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کام کے گھنٹوں اور اوور ٹائم کی ادائیگی کے بارے میں
مالزمین کے لیے معلومات
اعالن دستﺒرداری :ﯿﮧ وسﯿلﮧ مالزمت کے مﻌﯿارات سے متﻌلق اﯿکٹ ( 2000ای اـیس اے) (Employment Standards Act,

) 2000) (ESAاور ضواﺑط کے تحت مقرر کردہ ﺑﻌض کم از کم حقوق اور ذمﮧ دارﯿوں کو سمجﮭﺬے مﯿں مالزمﯿن اور آجرﯿن
کی مدد کے لﯿے تﯿار کﯿا گﯿا ﮨے۔ ﯿﮧ قاﺬوﺬی مشورہ ﺬﮩﯿں ﮨے۔ اس کا مقصد ای اـیس اے ) (ESAﯿا ضواﺑط کی بگﮧ لـینا ﺬﮩﯿں ﮨے
اور حوالﮧ ﮨمﯿشﮧ قاﺬون کے ﺑاضاﺑطﮧ ورژن کا ـہی دـیا بانا چاﮨﯿے۔ ﯿوں تو ﮨم ﯿﮧ ﯿقﯿﺬی ﺑﺬاﺬے کی ﭘوری کوشش کرتے ﮨﯿں کﮧ اس
وسـیلﮧ کی مﻌلومات ممکﺬﮧ حد تک تازہ ترـین اور بالکل درست ﮨوں ،مگر ﺑسا اوقات غلطﯿاں ﮨو ـہی جاتی ﮨﯿں۔ ای اـیس اے
) (ESAصرف کم از کم مﻌﯿارات فراﮨم کرتا ﮨے۔ ﺑﻌض مالزمﯿن کو مالزمتی مﻌاﮨدے ،اجتماﻋی مﻌاﮨدے ،ﻋمومی قاﺬون ﯿا دﯿگر
قاﺬون کے تحت وسﯿع تر حقوق حاصل ﮨو سکتے ﮨﯿں۔ آجرﯿن اور مالزمﯿن قاﺬوﺬی مشورہ حاصل کر سکتے ﮨﯿں۔
کام کے گھنٹوں اور اوور ٹائم کی ادائیگی کے بارے میں یہ اونٹاریو میں عام اصول ہیں۔ کچھ مالزمین کے لیے مالزمتی معیارات سے
متعلق ایکٹ ( 2000ای ایس اے) ) Employment Standards Act, 2000 (ESAکے تحت استثناء اور خصوصی اصول
موجود ہیں۔ یہ پتہ کرنے کے لیے کہ آیا آپ کا پیشہ خصوصی اصول یا استثناء کا مستوجب ہے Ontario.ca/ESAtools ،پر دستیاب
روزگار کے معیارات کے خصوصی اصول اور استثناء کا رہنما (Guide to Employment Standards Special Rules
) and Exemptionsدیکھیں۔
ای ایس اے ) (ESAکے اپنے حقوق بروئے کار النے پر آپ کا آجر کو خوفزدہ نہیں کر سکتا ،آپ کو نوکری سے نہیں نکال سکتا،
آپ کو برخاست نہیں کر سکتا ،آپ کی تنخواہ کم نہیں کر سکتا ،کسی طریقے سے آپ کو سزا نہیں دے سکتا یا ان کارروائیوں کی
دھمکی نہیں دے سکتا۔

کام کرزے کے گﮭزٹے
کام کرنے کے گھنٹوں کی بابت زیادہ سے زیادہ یومیہ اور ہفتہ وار حدود یوں ہیں:
•
•

 8گﮭنٹے روزانﮧ( ،ـیا آپ کے مستقل کام کے دن مـیں گﮭنٹوں کی تعداد ،اگر ـیﮧ  8گﮭنٹے سے زـیادہ ـہو)،
ـہفتﮧ مـیں  48گﮭنٹے۔

آرام کے وقفے اور کﮭازے کے وقفے
آپ کا آجر الزمی طور پر آپ کو کم از کم مہیا کرے:
•
•
•

ـہر روز لگاتار  11گﮭنٹے کام سے چﮭٹی (اـیک "دن"  24گﮭنٹے کا وقفﮧ ـہوتا ـہے  -ـیﮧ تقوـیمی دن ـہونا ضروری نﮩـیں ـہے)؛
شفٹس کے درمـیان  8گﮭنٹے کام سے چﮭٹی (ا اّل ـیﮧ کﮧ شفٹوں مـیں کـیے گكے کام کا کل وقت  13گﮭنٹے ـیا کم ـہو ،ـیا آپ اور
آپ کے آبر نے الـیکٹرانک طرـیقے سے ـیا تحرـیری شکل مـیں بصورت دـیگر اتفاق راكے کـیا ـہو؛ اور
کام کرنے کے ـہر ـہفتے لگاتا ر  24گﮭنٹے کام سے چﮭٹی (ـیا کام کرنے کے ـہر  2ـہفتے کے عرصے مـیں لگاتار  48گﮭنٹے
کام سے چﮭٹی)۔
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آپ کو زـیادہ سے زـیادہ پانچ گﮭنٹے کے کام کے بعد  30منٹ کا کﮭانے کا وقفﮧ بﮭی ملنا چاـہـیے۔ آپ اپنے آبر کے ساتﮭ کﮭانے کے اس
وقفے کو دو مذتصر تر وقفوں مـیں منقسم کرنے پر اتفاق کر سکتے ـہـیں۔

