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ਕਿਰਤ, ਕਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਕਿਿਾਿ ਮੰਤਰਾਲਾ 
(Ministry of Labour, Training and Skills Development) 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਵਿਆ ਕਾਨੂੂੰ ਨ, 2009 
(Employment Protection for Foreign  
Nationals Act, 2009) ਤਵਿਤ ਤੁਿਾਡੇ ਿੱਕਾ 

 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਲਈ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਵਿਆ ਕਾਨੂੂੰ ਨ, 2009 ਤਵਿਤ ਤੁਿਾਡੇ ਿੱਕ (Employment Protection for 

Foreign Nationals Act, 2009) (EPFNA) ਇੱਕ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਿੈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਲਈ ਿੱਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਉਂਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਇੂੰ ਮੀਗਰਸ਼ੇਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਫਡੈਰਲ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਵਿਤ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਿ ੇਿਨ ਜਾਂ ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਿਨ। ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ 

Ontario.ca/EPFNA ’ਤੇ ਜਾਓ। 

ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ EPFNA ਦੇ ਤਵਿਤ ਤੁਿਾਡੇ ਿੱਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਜਕੇਰ ਤੁਿਾਡੀ ਪ੍ਵਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿੀਂ 

ਿ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਭਰਤੀਕਰਤਾ ਜਾਂ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੱਲੋਂ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਤੁਿਾਡੀ ਪ੍ਵਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ, 
ਜੇਕਰ ਇਿ Ministry of Labour, Training and Skills Development ਤੋਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੋਿੇ। 

ਬੇਦਾਅਿਾ: ਇਸ ਿਸੀਲੇ ਨੂੂੰ  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਵਿਆ ਕਾਨੂੂੰ ਨ, 2009 (Employment 

Standards Act, 2000) (EPFNA) ਅਤੇ ਵਿਵਨਯਮਾਂ ਦੇ ਤਵਿਤ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੁਝ ਵਨਊਨਤਮ ਿੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੂੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ  
ਨੂੂੰ  ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਵਤਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਿ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਸਲਾਿ 
ਨਿੀਂ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ EPFNA ਜਾਂ ਵਿਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਾ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਿਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂੰ ਸਕਰਨ ਨੂੂੰ  
ਦੇਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਿਾਲਾਂਵਕ ਅਸੀਂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿੈ ਵਕ ਇਸ ਿਸੀਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨਿੀਨਤਮ ਅਤੇ ਵਬਲਕੁਲ ਸਿੀ ਿੋਿੇ, ਪ੍ਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਿੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। EPFNA ਵਸਰਫ ਵਨਊਨਤਮ ਵਮਆਰ 
ਦੱਸਦਾ ਿੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੂੰਧੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਸਮੂਿਕ ਸਮਝੌਤੇ, ਆਮ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਮਤੁਾਬਕ ਕੁਝ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਾਧੂ ਿੱਕ ਿ ੋਸਕਦੇ ਿਨ। 

http://www.ontario.ca/laws/statute/09e32
http://www.ontario.ca/laws/statute/09e32
http://www.ontario.ca/laws/statute/09e32
http://ontario.ca/EPFNA
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ਉਂਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਿ ੇਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਵਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਮਆਰ ਕਨੂੂੰ ਨ, 2000 

(Employment Standards Act, 2000 (ESA) ਦੇ ਤਵਿਤ ਿੀ ਿੱਕ ਿਨ। ESA ਉਿ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਿੈ ਜ ੋਉਂਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ 
ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਥਾਂਿਾਂ ਲਈ ਵਨਊਨਤਮ ਿੇਤਨ ਅਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ ਿਰਗੇ ਵਨਊਨਤਮ 

ਵਮਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਤੁਿਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੱਲੋਂ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ESA ਦੇ ਤਵਿਤ ਤੁਿਾਡੇ ਿੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। 

ਿੋਈ ਭਰਤੀਿਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲੋਂ  ਿੋਈ ਿੀ ਫੀਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਿਿਦੇ 

ਭਰਤੀਕਰਤਾ ਉਿ ਵਿਅਕਤੀ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਜੋ ਤਿੁਾਨੂੂੰ  ਉਂਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭ ਕ ੇਦੇਿੇ ਜਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੇ। ਭਰਤੀਕਰਤਾ 
ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਵਕਸੇ ਕਲੋ ਰੈਫਰ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿ ੈਜਾਂ ਤੁਿਾਡੀ ਉਂਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਤੁਿਾਡਾ 
ਭਰਤੀਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਵਰਿਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸੇਿਾ, ਿਸਤੂ ਜਾਂ ਫਾਇਦੇ ਲਈ 
ਫੀਸ ਨਿੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ: ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਓਰੀਐਟੇਂਸ਼ਨ, ਵਰਜ਼ਏੂਮੇ ਵਲਿਣ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਇੂੰਟਰਵਿਊ ਲਈ 
ਵਤਆਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱ ਢਲੀ ਵਸੱਵਿਆ ਦੀ ਵਸਿਲਾਈ। 

ਿੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਿਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਮਚਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਖਰਕਚਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਿਰ ਿਿਦਾ  
(ਕਿਿਾਏ ਿੁਝ ਿਕਿਤੀਆਂ ਦੇ) 

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਿਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਿਣ ਲਈ ਉਸ ਿੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਿੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਿਰਚ ੇਤੁਿਾਡੇ 
‘ਤੇ ਨਿੀਂ ਪ੍ਾ ਸਕਦੇ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਤੁਿਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਓਰੀਐਟੇਂਸ਼ਨ, ਉਸ ਿੱਲੋਂ ਭਰਤੀਕਰਤਾ ਨੂੂੰ  ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਵਸਿਲਾਈ 
ਜਾਂ ਫੀਸ। ਉਿ ਤੁਿਾਡੇ ਿੇਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਿਰਵਚਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਿੀ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਿਾਲਾਂਵਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਸੌਮੀ ਿੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (SAWP) ਦੇ ਤਵਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 
ਿਿਾਈ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਿਰਕ ਪ੍ਰਵਮਟਾਂ ਦੇ ਿਰਵਚਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡਾ SAWP ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਲਈ 
ਸਵਿਮਤੀ ਵਦੂੰ ਦਾ ਿੈ ਤਾਂ। 

ਿੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਿਿੇ ਭਰਤੀਿਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਿ ੇਕਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਕਰਿ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਫੀਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਲੇਿਮੈਂਟ ਦੇ 
ਖਰਕਚਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਿੀ ਨਹੀਂ ਿਰ ਿਿਦਾ।  

http://www.ontario.ca/laws/statute/00e41
http://www.ontario.ca/laws/statute/00e41
http://www.ontario.ca/laws/statute/00e41
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ਿੋਈ ਭਰਤੀਿਰਤਾ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਿਿਦਾ 

ਤੁਿਾਡਾ ਭਰਤੀਕਰਤਾ, ਤੁਿਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕਸ ੇਿੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਿਾਡੀ 
ਸੂੰ ਪ੍ਤੀ ਲੈ ਜਾਂ ਰੱਿ ਨਿੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਿਾਡੇ ਪ੍ਾਸਪ੍ੋਰਟ ਜਾਂ ਿਰਕ ਪ੍ਰਵਮਟ ਿਰਗ ੇਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। 

ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਿ ਛੱਡਣ ਲਈ ਿਕਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਿਦੇ 

ਤੁਸੀਂ EPFNA ਦੇ ਤਵਿਤ ਆਪ੍ਣੇ ਵਕਸ ੇਿੀ ਅਵਧਕਾਰ ਨੂੂੰ  ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਵਿਮਤ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਸਮਝੌਤ ੇ‘ਤ ੇਦਸਖ਼ਤ ਨਿੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਿ ਸਵਿਮਤੀਆ ਂਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਿਾਜਬ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਉਦਾਿਰਨ ਿਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤਸੁੀਂ ਵਕਸੇ ਸਮਝਤੌੇ ‘ਤੇ ਇਿ ਸਵਿਮਤ ਿੁੂੰ ਦੇ 
ਿੋਏ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਿੋ ਵਕ ਤੁਿਾਡਾ ਭਰਤੀਕਰਤਾ ਤੁਿਾਡੋ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਫੀਸ ਲਿੇ, ਤਾਂ ਇਿ ਸਮਝੌਤਾ ਿਾਜਬ ਨਿੀਂ ਿੋਿੇਗਾ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਣ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਦੱਤੀ ਜਾ ਿਿਦੀ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ EPFNA ਜਾਂ ESA ਦੇ ਤਵਿਤ ਆਪ੍ਣੇ ਿੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ੁੱ ਛਦੇ ਿੋ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਿੱਕਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ 
ਭਰਤੀਕਰਤਾ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਧਮਕੀ, ਡਰਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਿੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਿਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੂੰ  
ਸਮਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਤ। 

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਿੀਂ ਿੋਈ ਦਾਅਿਾ ਦਰਜ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੋ ਹੋ 

EPFNA ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ Ontario.ca/EPFNA ’ਤੇ ਜਾਓ। 

ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ EPFNA ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਿਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਮਆਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ (Employment Standards 

Information Centre) ਨੂੂੰ  416326-7160 ‘ਤੇ, ਟੌਲ-ਫਰੀ 1-800-531-5551 ‘ਤੇ, ਜਾਂ TTY 1-866-567-8893 'ਤੇ ਿੀ 
ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ EPFNA ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪ੍ਣੇ ਿੱਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਿੀਂ ਕੀਤੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Ontario.ca/EPFNA 

‘ਤੇ Ministry of Labour, Training and Skills Development ਕਲੋ ਦਾਅਿਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ EPFNA ਦੇ ਤਵਿਤ ਆਪ੍ਣੇ ਿੱਕਾਂ ਲਈ ਦਾਅਿਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਢੇ ਵਤੂੰ ਨ ਸਾਲ ਿਨ। 

http://ontario.ca/EPFNA
http://ontario.ca/EPFNA
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