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مالزمت کے مﻌﯿارات سے مﺘﻌلق قانون 2000
) (Employment Standards Act, 2000کے تﺤت
آپ کے ﺤقوق
اعالن دسﺘﺒرداری :ﯿﮧ وسﯿلﮧ مالزمت کے مﻌﯿارات سے متﻌلق قاﻨون ( 2000ای اﯿس 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 اﯿس اے ) (ESAﯿا ضواﺒط کی ﺠگﮧ لﯿﻨا
ﺫﮩﯿں ﮨے اور ﺤوالﮧ ﮨمﯿشﮧ قاﺫون کے ﺒاضاﺒطﮧ ورژن کا ﮨی دﯿا ﺠاﻨا ﭽاﮨﯿے۔ ﯿوں تو ﮨم ﯿﮧ ﯿقﯿﺫی ﺒﺫاﺫے کی ﭙوری کوشش کرتے
ﮨﯿں کﮧ اس وسﯿلﮧ کی مﻌلومات ممکﺫﮧ ﺤد تک ﺘازہ ﺘرﯿن اور بالکل درست ﮨوں ،مگر ﺒسا اوقات ﻏلطﯿاں ﮨو ﮨی ﺠاتی ﮨﯿں۔ ای
اﯿس 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 مالزمﯿ ن قاﺫوﺫی مشورہ ﺤاصل کر سکتے ﮨﯿں۔

ﯿﮧ مﻌلوماتی ﭙرﭽﮧ مالزمت کے مﻌﯿارات سے مﺘﻌلق قانون( 2000 ،ای اﯿس اے( )(Employment Standards Act, 2000
) (ESAکے تﺤت اونٹارﯿو مﯿں ﺒر سر مالزمت اﯿک ﻏﯿر ملکی شﮩری کے ﺒطور آپ کے ﺤقوق کا ﺨالصﮧ ﺒﯿان کرتا ﮨے۔ ای اﯿس اے
) (ESAاﯿک قانون ﮨے ﺠو اونٹارﯿو کے ﺒﯿشﺘر ﺠائے کار مﯿں اقل مﻌﯿارات ،ﺠﯿسے اقل اﺠرت اور کام کرنے کے گﮭنٹوں ﭙر ﺤدود
مﺘﻌﯿن کرتا ﮨے۔ ﺨصوصی اصول اور اسﺘﺘناء کا اطالق ﺒﻌض مالزمﯿن ﭙر ﮨوتا ﮨے۔ مزﯿد مﻌلومات کے لﯿے Ontario.ca/ESAguide
مالﺤظﮧ کرﯿں۔
آپ کے آﺠر سے آپ کے مالزم ﺒن ﺠانے کی تارﯿخ سے  30دنوں کے اندر مالزمﺘی مﻌﯿارات کے ﭙوسٹر کی کاﭙی آپ کو فراﮨم کرنے
کا مطالﺒﮧ کﯿا ﺠاتا ﮨے۔ آپ ترﺠمﮧ شدہ ورژن کی درﺨواست کر سکﺘے ﮨﯿں اور اگر ﯿﮧ وزارت مﺤنت سے دسﺘﯿاب ﮨو تو آپ کے آﺠر کو
انگرﯿزی کاﭙی کے ﻋالوہ اسے فراﮨم کرنا ضروری ﮨے۔ ﭙوسٹر  Ontario.ca/ESAposterﭙر دسﺘﯿاب ﮨے۔

کام ﭙر مالزمت کے مﻌﯿارات سے مﺘﻌلق مﯿرے ﺤقوق کﯿا ﮨﯿں؟
اﺠرﺘوں کی مسﺘقل ادائﯿگی اور اﺠرت کے گوشوارے
آپ کو مسﺘقل ادائﯿگی والے دن ادائﯿگی ﮨونا اور اﺠرت کا گوشوارہ موصول ﮨونا ضروری ﮨے۔

