Ministry of Labour

ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਸਬਧੀ
ੰ ੰ ਹਕ
ੱ – ਆਰਜ਼ੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਏਜਸੀ
ੰ ਦੇ ਮਿਥੇ
ੱ ਕਿ
ੰ ਲਈ ਕਰਿਚਾਰੀ

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਸੀਲੇ ਨੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਕਾਨਨ,
2000 (Employment Standards Act, 2000) (ESA) ਅਤੇ ਮ ਮਨਯਿਾਂ ਦੇ ਤਮਹਤ
ੰ

ਸਥਾਪਤ ਕੁਝ ਮਨਊਨਤਿ ਹਕਾਂ
ੱ ਅਤੇ ਮਜ਼ਿੇ
ੰ ਾਰੀਆਂ ਨੰ ਸਿਝਣ ਮ ੱ ਚ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਮਤਆਂ ਦੀ ਿਦਦ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਮਗਆ ਹੈ।

ਨੰ ਦੇਖਣਾ
ਇਹ ਕਾਨਨੀ
ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ESA ਜਾਂ ਮ ਮਨਯਿਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਣਾ
ੰ
ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੇਸ਼ਾ ਕਾਨਨ
ੰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਸਕਰਨ
ੰ

ਜ਼ਰਰੀ ਹਦਾ
ੁੰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਮਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਕ ਇਸ ਸੀਲੇ ਮ ੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੀਨਤਿ ਅਤੇ ਮਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ੇ, ਪਰ

ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬਧੀ
ਕਦੇ-ਕਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ESA ਮਸਰਫ ਮਨਊਨਤਿ ਮਿਆਰ ਦਸਦਾ
ੱ
ੰ ਇਕਰਾਰਨਾਿ,ੇ ਸਿਹਕ ਸਿਝੌਤੇ, ਆਿ ਕਾਨਨ
ੰ

ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਦਜੇ ਕਾਨਨ
ਸਲਾਹ ਪਰਾਪਤ
ੰ ਿੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਾਧ ਹਕ
ੱ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਗਾ
ੰ ਹੋ ੇ ਜੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਾਨਨੀ
ੰ

ਕਰਨ।

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਮ ੱ ਚ ਰਜ਼ਗਾਰ
ਮਿਆਰ ਕਾਨਨ
ਦੇ ਮਿਥੇ
ੁ
ੰ (Employment Standards Act) (ESA) ਦੇ ਤਮਹਤ ਆਰਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜਸੀਆਂ
ੰ
ੱ ਕਿ
ੰ
ਲਈ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਕਾਂ
ੱ ਦਾ ਸਖੇ
ੰ ਪ ੇਰ ਾ ਮਦਤਾ
ੱ ਮਗਆ ਹੈ। ESA ਉਹ ਕਾਨਨ
ੰ ਹੈ ਜੋ ਓਨਟਾਮਰਓ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਿ
ੰ ਕਰਨ ਾਲੀਆਂ ਥਾਂ ਾਂ ਲਈ

ਮਨਊਨਤਿ ੇਤਨ, ਕਿ
ਦੀਆਂ ਸੀਿਾ ਾਂ, ਓ ਰਟਾਈਿ ੇਤਨ, ੇਤਨ ਸਮਹਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਕਰੀ
ਸਰਮਖਅਤ
ਰਖਣ
ਾਲੀਆਂ
ੰ ਕਰਨ ਦੇ ਘਮਟਆਂ
ੰ
ੁ ੱ
ੱ
ੌ
ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਰਗੇ ਮਨਊਨਤਿ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ
ੱ 'ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਕ ਤਸੀਂ
ੁ ਮਕਸ ਮਕਸਿ ਦਾ ਕਿ
ੰ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਕੁਝ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਲਈ

ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਮ ਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਯਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Ontario.ca/ESAguide 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਕਿਸੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜਸੀ
ੰ ਦੇ ਕਮਥੇ
ਿੱ ਿਮ
ੰ ਲਈ ਿਰਮਚਾਰੀ
ਤੁਸੀਂ ਇਕ
ੱ ਆਰਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜਸੀ
ੰ ਦੇ ਮਿਥੇ
ੱ ਕਿ
ੰ ਲਈ ਕਰਿਚਾਰੀ (assignment employee) ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਏਜਸੀ
ੰ ਇਹ ਸਿਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਕ

ਏਜਸੀ
ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਏਜਸੀ
ੰ ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸੇ ਕਲਾਇਟ
ੰ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਜਾਂ ਕਲਾਇਟ
ੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ) ਮ ੱ ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਕਿ
ੰ 'ਤੇ ਰਖੇ
ੱ ਗੀ ਜਾਂ ਰਖਣ
ੱ
ੰ ਨਾਲ

ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਾਲਾ ਮਰਸ਼ਤਾ ਉਸ ਸਿੇਂ ੀ ਹੋ ੇਗਾ ਜਦ ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ਏਜਸੀ
ੰ ਦੇ ਕਲਾਇਟ
ੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮ ੱ ਚ ਕਈ
ੋ ਕਿ
ੰ ਨਹੀਂ ਮਦਤਾ
ੱ ਮਗਆ ਹੋ ੇਗਾ।

ਸਰਿਾਰੀ ਛਟੀਆਂ
ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਿਾਰੀ ਛਟੀ
ਿੱ
ਿੱ ਵਾਲੇ ਕਦਨ ਦੇ ਵੇਤਨ ਬਾਰੇ ਹਿ
ਿੱ
ਓਨਟਾਮਰਓ ਮ ੱ ਚ ਨੌਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛਟੀਆਂ
ਹਦੀਆਂ
ਹਨ। ਆਿ ਤਰ
ੁੱ
ੁੰ
ੌ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਕੋਈ ਕਿ
ੰ ਮਦਤਾ
ੱ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਮਕਸੇ ਅਮਜਹੇ ਮਦਨ ਹਦੀ
ੁੰ ਹੈ

ਮਜਸ ਮਦਨ ਤੁਸੀਂ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ
ੰ ਕਰਨਾ ਹਦਾ
ੁੰ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਾਲੇ ਮਦਨ ਕਿ
ੰ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਲਣ
ੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਦਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਾਲਾ

ੇਤਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕ
ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਦੇ ਚਾਰ
ੱ ਹਦਾ
ੁੰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਾਲੇ ਮਦਨ ਦਾ ੇਤਨ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਾਲੇ ਕਿਕਾਜੀ
ੰ

ਹਫਮਤਆਂ ਮ ੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਾਈ ਗਈ ਕੁੱ ਲ ਮਨਯਿਮਤ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਛਟੀਆਂ
ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੰ 20 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਕਮਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਜਨ ਰੀ 2018
ੁੱ
ੱ
ਅਤੇ 30 ਜਨ 2018 ਦੇ ਮ ਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ੱ ਖਰਾ ਮਹਸਾਬ ਲਾਗ ਹਦਾ
ੁੰ ਹ।ੈ

Ministry of Labour
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱ ਟੀ ਾਲੇ ਮਦਨ ਕਿ
ੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਖਤੀ, ਇਲਕਟਰ
ੈ ਾਮਨਕ ਤਰੀਕੇ ਸਿੇਤ, ਸਮਹਿਤੀ ਮਦਦੇ
ੰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਾਲੇ ਮਦਨ ਦੇ ੇਤਨ ਦੇ

ਇਲਾ ਾ ਪਰੀਮਿਅਿ ੇਤਨ (ਤੁਹਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ੇਤਨ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਘਟੋ
ੱ -ਘਟ
ੱ ਡੇਿ ਗੁਣਾ) ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ੇਤਨ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਸੇ ਹਰ
ੋ ਮਦਨ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ

ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਾਲੇ ਮਦਨ ਦੇ ੇਤਨ ਦੇ ਹਕਦਾਰ
ੱ
ਹੋ ੋਗੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰ
ੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Ontario.ca/ESAguide ਮ ਖੇ ਉਪਲਬਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਕਾਨੰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ

ੰ
” (“Temporary Help Agencies”) ਦੇਖੋ।
(Your Guide to the Employment Standards Act) ਦਾ ਅਮਧਆਇ “ਆਰਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜਸੀਆਂ

ੋ
ਿੱ
ਰਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਨਕਟਸ
ਅਤੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੇਤਨ ਦਾ ਹਿ
ੰ ਨੇ ਘਟੋ
ੱ -ਘਟ
ੱ ਮਤਨ
ੰ ਿਹੀਮਨਆਂ ਲਈ ਕਿ
ੰ 'ਤੇ ਰਮਖਆ
ੱ
ੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਰਸ਼ਤੇ ਨੰ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਮਕਸੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜਸੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਏਜਸੀ

ੋ
ੰ ਕਰਨ ਦਰਾਨ
ੌ
ਸਿਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੰ ਸਿਾਪਤੀ ਦਾ ਨਮਟਸ
(notice of termination) ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਧਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰ ਕਿ
ੋ
ੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਮਟਸ
ੋ
ੁ ੰ ਮਿਲਣ ਾਲੇ
ਨਮਟਸ
ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਕਿ
ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ੇਤਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਿੇਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਹਾਨ

ੋ
ੱ -ਘਟ
ੱ ਮਿਆਦ ਇਕ
ੱ ਹਫਤੇ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਟੋ
ੱ -ਘਟ
ੱ ਮਤਨ
ੰ ਿਹੀਮਨਆਂ ਤੋਂ ਪਰ ਇਕ
ੱ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ
ੱ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਨਕਰੀ
ੱ ਹਫਤੇ (ਜੇ
ਨਮਟਸ
ਦੀ ਘਟੋ
ਕਰ ਰਹੇ ਹ)ੋ ਤੋਂ ਅਠ
ੌ
ੱ ਸਾਲ ਜਾਂ ੱ ਧ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਨਕਰੀ
ੋ
ੱ 'ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਮਕਨ
ੰ ੇ ਮਚਰ
ਤੁਸੀਂ ਅਠ
ਕਰ ਰਹੇ ਹ)ੋ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਨਮਟਸ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਇਸ ਗਲ
ੌ

ੰ ਕੋਲ ਕਿ
ੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹ,ੋ ਇਸ ਗਲ
ੱ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਮਕਨ
ੰ ੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਏਜਸੀ
ੰ ਦੇ ਕਲਾਇਟ
ੰ ਕਾਰੋਬਾਰ/ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮਿਥੇ
ੱ ਕਿ
ੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹ।ੋ
ਤੋਂ ਇਸ ਏਜਸੀ
ੱ ਕਿ
ੰ
ੱ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ੱ ਖਰੇ
ਜੇ ਚਾਰ ਹਫਮਤਆਂ ਦੇ ਉਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 50 ਜਾਂ ੱ ਧ ਮਿਥੇ
ਾਲੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਕਰੀ
ਸਿਾਪਤ ਕਰ ਮਦਤੀ
ੌ
ੁੰ ਹਨ।
ਮਨਯਿ ਲਾਗ ਹਦੇ

ੰ ਕੋਲ ਪਜ
ੰ ਜਾਂ ੱ ਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ
ੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਏਜਸੀ
ੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਰੀ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਏਜਸੀ
ਨੰ ਸਿਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੇ ਾਂ ੇਤਨ
ੌ
ੱ
ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
(severance pay) ਦੇ ਹਕਦਾਰ
ੰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਿਾਪਤੀ, ੱ ਡੀ ਸਮਖਆ
ਮ ੱ ਚ ਨਕਰੀਆਂ
ਦੀ ਸਿਾਪਤੀ ਅਤੇ ਖਰੇ ਾਂ ੇਤਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ੌ
Ontario.ca/ESAguide ਮ ਖੇ ਉਪਲਬਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਕਾਨੰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ (Your Guide to the Employment Standards Act)
ਦਾ ਅਮਧਆਇ “ਆਰਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜਸੀਆਂ
ੰ
” (“Temporary Help Agencies”) ਦੇਖੋ।

ਕਮਥੇ
ਿੱ ਿਮ
ੰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨਕਟਸ
ੋ
ਦਾ ਹਿ
ਿੱ
ਮਿਥੇ
ੱ ਕਿ
ੰ ਦੀ ਸਿਾਪਤੀ – ਜੋ ਨਕਰੀ
ਦੀ ਸਿਾਪਤੀ ਤੋਂ ੱ ਖਰੀ ਹਦੀ
ੁੰ ਹੈ – ਤਾਂ ਹਦੀ
ੁੰ ਹੈ ਜਦ ਮਿਥੇ
ੱ ਕਿ
ੰ
ਾਲੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸੇ ਕਲਾਇਟ
ੰ ਕੋਲ ਮਦਤਾ
ੱ
ੌ
ਹੋਇਆ ਕਿ
ੰ ਰਕ
ੋ ਮਦਤਾ
ੱ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹਾਲਾਂ ੀ ਉਸ ਆਰਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜਸੀ
ੰ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮ ੱ ਚ ਰਮਹਦਾ
ੰ ਹ।ੈ
ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਕਸੇ ੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜਸੀ
ੰ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਹਦਾ
ੁੰ ਹੈ ਮਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ
ੱ ਕਿ
ੰ
ਾਲੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਨੰ ਕਮਥੇ
ਿੱ ਿਮ
ੰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਇਿ
ਿੱ
ਹਫਤੇ ਦਾ ਕਲਖਤੀ ਨਕਟਸ,
ੋ
ਕਮਕਥਆ
ਿੱ
ਿਮ
ੰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਤਨ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਲ ਿਹਈਆ
ੁ ੱ
ਕਰੇ ਜੇ:

