ਲੇਬਰ, ਟ੍ੇਟਨਗ
ੰ ਅਤੇ ਸਟਕੱਲ ਟਿਵਲਪਮੈਂ
ੈ
ਟ ਮੰਤਰਾਲਾ
(Ministry of Labour, Training and Skills Development)

ਓਨਟਾਰੀਓ ਟਵੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਟਮਆਰ
ਰੁਿਗਾਰ ਦੇ ਵਮਆਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2000 - ESA (Employment Standards Act, 2000) (ESA) ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ
ਵਿਆਦਾਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਵੱ ਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ ਵਮਆਰ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ESA ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਜਨਤਕ ਛੱੁ ਟੀਆਂ

ਵਕਸ਼ਨ
ੇ
ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ

ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਜਨਤਕ ਛੱੁਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਹਨ। ਵਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਦਨਾਂ ‘ਤੇ
ਛੱੁਟੀਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੱੁਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ
ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖ:ੋ
Ontario.ca/publicholidays.

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਿਕਸ਼ਨ
ੇ
ਦੇ ਸਮੇਂ
ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਵਨਯਮ ਹਨ। ਵਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਹਰੇਕ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਕਸ਼ਨ
ੇ
ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ
ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖ:ੋ
Ontario.ca/vacation.

ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ

ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਛੱੁ ਟੀਆਂ

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਵਟਆਂ ਬਾਰੇ ਰੋਿਾਨਾ ਅਤੇ ਹਫਤਾਿਾਰ
ਸੀਮਾਿਾਂ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਲਈ ਬ੍ਕ
ੇ ਾ,ਂ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵਮਆਦਾਂ
ਅਤੇ ਓਿਰਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਿੀ ਵਨਯਮ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ ਦੇਖ:ੋ Ontario.ca/hoursofwork ਅਤੇ
Ontario.ca/overtime.

ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਕਰੀ
ੌ
ਨੂੰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ
ਿਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਹਾਿਰੀ ਦੀਆਂ ਛੱੁਟੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ
ਵਿੱਚ, ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਛੱੁਟੀ, ਗਰਭ-ਅਿਸਥਾ ਦੀ ਛੱੁਟੀ,
ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਦੀ ਛੱੁਟੀ, ਪਵਰਿਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਛੱੁਟੀ
ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖ:ੋ
Ontario.ca/ESAguide.

ਵਜਨ੍ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌ ਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ

ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਨਿੀਨਤਮ

ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਨਟਟਸ
ੋ
ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ

ਵਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ, ਰੁਿਗਾਰ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ
ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਰੁਿਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ ਿੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਗਾਉਂ ਵਲਖਤੀ ਨਵਟਸ
ੋ
ਜਾਂ ਨਵਟਸ
ੋ
ਦੀ ਜਗ੍ਾ ‘ਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖ:ੋ
Ontario.ca/terminationofemployment.

ਵਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ
ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਿਰਤਮਾਨ ਦਰਾਂ ਲਈ
ਇਸ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ:
Ontario.ca/minimumwage.

ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣ:ੋ

Ontario.ca/employmentstandards
1-800-531-5551 ਜਾਂ TTY 1-866-567-8893
@ONTatwork
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ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੱਕ, ਛੋਟਾਂ
ਅਤੇ ਖਾਸ ਟਨਯਮ
ਹੋਰ ਹੱਕ, ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਵਨਯਮ ਹਨ
ਜੋ ਇਸ ਪੋਸਟਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਮਦਦ
ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਲਈ ਖਾਸ ਵਨਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ
ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਿਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ
ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਾਈਬ ਕਰ:ੋ

Ontario.ca/labournews.

