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

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਕਾਨੂੂੰ ਨ, 2000 
(Employment Standards Act, 2000) 
ਦੇ ਤਮਿਤ ਇੱਕ ਮਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਮਰਕ ਦ ੇਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਿੱਕ 

 

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮਿੱਚ ਉਂਟਾਰੀਓ ਮਿੱਚ ਕੂੰ ਿ ਕਰ ਰਿ ੇਇੱਕ ਮਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਮਰਕ ਿਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਕਾਨੂੂੰ ਨ, 2000 

(Employment Standards Act, 2000) (ESA) ਤਮਿਤ ਤੁਿਾਡੇ ਿੱਕਾਂ ਦਾ ਸੂੰ ਖੇਪ ਿੇਰਿਾ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਿੈ।  ਉਂਟਾਰੀਓ  
ਮਿੱਚ ਕੂੰ ਿ ਕਰ ਰਿੇ ਮਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਮਰਕਾਂ ਦੇ ਿੱਕ ਉਂਟਾਰੀਓ ਮਿੱਚ ਕੂੰ ਿ ਕਰ ਰਿੇ ਮਕਸੇ ਿਰੋ ਕਰਿਚਾਰੀ ਦੇ ਸਿਾਨ ਿੀ ਿਨ। 

ESA ਉਿ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਿੈ ਜੋ ਉਂਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਥਾਂਿਾਂ ਲਈ ਮਨਊਨਤਿ ਿੇਤਨ ਅਤੇ ਕੂੰ ਿ ਕਰਨ ਦੇ 
ਘੂੰ ਮਟਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਿਾਿਾਂ ਿਰਗ ੇਮਨਊਨਤਿ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਕੁਝ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਯਿ ਿੋ ਸਕਦੇ 
ਿਨ। ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਿ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਕ ਤਿੁਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਯਿ ਜਾਂ ਛੋਟਾਂ ਲਾਗ ੂਿੁੂੰ ਦੀਆਂ ਿਨ ਜਾਂ ਨਿੀਂ, 
Ontario.ca/ESAtools 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਤੁਿਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ ੈਮਕ ਤੁਿਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਮਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਉਿ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਿੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੀ ਪਮਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਸ਼ੀਟ ਤੁਿਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੂੰ  ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਤੁਿਾਡੀ ਪਮਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿੱਚ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੈ। 

ਤੁਿਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਇਿ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਮਕ ਤੁਿਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰ ੂਿੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਮਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਉਿ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਪੋਸਟਰ (Employment Standards Poster) ਦੇਿੇ। ਜੇਕਰ ਤਿੁਾਡੀ ਪਮਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਿਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੱਲੋਂ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਇਿ ਪੋਸਟਰ ਤੁਿਾਡੀ ਪਮਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿੱਚ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਿੂੰਗ ਕਰਦੇ  
ਿੋ ਅਤੇ ਇਿ ਉਪਲਬਧ ਿੋਿੇ। 

ਬੇਦਾਅਿਾ: ਇਸ ਿਸੀਲੇ ਨੂੂੰ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਕਾਨੂੂੰ ਨ, 2000 (Employment Standards Act, 2000) (ESA) 

ਅਤ ੇਮਿਮਨਯਿਾਂ ਦੇ ਤਮਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕੁਝ ਮਨਊਨਤਿ ਿੱਕਾਂ ਅਤ ੇਮਜ਼ੂੰ ਿੇਿਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਿਝਣ ਮਿੱਚ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਮਤਆਂ ਦੀ ਿਦਦ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਮਗਆ ਿ।ੈ ਇਿ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਸਲਾਿ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ESA ਜਾਂ 
ਮਿਮਨਯਿਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਾ ਨਿੀਂ ਿ ੈਅਤ ੇਿਿੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂੰ ਸਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ।ੈ ESA ਮਸਰਫ 
ਮਨਊਨਤਿ ਮਿਆਰ ਦੱਸਦਾ ਿੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੂੰਧੀ ਇਕਰਾਰਨਾਿ,ੇ ਸਿੂਿਕ ਸਿਝੌਤ,ੇ ਆਿ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਦੂਜ ੇਕਾਨੂੂੰ ਨ 
ਿੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਾਧੂ ਿੱਕ ਿ ੋਸਕਦੇ ਿਨ। 