1. ਮਿਥੇ
ੱ ਕਿ
ੰ
ਾਲੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਨੰ ਮਕਸੇ ਕਲਾਇਟ
ੰ ਲਈ ਕਿ
ੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਮਥਆ
ੱ
ਜਾਂਦਾ ਹ;ੈ
2. ਕਰਿਚਾਰੀ ਨੰ ਪਸ਼
ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿੇਂ ਮਿਥੇ
ੱ ਕਿ
ੰ ਦੀ ਅਨਿਾਮਨਤ
ੁ
ਮਿਆਦ ਮਤਨ
ੰ ਿਹੀਨੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਆਦਾ ਦੀ ਸੀ; ਅਤੇ
3. ਮਿਥੇ
ੱ ਕਿ
ੰ ਨੰ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਿਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਸਿਾਪਤ ਕਰ ਮਦਤਾ
ੱ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਿਥੇ
ੱ ਕਿ
ੰ ਦੀ ਸਿਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਹਰ
ੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Ontario.ca/ESAguide ਮ ਖੇ ਉਪਲਬਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਕਾਨੰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ

ਗਾਈਡ (Your Guide to the Employment Standards Act) ਦਾ ਅਮਧਆਇ “ਆਰਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜਸੀਆਂ
ੰ
” (“Temporary Help Agencies”)
ਦੇਖੋ।
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ੰ ਤਹਾਡੇ ਿੋਲੋਂ ਿਝ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਿਦੀ
ਏਜਸੀ
ਕੋਈ ੀ ਏਜਸੀ
ੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਮਥਆ
ੱ
ਕਿ
ੰ ਲਭਣ
ੱ
ਮ ੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ

ਸਖਪ
ੰ ੇ ਜੀ ਨ ਮਬਰਤਾਂਤ (ਮਰਮਜ਼ਊਿ)ੇ ਮਲਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਇਟਰਮ
ੰ
ਊ ਦੀ ਮਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ,

ਓਦੋਂ ੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਦਤੀ
ੱ ਗਈ ਹੋ ੇ।

ਜੇ ਏਜਸੀ
ੰ ਦਾ ਿੋਈ ਿਲਾਇਟ
ੰ ਿਾਰੋਬਾਰ ਤਹਾਨੰ ਕਿਸੇ ਿਮ
ੰ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ
ਿਰਮਚਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹੈ

ਕੋਈ ੀ ਏਜਸੀ
ੰ ਮਕਸੇ ਕਲਾਇਟ
ੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰ ਤੁਹਾਨੰ ਮਕਸੇ ਕਿ
ੰ ਲਈ ਰਫਰਸ
ੈ ੈਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਕ
ੇ ਸਕਦੀ।
ਜੇ ਕੋਈ ਕਲਾਇਟ
ੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਨੰ ਨਕਰੀ
'ਤੇ ਰਖਣਾ
ੱ
ਚਾਹਦਾ
ੁੰ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜਸੀ
ੰ ਉਸਨੰ ਅਮਜਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਏਜਸੀ
ੰ ਤੁਹਾਨੰ ਮਕਸੇ ਕਲਾਇਟ
ੰ
ੌ

ਕੋਲ ਮਕਸੇ ਮਦਤੇ
ੱ ਗਏ ਕਿ
ੰ ਨੰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਹਾਡੇ
ੁ
ਕਲਾਇਟ
ੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ਨਕਰੀ
'ਤੇ ਰਖਣ
ੱ
ਲਈ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ
ੌ
ਕਲਾਇਟ
ੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ
ੰ ਸ਼ਰ
ੁ ਹੋਣ ਾਲੇ ਮਦਨ ਤੋਂ ਛੇ ਿਹੀਮਨਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਦਰ
ੰ
ਹੀ ਉਹ ਅਮਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ੰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾਇਟ
ੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣਾ ਕਰਿਚਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਦਾ
ੁੰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਏਜਸੀ
ੰ ਤੁਹਾਨੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਮਹ ਸਕਦੀ ਮਕ ਤੁਸੀਂ
ਜੇ ਮਕਸੇ ਏਜਸੀ

ੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ਨਕਰੀ
ੱ
ੁੰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਏਜਸੀ
ੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਨਕਰੀ
ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਲਾਇਟ
'ਤੇ ਰਖਣਾ
ਚਾਹਦਾ
ੌ
ੌ

ੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ
ਏਜਸੀ
ਏਜਸੀ
ੰ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਮਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣਾ ਕਾਨਨੀ
ੰ
ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਪਰਕ
ੰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਥੇ
ੱ ਕਿ
ੰ ਲਈ ਕਰਿਚਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ
ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਮਲਖਤੀ ਮ ੱ ਚ ਮਦਤੀ
ੱ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਮਥੇ
ਿੱ ਿਮਾਂ
ੰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ
ਜਦ ਕੋਈ ਏਜਸੀ
ੰ ਤੁਹਾਨੰ ਮਕਸੇ ਕਲਾਇਟ
ੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਲ ਮਿਮਥਆ
ੱ
ਕਿ
ੰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਮਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰ ਅਗੇ
ੱ ਮਦਤੀ
ੱ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦੇ ੇ: ਕਲਾਇਟ
ੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕਾਨਨੀ
ੰ
ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਪਰਕ
ੰ
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਜਰਤ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਬੈਮਨਮਫਟ (ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ), ਕੰ ਿ ਦੇ ਘਟੇ
ੰ , ਕਿ
ੰ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ੇਰ ਾ,
ਮਿਥੇ
ੱ ਕਿ
ੰ ਦੀ ਅਦਾਜ਼ਨ
ੰ
ਮਿਆਦ (ਜੇ ਪਤਾ ਹ)ੈ ਅਤੇ ੇਤਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ੇਤਨ ਦਾ ਮਦਨ। ਜੇ ਪਸ਼ਕਸ਼
ੇ
ਦੇ ਸਿੇਂ ਏਜਸੀ
ੰ ਤੁਹਾਨੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਦੀ
ੱ
ਹੈ

ਪਰ ਮਲਖਤੀ ਮ ੱ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਤਾਂ ਏਜਸੀ
ੰ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਮਕ ਉਹ ਉਸਨੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਲਖਤੀ ਮ ੱ ਚ ਦੇ ੇ।

ESA ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ
ਏਜਸੀ
ਾਲੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਰ
ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ੇ।
ੰ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਥੇ
ੱ ਕਿ
ੰ
ੱ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਖ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਖ
ੁੱ ਭਾਸ਼ਾ ਅਗਰਜ਼ੀ
ੰ
ੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜਸੀ
ੰ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਮਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਰ
ੱ
ੁੱ ਭਾਸ਼ਾ ਮ ੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰੇ
ਜ਼ੀ ਾਲਾ ਸਸਕਰਨ
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਨੰ ਮਦਤੇ
ੰ
ੰ
ੱ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਮ ੱ ਚ
ਦਸਤਾ ੇਜ਼ Ontario.ca/employmentrights ਮ ਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ 30 ਮਦਨਾਂ ਦੇ ਅਦਰ,
ੰ
ਏਜਸੀ
ੰ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਨੰ ਮਕਰਤ ਿਤਰਾਲ
ੰ
ੇ (Ministry of Labour) ੱ ਲੋਂ ਛਾਪੇ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਮਿਆਰ ਪਸਟਰ
ੋ
(Employment Standards Poster) ਦੀ ਕਾਪੀ ੀ ਮਦਤੀ
ੱ ਜਾਏ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰਜ਼ੀ
ੰ
ੇ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਮਕਸੇ ਦਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮ ੱ ਚ ਪਸਟਰ
ੋ
ਦੀ ਿਗ
ੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਤਰਾਲ
ੰ
ੇ ਨੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਮ ੱ ਚ ਪੋਸਟਰ ਛਾਮਪਆ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜਸੀ
ੰ ਲਈ
ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਮਕ ਅਗਰਜ਼ੀ
ੰ
ੇ
ਾਲੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁ ਾਦ ੀ ਿੁਹੱ ਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪੋਸਟਰ Ontario.ca/ESAposter ਮ ਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
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ਿੱ ਮਗਣ
ੰ
ਿੱ ਜਾ
ESA ਦੇ ਤਕਹਤ ਆਪਣੇ ਹਿ
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਿਾਰਨ ਤਹਾਨੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਦਤੀ
ਸਿਦੀ

