ਜਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਕੋਲ� ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ ਿਬਰਤਾਂਤ (ਿਰਿਜ਼ਊਮੇ) ਿਲਖਣ, ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਜਾਂ ਫਸਟ ਏਡ ਿਸਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ
ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਵੀ ਜਦ ਉਹ ਚੋਣਵੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ� ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹ� ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸਦੇ ਇਲ਼ਾਵਾ, ਭਰਤੀਕਰਤਾ ਵਲ� ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ� ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦਾ।

ਤੁ ਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ� ਨੌ ਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦਾ (ਕੁ ਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ)

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਨੌ ਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ� ਇਹ ਖਰਚਾ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਕੋਲ� ਨਹ� ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਸਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵੇਤਨ ਿਵਚ� ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਤੁ ਹਾਡੇ LMIA ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਰ ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਵਰਕਰ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (“Seasonal Agricultural Worker Program”) (SAWP) ਦੇ ਤਿਹਤ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਰਿਮਟਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਪਰ੍ਾਵਧਾਨ SAWP
ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵਚ ਹੈ।

ਤੁ ਹਾਡਾ ਭਰਤੀਕਰਤਾ ਜਾਂ ਰਜ਼ਗ
ੁ ਾਰਦਾਤਾ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦਾ
ਤੁ ਹਾਡਾ ਭਰਤੀਕਰਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲ� ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ
ਨਹ� ਸਕਦਾ।

ਤੁ ਸ� ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦੇ

ਤੁ ਸ� ਆਪਣੇ ਭਰਤੀਕਰਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਭਰਤੀਕਰਤਾ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਲ� ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ EPFNA ਤਿਹਤ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਹੱਕ ਨੂ ੰ
ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁ ਸ� ਭਰਤੀਕਰਤਾ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁ ਸ� ਭਰਤੀਕਰਤਾ ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਫੀਸ ਲੈ ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦ�ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਿਕਰਤ ਮਤਰ
ੰ ਾਲਾ (Ministry of Labour)

ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਛ
ੱ ਣ ਜਾਂ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਜੇ ਤੁ ਸ� ESA ਜਾਂ EPFNA ਤਿਹਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਭਰਤੀਕਰਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਲ� ਕੰਮ ਕਰ

ਿਰਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦਾ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਨੌ ਕਰੀ ਨੂ ੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ
ਿਕ ESA ਜਾਂ EPFNA ਦੇ ਤਿਹਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਭਰਤੀਕਰਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲ� ਕੰਮ ਕਰ
ਰਹੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁ ਆਰਾ ਦੰਿਡਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਲੇ ਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ

ਜੇ ਤੁ ਸ� EPFNA ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Ontario.ca/EPFNA 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਮਆਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕ�ਦਰ
(Employment Standards Information Centre) ਨੂ ੰ 416-326-7160, (ਟੌਲ ਫਰ੍ ੀ 1-800-531-5551), ਜਾਂ TTY 1-866567-8893 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ੁੰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਸ�
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ EPFNA ਦੇ ਤਿਹਤ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹ� ਿਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁ ਸ� ਿਕਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਿਵਖੇ ਆਪਣਾ ਕਲੇ ਮ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ
ਅਿਜਹਾ Ontario.ca/EPFNA ਿਵਖੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਸ� EPFNA ਕਲੇ ਮ ਫਾਰਮ (EPFNA Claim Form) ਸਰਿਵਸ-ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ
(ServiceOntario Publications) ਕੋਲ� ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ 1-800-668-9938 (ਜਾਂ TTY 1-800-268-7095) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

EPFNA ਤਿਹਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਹਨ। ਜੇ EPFNA ਦੇ ਤਿਹਤ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ
ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹ� ਹਨ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋ ਟ ਕਰੋ ਿਕ ESA ਅਤੇ EPFNA ਤਿਹਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ� ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ। ESA ਅਤੇ EPFNA 'ਤੇ ਤਿਹਤ ਦਾਅਵੇ
ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

ESA ਤਿਹਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ESA ਤਿਹਤ ਦਾਅਵਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਮਆਰ ਕਨੂ ੰਨ 2000 ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਗਾਈਡ
(Your Guide to the Employment Standards Act, 2000) ਦੇਖੋ ਜੋ Ontario.ca/ESAguide ਿਵਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਿਕਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ (Ministry of Labour)
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