ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਆਰ ਹਿ:
ੱ

ਆਰਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜਸੀ
ੰ ਵਲ
ੱ ੋਂ ਕਮਥੇ ਿਮ
ੰ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਰਮਚਾਰੀ
ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਵਸੀਲੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਕਨੂੰਨ, 2000 (Employment Standards Act, 2000) (ESA) ਅਤੇ ਮਨਯਿਾਂ ਦੇ

ਤਮਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕੁਝ ਮਨਊਨਤਿ ਿਕਾਂ
ੱ ਅਤੇ ਮਜ਼ਿੇ
ੂੰ ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਝਣ ਮਵਚ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਮਤਆਂ
ੁ
ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਤਆਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਿੈ। ਇਿ ਕਨਨੀ
ੂੰ
ਸਲਾਿ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ESA ਜਾਂ ਮਨਯਿਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਣਾ
ੈ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਿਿੇਸ਼ਾ ਕਨਨ
ੂੰ ਦੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਰਪਾਂਤਰ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਮਦਤਾ
ੱ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਿਾਲਾਂਮਕ ਸਾਡੀ ਇਿ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਰਮਿਦੀ
ੂੰ ਿੈ ਮਕ ਵਸੀਲੇ ਮਵਚ ਵਧ
ੱ ਤੋਂ ਵਧ
ੱ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੋਵੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਂ ਗਲਤੀਆਂ ਿੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। ESA ਮਵਚ ਮਸਰਫ ਮਨਊਨਤਿ ਮਿਆਰ ਮਦਤੇ
ੱ ਗਏ ਿਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬਧੀ
ੂੰ

ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ, ਸਿੁਦਾਇਕ ਸਿਝੌਤੇ, ਸਾਂਝੇ ਕਨਨ
ੂੰ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਦਜੇ ਕਨਨ
ੂੰ ਤਮਿਤ ਕੁਝ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵਾਧ ਿਕ
ੱ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਕਨਨੀ
ਸਲਾਿ ਲਣਾ
ੂੰ
ੈ ਚਾਿਣ।
ੁ

ਕਿਸੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜਸੀ
ੰ ਦੇ ਕਮਥੇ ਿਮ
ੰ ਲਈ ਿਰਮਚਾਰੀ
ਤੁਸੀਂ ਇਕ
ੱ ਆਰਜ਼ੀ ਸਿਾਇਤਾ ਏਜਸੀ
ੂੰ ਦੇ ਮਿਥੇ ਕਿ
ੂੰ ਵਾਲੇ ਕਰਿਚਾਰੀ (assignment employee) ਿੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਇਿ ਏਜਸੀ
ੂੰ ਸਿਝੌਤਾ

ਕਰਦੇ ਿੋ ਮਕ ਏਜਸੀ
ਮਵਚ ਆਰਜ਼ੀ ਕਿ
ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼
ੂੰ ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇਟ
ੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਜਾਂ ਕਲਾਇਟ
ੂੰ ਕਾਰਬਾਰਾਂ)
ੋ
ੂੰ 'ਤੇ ਰਖੇ
ੱ ਗੀ ਜਾਂ ਰਖਣ
ੱ

ਕਰੇਗੀ। ਏਜਸੀ
ੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਿਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਰਸ਼ਤਾ ਉਸ ਸਿੇਂ ਵੀ ਿੈ ਜਦ ਤੁਿਾਨੂੰ ਏਜਸੀ
ੂੰ ਦੇ ਕਲਾਇਟ
ੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਵਚ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿ
ੂੰ ਨਿੀਂ
ਮਦਤਾ
ੱ ਮਗਆ ਿੈ।

ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਦਤਾ
ੱ ਮਗਆ ਕਿ
ੂੰ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਉਸ ਸਿੇਂ ਵੀ ਉਿ ਏਜਸੀ
ੂੰ ਤੁਿਾਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੈ; ਕਲਾਇਟ
ੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਿਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
ਨਿੀਂ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਜਸੀ
ੂੰ ਛਡ
ੱ ਦੇਂਦੇ ਿੋ ਜਾਂ ਜੇ ਏਜਸੀ
ੂੰ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਰਸ਼ਤਾ ਖਤਿ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਥੇ ਕਿ
ੂੰ ਵਾਲੇ
ਕਰਿਚਾਰੀ ਨਿੀਂ ਰਿੋਗੇ।

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਰ
ਮਵਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਕਨੂੰਨ, 2000 (Employment Standards Act, 2000) (ESA) ਤਮਿਤ ਆਰਜ਼ੀ
ੱ
ਸਿਾਇਤਾ ਏਜਸੀਆਂ
ੂੰ
ਦੇ ਮਿਥੇ ਕਿ
ੂੰ ਵਾਲੇ ਕਰਿਚਾਰੀ (assignment employee) ਦੇ ਿਕਾਂ
ੱ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਮਦਤਾ
ੱ ਮਗਆ ਿੈ। ESA ਉਿ

ਕਨਨ
ੂੰ ਿੈ ਮਜਸ ਮਵਚ ਓਨਟਾਮਰਓ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਿ
ੂੰ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਲਈ ਮਨਊਨਤਿ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ, ਮਜਵੇਂ ਮਨਊਨਤਿ
ਉਜਰਤ, ਕਿ
ਛਟੀਆ
ੂੰ ਦੇ ਘਟੇ
ੂੰ , ਓਵਰਟਾਈਿ ਦੇ ਲਈ ਵਤਨ,
ੇ
ੁੱ
ਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਬਨਾਂ ਤਨਖਾਿ ਕਿ
ੂੰ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ। ਤੁਿਾਡਾ ਕਿ
ੂੰ
ਮਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਿੈ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਯਿ ਅਤੇ ਛਟਾਂ
ੋ ਲਾਗ ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ:
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ਸਰਿਾਰੀ ਛਟੀਆਂ
ਅਤੇ ਸਰਿਾਰੀ ਛਟੀ
ੁੱ
ੁੱ ਵਾਲੇ ਕਦਨਾਂ ਲਈ ਵੇਤਨ
ਓਨਟਾਮਰਓ ਮਵਚ ਨੌਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛਟੀਆ
ੁੱ
ਂ ਿਦੀਆਂ
ੁੂੰ
ਿਨ। ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿ
ੂੰ ਮਦਤਾ
ੱ ਿਇਆ
ੋ
ਿੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਮਕਸੇ ਅਮਜਿੇ
ਮਦਨ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ ਮਜਸ ਮਦਨ ਤੁਸੀਂ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ
ੂੰ ਕਰਨਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛਟੀ
ੁੱ ਵਾਲੇ ਮਦਨ ਕਿ
ੂੰ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਲਣ
ੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਦਨ
ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਛਟੀ
ੁੱ ਵਾਲਾ ਵੇਤਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿਕ
ੱ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਛਟੀ
ੁੱ ਵਾਲੇ ਮਦਨ ਦਾ ਵੇਤਨ ਸਰਕਾਰੀ ਛਟੀ
ੁੱ ਵਾਲੇ ਿਫਤੇ ਤੋਂ

ਪਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਿਫਮਤਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਿਾਡੇ ਵਲ
(vacation
ੱ ੋਂ ਕਿਾਈ ਗਈ ਕੁੱ ਲ ਸਧਾਰਨ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਵਤਨ
ੇ

pay) ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਕਮਿਆ
ੱ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਕਿਰਤ ਮਤਰਾਲਾ
ੰ
(Ministry of Labour)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱ ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਦਨ ਕਿ
ੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਖਤੀ ਮਵਚ ਸਮਿਿਤੀ ਮਦਦੇ
ੂੰ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਦਨ ਦੇ ਵੇਤਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ

ਪਰੀਮਿਅਿ ਵਤਨ
(ਤੁਿਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਵਤਨ
ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਘਟੋ
ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਸੇ ਿੋਰ ਮਦਨ
ੇ
ੇ
ੱ -ਘਟ
ੱ ਡੇਿ ਗੁਣਾ) ਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਵਤਨ
ੇ
ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਦਨ ਦੇ ਵਤਨ
ਦੇ, ਿਕਦਾਰ
ਿੋਵੋਗੇ।
ੇ
ੱ

ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛਟੀ
ੁੱ ਮਕਸੇ ਅਮਜਿੇ ਮਦਨ ਪੈਂਦੀ ਿੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਦਤਾ
ੱ ਿੋਇਆ ਕਿ
ੂੰ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ ਪਰ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ
ੂੰ ਨਿੀਂ ਕਰੋਗੇ (ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ

ਛੁੱ ਟੀ 'ਤੇ ਿੋ) ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਕਸੇ ਿੋਰ ਮਦਨ ਛਟੀ
ੁੱ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਦਨ ਦਾ ਵਤਨ
ੇ
ਲਣ
ੈ ਦਾ ਿਕ
ੱ ਿੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ
(ਮਲਖਤੀ ਮਵਚ) ਮਸਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਛਟੀ
ੁੱ ਵਾਲੇ ਮਦਨ ਦਾ ਵੇਤਨ ਲਣ
ੈ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛਟੀ
ੁੱ ਮਕਸੇ ਅਮਜਿੇ ਮਦਨ ਪਦੀ
ੈਂ ਿੈ
ਜਦ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿ
ੂੰ ਨਿੀਂ ਮਦਤਾ
ੱ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਦਨ ਦੇ ਵਤਨ
ੇ
ਦੇ ਿਕਦਾਰ
ੱ
ਿੋ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨਕਟਸ
ੋ
ਅਤੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੇਤਨ ਦਾ ਹਿ
ੱ
ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਮਕਸੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜਸੀ
ੂੰ ਦੁਆਰਾ ਘਟੋ
ੱ -ਘਟ
ੱ ਮਤਨ
ੂੰ ਿਿੀਮਨਆਂ ਲਈ ਕਿ
ੂੰ 'ਤੇ ਰਮਖਆ
ੱ
ਮਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਜੇ
ਏਜਸੀ
ੂੰ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਿਾਪਤ ਕਰਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸਿਾਪਤੀ ਦਾ ਨਮਟਸ
ੋ
(notice of

termination) ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿਕ
ੱ ਿੈ। ਤੁਿਾਨੂੰ ਕਿ
ੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਮਟਸ
ੋ
ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਨਮਟਸ
ੋ
ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਤਨ
ੇ
ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਿੈ
ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੁਿਲ
ੇ ਪਰਾਪਤ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਮਟਸ
ਦੀ ਘਟੋ
ੋ
ੱ -ਘਟ
ੱ ਅਵਧੀ ਇਕ
ੱ ਿਫਤੇ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਟੋ
ੱ -ਘਟ
ੱ
ਮਤਨ
ੂੰ ਿਿੀਮਨਆਂ ਲਈ ਪਰ ਇਕ
ੱ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ
ੱ ਅਰਸੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਵਚ ਿੋ) ਤੋਂ ਅਠ
ੱ ਿਫਤੇ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਠ
ੱ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ
ੱ

ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਿ
ਲਈ ਤੁਿਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਏਜਸੀ
ੂੰ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ) ਤਕ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਨਮਟਸ
ੋ
ੂੰ ਮਵਚ ਕਿ
ੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਉੱਪਰ ਮਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਏਜਸੀ
ੂੰ
ਦੇ ਕਲਾਇਟ
ੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ(ਰਾਂ) ਮਵਚ ਮਦਤੇ
ੱ ਗਏ ਕਿ
ੂੰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿੀ।