ੱ ਬਾਰੇ ਪਛਦੇ
ੁੱ
ੱ ਿਗਦੇ
ੰ
ੰ ਜਾਂ ਕਲਾਇਟ
ੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਨੰ ਮਕਸੇ ੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ੀ ਸਜ਼ਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ESA ਦੇ ਤਮਹਤ ਆਪਣੇ ਹਕਾਂ
ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਕ
ਹੋ ਤਾਂ ਏਜਸੀ
ੱ ਕਿ
ੰ ਨੰ ਖਤਿ ਕਰਨਾ ੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ। ESA ਦੇ ਤਮਹਤ ਹਕਾਂ
ੱ ਬਾਰੇ ਸ ਾਲ ਪਛਣ
ੁੱ
ਜਾਂ ਹਕਾਂ
ੱ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ
ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮਜਸ ਮ ੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਥੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਏਜਸੀ
ੰ ਜਾਂ ਕਲਾਇਟ
ੰ ਦੁਆਰਾ ਦਮਡਤ
ੰ
ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੰ ਹਕ
ੱ ਹੈ।

ੰ ਅਤੇ ਿਲਾਇਟ
ੰ ਿਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਰਿਾਰਡ ਰਖਣਾ
ਿੱ
ਏਜਸੀ
ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ
ਮਕਸੇ ਏਜਸੀ
ੰ ਲਈ ਇਹ ਮਰਕਾਰਡ ਰਖਣਾ
ੱ
ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਮਕ ਮਕਸੇ ਮਿਥੇ
ੱ ਕਿ
ੰ ਦੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕਲਾਇਟ
ੰ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮਦਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਮਕਨ
ੰ ੇ

ਘੰ ਮਟਆਂ ਲਈ ਕਿ
ੰ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਕਲਾਇਟ
ੰ ਲਈ ੀ ਇਹ ਮਰਕਾਰਡ ਰਖਣਾ
ੱ
ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਮਕ ਮਕਸੇ ਮਿਥੇ
ੱ ਕਿ
ੰ ਦੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰਕ
ੇ ਮਦਨ ਅਤੇ
ਹਰਕ
ੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਕਨ
ੰ ੇ ਘਮਟਆਂ
ੰ
ਲਈ ਕਿ
ੰ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ

ਤਹਾਡੀ ਉਜਰਤ ਲਈ ਏਜਸੀ
ੰ ਅਤੇ ਿਲਾਇਟ
ੰ ਦੋਨੋਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਕਲਾਇਟ
ੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿ
ੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਏਜਸੀ
ੰ ਉਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਹਾਡੇ
ੁ
ਕਿ
ੰ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਇਕ
ੱ ਮਹਸੇ
ੱ ਲਈ ੇਤਨ

ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਲਾਇਟ
ੰ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਲਗ-ਅਲਗ, ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ੇਤਨ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ੇਤਨ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਾਇਟ
ੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਧਾਰਨ ਉਜਰਤ, ਓ ਰਟਾਈਿ ੇਤਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਾਲੇ ਮਦਨ ਦੇ ੇਤਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ

ਛੁੱ ਟੀ ਲਈ ਪਰੀਮਿਅਿ ੇਤਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਿਮਨਆ
ੰ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਕਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ
ੱ ਤੋਂ ੱ ਧ ਕਲਾਇਟ
ੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ ਤਾਂ
ਏਜਸੀ
ੰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਕਲਾਇਟ
ੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਿੇ
ੰ ਾਰ ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ੇਤਨ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮ ੱ ਚ
ਹਰ ਕਲਾਇਟ
ੰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ
ੰ ਦੇ ਘਮਟਆਂ
ੰ
ਦੇ ਅਨਪਾਤ
ੁ
ਮ ੱ ਚ ਹੋ ੇਗੀ।

ਜੇ ਤਸੀਂ ਿਝ ਪਿੱ ਛਣਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਿਲਮ
ੇ ਦਰਜ ਿਰਨਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ ਮ ੱ ਚ ESA ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ ਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਕਰਤ ਿਤਰਾਲ
ੰ
ੇ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ (Ministry of Labour’s

Employment Standards Information Centre) ਨੰ 416-326-7160, ਟੌਲ-ਫਰੀ 1-800-531-5551, ਜਾਂ TTY 1-866-567-8893 'ਤੇ

ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਮ ੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਕਲਿ
ੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਕਲਿ
ੇ ਫਾਰਿ (Employment Standards Claim Form) ਔਨਲਾਈਨ Ontario.ca/ESAforms
ਮ ਖੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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