
فروغ کا ہنر و تربیت محنت،  ارتوز

(Ministry of Labour, Training and Skills Development)  

اتمعیار کے روزگار میں اونٹاریو

 تاکر تحفظ کا مینزمال (Employment Standards Act, 2000, ESA)، ےاس یای ا، 2000 ،ننوقا کا تارمعیا کے رگازور

 رپےنرک لامعتسا اک وققح SAE ےناپ ۔ےہ تاکر تعین کا تارمعیا کم ےس کم ےلی کے رکا ےئجا بیشتر میں یورنٹاوا روا ےہ
ے۔ہ عونمم ےیل کے ںورجآ انید زاس  کی رحط یبھ یسک وک نیمزالم

ےہ رتورض کی ےننجا کیا کو آپ

تتعطیال اریکرس
 تتعطیال اریکرس کئی الس ہر میں واریٹاون
 میں وںدن ان مینزمال بیشتر ۔ہیں  تیہو
 تعطیل اریکرس اور نےکر چھٹی سے  امک

 یدمز ۔ہیں دارقح کے نےپا ہاتنخو  کی
:یںکر حظہمال لیے کے  تمامعلو

Ontario.ca/publicholidays۔

مائٹاوور اور ے ٹنھگے کام ک
 دودحوار ہ تفہاور ہ یومیر پوں ٹنھگے کام ک

 اوروں فوقے کام آروں، فوقے کے انھکں۔ یہ

 متعین لصوا بھی میں سلسلے کے ئمٹا رووا

 :یںکر حظہمال لیے کے تمامعلو یدمز ۔ہیں
Ontario.ca/hoursofwork 

۔Ontario.ca/overtime اور

ہاتنخو اور ٹسنو کا معطلی
 تےکر ختم متزمال ،میں ںملومعا بیشتر

 کا معطلی کو مینزمال لیے کے روںآج توق
 کے ٹسنو یا/یناد ٹسنو ییرتحر  پیشگی

 ے۔ہ روریض یناد ہاتنخو کی معطلی  ئےبجا
 لیے کے تمامعلو یدمز
/Ontario.ca:یںکر حظہمال

terminationofemployment۔

واہخنتاور ت وقا کی ٹھچ
 توق کے چھٹی یوال ملنے کو  مینزمال
 ولاص میں ضمن کے ہاتنخو اور دارقم کی

 مہینے 12 ہر مینزمال بیشتر ۔ہیں  ودوجم
 سکتے لے توق کا چھٹی بعد کے امک کے

: یںکر حظہمال لیے کے تمامعلو یدمز۔ہيں
Ontario.ca/vacation۔

ںچھٹیا کی ریاضح غیر
 تھسا کے تحفظ کے متزمال میں واریٹاون

 یربیما میں ںلومثا ۔ہیں ںچھٹیا  کئی
 کی تدیول ،چھٹی کی حمل،چھٹی کی

 ملشا چھٹی کی ںانگر تیجا کنبہ اور چھٹی
: یںکر حظہمال لیے کے تمامعلو یدمز ۔ہیں

Ontario.ca/ESAguide۔

رتاج کم از کم
 ادا رتاج کم از کم مینزمال  بیشتر

 ںحوشر ودہوجم ۔ہیں دارقح کے نےجا  کیے
: یںکر حظہمال لیے  کے

Ontario.ca/minimumwage۔

 یگرد کے  ارروزگ
 اور ءستثناا وق،قح

ولاص صیخصو

 وق،قح یگرد بھی  یسےا
 ولاص صیخصو اور ءستثناا

 سٹرپو اس جو ہیں ودوجم
 میں جس ،ہیں نہیں درج پر

 کا شیوسبکد توق از قبل
 دادیام یارضع اور ضہومعا

 ےوال ئنمنٹساا کے یجنسیا
 صیخصو لیے کے مینزمال
۔ہیں ملشا ولاص

 پر ارک ئےجا کے آپ اور آپ
 ینتر زہات یوال سکنے ڈال راث
 لیے کے ہنےر خبربا سے روںبخ

: یںکر  ئباسبسکر
Ontario.ca/labournews۔

: نیںجا یدمز پر ںیہا میں ارےب کے قحقو پنےا
Ontario.ca/employmentstandards
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@ONTatwork @OntarioAtWork @Ontarioatwork
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