Ministry of Labour

ੂੰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਕਾਨਨ,
2000 (Employment Standards
ੱ
Act, 2000) ਦੇ ਤਮਿਤ ਤੁਿਾਡੇ ਿਕ
ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਿਸੀਲੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2000 (Employment Standards Act, 2000) (ESA) ਅਤੇ ਮਿਮਨਯਿਾਂ ਦੇ
ੱ ਅਤੇ ਮਜ਼ਿਿਾਰੀਆਂ
ੂੰ ੇ
ੱ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਮਤਆਂ ਦੀ ਿਦਦ ਦੇ ਲਈ
ਤਮਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕੁਝ ਮਨਊਨਤਿ ਿਕਾਂ
ਨੂੰ ਸਿਝਣ ਮਿਚ
ੂੰ
ੈ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਿਿਸ਼ਾ
ੇ ਕਾਨਨ
ੂੰ ਦੇ
ਬਣਾਇਆ ਮਗਆ ਿ।ੈ ਇਿ ਕਾਨਨੀ
ਸਲਾਿ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ESA ਜਾਂ ਮਿਮਨਯਿਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਣਾ
ੂੰ
ੇ
ੁੂੰ ਿੈ। ਿਾਲਾਂਮਕ ਅਸੀਂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿੈ ਮਕ ਇਸ ਿਸੀਲੇ ਮਿਚ
ੱ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਸਕਰਨ
ਨੂੰ ਦਖਣਾ
ਜ਼ਰਰੀ ਿਦਾ
ੋ , ਪਰ ਕਦ-ਕਦ
ੇ
ੇ ਗਲਤੀਆਂ ਿੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। ESA ਮਸਰਫ ਮਨਊਨਤਿ ਮਿਆਰ ਦਸਦਾ
ੱ
ਿੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੀਨਤਿ ਅਤੇ ਮਬਲਕੁਲ ਸਿੀ ਿਿੇ
ੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਿ,ੇ ਸਿਿਕ ਸਿਝੌਤੇ, ਆਿ ਕਾਨਨ
ੂੰ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਦਜੇ ਕਾਨਨ
ੂੰ ਿੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਾਧ ਿਕ
ੱ ਿੋ ਸਕਦੇ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬਧੀ
ੂੰ ਿਿੇ
ੋ ਜੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਾਨਨੀ
ੂੰ
ਿਨ। ਚਗਾ
ਸਲਾਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ।
ੱ
ੱ ਓਨਟਾਮਰਓ ਮਿਚ
ੱ ਕਿ
ੂੰ ਕਰ ਰਿੇ ਇਕ
ੱ ਮਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਮਰਕ ਿਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਕਾਨਨ,
ੂੰ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਰ
2000 (Employment
ਮਿਚ
ੱ ਦਾ ਸਖਪ
ੂੰ ੇ ਿੇਰਿਾ ਮਦਤਾ
ੱ ਮਗਆ ਿੈ। ESA ਉਿ ਕਾਨਨ
ੂੰ ਿੈ ਜੋ ਓਨਟਾਮਰਓ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਿ
ੂੰ
Standards Act, 2000) (ESA) ਤਮਿਤ ਤੁਿਾਡੇ ਿਕਾਂ
ੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਘਮਟਆਂ
ੂੰ
ੈ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਕੁਝ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ
ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਥਾਂਿਾਂ ਲਈ ਮਨਊਨਤਿ ਿੇਤਨ ਅਤੇ ਕਿ
ਦੀਆਂ ਸੀਿਾਿਾਂ ਿਰਗੇ ਮਨਊਨਤਿ ਮਿਆਰ ਤਅ
ੁੂੰ
ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਯਿ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਕ ਤੁਿਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਯਿ ਜਾਂ ਛੋਟਾਂ ਲਾਗ ਿਦੀਆਂ
ਿਨ ਜਾਂ ਨਿੀਂ,
Ontario.ca/ESAtools 'ਤੇ ਜਾਓ।

ੂੰ
ਤੁਿਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਿੀ ਜ਼ਰਰੀ ਿੈ ਮਕ ਤੁਿਾਡੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਮਦਨਾਂ ਦੇ ਅਦਰ
ਉਿ ਤੁਿਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਪੋਸਟਰ
ੁ
ੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਜੇ ਉਿ ਮਕਰਤ ਿਤਰਾਲ
ੂੰ
ੇ (Ministry of
(Employment Standards Poster) ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਿ।ੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅਨਿਾਦ
ਦੀ ਿੀ ਿਗ
ੂੰ ਜ਼ੀ ਿਾਲੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਿ ਇਿ ਅਨਿਾਦ
ੁ
ੇ ।
ਿੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਦਿੇ
Labour) ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਿੈ ਮਕ ਅਗਰੇ
ਇਿ ਪੋਸਟਰ Ontario.ca/ESAposter ਮਿਖੇ ਉਪਲਬਧ ਿੈ।

