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ஒன்ராறிய�ராவில் த�ராழில் நி�மங்கள்
2000 ஆம் ஆண்டின் த�ொழில் நியமங்கள் சட்டம் (Employment Standards Act, 2000, ESA)

ஒன்்ொறியயொவிலுள்்ள ஊழியர்கள்ளப் பொது்கொப்பது்டன் தபரும்பொலொன 

யவளலயி்டங்களுக்கொன குளறந� படச நியமங்கள்ள அளமக்கிறது.

ஊழி�ர்கள் �மது ESA உரிமம்கமைப் ப�னபடுத்து்கினறமமக்கரா்க அவர்கமை

எவவம்க�ிலும் �ண்டிப்ப�ிலிருந்து த�ராழில் �ருநர்கள் �மை தெய�ப்படு்கிறரார்கள்.

நங்கள் அறி� யவண்டி�து �ராது
குமறந்� படெ யவ�னம்
தபரும்பொலொன ஊழியர்கள் ஆ்கக குளறந�து 

குளறந� படச யவ�னம் வழங்கப்படும் 

உரிளமளயக த்கொண்டுள்்ளனர. �றயபொள�ய 

வ�ங்களுக்கொ்க, இஙகு தசல்்க:

Ontario.ca/minimumwage.

யவமல யந்மும் யமல�ி்க யந்மும்
யவளல யந்ங்க்ளில் நொ்ளொந�, 
வொ்ொந� மடடுப்பொடு்களும் உணவு 
இள்டயவள்ள, ஓய்வு யந்ங்கள், 
யமல�ி்க யந்ம் என்பவறளறப் பறறிய 
வி�ி்களும் ்கொணப்படு்கின்றன. யமல�ி்கத் 
�்கவல்்களுக்கொ்கச் தசல்்க:  
Ontario.ca/hoursofwork உம்  
Ontario.ca/overtime உம்.

விடுமுமறக ்கராலமும் த்கராடுப்பனவும்
தபரும்பொலொன ஊழியர்கள் ஒவதவொரு 
12 மொ� ்கொல யவளலயின் பின்னரும் 
விடுமுளறக ்கொலத்ள� உளழக்கின்றனர. 
ஓர ஊழியர உளழககும் விடுமுளற ்கொலக 
த்கொடுப்பனவுத் த�ொள்களயப் பறறிய 
வி�ி்கள் ்கொணப்படு்கின்றன. யமல�ி்கத் 
�்கவல்்களுக்கொ்கச் தசல்்க:  
Ontario.ca/vacation.

தபராது விடுமுமற்கள்
ஒன்்ொறியயொவில் ஒவயவொ்ொண்டும் சில 
தபொது விடுமுளற்கள் இருக்கின்றன. 
தபரும்பொலொன ஊழியர்களுககு இநநொட்க்ளில் 
யவளலயிலிருநது ஓய்தவடுக்கவும் தபொது 
விடுமுளறக த்கொடுப்பனளவப் தபறவும் 
உரித்துள்்ளது. யமல�ி்கத் �்கவல்்களுக்கொ்கச் 
தசல்்க: Ontario.ca/publicholidays.

ெமு்கமைி�ராமம விடுமுமற்கள்
ஒன்்ொறியயொவில் யவளலப் பொது்கொப்பு 
சமு்கம்ளியொளம விடுமுளற்கள் சில 
இருக்கின்றன. ்கரப்பம், தபறயறொ்ொ�ல், 
குடும்பப் ப்ொமரிப்பொ்ளர, �னிப்பட்ட அவச்்கொல 
விடுமுளற (த்கொடுப்பனவு தசய்யப்படுவதும் 
தசய்யப்ப்டொ�தும்), பொலியல் அத்து்டன்/அல்லது 
வடடு வன்முளற விடுமுளற (த்கொடுப்பனவு 
தசய்யப்படுவதும் தசய்யப்ப்டொ�தும்) என்பன 
உ�ொ்ணங்க்ளில் உள்்ள்டஙகு்கின்றன. 
உ�ொ்ணங்க்ளில் ்கரப்பமள்ட�ல், 
தபறயறொ்ொ�ல், குடும்பப் ப்ொமரிப்பொ்ளர 
என்பன உள்்ள்டஙகு்கின்றன. யமல�ி்கத் 
�்கவல்்களுக்கொ்கச் தசல்்க: Ontario.ca/ESAguide.

முடிவுறுத்�ல் அறிவித்�லும் த்கராடுப்பனவும்
தபரும்பொலொன சந�ரப்பங்க்ளில், த�ொழில் 
�ருநர்கள் த�ொழிளல முடிவுறுத்தும் யபொது 
முறகூடடிய எழுத்து மூல அறிவித்�ல் 
அத்து்டன்/அல்லது அறிவித்�லுககுப் ப்க்மொ்க 
முடிவுறுத்�ற த்கொடுப்பனவு வழங்கியொ்க 
யவண்டும். யமல�ி்கத் �்கவல்்களுக்கொ்கச் 
தசல்்க: Ontario.ca/terminationofemployment.

உங்க்ளது உரிளம்கள்ளப் பறறி இஙகு யமலும் அறிநது த்கொள்ளுங்கள்: 

Ontario.ca/employmentstandards
1-800-531-5551 அல்லது TTY 1-866-567-8893

@ONlabour @OntarioMinistryofLabour

ஏமன� த�ராழில் உரிமம்கள், 
வி�ிவிலககு்கள், வியெை 
வி�ி்கள் எனபன

முறித்துக த்கொள்்ளற 
த்கொடுப்பனவுக்கொன 
உரிளம்கள், �ற்கொலி்க 
உ�வி மு்கவ்்கங்க்ளின் 
(temporary help agencies) 
ஒப்பள்டப்பு ஊழியர்களுக்கொன 
வியச்ட வி�ி்கள் என்பன 
உடப்ட இச்சுவத்ொடடியில் 
படடியலி்டப்ப்டொ� 
ஏளனய உரிளம்களும் 

 வி�ிவிலககு்களும் வியச்ட
வி�ி்களும் இருக்கின்றன.

உங்கள்ளயும் உங்க்ளது 
யவளலயி்டத்ள�யும் 
பொ�ிக்கககூடிய ஆ்கப் 
பிந�ிய தசய்�ி்கள்ளப் பறறி 
இறளறப்படுத்�ப்படடிருக்க 
சந�ொ�ொ்்ொகுங்கள்:
Ontario.ca/labournews
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