کام کے گﮭنٹوں ﭙر ﺤدود اور کﮭانے کے وقفے
ﻋام طور ﭙر ،آپ سے اﯿک دن مﯿں  8گﮭنٹے ﯿا آپ کے مسﺘقل ﯿومﯿﮧ کام کے شﯿڈول (اگر  8گﮭنٹے سے زﯿادہ ﮨو) اور اﯿک ﮨفﺘے مﯿں
 48گﮭنٹے سے زﯿادہ کام کرنے کا مطالﺒﮧ نﮩﯿں کﯿا ﺠا سکﺘا ﮨے۔ زﯿادہ تر مالزمﯿن کم از کم ﮨر روز لگاتار  11گﮭنٹے کام سے ﭽﮭٹی
اور ﮨر ﮨفﺘے لگاتار  24گﮭنٹے کام سے ﭽﮭٹی ﯿا ﮨر  2ﮨفﺘے کی مدت مﯿں لگاتار  48گﮭنٹے کام سے ﭽﮭٹی کے مسﺘﺤق ﮨﯿں۔ آپ زﯿادہ
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گﮭنٹے کام کر سکﺘے ﮨﯿں اگر آپ الﯿکٹرانک طرﯿقے کے ﺒشمول تﺤرﯿری شکل مﯿں ،اﯿسا کرنے ﭙر مﺘفق ﮨوں اور ﺒﻌض شرائط ﭙوری
کرتے ﮨوں۔ آپ کﮭانے کے  30منٹ کے وقفے کے ﺒﻐﯿر لگاتار  5گﮭنٹے سے زﯿادہ کام نﮩﯿں کر سکﺘے ﮨﯿں۔

اوور ٹائم کی ادائﯿگی
ﺒﯿشﺘر نوکرﯿوں کے لﯿے ،ﮨفﺘے مﯿں  44گﮭنٹے کے کام کے ﺒﻌد اوور ٹائم قاﺒل ادائﯿگی ﮨے۔ اوور ٹائم کی شرح آپ کی مسﺘقل ادائﯿگی
کی شرح کا کم از کم ½ 1گنا ﮨونا ﭽاﮨﯿے۔ آپ اوور ٹائم ،نﯿ ز کام کرنے کے گﮭنٹوں ﭙر ﻋائد ﺤدود اور کﮭانے کے وقفوں کے ﺒارے مﯿں
 Ontario.ca/hoursofworkﭙر مزﯿد ﺠان سکﺘے ﮨﯿں۔

اقل اﺠرت
ﺒﯿشﺘر مالزمﯿن کم از کم اقل اﺠرت کی ادائﯿگی کﯿے ﺠانے کے مسﺘﺤق ﮨﯿں۔ آپ ﺒالکل تازہ ترﯿن شرﺤﯿں
 Ontario.ca/minimumwageﭙر تالش کر سکﺘے ﮨﯿں۔

ﺘﻌطﯿل مع ادائﯿگی
ﭙانچ سال سے کم کی مالزمت والے ﺒﯿشﺘر مالزمﯿن کو ﮨر  12مﮩﯿنے کے ﺒﻌد کم از کم دو ﮨفﺘے کی تﻌطﯿل کا وقت ملﺘا ﮨے اور اس کی
ادائﯿگی تﻌطﯿل کی ادائﯿگی کے ﺒطور انﮩﯿں ﺤاصل شدہ کل اﺠرتوں کے کم از ﭽار فﯿصد کی شرح سے کی ﺠانی ضروری ﮨے۔ ﭙانچ سال
ﯿا اس سے زﯿادہ کی مالزمت والے ﺒﯿشﺘر مالزمﯿن کو ﮨر  12مﮩﯿنے کے ﺒﻌد کم از کم تﯿن ﮨفﺘے کی تﻌطﯿل کا وقت ملﺘا ﮨے اور اس کی
ادائﯿگی تﻌطﯿل کی ادائﯿگی کے ﺒطور انﮩﯿں ﺤاصل شدہ کل اﺠرتوں کے کم از کم ﭽﮭ فﯿصد کی شرح سے کی ﺠانی ضروری ﮨے۔

