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ਿਕਰਤ, ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਮਤਰਾਲਾ (Ministry of Labour, Training and Skills 

Development) 

ਕਮ ਦੇ ਘਟੇ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਵੇਤਨ (Hours of Work and Overtime Pay) 

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਵਸੀਲ ਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਮਆਰ ਕਾਨੂੰਨ  , 2000 (Employment Standards Act, 2000) (ESA) 

ਅਤੇ ਿਵਿਨਯਮਂਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਥਾਪਤ ਕੁਝ ਿਨਊਨਤਮ ਹਕਂਾ ਅਤੇ ਿਜ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਿਤਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ESA ਜਂਾ 

ਿਵਿਨਯਮਂਾ ਦੀ ਥਂਾ ਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਸਕਰਨ ਨ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਂਾਿਕ ਅਸੀਂ 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹ ਿਕ ਇਸ ਵਸੀਲ ਿਵਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਵ, ਪਰ 

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਂਾਦੀਆਂ ਹਨ। ESA ਿਸਰਫ ਿਨਊਨਤਮ ਿਮਆਰ ਦਸਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬਧੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮ, 

ਸਮੂਹਕ ਸਮਝੌਤ, ਆਮ ਕਾਨਨ ਜਂਾ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਕਾਨਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਹਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਮਆਰ ਕਾਨੂੰਨ 2000 (Employment Standards Act, 2000) (ESA) ਉਹ ਕਾਨਨ ਹੈ ਜੋ ਉਂਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਂਾਵਂਾ ਲਈ ਕਮ ਦੇ ਘਿਟਆਂ ਅਤ ਓਵਰਟਾਈਮ ਵੇਤਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਂਾ ਵਰਗੇ ਿਨਊਨਤਮ 

ਿਮਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਉਂਟਾਰੀਓ ਿਵਚ ਕਮ ਦੇ ਘਿਟਆਂ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਵੇਤਨ ਬਾਰੇ ਆਮ ਿਨਯਮਂਾ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

ESA ਦੇ ਤਿਹਤ, ਕੁਝ ਨਕਰੀਆਂ ਜਂਾ ਉਦਯੋਗਂਾ ਦੇ ਲਈ ਕਮ ਦੇ ਘਿਟਆਂ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਛੋਟਂਾ 

ਹਦੀਆ ਹਨ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇ 'ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਨਯਮ ਜਂਾ ਛੋਟਂਾ ਲਾਗੂ ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਜਂਾ 

ਨਹੀਂ, Ontario.ca/ESAtools 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਕਮ ਦੇ ਘਟ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਯਮਤ ਕਾਰਜ ਿਦਨ ਅਠ ਘਿਟਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਹੈ ਤਂਾ ਤੁਹਾਨ ਿਦਨ ਿਵਚ ਅਠ ਘਿਟਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਜਂਾ ਤੁਹਾਡੇ 

ਿਨਯਮਤ ਕਾਰਜ ਿਦਨ ਿਵਚਲ ਘਿਟਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨ ਇਕ ਹਫਤੇ 

ਿਵਚ 48 ਘਿਟਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।  

http://Ontario.ca/ESAtools
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ਅਰਾਮ ਦੀ ਅਵਧੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਅਵਧੀ 

ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪਜ ਘਟੇ ਕਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30-ਿਮਟਂਾ ਦੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਅਵਧੀ 

ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਂਾ ਉਸ ਪਜ-ਘਟੇ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅਦਰ 30 ਿਮਟਂਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੋ ਛੋਟੀਆ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਅਵਧੀਆਂ 

ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਹਮਤ ਹਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨ ਹਰੇਕ 24-ਘਟੇ ਦੀ ਅਵਧੀ ਿਵਚ 11 ਘਿਟਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਿਵਹਲ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਹਫਤ ਿਵਚ 24 ਘਿਟਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਿਵਹਲ ਜਂਾ ਹਰੇਕ ਦੋ ਕਾਰਜ ਹਫਿਤਆਂ ਿਵਚ 48 ਘਿਟਆਂ ਦੀ 

ਲਗਾਤਾਰ ਿਵਹਲ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਿਸ਼ਫਟਂਾ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤੁਹਾਨ ਅਠ ਘਿਟਆਂ ਦੀ ਿਵਹਲ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਦਾ 

ਜੇਕਰ ਦੋਨਂਾ ਿਸ਼ਫਟਂਾ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮ ਦਾ ਕਲ ਸਮਂਾ 13 ਘਿਟਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹ, ਜਂਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨ ਿਲਖਤ ਿਵਚ ਸਿਹਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨ ਿਸ਼ਫਟਂਾ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਠ ਘਿਟਆਂ ਤੋਂ ਘਟ ਦੀ ਿਵਹਲ ਿਮਲਗੀ।  

ਇਨ੍ਹ ਂਾ ਅਵਧੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, Ontario.ca/ESAtools ‘ਤੇ ਕਮ ਦੇ ਘਿਟਆਂ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਟੂਲ (Hours of 

Work and Overtime Tool) ਨ ਅਜ਼ਮਾਓ। 

ਕਮ ਦੇ ਵਾਧੂ ਘਟ 

ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿਲਖਤ ਿਵਚ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਿਲਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕਮ ਕਰੋਗ: 

