
Ministry
of Labour

ُ

ً

ً

Ministry
of Labour

 معايير التوظيف في أونتاريو
  ,Employment Standards Act, 2000(ESA) 2000 قانون معايير التوظيف  يحمي

.أونتاريو في العمل أماكن لمعظم المعايير من األدنى الحد ويحدد الموظفين

 لحقوقهم الموظفين ممارسة بسبب شكل بأي الموظفين معاقبة العمل أصحاب على حظري
 )ESA(. التوظيف معايير قانون في عليها المنصوص

تعرفها أن يجب التي األمور
لألجور األدنى الحد

 األدنى الحد تقاضي الموظفين معظم يستحق
 الحدود على للتعرف. األقل على األجور من

: زيارة يرجى  الحالية،
Ontario.ca/minimumwage.

اإلضافي العمل وساعات العمل ساعات
توجد حدود يومية وأسبوعية لساعات العمل، 

وقوانين تنظم استراحات تناول الوجبات 
وأوقات الراحة وأوقات العمل اإلضافي. 

 للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
Ontario.ca/hoursofworkو 

Ontario.ca/overtime.

العامة العطالت
يوجد بأونتاريو عدد من أيام العطالت العامة 

كل عام. يحق لمعظم الموظفين عدم العمل 
في هذه األيام وتلقي أجر أيام العطالت 

العامة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: 
Ontario.ca/publicholidays.

أجره واحتساب اإلجازة وقت
يستحق معظم الموظفين الحصول على وقت 

ا من العمل.  شهر12اإلجازة بعد مرور 
توجد قوانين تنظم مقدار دفع األجر باإلجازة 

للموظف. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
Ontario.ca/vacation.

والغياب اإلجازات
يوجد عدد من اإلجازات تؤمنها الوظيفة في 

أونتاريو. تشمل األمثلة على ذلك إجازات 
الحمل ورعاية األبناء ورعاية األسرة. للمزيد 

 من المعلومات، يرجى زيارة: 
Ontario.ca/ESAguide.

 ودفع العمل اتفاق إنهاء قبل اإلشعار
المستحقات

في معظم األحيان يجب على أصحاب 
العمل تقديم إشعار كتابي مسبق عند 

إنهاء اتفاق التوظيف و/أو دفع مستحقات 
 من تقديم اإلشعار. للمزيد من اإلنهاء بدال

/Ontario.caالمعلومات، يرجى زيارة: 
terminationofemployment.

:على حقوقك حول المزيد على تعرف

Ontario.ca/employmentstandards
5551-531-800-1 أو الهاتف الكتابي 1-866-567-8893 

@ONlabour @OntarioMinistryofLabour

 والقواعد واالستثناءات الحقوق
بالتوظيف المتعلقة األخرى الخاصة

 الحقوق من مجموعة توجد
 الخاصة والقواعد واالستثناءات

 هذه في مسردة غير األخرى
 الحقوق تتضمن اإلعالنية الورقة

 وقواعد االنقطاع بدفعات المتعلقة
بمؤسساتالموظفينبتعيينخاصة     

. المؤقتة المساعدة

 دائم بشكل لالطالع باالشتراك بادر
 أن يمكن التي األخبار أحدث على
:عملك مكان وعلى عليك  تؤثر
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