ੰ ਮਮਆਰੀ ਹਕ
ੱ ਕੀ ਹਨ?
ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬਧੀ
ੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵੇਤਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਤਨ ਦਾ ਨਮ
ੈ ਮਦਨ (ਪੇਅਡ)ੇ ਨੂੰ ਿੇਤਨ ਮਦਤਾ
ੱ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿੇਤਨ ਸਟੇਟਿਟ
ੈਂ ਿੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।
ਤੁਿਾਨੂੰ ਿੇਤਨ ਦੇ ਲਈ ਤਅ

ੰ ਕਰਨ ਦੇ ਘਮਟਆਂ
ੰ
ਕਮ
ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਅਰਸੇ
ੱ 8 ਘਮਟਆਂ
ੂੰ
ੂੰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮਨਯਤ ਕਾਰਜਕਰਿ (ਜੇ ਉਿ 8 ਘਮਟਆਂ
ੂੰ
ੱ ਿੈ) ਤੋਂ ਿਧ,
ੱ ਜਾਂ ਿਫਤੇ ਮਿਚ
ੱ 48 ਘਮਟਆਂ
ੂੰ
ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਮਦਨ ਮਿਚ
ਜਾਂ ਕਿ
ਤੋਂ ਿਧ
ੱ ਕਿ
ੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੀਂ ਆਮਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਰ ਰੋਜ਼ ਘਟ-ਘਟ
ੱ ੋ ੱ 11 ਲਗਾਤਾਰ ਘਮਟਆਂ
ੂੰ
ੂੰ ਤੋਂ ਛਟੀ
ੁੱ ਅਤੇ ਿਫਤੇ
ਤੋਂ ਿਧ
ਦੀ ਕਿ

ੱ 24 ਘਮਟਆਂ
ੂੰ
ੂੰ ਤੋਂ ਛਟੀ
ੁੱ ਜਾਂ ਿਰ ਦੋ ਿਫਮਤਆਂ ਮਿਚ
ੱ 48 ਘਮਟਆਂ
ੂੰ
ੂੰ ਤੋਂ ਛਟੀ
ੁੱ ਦਾ ਿਕ
ੱ ਿਦਾ
ੁੂੰ ਿੈ। ਤਸੀਂ
ੁ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਿਧ
ੱ
ਮਿਚ
ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ
ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ
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ਘਮਟਆਂ
ੂੰ
ਲਈ ਕਿ
ੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮਲਖਤੀ, ਇਲਕਟਰ
ੈ ਾਮਨਕ ਤਰਕੇ ਸਿੇਤ, ਸਮਿਿਤੀ ਮਦਦੇ
ੂੰ ਿੋ ਅਤੇ ਕਝ
ੁ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਿੋ। 30
ਮਿਟਾਂ
ੂੰ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਮਬਨਾਂ ਤਸੀਂ
ੁ 5 ਘਮਟਆਂ
ੂੰ
ਤੋਂ ਿਧ
ੱ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ
ੂੰ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਵੇਤਨ
ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਿਾਂ
ੂੰ ਲਈ ਿਫਤੇ ਮਿਚ
ੱ 44 ਘਟ
ੂੰ ੇ ਦੇ ਕਿ
ੂੰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਓਿਰਟਾਈਿ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਓਿਰਟਾਈਿ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਦਰ ਤੁਿਾਡੇ
ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਅਰਮਸਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਿਾਿਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਿਤਨ
ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਘਟ-ਘਟ
ੇ
ੱ ੋ ੱ ਡਢ
ੇ ਗੁਣਾ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।ੈ ਓਿਰਟਾਈਿ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿ
ੂੰ ਦੇ ਘਮਟਆਂ
ੂੰ
ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਿਾਨੂੰ Ontario.ca/hoursofwork ਮਿਖੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਘਟ-ਘਟ
ੱ ੋ ੱ ਵਤਨ
ੇ
ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰਿਚਾਰੀ ਘਟ-ਘਟ
ੱ ੋ ੱ ਮਨਊਨਤਿ ਿੇਤਨ ਦੇ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ੱ
ੁੂੰ ੇ ਿਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਰਤਿਾਨ ਦਰਾਂ ਤੁਿਾਨੂੰ
ਦੇ ਿਕਦਾਰ
ਿਦ
Ontario.ca/minimumwage ਮਿਖੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ।