• ਿਦਨ ਿਵਚ ਅਠ ਘਟੇ ਜਂਾ ਉਨ੍ਹ ਂਾ ਦੇ ਸਥਾਪਕ ਿਨਯਮਤ ਕਾਰਜ ਿਦਨ – ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਠ ਘਿਟਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਹ; 

• ਹਫਤੇ ਿਵਚ 48 ਘਟੇ। 

ਤੁਹਾਨ ਕਮ ਦੇ ਵਾਧੂ ਘਿਟਆਂ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਦੇ ਵਾਧੂ ਘਿਟਆਂ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਂਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵਚ ਿਦਖਾਏ ਗਏ ਘਿਟਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕਮ ਨਹੀਂ 

ਕਰ ਸਕਦੇ। 

http://Ontario.ca/ESAtools
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ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨ ਦੋ ਹਫਿਤਆ ਦਾ ਿਲਖਤ ਨਿਟਸ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨ ਰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨ ਵਾਜਬ ਨਿਟਸ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨ ਰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 

ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਘਿਟਆਂ ਲਈ ਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਸੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਿਨਁਧ ਕੀਤਾ ਜਂਾਦਾ ਹੈ ਤਂਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਥਂਾ ਤੁਹਾਡਾ 

ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕਮ ਦੇ ਵਾਧੂ ਘਿਟਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝੌਿਤਆ ਸਮੇਤ, ਕਮ ਦੇ ਘਿਟਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

Ontario.ca/hoursofwork ‘ਤੇ ਜਾਓ।  

ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਵੇਤਨ 

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਵੇਤਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 

ਹਫਤੇ ਿਵਚ 44 ਘਿਟਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਵੇਤਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਯਮਤ ਵੇਤਨ ਦਰ ਦਾ 1 ½ ਗੁਣਾ ਹਦਾ ਹੈ।  

ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਵੇਤਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਸਮਂਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਸ ਲਈ ਿਲਖਤ ਿਵਚ ਸਿਹਮਤ ਹਦੇ ਹੋ। ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਸਮਂਾ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ 

ਘਟੇ ਲਈ 1 ½ ਘਿਟਆਂ ਲਈ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤਾ ਜਂਾਦਾ ਹੈ। ਛਟੀ ਦਾ ਸਮਂਾ ਕਮਾਈ ਦੇ ਿਤਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅਦਰ ਿਲਆ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਔਸਤ 

ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਵੇਤਨ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਿਟਆਂ ਨ ਦ, 

ਿਤਨ ਜਂਾ ਚਾਰ ਹਫਿਤਆਂ ਤਕ ਔਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ 

ਵੇਤਨ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਵਧੀ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮ ਦੇ ਘਿਟਆਂ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਹਰੇਕ 

ਹਫਤੇ ਿਵਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ ਤਂਾ ਤੁਹਾਨ ਓਵਰਟਾਈਮ ਔਸਤ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਨਂਾ ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਿਵਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਅਿਤਮ ਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧ ਸਾਲਂਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 

ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਮਾਪਤੀ ਿਮਤੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲਂਾ ਔਸਤ ਸਮਝੌਤੇ ਨ ਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ, 

ਜਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੋਵ ਇਸ ਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖਤ ਿਵਚ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ 

http://Ontario.ca/hoursofwork
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ਿਕਸੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਿਨਁਧ ਕੀਤਾ ਜਂਾਦਾ ਹੈ ਤਂਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਥਂਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਝੌਤੇ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕੇਵਲ ਅਗਲ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਿਵਚ ਆਉਣ ਤਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਿਹਣਗੇ।  

ਓਵਰਟਾਈਮ ਅਤੇ ਔਸਤ ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Ontario.ca/overtime ‘ਤੇ ਜਾਓ।   

ਤੁਹਾਨ ਆਪਣੇ ESA ਹਕਂਾ ਬਾਰੇ ਪਛਣ ਜਂਾ ਉਨ੍ਹ ਂਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਿਦਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ  

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ESA ਦੇ ਤਿਹਤ ਆਪਣੇ ਹਕਂਾ ਬਾਰੇ ਪਛਦੇ ਹੋ ਜਂਾ ਉਨ੍ਹ ਂਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹ, ਤਂਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਤ। 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਕ ਛਡਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦ 

ਤੁਸੀਂ ESA ਦੇ ਤਿਹਤ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਨ ਛਡਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਂਾ ਿਕਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ 

ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਿਹਮਤੀਆਂ ਜਂਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਹੋਏ 

ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਵੇਤਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਂਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 

ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਂਾ ਿਕਸੇ ਦਾਅਵੇ ਨੰੂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 

ESA ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  Ontario.ca/ESAguide ’ਤੇ ਜਾਓ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ESA ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਂਾ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਮਆਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ (Employment Standards 

Information Centre) ਨੰੂ 416-326-7160 ‘ਤੇ, ਟੌਲ-ਫ੍ਰੀ 1-800-531-5551 ‘ਤੇ, ਜਂਾ TTY 1-866-567-8893 'ਤੇ 

ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਂਾ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ESA ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਹਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਂਾ ਤੁਸੀਂ Ontario.ca/ESAclaims 

‘ਤੇ Ministry of Labour, Training and Skills Development ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਅਵਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

http://Ontario.ca/overtime
http://Ontario.ca/ESAguide
http://Ontario.ca/ESAclaims
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