Ministry of Labour

ੂੰ
2009 (Employment
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਵਿਕਾਂ ਲਈ ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਸੁਿੱ ਵਿਆ ਕਾਨਨ,
ੁ
ੱ
Protection for Foreign Nationals Act, 2009) ਦੇ ਤਵਿਤ ਤਿਾਡੇ
ਿਕ
ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਿਸੀਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦਸ਼
ੇ ੀ ਨਾਗਵਿਕਾਂ ਲਈ ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਸਿ
ੁ ੱ ਵਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 200 9 (Employment Protection for Foreign
Nationals Act, 2009) (EPFNA) ਅਤੇ ਵਿਵਨਯਮਾਂ ਦੇ ਤਵਿਤ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੁਝ ਵਨਊਨਤਮ ਿਕਾਂ
ੱ ਅਤੇ ਵਜ਼ਮੇ
ੂੰ ਿਾਿੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ
ੱ
ਕਿਮਚਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਿੁਜ਼ਗਾਿਦਾਵਤਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਿ।ੈ ਇਿ ਕਾਨਨੀ
ਸਲਾਿ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ EPFNA ਜਾਂ
ੂੰ
ੈ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਿਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨਨ
ੂੰ ਦੇ ਸਿਕਾਿੀ ਸਸਕਿਨ
ੂੰ
ੁੂੰ ਿੈ। ਿਾਲਾਂਵਕ ਅਸੀਂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਵਿਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਣਾ
ਨੂੰ ਦੇਿਣਾ ਜ਼ਿਿੀ ਿਦਾ
ੋ
ੱ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨਿੀਨਤਮ ਅਤੇ ਵਬਲਕੁਲ ਸਿੀ ਿਿੇ
ੋ , ਪ੍ਿ ਕਦ-ਕਦ
ੇ
ੇ ਗਲਤੀਆਂ ਿੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ।
ਦੀ ਕਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ ਿੈ ਵਕ ਇਸ ਿਸੀਲੇ ਵਿਚ
ੱ
ੂੰ ਇਕਿਾਿਨਾਮੇ, ਸਮਿਕ ਸਮਝਤੇ
ੌ , ਆਮ ਕਾਨਨ
ੂੰ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਦਜੇ ਕਾਨਨ
ੂੰ
EPFNA ਵਸਿਫ ਵਨਊਨਤਮ ਵਮਆਿ ਦਸਦਾ
ਿੈ। ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਸਬਧੀ
ੱ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਚਗਾ
ੂੰ ਿੋਿੇ ਜੇ ਕਿਮਚਾਿੀ ਅਤੇ ਿੁਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾ ਕਾਨਨੀ
ੂੰ
ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਕਿਮਚਾਿੀਆਂ ਦੇ ਿਾਧ ਿਕ
ਸਲਾਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਵਿਕਾਂ ਲਈ ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਸੁਿੱਵਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 2009 (Employment Protection for Foreign Nationals Act, 2009) (EPFNA)

ਉਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਵਿਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ ਿਦਾ
ੇ ਨ ਜਾਂ ਆਿਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਮਚਾਿੀ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਦੇ ਤਵਿਤ ਓਨਟਾਵਿਓ ਵਿਚ
ੁੂੰ ਿੈ ਜੋ ਵਕਸੇ ਇਮੀਗਰਸ਼
ੱ ਕਮ
ੂੰ ਕਿ ਿਿੇ ਿਨ
ਜਾਂ ਕਮ
ੂੰ ਕਿਨਾ ਚਾਿ ਿਿੇ ਿਨ। ਉਦਾਿਿਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਡਿਲ
ੈ
ਆਿਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਿਿਕਿ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ (Temporary Foreign Worker Program) ਦੇ
ਤਵਿਤ ਓਨਟਾਵਿਓ ਵਿਚ
ੱ ਕਮ
ੂੰ ਕਿ ਿਿੇ ਿੋ ਜਾਂ ਕਮ
ੂੰ ਲਭ
ੱ ਿਿੇ ਿੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ EPFNA ਤੁਿਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗ ਿੋਿੇਗਾ।
ਇਸ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪ੍ਤਿ
ੱ
ਵਿਚ
ੱ EPFNA ਦੇ ਤਵਿਤ ਤੁਿਾਡੇ ਿਕਾਂ
ੱ ਦਾ ਸਿੇ
ੂੰ ਪ੍ ਿੇਿਿਾ ਵਦਤਾ