ਵੇਤਨ ਸਮੇਤ ਛੁੱ ਟੀਆਂ
ਪਜ
ੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟ
ੱ ਸਿੇਂ ਲਈ ਕਿ
ੂੰ ਕਰ ਰਿੇ ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰਿਚਾਰੀ ਿਰ 12 ਿਿੀਮਨਆਂ ਬਾਅਦ ਘਟ-ਘਟ
ੱ ੋ ੱ ਦੋ ਿਫਤੇ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ
ੁੱ
, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਾਈ
ੁੱ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘਟ-ਘਟ
ੱ ੋ ੱ 4% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਛਟੀਆਂ
ੁੱ
ੱ
ੁੂੰ ੇ ਿਨ। ਪਜ
ੂੰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿਧ
ੱ ਸਿੇਂ ਲਈ ਕਿ
ੂੰ ਕਰ ਰਿੇ ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ
ਗਈ ਕਲ
ਦੇ ਿੇਤਨ ਦੇ ਿਕਦਾਰ
ਿਦ
ੱ ੋ ੱ ਮਤਨ
ੂੰ ਿਫਤੇ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ
ੁੱ
ੁੱ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘਟ-ਘਟ
ੱ ੋ ੱ 6% ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਕਰਿਚਾਰੀ ਿਰ 12 ਿਿੀਮਨਆਂ ਬਾਅਦ ਘਟ-ਘਟ
, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਾਈ ਗਈ ਕਲ
ੁੱ
ੱ
ੁੂੰ ੇ ਿਨ।
ਛਟੀਆਂ
ਦੇ ਿੇਤਨ ਦੇ ਿਕਦਾਰ
ਿਦ

ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਦਨ ਦਾ ਵੇਤਨ
ਓਨਟਾਮਰਓ ਮਿਚ
ੱ ਿਰ ਸਾਲ ਨੌਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛਟੀਆਂ
ੁੱ
ਿਦੀਆਂ
ੁੂੰ
ਿਨ। ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਿਨਾਂ ਮਦਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ
ੂੰ ਤੋਂ ਛਟੀ
ੁੱ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛਟੀ
ੁੱ ਿਾਲੇ
ਮਦਨ ਦੇ ਿੇਤਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਿਕ
ੱ ਿਦਾ
ੁੂੰ ਿੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਛਟੀਆਂ
ੁੱ
ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Ontario.ca/publicholidays 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਮਹਣ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ
ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਪਮਰਿਾਰ ਮਿਚ
ਿਾਲੀਆਂ ਛਟੀਆਂ
ਗਰਭ, ਬਮਚਆਂ
ੱ
ੱ ਮਕਸੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਿੱਜੀ ਮਬਪਦਾ ਦੀ ਿਾਲਤ ਲਈ ਕਈ ਮਬਨਾਂ ਿਤਨ
ੇ
ੁੱ