سرکاری ﺘﻌطﯿالت اور سرکاری ﺘﻌطﯿالت کی ادائﯿگی
اونٹارﯿو مﯿں ﮨر سال نو سرکاری تﻌطﯿالت ﮨﯿں۔ ﺒﯿشﺘر مالزمﯿن ان دنوں مﯿں کام سے ﭽﮭٹی لﯿنے اور سرکاری تﻌطﯿل کی ادائﯿگی کے
لﺤاظ سے ادائﯿگی کﯿے ﺠانے کے مسﺘﺤق ﮨﯿں۔ سرکاری تﻌطﯿالت کے ﺒارے مﯿں مزﯿد ﺠاننے کے لﯿے
 Ontario.ca/publicholidaysمالﺤظﮧ کرﯿں۔

ﻏﯿر ﺤاضری کی ﭽﮭٹﯿاں
نوکری کے ذرﯿﻌﮧ تﺤفظ ﯿافﺘﮧ کئی اﯿک ﻏﯿر ﺤاضری کی ﭽﮭٹﯿاں ﮨﯿں ﺠن مﯿں اسﺘقرار ﺤمل ،والدانﮧ ،کنﺒﮧ ﺠاتی نگراں اور ذاتی ﮨنگامی
ﭽﮭٹی شامل ﮨے۔ اﮨل مالزمﯿن کو نوکری کے ذرﯿﻌﮧ تﺤفظ ﯿافﺘﮧ ﻏﯿر ﺤاضری کی ﭽﮭٹی لﯿنے کا ﺤق ﮨے ﭽاﮨے آپ کل وقﺘی ،ﺠز وقﺘی،
مسﺘقل ﯿا مﻌاﮨدہ ﺒند مالزم ﮨوں۔ ﻏﯿر ﺤاضری کی ﭽﮭٹﯿوں کے ﺒارے مﯿں مزﯿد ﺠاننے کے لﯿے  Ontario.ca/ESAguideمالﺤظﮧ
کرﯿں۔

مﻌطلی کی نوٹس اور/ﯿا نوٹس کے ﺒﺠائے ادائﯿگی (اگر کم از کم ﺘﯿن مﮩﯿنے سے ﺒر سر مالزمت ﮨوں)
اگر آپ کم از کم تﯿن مﮩﯿنوں سے ﺒر سر مالزمت ﮨﯿں تو ﻋام طور ﭙر آپ کو اﯿسی صورت مﯿں مالزمت کے ﺨاتمے کی نوٹس ﭙانے کا
ﺤق ﮨے ،اگر آپ کا آﺠر آپ کی مالزمت کا رشﺘﮧ ﺨﺘم (مﻌطل) کرتا ﮨے۔ آپ کو کام ﭙر رﮨﺘے ﮨوئے نوٹس ،ﯿا ورکنگ نوٹس کے ﺒﺠائے
ادائﯿگی ،ﯿا دونوں دﯿا ﺠا سکﺘا ﮨے۔ ﻋام طور ﭙر ،کم از کم نوٹس ﺠو آپ کو الزمی طور ﭙر ملنی ﭽاﮨﯿے ،وہ اﯿک ﮨفﺘﮧ (اگر آپ کم از کم
تﯿن مﮩﯿنوں لﯿکن اﯿک سال سے کم ﻋرصے سے مالزمت ﭙر ﮨﯿں) سے آٹﮭ ﮨفﺘے (اگر آپ آٹﮭ سالوں ﯿا زﯿادہ ﻋرصے سے مالزمت ﭙر
ﮨﯿں) تک کی ﮨے۔ ﯿﮧ ﭙﺘﮧ کرنے کے لﯿے کﮧ آﯿا آپ مﻌطلی کے نوٹس ﯿا ادائﯿگی کے مسﺘﺤق ﮨو سکﺘے ﮨﯿںOntario.ca/ESAtools ،
ﭙر دسﺘﯿاب مﻌطلی کا ٹول آزمائﯿں۔