ੱ ਵਗਆ ਿੈ। ਓਨਟਾਵਿਓ ਵਿਚ
ੱ ਕਮ
ੂੰ ਕਿ ਿਿੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਵਿਕ ਿਜੋਂ ਆਮ
ਤੌਿ 'ਤੇ ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਵਮਆਿ ਕਾਨੂੰਨ, 2000 (Employment Standards Act, 2000) (ESA) ਦੇ ਤਵਿਤ ਿੀ ਤੁਿਾਡੇ ਿਕ
ੱ ਿੋਣਗੇ। ESA ਿੇਠ ਅਵਜਿੇ ਵਮਆਿ
ਿਨ, ਵਜਿੇਂ ਘਟ-ਘਟ
ੱ ੋ ੱ ਿੇਤਨ ਅਤੇ ਕਮ
ੂੰ ਦੇ ਘਵਟਆਂ
ੂੰ
ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ। EPFNA ਿੇਠ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਕਿਮਚਾਿੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ESA ਦੇ ਤਵਿਤ
ਿਕਾਂ
ੱ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪ੍ਤਿ
ੱ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਦਾ ਿਕ
ੱ ਿੈ।

ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਜੇ ਤੁਿਾਡੀ ਮਿ
ੁੱ ਭਾਸ਼ਾ ਅਗਿੇ
ੂੰ ਜ਼ੀ ਨਿੀਂ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਿੁਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾ ਜਾਂ ਭਿਤੀਕਿਤਾ ਲਈ ਇਿ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਿਿੀ ਿੈ ਵਕ ਇਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਤੁਿਾਡੀ ਮਿ
ੁੱ

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ
ੱ ਵਕਿਤ ਮਤਿਾਲ
ੂੰ
ੇ ਕੋਲ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਿ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਿ ਅਨੁਿਾਦ ਿੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਮੁਿੱ ਈਆ ਕਿਾਉਣਾ ਜ਼ਿਿੀ ਿੈ। ਿੋਿ
ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਵਕਿਪ੍ਾ ਕਿਕੇ Ontario.ca/EPFNA 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਭਰਤੀਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ
ਭਿਤੀਕਿਤਾ ਕੋਈ ਿੀ ਅਵਜਿਾ ਵਿਅਕਤੀ ਿੈ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਲਭਦਾ
ੱ
ਿੈ ਜਾਂ ਲਭਣ
ੱ
ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਿਦਾ ਿੈ, ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਲਭਣ
ੱ
ਵਿਚ
ੱ ਵਕਸੇ
ਿੋਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਓਨਟਾਵਿਓ ਵਿਚ
ੱ ਤਿਾਡੇ
ੁ
ਲਈ ਕਮ
ੂੰ ਲਭਣ
ੱ
ਵਿਚ
ੱ ਮਦਦ ਕਿਨ ਲਈ ਤੁਿਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਿਿ
ੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਿੈ।
ਭਿਤੀਕਿਤਾ ਤੁਿਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਕਸੇ ਸੇਿਾ, ਉਪ੍ਕਾਿ ਜਾਂ ਲਾਭ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਨਿੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਿਿਨ ਲਈ, ਉਿ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਕਮ
ੂੰ
ਲਭਣ
ੱ
ਲਈ, ਤੁਿਾਡੇ ਲੇ ਬਿ ਮਾਿਕੀਟ ਪ੍ਰਭਾਿ ਮੁਲਾਂਕਣ (Labour Market Impact Assessment) (LMIA) ਲਈ ਜਾਂ ਓਨਟਾਵਿਓ ਵਿਚ
ੱ ਕਮ
ੂੰ ਸ਼ੁਿ
ਕਿਨ ਲਈ ਲੜੀਂਦੀ
ੋ
ਵਕਸੇ ਿੋਿ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਨਿੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮਢਲੀ
ੁੱ
ਜਾਣ ਪ੍ਛਾਣ, ਸਿੇ
ੂੰ ਪ੍ ਜੀਿਨ ਵਬਿਤਾਂਤ (ਵਿਵਜ਼ਊਮੇ) ਵਲਿਣ, ਇਟਿਵਿਊ
ੂੰ
ਦੀ ਵਤਆਿੀ ਜਾਂ ਫਸਟ ਏਡ ਵਸਿਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਿਿਗੀਆਂ ਿਾਧ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਿੀ ਜੇ ਉਿ ਚੋਣਿੀਆਂ ਿਨ, ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਿੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਿਾ, ਭਿਤੀਕਿਤਾ ਿਲੋਂ ਕਮ
ੂੰ ਕਿਨ ਿਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਿੀ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਿੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