ਿਦੀਆਂ
ਿਨ ਜਦ ਤੁਿਾਡੀ ਨਕਰੀ
ਸੁਰੱ ਮਖਅਤ ਰਮਿਦੀ
ਸੁਰੱ ਮਖਅਤ ਰਖਦ
ਛਟੀ
ੁੂੰ
ੂੰ ਿ।ੈ ਯਗ
ੋ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਰੀ
ੱ ੇ ਿੋਏ ਮਬਨਾਂ ਿਤਨ
ੇ
ੁੱ ਦਾ ਿਕ
ੱ ਿਦਾ
ੁੂੰ ਿੈ ਭਾਿੇਂ
ੌ
ੌ
ਤੁਸੀਂ ਫਲ਼-ਟਾਈਿ
ਕਰਿਚਾਰੀ ਿੋਿੋ ਜਾਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਿ, ਪਕੇ
ਬਾਰੇ ਿੋਰ
ੁੱ
ੱ ਕਰਿਚਾਰੀ ਿੋਿੋ ਜਾਂ ਠਕੇ
ੇ 'ਤੇ ਕਿ
ੂੰ ਕਰਨ ਿਾਲ।ੇ ਗੈਰਿਾਜ਼ਰ ਰਮਿਣ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ
ੁੱ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Ontario.ca/ESAguide 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਨਕਰੀ
ਸਮਾਪਤੀ ਨਮਟਸ
ੋ
ਅਤ/ਜਾਂ
ੇ
ਨਮਟਸ
ੋ
ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੇਤਨ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਟ-ਘਟ
ੱ ੋ ੱ ਮਤਨ
ੰ ਮਹੀਮਨਆਂ ਤੋਂ ਕਮ
ੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ)
ੌ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਟ-ਘਟ
ੱ ੋ ੱ ਮਤਨ
ੂੰ ਿਿੀਮਨਆਂ ਤੋਂ ਕਿ
ੂੰ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਿ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਆਿ ਤੌਰ
ੋ
ੱ ਿੈ। ਤੁਿਾਨੂੰ ਕਿ
ੂੰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਨਮਟਸ
ੋ
ੋ
ੇ
'ਤੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਨਕਰੀ
ਸਿਾਪਤੀ
ਦਾ
ਨਮਟਸ
ਪਰ
ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿਕ
ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਨਮਟਸ
ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਿਤਨ
ਮਿਲ
ੌ
ੋ ਦਾ ਸਿੇ
ੁ ਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਿਾਲੇ ਨਮਟਸ
ੋ
ੱ ੋ ੱ ਮਿਆਦ ਇਕ
ੱ ਿਫਤੇ (ਜੇ ਤਸੀਂ
ੁ ਘਟ-ਘਟ
ੱ ੋ ੱ ਮਤਨ
ੂੰ
ਸਕਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਦਨਾਂ
ਦੀ ਘਟ-ਘਟ
ੱ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ
ੱ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਨਕਰੀ
ੱ ਿਫਤੇ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਜਾਂ ਿਧ
ੱ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਨਕਰੀ
ਿਿੀਮਨਆਂ ਤੋਂ ਪਰ ਇਕ
ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ) ਤੋਂ ਅਠ
ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ) ਤਕ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ।
ੌ
ੌ
ੋ
ੱ
ਇਿ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਨਕਰੀ
ਸਿਾਪਤੀ ਨਮਟਸ
ਜਾਂ ਿੇਤਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਿਕਦਾਰ
ਿੋ ਜਾਂ ਨਿੀਂ, Ontario.ca/ESAtools ਮਿਖੇ ਸਿਾਪਤੀ ਟਲ
ੌ
(Termination Tool) ਨੂੰ ਆਜ਼ਿਾ ਕੇ ਦੇਖੋ।
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ਮਮਥ
ੱ ੇ ਕਮ
ੰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ (Termination of assignment) ਦਾ ਨਮਟਸ
ੋ
ਅਤ/ਜਾਂ
ੇ
ਨਮਟਸ
ੋ
ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੇਤਨ (ਆਰਜ਼ੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਏਜਸੀ
ੰ ਦੇ ਲਈ ਮਮਥ
ੱ ੇ ਕਮ
ੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (assignment employees) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਦਾ
ੁੰ ਹੈ)
ੱ
ਮਿਥ
ੱ ੇ ਕਿ
ੂੰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਕਰੀ
ਦੀ ਸਿਾਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਿਖਰਾ
ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਤਦ ਿਦਾ
ੁੂੰ ਿੈ ਜਦ ਮਕਸੇ ਕਲਾਇਟ
ੂੰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਥ
ੱ ੇ ਕਿ
ੂੰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕਿ
ੂੰ
ੌ
ਰੋਕ ਮਦਤਾ
ੱ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਪਰ ਉਿ ਮਿਅਕਤੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸਿਾਇਤਾ ਏਜਸੀ
ੂੰ ਕੋਲ ਕਿ
ੂੰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖਦਾ
ੱ
ਿੈ।
ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸਿਾਇਤਾ ਏਜਸੀ
ੂੰ ਲਈ ਇਕ
ੱ ਹਫਤੇ ਦਾ ਕਮ
ੰ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਮਲਖਤੀ ਨਮਟਸ
ੋ
ੰ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੇਤਨ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ
ਜਾਂ ਕਮ
ੁੂੰ ਿੈ ਜੇ:
ਿੁਿੱ ਈਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਿਦਾ
1. ਮਿਥ
ੱ ੇ ਕਿ
ੂੰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਕਸੇ ਕਲਾਇਟ
ੂੰ ਲਈ ਕਿ
ੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਨੀਤ
ੋ
ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਿ;ੈ
2. ਜਦ ਕਰਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਿ ਕਿ
ੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਿ
ੂੰ ਦੀ ਪਰਸਤਾਮਿਤ ਮਿਆਦ ਮਤਨ
ੂੰ ਿਿੀਨੇ ਜਾਂ ਿਧ
ੱ ਸੀ; ਅਤੇ
3. ਮਦਤ
ੱ ੇ ਗਏ ਕਿ
ੂੰ ਨੂੰ ਇਿ ਮਿਆਦ ਪਰੀ ਿੋਣ ਤੋਂ ਪਮਿਲਾਂ ਿੀ ਰੋਕ ਮਦਤਾ
ੱ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਮਿਥ
ੱ ੇ ਕਿ
ੂੰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਕਾਨੂੰਨ 2000 ਲਈ ਤੁਿਾਡੀ ਗਾਈਡ (Your Guide to the
ੱ ਅਮਧਆਇ “ਆਰਜ਼ੀ ਸਿਾਇਤਾ ਏਜਸੀਆਂ
ੂੰ
(Temporary Help Agencies) ਦੇਖੋ ਜੋ
Employment Standards Act, 2000), ਮਿਚ
Ontario.ca/ESAguide. ਮਿਖੇ ਉਪਲਬਧ ਿੈ।

