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)Ministry of Labour, Training and Skills Development( 

أونتاريو في التوظيف معايير

 من ىنألدا لحدا ديحدو ظفينلموا  )Employment Standards Act, 2000, ESA(2000 ظيفلتوا ييرمعا ننوقا ييحم
 ةسرامم ببسب شكل أيب نيفظوملا ةبقاعم لمعال ابحصأ ىلع رظحُي. يورنتاوأ في لعملا كنماأ لمعظم ييرلمعاا
.(ESA)فيظوتلا ريياعم نوناق في اهيلع صوصنملا قهملحقو نيفظوملا

فهارتع أن يجب يتال روألما

مةلعاا تلعطالا
 مةلعاا تلعطالا امأي من ددع واريتأونب جديو

 لعملا دمع ظفينلموا لمعظم يحق. امع كل
 .مةلعاا تلعطالا امأي رأج تلقيو اماألي ذهه في

: ةارزي جىير ،تمالمعلوا من  يدللمز
Ontario.ca/publicholidays.

 اتاعوس لعملا  اتاعس
يافاإلض لعملا

 تعالسا عيةسبوأو ميةيو دودح  جدتو
 اتاحرتاس تنظم نيناقو جدتو كما. لعملا
 لعملا اتوأوق ةاحرال اتوأوق اتبوجال اولنت

: ةارزي جىير ،تمالمعلوا من يدللمز. يافاإلض
 Ontario.ca/hoursofwork 

.Ontario.ca/overtime و

 لعملا اقفات اءهإن قبل ارعاإلش
تلمستحقاا عودف

 ،لعملا اقفات اءهإن عند االت،حال غلبأ في
 ظفينلموا منح لعملا حبصا عىل يجب

 مبلغ عدف أو مةلخدا ءنهابإ مسبق بيكتا ارعإش
. ارعاإلش منً دالب مةلخدا اءهإن عند ظفللمو
: ةارزي جىير ،تمالمعلوا من  يدللمز

Ontario.ca/
terminationofemployment.

هرأجاب ستواحة ازاإلجت وق
 ةازاإلج توق درق تحكم نيناقو جدتو

 لمعظم يحق. ظفللمو هاجرأ ابستواح
 من اشهر 12 كل بعد ةازإج ذأخ ظفينلموا
: ةارزي جىير ،تمالمعلوا من يدلمز. لعملا

Ontario.ca/vacation.

ابيغوال اتازاإلج
 في ظيفةلوا منهاتؤ اتازاإلج من ددع جديو
 اتازاإلج كذل عىل مثلةألا تشمل. واريتأون

 اءناألب ةايعور لحملا اتازوإج ضيةلمرا
 ،تمالمعلوا من يدللمز. ةراألس  ةايعور
.Ontario.ca/ESAguide: ةارزي جىير

ورألجل ىاألدن لحدا
 لحدا ضيتقا ظفينلموا معظم يستحق

 عىل فللتعر. لاألق عىل وراألج من ىاألدن
: ةارزي جىير ،ليةلحاا  دودحال

Ontario.ca/minimumwage.

 اءاتنثتواالسوق قحال

 ةاصخالد واعقوال

لمتعلقة ا ىخرألا

ظيفلتوبا

ق لحقوا من عةمجمو جدتو

 ةاصخالد واعقوالاءات نثتواالس

 ذههي فدة رسمر يغرى األخ

تتضمن  نيةعالإلا قةرلوا

ت فعابد لمتعلقةا قلحقوا

 ةاصخد واعوقاع طقاالن

ت سسابمؤ ظفينلموا بتعيين

.قتةلمؤا ةعدلمساا

ل حو عطالا عىل ءللبقا كشترا

 أنن كميي تالار باألخدث أح

: عملك نمكا عىلو عليك ثرتؤ

Ontario.ca/labournews.

:عىل قكحقو ولح يدلمزا عىل فتعر
Ontario.ca/employmentstandards

TTY 1-866-567-8893 أو 1-800-531-5551
@ONTatwork @OntarioAtWork @Ontarioatwork
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