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معايير التوظيف في أونتاريو
يحم ي قانون معايير التوظيف  )Employment Standards Act, 2000, ESA( 2000الموظفين ويحدد الحد األدنى من
المعايير لمعظم أماكن العمل في أونتاريو .يُ ح ظ ر ع ىل أص ح اب ال ع م ل م ع اق ب ة ال م وظ ف ي ن ب أي شكل ب س ب ب م م ارس ة
ال م وظ ف ي ن لحقوقهم ال م ن ص وص ع ل ي ه ا في ق ان ون م ع اي ي ر ال ت وظ ي ف (.)ESA

األم ور ال ت ي يجب أن تع رفها
العطالت العامة

وقت اإلجازة واحتساب أجره

ساعات العمل وساعات
العمل اإلضافي

اإلجازات والغياب

توجد قوانين تحكم قدر وقت اإلجازة
يوجد بأونتاريو عدد من أيام العطالت العامة
واحتساب أجرها للموظف .يحق لمعظم
كل عام .يحق لمعظم الموظفين عدم العمل
في هذه األيام وتلقي أجر أيام العطالت العامة .الموظفين أخذ إجازة بعد كل  12شهرًا من
العمل .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة:
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة:
.Ontario.ca/vacation
.Ontario.ca/publicholidays

توجد حدود يومية وأسبوعية لساعات
العمل .كما توجد قوانين تنظم استراحات
تناول الوجبات وأوقات الراحة وأوقات العمل
اإلضافي .للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة:
Ontario.ca/hoursofwork
و .Ontario.ca/overtime

اإلشعار قبل إنهاء اتفاق العمل
ودفع المستحقات

في أغلب الحاالت ،عند إنهاء اتفاق العمل،
يجب عىل صاحب العمل منح الموظفين
إشعار كتابي مسبق بإنهاء الخدمة أو دفع مبلغ
للموظف عند إنهاء الخدمة بدال ً من اإلشعار.
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة:
Ontario.ca/
.terminationofemployment

الورقة اإلعالنية تتضمن

الحد األدنى لألجور

االنقطاع وقواعد خاصة

يستحق معظم الموظفين تقاضي الحد
األدنى من األجور عىل األقل .للتعرف عىل
الحدود الحالية ،يرجى زيارة:
.Ontario.ca/minimumwage

@OntarioAtWork

واالستثناءات والقواعد الخاصة
األخرى غير مسردة في هذه
الحقوق المتعلقة بدفعات
بتعيين الموظفين بمؤسسات
المساعدة المؤقتة.

اشترك للبقاء عىل اطالع حول
أحدث األخبار التي يمكن أن

تؤثر عليك وعىل مكان عملك:

.Ontario.ca/labournews

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

اإلصدار 9.0

توجد مجموعة من الحقوق

يوجد عدد من اإلجازات تؤمنها الوظيفة في
أونتاريو .تشمل األمثلة عىل ذلك اإلجازات
المرضية وإجازات الحمل ورعاية األبناء
ورعاية األسرة .للمزيد من المعلومات،
يرجى زيارة.Ontario.ca/ESAguide :

تعرف عىل المزيد حول حقوقك عىل:

@Ontarioatwork

الحقوق واالستثناءات
والقواعد الخاصة
األخرى المتعلقة
بالتوظيف

@ONTatwork