ESA ਦੇ ਤਮਹਤ ਆਪਣੇ ਹਕ
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਤਹਾਨ
ੱ ਮਗਣ
ੰ
ੁ ੰ ੂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਦਤੀ
ੱ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ESA ਦੇ ਤਮਿਤ ਆਪਣੇ ਿਕਾਂ
ੱ ਬਾਰੇ ਪਛਦੇ
ੁੱ
ੱ ਿਗਦੇ
ੂੰ
ਿੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਿਕ
ਿੋ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਮਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਿੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਿਾਨੂੰ ਨਿੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ
ੱ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਾਲਾ ਮਰਸ਼ਤਾ ਖਤਿ ਕਰਨਾ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਿੈ। ESA ਦੇ ਤਮਿਤ ਿਕਾਂ
ੱ ਬਾਰੇ ਸਿਾਲ ਪਛਣ
ੁੱ
ਜਾਂ ਿਕਾਂ
ੱ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ
ਮਜਸ ਮਿਚ
ਤੁਿਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਮਡਤ
ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਿਾਨ
ੂੰ
ੁ ੂੰ ਿਕ
ੱ ਿੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਮਰਕ ਹੋ ਤਾਂ ਮਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਮਰਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਮਖਆ ਕਾਨੰੂਨ, 2009
(Employment Protection for Foreign Nationals Act, 2009) ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਦਾ
ੁੰ ਹੈ
ੂੰ
ਮਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਮਰਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱ ਮਖਆ ਕਾਨਨ,
2009 (Employment Protection for Foreign Nationals Act, 2009) (EPFNA) ਦੇ
ਤਮਿਤ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਮਿਦਸ਼ੀ
ੇ ਨਾਗਮਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ EPFNA ਦੇ ਤਮਿਤ ਆਪਣੇ ਿਕਾਂ
ੱ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਰ
ੱ
ਰ
ਪਾਪਤ
ਕਰਨ ਦਾ ਿੀ
ੱ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਿਾਡੀ ਿਖ
ੁੱ ਭਾਸ਼ਾ ਅਗਰੇ
ੂੰ ਜ਼ੀ ਨਿੀਂ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਭਰਤੀਕਰਤਾ ਲਈ ਇਿ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਿੈ ਮਕ ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਕ
ੁੱ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿਚ
ੱ ਉਪਲਬਧ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਿ ਉਪਲਬਧ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਿ ਅਨਿਾਦ
ੁ
ਤੁਿਾਡੀ ਿਖ
ਿੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਿੁਿੱ ਈਆ ਕਰੇ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ Ontario.ca/EPFNA 'ਤੇ ਜਾਓ।

ੁੰ ਹੋ ਜਾਂ ਕਲਮ
ੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ
ੁੰ ਹੋ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹਦੇ
ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Ontario.ca/employmentstandards 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ (Employment
Standards Information Centre) ਨੂੰ (416) 326-7160 'ਤੇ (ਟੌਲ-ਫੀਰ 1-800-531-5551) 'ਤੇ ਜਾਂ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਮਿਕਾਰ ਿਾਲੇ ਲਕ
ੋ TTY 1-866-

567-8893 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਤ
ੁ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਮਿਚ
ੱ ਉਪਲਬਧ ਿੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਿੋ ਮਕ ESA ਦੇ ਤਮਿਤ ਤੁਿਾਨੂੰ ਤੁਿਾਡੇ ਿਕ
ੱ ਨਿੀਂ ਮਿਲੇ ਿਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਿ
ੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਿਦੇ
ੁੂੰ ਿੋ ਤਾਂ ਤਸੀਂ
ੁ
(Ontario.ca/ESAforms) ਮਿਖੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਕਲੇ ਿ ਫਾਰਿ (Employment Standards Claim Form) ਔਨਲਾਈਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿ।ੋ
ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਟ
ੋ ਕਰੋ ਮਕ ESA ਅਤੇ EPFNA ਦੇ ਤਮਹਤ ਵਖਰੇ
ੱ
ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
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