ਜੇ ਚਾਰ ਿਫਮਤਆਂ ਦੇ ਇਕੋ
ੱ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਡੇ
ੱ ਪੈਿਾਨੇ 'ਤੇ, 50 ਜਾਂ ਵਧ
ੱ ਮਿਥੇ ਕਿ
ੂੰ ਵਾਲੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਨਕਰੀਆਂ
ਸਿਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ
ੌ
ੱ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ ਤਾਂ ਵਖਰੇ
ਮਨਯਿ ਲਾਗ ਿੋਣਗੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਜ
ੂੰ ਜਾਂ ਵਧ
ੱ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਕਸੇ ਏਜਸੀ
ੂੰ ਦੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਰਿੇ ਿੋ ਅਤੇ ਏਜਸੀ
ੂੰ ਤੁਿਾਡੀ ਨਕਰੀ
ਨੂੰ ਖਤਿ ਕਰਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਖਰੇਵਾਂ
ੌ
ਵੇਤਨ (severance pay) ਦੇ ਵੀ ਿਕਦਾਰ
ੱ
ਿੋ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਨਕਰੀ
ਸਿਾਪਤੀ ਦੇ ਨਮਟਸ,
ੋ
ਵਡੀ
ੱ ਸਿਿਕ ਸਿਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਖਰਵਾਂ
ੇ ਵੇਤਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ੌ

Ontario.ca/ESAguide ਮਵਖੇ ਉਪਲਬਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਕਨੂੰਨ, 2000 ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡੀ ਗਾਈਡ (Your Guide to the
Employment Standards Act, 2000) ਦਾ ਅਮਧਆਏ "ਆਰਜ਼ੀ ਸਿਾਇਤਾ ਏਜਸੀਆਂ
ੂੰ
" (“Temporary Help Agencies”) ਦੇਖੋ।

ਏਜਸੀ
ੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲੋਂ ਿੁਝ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਿਦੀ
ਕੋਈ ਵੀ ਏਜਸੀ
ੂੰ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਿੋਣ ਜਾਂ ਕਿ
ੂੰ ਲਭਣ
ੱ
ਮਵਚ ਤਿਾਡੀ
ੁ
ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਨਿੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਉਿ ਤਿਾਡੇ
ੁ
ਕੋਲੋਂ
ੂੰ ਪ ਜੀਵਨ ਮਵਰਤਾਂਤ (ਮਰਮਜ਼ਊਿੇ) ਮਲਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਾਂ ਇਟਰਮਵਊ
ੂੰ
ਸਖੇ
ਲਈ ਮਤਆਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਿੀਂ ਲੈ
ਸਕਦੀ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਨਿੀਂ ਜਦ ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਿਾਡੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਦਤੀ
ੱ ਗਈ ਿੋਵ।ੇ

ਜੇ ਏਜਸੀ
ੰ ਦਾ ਿੋਈ ਿਲਾਇਟ
ੰ ਿਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਨੰ ਕਿਸੇ ਿਮ
ੰ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ
ਿਰਮਚਾਰੀ ਬਣਾਉਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਕੋਈ ਵੀ ਏਜਸੀ
ੂੰ ਮਕਸੇ ਕਲਾਇਟ
ੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤੁਿਾਨੂੰ ਮਕਸੇ ਕਿ
ੂੰ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਿੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ।
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ਜੇ ਕੋਈ ਕਲਾਇਟ
ੂੰ ਕਾਰਬਾਰ
ੋ
ਤੁਿਾਨੂੰ ਨਕਰੀ
'ਤੇ ਰਖਣਾ
ੱ
ਚਾਿਦਾ
ੁੂੰ ਿੈ ਤਾਂ ਏਜਸੀ
ੂੰ ਉਸਨੂੰ ਅਮਜਿਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਏਜਸੀ
ੂੰ ਤੁਿਾਨੂੰ
ੌ
ਮਕਸੇ ਕਲਾਇਟ
ਕੋਲੋਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕਿ
ੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਲ ਮਕਸੇ ਮਦਤੇ
ੱ ਗਏ ਕਿ
ੂੰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿ ਉਸ ਕਲਾਇਟ
ੂੰ ਕਾਰਬਾਰ
ੋ
ੂੰ 'ਤੇ ਰਖਣ
ੱ
ਲਈ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਿੈ ਪਰ ਉਸ ਕਲਾਇਟ
ਲਈ ਕਿ
ੂੰ ਕਾਰਬਾਰ
ੋ
ੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਮਿਲੇ ਮਦਨ ਤੋਂ ਛੇ ਿਿੀਨੇ ਬਾਅਦ ਿੀ ਉਿ ਅਮਜਿਾ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਿ।ੈ