اسائنمنٹ کی مﻌطلی کی نوٹس/ﯿا نوٹس کے ﺒﺠائے ادائﯿگی (ﻋارضی امدادی اﯿﺠنسی کے اسائنمنٹ والے
مالزمﯿن ﭙر الگو ﮨوﺘی ﮨے)
اسائنمنٹ کی مﻌطلی مالزمت کی مﻌطلی سے مﺨﺘلف ﮨوتی ﮨے ،اور اﯿسا اس صورت مﯿں ﭙﯿش آتا ﮨے ﺠب اسائنمنٹ والے مالزم نے
کالئنٹ کے ساتﮭ اﭙنے اسائنمنٹ کو مﻌطل کر دﯿا ﮨو ،مگر وہ اب ﺒﮭی ﻋارضی امدادی اﯿﺠنسی کے ﯿﮩاں ﺒر سر مالزمت ﮨو۔
2

Ministry of Labour

ﻋام طور ﭙر ،ﻋارضی امدادی اﯿﺠنسی سے مطالﺒﮧ کﯿا ﺠاتا ﮨے کﮧ کسی اسائنمنٹ والے مالزم کو ﯿا ﺘو اسائنمنٹ کی مﻌطلی کی اﯿک
ﮨفﺘے کی ﺘﺤرﯿری نوٹس ،اسائنمنٹ کی مﻌطلی کی ادائﯿگی ،ﯿا دونوں ﮨی فراﮨم کرے ،اگر:
 .1اسائﻨمﻨٹ والے مالزم کو کالئﻨٹ کے لﯿے کام اﻨﺠام دﯿﻨا ﺘفوﯿض کﯿا گﯿا ﮨے؛
 .2مالزم کو اسائﻨمﻨٹ کی پﯿشکش کﯿے ﺠاﻨے کے وقت اس کی ﺘﺨمﯿﻨی مﯿﻌاد ﺘﯿن مﮩﯿﻨے ﯿا اس سے زائد ﺘﮭی؛ اور
 .3مﯿﻌاد ﺨﺘم ﮨوﻨے سے پﮩلے ﮨی اسائﻨمﻨٹ ﺨﺘم ﮨو ﺠاﺘا ﮨے۔

اسائنمنٹ کی مﻌطلی کی ﺒاﺒت مزﯿد مﻌلومات کے لﯿے ،ﺒراہ کرم مالزمت کے مﻌﯿارات سے مﺘﻌلق قانون کے لﯿے آپ کا رﮨنما2000 ،
) (Your Guide to the Employment Standards Act, 2000مﯿں "ﻋارضی امدادی اﯿﺠنسﯿاں" واال ﺒاب دﯿکﮭﯿں ﺠو
 Ontario.ca/ESAguideﭙر دسﺘﯿاب ﮨے۔

 ESAکے اﭙنے ﺤقوق کے ﺒارے مﯿں ﭙوﭽﮭنے ﯿا انﮩﯿں ﺒروئے کار النے ﭙر آپ کو سزا نﮩﯿں دی ﺠا سکﺘی ﮨے
اگر آپ ای اﯿس اے ) (ESAکے تﺤت اﭙنے ﺤقوق کے ﺒارے مﯿں ﭙوﭽﮭﺘے ﮨﯿں ﯿا ﯿﮧ کﮩﺘے ﮨﯿں کﮧ آپ کو آپ کے ﺤقوق دﯿئے ﺠائﯿں تو،
آپ کا آﺠر کسی ﺒﮭی طرح سے ،ﺒشمول آپ کا مالزمﺘی رشﺘﮧ ﺨﺘم کرکے آپ کو سزا نﮩﯿں دے سکﺘا۔ آپ کو ﯿﮧ ﺤق ﺒﮭی ﺤاصل ﮨے کﮧ
ای اﯿس اے ) (ESAکے اﭙنے ﺤقوق کے ﺒارے مﯿں ﭙوﭽﮭنے ﯿا انﮩﯿں ﺒروئے کار النے ﭙر آپ کے آﺠر کے ذرﯿﻌﮧ آپ کو سزا نﮧ دی
ﺠائے۔

