اونٹاریو میں مالزمت کے معیارات

مالزمت کے معیارات سے متعلق ایکٹ ]Employment Standards Act (ESA)[ 2000 ،اونٹاریو میں بیشتر جائے
کار کے لیے کم از کم معیارات متعین کرتا ہے۔ بعض مالزمین پر مخصوص اصول اور استثناء کا اطالق ہوتا ہے۔

آپ کو کیا جاننے کی ضرورت ہے
 ESAکے حقوق استعمال کرنے کے لیے
مالزمین کو کسی بھی طریقے سے سزا دینا
آجروں کے لیے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔
کام کے گھنٹے اور کھانے کے وقفے :روزانہ اور ہفتہ واری
کام کے گھنٹوں کی حدود طے ہیں۔ بعض شرائط پوری کرنے پر
مالزمین زیادہ کام کرسکتے ہیں۔ مالزمین کو  30منٹ کے کھانے
کا وقفہ لیے بغیر مسلسل  5گھنٹے سے زیادہ دیر تک کام نہیں
کرنا چاہیے۔  Ontario.ca/hoursofworkپر مزید جانیں۔
اوور ٹائم کی ادائیگی :زیادہ تر کاموں کے لیے ہفتے میں 44
گھنٹوں کے کام کے بعد اوور ٹائم واجب االدا ہوتا ہے۔ اوور ٹائم
کی شرح ادائیگی کی معمول کی شرح کا کم از کم ½  1گنا ہونا
چاہیے۔
اقل اجرت :زیادہ تر مالزمین کم از کم اقل اجرت کی
ادائیگی کے مستحق ہیں۔ موجودہ شرحوں کے لیے
 Ontario.ca/minimumwageمالحظہ کریں۔
ادائیگی کا دن :مالزمین کو الزما مستقل ادائیگی والے دن میں
ادائیگی کی جانی چاہیے اور اجرت کا اسٹیٹمنٹ ملنا چاہیے۔

چھٹی کا وقت اور ادائیگی :بیشتر مالزمین کو ہر  12ماہ کے بعد
کم از کم  2ہفتے کی چھٹی ملتی ہے۔ انہیں چھٹی کی تنخواہ کے
طور پر اپنی کمائی ہوئی کل اجرت کے کم از کم  4%کی ادائیگی
کی جانی چاہیے۔
سرکاری تعطیالت :اونٹاریو میں ہر سال  9سرکاری تعطیالت ہیں۔
بیشتر مالزمین ان دنوں کو کام سے چھٹی لینے اور سرکاری
تعطیل کی ادائیگی پانے کے حقدار ہیں۔
غیرحاضری کی چھٹیاں :بہت ساری مالزمت محفوظ مگر
بالمعاوضہ غیر حاضری کی چھٹیاں ہیں بشمول حمل ،والدینی،
خاندان کی نگراں ،اور نجی ہنگامی چھٹی۔
موقوفی کی اطالع اور ادائیگی :اکثر حاالت میں ،مالزمین
کومالزمت ختم کرنے اور  /یا معطلی کی تنخواہ کے لیے نوٹس
کے بجائے الزمی طور پر پیشگی تحریری نوٹس دینا چاہیے۔
 Ontario.ca/terminationofemploymentپر مزید
جانیں۔
دیگر  ESAحقوق اور مخصوص اصول :اس پوسٹر میں مندرج
کے عالوہ دیگر حقوق نیز مخصوص اصول ہیں بشمول سبکدوشی
کا معاوضہ سے متعلق حقوق اور عارضی مدد والی ایجنسی کے
تفویض شدہ مالزمین کے لیے مخصوص اصول۔

مزید معلومات کے لیے وزارت محنت ( )Ministry of Labourسے رابطہ کریں۔
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