ਜੇ ਮਕਸੇ ਏਜਸੀ
ੂੰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾਇਟ
ੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਿਚਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿਦਾ
ੁੂੰ ਿੈ ਤਾਂ ਏਜਸੀ
ੂੰ ਤੁਿਾਨੂੰ ਇਿ ਨਿੀਂ ਕਮਿ ਸਕਦੀ ਮਕ
ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਨਕਰੀ
ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਲਾਇਟ
ੂੰ ਕਾਰਬਾਰ
ੋ
ਤੁਿਾਨੂੰ ਨਕਰੀ
ਦਣਾ
ੇ ਚਾਿਦਾ
ੁੂੰ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਏਜਸੀ
ੂੰ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ
ੌ
ੌ
ਨਿੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।

ਏਜਸੀ
ੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ
ਏਜਸੀ
ੂੰ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਿੈ ਮਕ ਉਿ ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਨਨੀ
ੂੰ
ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਪਰਕ
ੂੰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵੇ
ੇ । ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਿਾਡੇ ਮਿਥੇ ਕਿ
ੂੰ ਵਾਲੇ ਕਰਿਚਾਰੀ
ਬਣਨ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਮਲਖਤੀ ਮਵਚ ਮਦਤੀ
ੱ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਕਦਤੇ
ੱ ਗਏ ਿਮ
ੰ (assignment) ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ
ਜਦ ਕੋਈ ਏਜਸੀ
ੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸੇ ਕਲਾਇਟ
ੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਮਦਤਾ
ੱ ਮਗਆ ਕਿ
ੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰਰੀ ਿੈ ਮਕ ਉਿ ਤੁਿਾਨੂੰ ਿੇਠਲੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ: ਕਲਾਇਟ
ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਪਰਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ; ਉਜਰਤ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਬਮਨਮਫਟ
(ਜੇ ਕੋਈ ਿਨ); ਕਿ
ੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕਨਨੀ
ੂੰ
ੂੰ
ੈ
ੂੰ ਦੇ ਘਟੇ
ੂੰ ;
ਕਿ
ਦੀ ਅਵਧੀ ਅਤੇ ਵਤਨ
ਦਾ ਮਦਨ। ਜੇ ਏਜਸੀ
ੂੰ ਦੀ ਆਿ ਮਵਆਮਖਆ; ਮਦਤੇ
ੱ ਗਏ ਕਿ
ੂੰ ਦੀ ਅਵਧੀ (ਜੇ ਪਤਾ ਿੈ); ਅਤੇ ਵਤਨ
ੇ
ੇ
ੂੰ ਤੁਿਾਨੂੰ ਇਿ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦੀ ਿੈ ਪਰ ਮਲਖਤੀ ਮਵਚ ਨਿੀਂ ਦੇਂਦੀ ਤਾਂ ਏਜਸੀ
ੂੰ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਿੈ ਮਕ ਉਿ ਉਸਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਲਖਤੀ ਮਵਚ ਦਵੇ
ੇ ।

ESA ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ
ਏਜਸੀ
ਦੀ ਕਾਪੀ
ੂੰ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਿੈ ਮਕ ਤੁਿਾਡੇ ਮਿਥੇ ਕਿ
ੂੰ ਵਾਲੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਿ ਤੁਿਾਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਰ
ੱ
ਿੁਿੱ ਈਆ ਕਰੇ।