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ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਕਰੀ
'ਤੇ ਰਖਣ
ੱ
ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ (ਸੀਮਤ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ)
ੌ
ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ, ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਿੁਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾ ਨੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਨਕਿੀ
'ਤੇ ਿਿਣ
ੱ
ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵਦਤੀ
ੱ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੋਿ ਿਿਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਿ ਇਿ ਿਿਚ ਤੁਿਾਡੇ
ੌ
ਕੋਲੋਂ ਨਿੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਤੁਿਾਡੇ ਿਤਨ
ੇ
ਵਿਚੋਂ ਕਟ
ੱ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਵਿਚ
ੱ ਕਮ
ੂੰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਿ ਿਿਚੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲੋਂ

ਭਿਤੀਕਿਤਾ ਨਿੀਂ ਮਗ
ੂੰ ਸਕਦਾ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਤੁਿਾਡੇ LMIA ਲਈ। ਪ੍ਿ ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਫੈਡਿਲ ਸਿਕਾਿ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਿੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਿਿਕਿ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ (Seasonal
Agricultural Worker Program) (SAWP) ਦੇ ਤਵਿਤ ਕਮ
ੂੰ ਵਦਤਾ
ੱ ਵਗਆ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡਾ ਿੁਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾ ਿਿਾਈ ਸਫਿ ਦੇ ਿਿਚੇ ਅਤੇ ਕਮ
ੂੰ ਦੇ
ਪ੍ਿਵਮਟਾਂ ਦੇ ਿਿਚੇ ਕਟ
ੱ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜੇ ਇਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਣ
ੱ
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ SAWP ਦੇ ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਸਬਧੀ
ੂੰ ਇਕਿਾਿਨਾਮੇ ਵਿਚ
ੱ ਿੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਤੀਕਰਤਾ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਤੀ
ੰ
ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ
ਤੁਿਾਡਾ ਭਿਤੀਕਿਤਾ, ਤੁਿਾਡਾ ਿੁਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾ ਜਾਂ ਇਿਨਾਂ ਿਲੋਂ ਕਮ
ੂੰ ਕਿ ਵਿਿਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕਾਿਨ ਕਿਕੇ ਤਿਾਡੀ
ੁ
ਸਪ੍ਤੀ
ੂੰ
ਨਿੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ
ਨਾ ਿੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਕੋਲ ਿਿ
ੱ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਵਿਚ
ੱ ਤੁਿਾਡਾ ਪ੍ਾਸਪ੍ੋਿਟ ਅਤੇ ਿਿਕ ਪ੍ਿਵਮਟ ਿਿਗੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਕ
ੱ ਛਡਣ
ੱ
ਲਈ ਸਹਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਭਿਤੀਕਿਤਾ, ਤੁਿਾਡੇ ਿੁਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਭਿਤੀਕਿਤਾ ਜਾਂ ਿੁਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾ ਿਲੋਂ ਕਮ
ੂੰ ਕਿ ਿਿੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ EPFNA ਤਵਿਤ
ਆਪ੍ਣੇ ਵਕਸੇ ਿਕ
ੱ ਨੂੰ ਛਡਣ
ੱ
ਬਾਿੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਇਕਿਾਿਨਾਮਾ ਨਿੀਂ ਕਿ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਿੀ ਅਵਜਿਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਿੈਧ ਿਿੇ