اگر آپ ﻏﯿر ملکی شﮩرﯿوں کے لﯿے مالزمت کے ﺘﺤفظ سے مﺘﻌلق قانون 2009 ،کے ﺘﺤت اﺤاطﮧ
کردہ ﻏﯿر ملکی شﮩری ﮨﯿں
ﻏﯿر ملکی شﮩرﯿوں کے لﯿے مالزمت کے تﺤفظ سے مﺘﻌلق قانون ( 2009ای اﯿف ﭙی اﯿن اے) (Employment Protection for
) Foreign Nationals Act, 2009) (EPFNAکے تﺤت مﺤﯿط ﻏﯿر ملکی شﮩری اس دسﺘاوﯿزت کے ساتﮭ ای اﯿف ﭙی اﯿن اے
) (EPFNAکے تﺤت اﭙنے ﺤقوق کے ﺒارے مﯿں اﯿک مﻌلوماتی ﭙرﭽﮧ ﺤاصل کرنے کا مسﺘﺤق ﮨے۔ اگر آپ کی ﭙﮩلی زﺒان انگرﯿزی
نﮩﯿں ﮨے تو آپ کے آﺠر ﯿا ﺒﺤال کنندہ کو ﯿﮧ ﭙﺘﮧ کرنا ضروری ﮨے کﮧ آﯿا مﻌلوماتی ﭙرﭽﮧ آپ کی ﭙﮩلی زﺒان مﯿں دسﺘﯿاب ﮨے اور ،اگر ﮨے
تو ،آپ کو ترﺠمﮧ شدہ ورژن فراﮨم کرنا ﺒﮭی ضروری ﮨے۔ مزﯿد مﻌلومات کے لﯿے ،ﺒراہ کرم  Ontario.ca/EPFNAمالﺤظﮧ کرﯿں۔

اگر آپ کا کوئی سوال ﮨے ﯿا آپ دﻋوی دائر کرنا ﭽاﮨﺘے ﮨﯿں
مزﯿد مﻌلومات کے لﯿے ،ﺒراہ کرم  Ontario.ca/employmentstandardsمالﺤظﮧ کرﯿں ﯿا مالزمﺘی مﻌﯿارات کے مرکز اطالﻋات
) (Employment Standards Information Centreکو ( (416) 326-7160ٹول فری  )1-800-531-5551ﯿا سماﻋت
کے مﻌذورﯿن کے لﯿے  TTY 1-866-567-8893ﭙر کال کرﯿں۔ مﻌلومات مﺘﻌدد زﺒانوں مﯿں دسﺘﯿاب ﮨے۔
اگر آپ کو ﯿقﯿن ﮨے کﮧ ای اﯿس اے ) (ESAکے تﺤت آپ کے ﺤقوق آپ کو نﮩﯿں ملے ﮨﯿں اور آپ دﻋوی دائر کرنا ﭽاﮨﺘے ﮨﯿں تو آپ
 Ontario.ca/ESAformsﭙر آن الئن امﭙالئمنٹ اسٹﯿنڈرڈز کلﯿم فارم ) (Employment Standards Claim Formتک رسائی
ﺤاصل کر سکﺘے ﮨﯿں۔ ﺒراہ کرم نوٹ کر لﯿں کﮧ ای اﯿس اے ) (ESAاور ای ﭙی اﯿف اﯿن اے ) (EPFNAکے ﺘﺤت دﻋوے دائر کرنے
کے لﯿے ﻋلﯿﺤدہ فارم اسﺘﻌمال کﯿے ﺠاﺘے ﮨﯿں۔
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