ਜੇ ਤੁਿਾਡੀ ਿੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਅਗਰੇ
ਜ਼ੀ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਏਜਸੀ
ਤੁਿਾਡੀ ਿੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵਚ ਉਪਲਬਧ
ੂੰ
ੂੰ ਨੂੰ ਇਿ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਰ
ੱ
ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਿ ਉਪਲਬਧ ਿੈ ਤਾਂ ਅਗਰੇ
ਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਿਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਨਵਾਦ
ਦੋਨੋ ਤੁਿਾਨੂੰ ਮਦਤੇ
ੂੰ
ੁ
ੱ ਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ।
ਬਿੁਭਾਸ਼ੀ ਵਸੀਲੇ ਇਥੇ ਉਪਲਬਧ ਿਨ: Ontario.ca/employmentrights.

ਤੁਿਾਡੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ 30 ਮਦਨਾਂ ਦੇ ਅਦਰ,
ਏਜਸੀ
ੂੰ
ੂੰ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਿੈ ਮਕ ਤੁਿਾਨੂੰ ਮਕਰਤ ਿਤਰਾਲ
ੂੰ
ੇ ( Ministry of Labour) ਵਲ
ੱ ੋਂ

ਛਾਪੇ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਪੋਸਟਰ (Employment Standards Poster) ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮਦਤੀ
ੱ ਜਾਏ।

ੂੰ
ੂੰ ਕਰਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਿਤਰਾਲ
ੂੰ
ੇ ਨੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵਚ ਪੋਸਟਰ ਛਾਮਪਆ ਿੈ ਤਾਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੇ
ਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਸੇ ਦਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵਚ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਿਗ
ਏਜਸੀ
ੂੰ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਿੈ ਮਕ ਅਗਰੇ
ੂੰ
ਜ਼ੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਿੁਿੱ ਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪੋਸਟਰ ਇਥੇ ਉਪਲਬਧ ਿੈ:

Ontario.ca/ESAposter.

ESA ਤਕਹਤ ਆਪਣੇ ਹਿ
ੱ ਮਗਣ
ੰ
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਦਤੀ
ੱ ਜਾ ਸਿਦੀ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ESA ਦੇ ਤਮਿਤ ਆਪਣੇ ਿਕਾਂ
ੱ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਦੇ ਿੋ ਜਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਿਗ
ੂੰ ਕਰਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਏਜਸੀ
ੂੰ ਜਾਂ ਕਲਾਇਟ
ੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਿਾਨੂੰ ਮਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ
ੱ ਗਏ ਕਿ
ੂੰ ਨੂੰ ਸਿਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਿੈ। ESA ਤਮਿਤ ਆਪਣੇ ਿਕਾਂ
ੱ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਣ ਜਾਂ ਿਗਣ
ੂੰ
ਸਜ਼ਾ ਨਿੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮਜਸ ਮਵਚ ਤੁਿਾਨੂੰ ਮਦਤੇ

'ਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਏਜਸੀ
ੂੰ ਜਾਂ ਕਲਾਇਟ
ੂੰ ਦੁਆਰਾ ਦਮਡਤ
ੂੰ
ਨਾ ਿੋਣਾ ਤੁਿਾਡਾ ਿਕ
ੱ ਿੈ।
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ਏਜਸੀ
ੰ ਅਤੇ ਿਲਾਇਟ
ੰ ਿਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਰਿਾਰਡ ਰਖਣਾ
ੱ
ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ
ਏਜਸੀ
ੂੰ ਅਤੇ ਕਲਾਇਟ
ੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਇਿ ਮਰਕਾਰਡ ਰਖਣਾ
ੱ
ਜ਼ਰਰੀ ਿੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਿਰ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਿਰ ਿਫਤੇ ਮਕਨ
ੂੰ ੇ ਘਟੇ
ੂੰ ਕਿ
ੂੰ ਕੀਤਾ ਿੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਉਜਰਤ ਲਈ ਏਜਸੀ
ੰ ਅਤੇ ਿਲਾਇਟ
ੰ ਦੋਨੋ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ।
20 ਨਵਬਰ
ੂੰ
2015 (November 20, 2015) ਨੂੰ ਲਾਗ ਮਨਯਿਾਂ ਿੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਕਲਾਇਟ
ੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਬਾਰਾਂ
ੋ
ਲਈ ਕਿ
ੂੰ

ਕਰਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਏਜਸੀ
ੂੰ ਉਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਿਾਡੇ ਕਿ
ੂੰ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਇਕ
ੱ ਮਿਸੇ
ੱ ਲਈ ਤੁਿਾਨੂੰ ਵੇਤਨ ਨਿੀਂ ਦੇਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਲਾਇਟ
ੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ,
ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਲਗ ਅਲਗ, ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਤਨ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਾਇਟ
ੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ

ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਜਰਤ, ਓਵਰਟਾਈਿ ਵਤਨ,
ਸਰਕਾਰੀ ਛਟੀ
ੇ
ੁੱ ਵਾਲੇ ਮਦਨ ਦੇ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛਟੀ
ੁੱ ਲਈ ਪਰੀਮਿਅਿ ਵੇਤਨ ਦੇ

ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਿਮਨਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਕਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ
ਿਨ ਤਾਂ ਏਜਸੀ
ੂੰ
ੱ ਤੋਂ ਵਧ
ੱ ਕਲਾਇਟ
ੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਣਦਾਰ
ੇ
ੂੰ ਦੇ ਨਾਲ

ਨਾਲ ਿਰ ਕਲਾਇਟ
ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਿੇ
ਮਵਚ
ੂੰ ਕਾਰਬਾਰ
ੋ
ੂੰ ਵਾਰ ਿੋਵਗਾ
ੇ ਅਤੇ ਵੇਤਨ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਦਣਦਾਰੀ
ੇ
ੱ ਿਰ
ਕਲਾਇਂਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਦਣਦਾਰੀ
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ
ਦੇ ਅਨਪਾਤ
ਮਵਚ ਿੋਵੇਗੀ।
ੇ
ੂੰ ਦੇ ਘਮਟਆਂ
ੂੰ
ੁ

ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਜਾਂ ਿਲਮ
ੇ ਦਰਜ ਿਰਨ ਲਈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ESA ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪਛਣਾ
ੁੱ
ਚਾਿੋ ਤਾਂ ਮਕਰਤ ਿੂੰ ਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ (Ministry of Labour’s

Employment Standards Information Centre) ਨੂੰ 416-326-7160, ਟੌਲ ਫਰੀ 1-800-531-5551, ਜਾਂ TTY 1866-567-8893 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਵਚ ਉਪਲਬਧ ਿੈ।

ESA ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਕਰਤ ਿਤਰਾਲ
ੂੰ
ੇ (Ministry of Labour) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ Ontario.ca/employmentstandards ਦੇ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਭਾਗ ਮਵਚ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਿੈ।
ਕਲਿ
ੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਕਲੇ ਿ ਫਾਰਿ (Employment Standards Claim Form) ਔਨਲਾਈਨ

Ontario.ca/ESAforms ਮਵਖੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਿਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇ ਰਪ ਮਵਚ ਕਲਿ
ੇ ਫਾਰਿ ਚਣਵ
ੋ ੇਂ ਸਰਮਵਸ ਓਨਟਾਮਰਓ ਕੇਂਦਰਾਂ
(ServiceOntario Centres) ਮਵਖੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਕਾਪੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਮਵਸ-ਓਨਟਾਮਰਓ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼
(ServiceOntario Publications) ਰਾਿੀਂ ਜਾਂ 1-800-668-9938 'ਤੇ; ਸੁਣਨ ਮਵਚ ਕਠਨਾਈ ਵਾਲੇ ਲਕ
ੋ TTY 1-800-268-7095.
'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਕਿਰਤ ਮੰ ਤਰਾਲਾ (Ministry of Labour)
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