ੋ ਗਾ। ਉਦਾਿਿਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਵਕਸੇ ਭਿਤੀਕਿਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਦੇ ਿੋ ਵਜਸ ਵਿਚ
ੱ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਭਿਤੀ ਫੀਸ ਲਣ
ੈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦਦੇ
ੂੰ ਿੋ ਤਾਂ ਇਿ ਸਮਝੌਤਾ ਅਿੈਧ ਿੋਿੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਹਕਾਂ
ੱ ਬਾਰੇ ਪਛਣ
ੁੱ
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਦਤੀ
ੱ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ESA ਜਾਂ EPFNA ਦੇ ਤਵਿਤ ਆਪ੍ਣੇ ਿਕਾਂ
ੱ ਬਾਿੇ ਪ੍ਛਦੇ
ੁੱ
ਿੋ ਜਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਮਗ
ੂੰ ਕਿਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡਾ ਭਿਤੀਕਿਤਾ, ਿੁਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾ ਜਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ
ਿਲ
ੱ ੋਂ ਕਮ
ੂੰ ਕਿ ਵਿਿਾ ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਿੀਕੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਵਜਸ ਵਿਚ
ੱ ਤੁਿਾਡੀ ਨਕਿੀ
ਨੂੰ ਿਤਮ ਕਿਨਾ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ।
ੌ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹਦੇ
ੁੰ ਹੋ ਜਾਂ ਕਲਮ
ੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ
ੁੰ ਹੋ
ਜੇ EPFNA ਦੇ ਬਾਿੇ ਤੁਿਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ
ੱ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਿਨ ਤਾਂ ਵਕਿਪ੍ਾ ਕਿਕੇ Ontario.ca/EPFNA 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਵਮਆਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਕੇਂਦਿ
(Employment Standards Information Centre) ਨਾਲ (416) 326-7160 (ਟੌਲ-ਫੀਰ 1-800-531-5551) ਤੇ, ਜਾਂ ਸਣਨ
ੁ
ਸਬਧੀ
ੂੰ ਵਿਕਾਿ ਿਾਲੇ
ਲਕ
ੋ TTY 1-866-567-8893 'ਤੇ ਸਪ੍ਿਕ
ੂੰ
ਕਿੋ। ਜਾਣਕਾਿੀ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਚ
ੱ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਿੋ ਵਕ EPFNA ਦੇ ਤਵਿਤ ਤੁਿਾਨੂੰ ਤੁਿਾਡੇ ਿਕ
ੱ ਨਿੀਂ ਵਮਲੇ ਿਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣਾ ਕਲਮ
ੇ ਵਕਿਤ ਮਤਿਾਲ
ੂੰ
ੇ (Ministry of Labour) ਵਿਿੇ ਦਿਜ
ਕਿਨਾ ਚਾਿਦ
ੁੂੰ ੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਕਮ
ੂੰ Ontario.ca/EPFNA 'ਤੇ ਕਿ ਸਕਦੇ ਿੋ।
EPFNA ਦੇ ਤਵਿਤ ਆਪ੍ਣੇ ਿਕਾਂ
ੱ ਲਈ ਦਾਅਿਾ ਕਿਨ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਢੇ ਵਤਨ
ੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਿੈ। EPFNA ਦੇ ਤਵਿਤ ਜਾਿੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਿਡਿ
ਿਾਿੀਂ ਿਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਿਾਲੀ ਿਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਿੀਂ ਿੈ।
ਵਕਿਪ੍ਾ ਕਿਕੇ ਨਟ
ੋ ਕਿੋ ਵਕ ESA ਅਤੇ EPFNA ਦੇ ਤਵਿਤ ਕਲਮ
ੇ ਦਿਜ ਕਿਨ ਲਈ ਿਿ-ਿਿ
ੱ
ੱ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਿਾਂ ਿਨ। ESA ਅਤੇ EPFNA ਦੇ ਤਹਹਤ
ੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਖ-ਵਖ
ੱ
ੱ ਫਾਰਮ ਹਨ।
ਕਲਮ
ESA ਦੇ ਤਵਿਤ ਆਪ੍ਣੇ ਿਕਾਂ
ੱ ਬਾਿੇ ਅਤੇ ESA ਦੇ ਤਵਿਤ ਆਪ੍ਣਾ ਕਲਮ
ੇ ਦਿਜ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਿੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਣ
ੈ ਲਈ ਵਕਿਪ੍ਾ ਕਿਕੇ ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਵਮਆਿ
ਕਾਨੂੰਨ 2000 ਦੇ ਲਈ ਤੁਿਾਡੀ ਗਾਈਡ ( Your Guide to the Employment Standards Act, 2000 ) ਦੇਿੋ ਜੋ Ontario.ca/ESAguide ਵਿਿੇ
ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੈ।
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