اوور ٹائم کی ادائـیگی
ہفتے میں  44گھنٹے سے زائد آپ کے کیے گئے کام کے ہر گھنٹے کے لیے ،آپ کے آجر پر الزم ہے کہ آپ کی ادائیگی کی مستقل
شرح کے کم از کم ½ 1گنا ("وقت اور نصف") وقت کی ادائیگی کرے۔

کام کرزے کے زائد گﮭزٹے اور اوور ٹائم کا اوسط زکالزا
آپ کے لـیے ضروری زﮩـیں ـہے لیکن اگر آپ مزتذب کرـیں تو آپ اپنے آجر کے ساتھ الیکٹرانک طریقے سے یا تحریری شکل میں اس امر
پر اتفاق کر سکتے ہیں کہ:
•
•
•

روزانﮧ  8گﮭنٹے (ـیا آپ کے مستقل کام کے دن مـیں گﮭنٹوں کی تعداد ،اگر ـیﮧ  8گﮭنٹے سے زـیادہ ـہو) سے زـیادہ کام کرـیں،
ـہفتے مـیں  48گﮭنٹے سے زـیادہ کام کرـیں ،اور  /ـیا
اوور ٹاكم کی اداكـیگی کا حساب کرنے کے لـیے دو ـیا زاكد ـہفتے کی مدت تک آپ بتنے گﮭنٹے کام کرتے ـہـیں اس کا اوسط
نکاّل باكے۔

زائد ہفتہ وار گھنٹے اور/یا اوور ٹائم کا اوسط نکالنے کی اجازت دینے کے لیے ،آپ کے آجر کو وزارت محنت کے ڈائریکٹر برائے
مالزمتی معیارات ) (Director of Employment Standardsسے منظوری کے لیے درخواست دینا اور درخواست کی کاپی ایسی
جگہ آویزاں کرنا ضروری ہے جہاں آپ اسے دیکھ سکیں۔ اگر اور جب آپ کے آجر کو ڈائریکٹر سے منظوری مل جائے ،تو منظوری
فارم ایسی جگہ پر آویزاں ہونا ضروری ہے جہاں آپ اسے دیکھ سکیں۔ آپ کا تحریری یا الیکٹرانک معاہدہ اکیلے کافی زﮩـیں ہے۔ آپ
ڈائریکٹر سے منظور شدہ گھنٹوں سے زیادہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اس سے کم ہو سکتا ہے جتنے گھنٹے کام کرنے پر آپ نے اتفاق
کیا ہے۔
آپ اپنے آجر کو دو ہفتے کی تحریری نوٹس دے کر زائد یومیہ یا ہفتہ وار گھنٹے کام کرنے کا اقرار نامہ منسوخ کر سکتے ہیں۔ آپ کا
آجر بھی آپ کو معقول نوٹس دے کر اقرار نامے کو منسوخ کر سکتا ہے۔
اوور ٹائم کا اوسط نکالنے کے معاہدے کی ایک اختتامی تاریخ ہونا ضروری ہے اور اسے تب تک منسوخ نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ
اور آپ کا آجر دونوں متفق نہ ہوں۔
عام طور پر ،اگر آپ کی نمائندگی یونین کے ذریعہ کی جاتی ہے تو یونین آپ کی جانب سے آپ کے آجر کے ساتھ معاہدے کرے گي۔

مزـید مھلومات ـیا دعوی دائر کرزے کے لئے
اگر ای ایس اے ) (ESAکے بارے میں آپ کے سواالت ہوں تو ،وزارت محنت کے مالزمتی معیارات کے مرکز معلومات
) (Employment Standards Information Centreکو  416-326-7160پر ،ٹول فری  1-800-531-5551پر یا TTY 1-
 866-567-8893پر کال کریں۔ معلومات متعدد زبانوں میں دستیاب ہے۔

کام کرنے کے گھنٹوں اور اوور ٹائم کی ادائیگی کی بابت مزید معلومات مالزمتی معیارات کے ایکٹ  2000کے لیے آپ کا رہنما
) (Your Guide to the Employment Standards Act, 2000میں مل سکتی ہے جو  Ontario.ca/ESAguideپر دستیاب
ہے۔ آپ کام کرنے کے گھنٹے اور اوور ٹائم ٹول ) (Hours of Work and Overtime Tooبھی آزما سکتے ہیں جو
 Ontario.ca/ESAtoolsپر دستیاب ہے۔ دعوی دائر کرنے کے لیے ،آپ  Ontario.ca/ESAformsپر آن الئن امپالئمنٹ اسٹینڈرڈز
کلیم فارم ) (Employment Standards Claim Formحاصل کرسکتے ہیں۔
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