http://www.ontario.ca/laws/statute/00e41
http://www.ontario.ca/laws/statute/00e41
http://www.ontario.ca/laws/statute/00e41
http://ontario.ca/ESAtools
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ਉਂਟਾਰੀਓ ਮਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਾਪਤ ਇੱਕ ਮਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਮਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਮਰਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਮਖਆ ਕਨੂੂੰ ਨ, 
2009 (Employment Protection for Foreign Nationals Act, 2009) (EPFNA) ਦੇ ਤਮਿਤ ਿੀ ਕਿਰ ਿੋ। 
ਤੁਿਾਡੇ ਭਰਤੀਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਜਕੇਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀਕਰਤਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੂੰ  ਤੁਿਾਨੂੂੰ  EPFNA ਦੇ 
ਤਮਿਤ ਤੁਿਾਡੇ ਿੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੀ ਪਮਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ 
ਭਰਤੀਕਰਤਾ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੱਲੋਂ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਤੁਿਾਡੀ ਪਮਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿੱਚ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੈ, ਜਕੇਰ ਇਿ 
ਉਪਲਬਧ ਿੋਿੇ। ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Ontario.ca/EPFNA ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਿੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 
ਸਬੂੰਧੀ ਮਿਆਰੀ ਿੱਕ ਕੀ ਿਨ? 

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿੇਤਨ 

ਆਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਨਯੂਨਤਿ ਿੇਤਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ।ੈ ਕੁਝ ਿਾਲਤਾਂ ਮਿੱਚ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੱਲੋਂ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਰੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਰਕਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੀ ਿੇਤਨ ਿੂੰ ਮਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।  

ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਿੇਤਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਕ ਕਿਰਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਮਨਯੂਨਤਿ ਿੇਤਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਕਿੇਂ ਪਰਭਾਿਤ ਕਰਦੇ 
ਿਨ, ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Ontario.ca/minimumwage ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਿੇਤਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕਦਨ ਅਤੇ ਿੇਤਨ ਿਟੇਟਮੈਂਟਾਂ 

ਤੁਿਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੂੰ  ਤੁਿਾਡੇ ਿੇਤਨ ਲਈ ਤੈਅ ਮਦਨ (ਪਡੇ)ੇ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ, ਉਦਾਿਰਨ ਿਜੋਂ, ਿੀਰਿਾਰ ਨੂੂੰ  
ਿਰੇਕ ਦੋ ਿਫਤੇ ਮਿੱਚ ਇੱਕ ਿਾਰ, ਜਾਂ ਿਰਕੇ ਿਿੀਨੇ ਦੀ 1 ਜਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੂੰ । ਤੁਿਾਡੇ ਰੁਜ਼ਾਗਦਾਤਾ ਿੱਲੋਂ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਇਸ ਪੇਡੇ ਤੋਂ 
ਪਮਿਲਾਂ ਿੇਤਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਮਿੱਚ ਕਿਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਿੇਤਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੈ। 

ਤੁਿਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੱਲੋਂ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਿੇਤਨ ਸਟੇਟਿੈਂਟ (ਮਜਸ ਨੂੂੰ  ਪੇ ਸਟੱਬ ਿੀ ਮਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ) ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੈ। ਤਿੁਾਡੇ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੱਲੋਂ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਤੁਿਾਡਾ ਿੇਤਨ ਸਟੇਟਿੈਂਟ ਮਲਖਤ ਮਿੱਚ ਜਾਂ ਈਿੇਲ ਰਾਿੀਂ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀਿ ੈਜਕੇਰ ਤੁਿਾਡੇ ਕਲੋ ਮਪਰੂੰ ਟਰ 
ਉਪਲਬਧ ਿੋਿੇ। ਤੁਿਾਡੇ ਪੇ ਸਟੱਬ ਮਿੱਚ ਿੇਠ ਮਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਲ ਿੋਣੀ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੈ: 

• ਿੇਤਨ ਅਰਸੇ 
• ਿੇਤਨ ਦਰ, ਜੇਕਰ ਿੋਿੇ ਤਾਂ 
• ਿੇਤਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਪੂਰਨ ਰਕਿ 

• ਿਰੇਕ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰਕਿ ਅਤ ੇਉਦੇਸ਼ 

• ਕਿਰੇ ਅਤੇ ਬਰੋਡ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਿ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿੋਿੇ) 
• ਿੇਤਨਾਂ ਦੀ ਿੂਲ ਰਕਿ  

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
http://www.labour.gov.on.ca/english/es/pubs/guide/minwage.php
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ਿੰਮ ਿਰਨ ਦੇ ਘੰਕਟਆਂ ਦੀਆਂ ਿੀਮਾਿਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਅਰਿੇ 

ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡਾ ਮਨਯਿਤ ਕਾਰਜ ਮਦਨ ਅੱਠ ਘੂੰ ਮਟਆਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਤਿੁਾਨੂੂੰ  ਮਦਨ ਮਿੱਚ ਅੂੰਠ ਘੂੰ ਮਟਆਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ 
ਮਨਯਿਤ ਕਾਰਜ ਮਦਨ ਮਿਚਲੇ ਘੂੰ ਮਟਆਂ ਦੀ ਮਗਣਤੀ ਤੋਂ ਿੱਧ ਕੂੰ ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੀਂ ਆਮਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਿਫਤੇ ਮਿੱਚ 
48 ਘੂੰ ਮਟਆਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਿੇਂ ਲਈ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਨਿੀਂ ਆਮਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਤੀ ਮਦਨ ਜਾਂ ਪਰਤੀ ਿਫਤੇ ਿੱਧ ਘੂੰ ਮਟਆਂ 
ਲਈ ਕੂੰਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਸ ਲਈ ਮਲਖਤ ਮਿੱਚ ਸਮਿਿਤ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ।  

ਤੁਿਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੱਲੋਂ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਪੂੰ ਜ ਘੂੰਟ ੇਕੂੰ ਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30-ਮਿੂੰ ਟਾਂ ਦੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਅਿਧੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ 
ਅਤੇ ਤੁਿਾਡਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਅਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਮਿਿਤ ਿ ੋਸਕਦੇ ਿੋ ਜ ੋਮਕ ਕੁੱ ਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 30 ਮਿੂੰ ਟਾਂ 
ਦੀਆਂ ਿੋਣਗੀਆਂ ਜਕੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂੰਜ ਘੂੰਟੇ ਕੂੰ ਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਮਿਲਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਅਿਧੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋ।  

ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਿਰੇਕ ਕਾਰਜ ਮਦਨ ਮਿੱਚ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 11 ਘੂੰ ਮਟਆ ਂਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਿਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਆਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਮਸ਼ਫਟਾਂ 
ਦੇ ਮਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਘੂੰ ਮਟਆਂ ਦੀ ਮਿਿਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਿਰੇਕ ਕਾਰਜ ਿਫਤੇ ਮਿੱਚ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 24 ਘੂੰ ਮਟਆਂ 
ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਿਲ ਜਾਂ ਿਰੇਕ ਦੋ ਕਾਰਜ ਿਫਮਤਆਂ ਮਿੱਚ 48 ਘੂੰ ਮਟਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਿਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਕਾਰਜ ਦੇ 
ਘੂੰ ਮਟਆਂ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ Ontario.ca/hoursofwork ‘ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 

ਓਿਰਟਾਈਮ ਲਈ ਿੇਤਨ 

ਆਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਿਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੱਲੋਂ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਓਿਰਟਾਈਿ ਲਈ ਿੇਤਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿ ੈਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਫਤੇ 
ਮਿੱਚ 44 ਘੂੰ ਮਟਆਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਕੂੰਿ ਕਰਦੇ ਿੋ। ਓਿਰਟਾਈਿ ਲਈ ਿੇਤਨ ਤੁਿਾਡੇ ਮਨਯਿਤ ਿੇਤਨ ਦਰ ਦਾ 1 ½ ਗੁਣਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। 
ਉਦਾਿਰਨ ਿਜੋਂ: ਸ਼ੈਰੀ ਪਰਤੀ ਘੂੰਟਾ $17.00 ਕਿਾਉਂਦੀ ਿੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਿਫਤੇ ਮਿੱਚ 48 ਘੂੰਟੇ ਕੂੰ ਿ ਕੀਤਾ, ਮਜਸ ਤੋਂ ਭਾਿ ਿੈ ਮਕ  
ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਘੂੰਟੇ ਓਿਰਟਾਈਿ ਕੂੰਿ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੈਰੀ ਦਾ ਓਿਰਟਾਈਿ ਰੇਟ ਪਰਤੀ ਘੂੰਟਾ $25.50 ਿੈ ($17.00 x 1.5)। ਸ਼ੈਰੀ ਨੇ 
ਓਿਰਟਾਈਿ ਮਿੱਚ $102.00 ਕਿਾਏ ($25.50 x 4)। 

ਤੁਸੀਂ ਓਿਰਟਾਈਿ ਿੇਤਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੂੰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗੁਤਾਨਯੋਗ ਸਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿ ੋਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ 
ਤੁਿਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਸ ਲਈ ਮਲਖਤ ਮਿੱਚ ਸਮਿਿਤ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿੋ। ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਸਿਾਂ ਓਿਰਟਾਈਿ ਕੂੰਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਰੇਕ ਘੂੰਟ ੇ
ਲਈ 1 ½ ਘੂੰ ਮਟਆਂ ਲਈ ਿੁਿੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਛੁੱ ਟੀ ਦਾ ਸਿਾਂ ਕਿਾਈ ਦੇ ਮਤੂੰ ਨ ਿਿੀਮਨਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ।ੈ 

ਓਿਰਟਾਈਿ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ Ontario.ca/overtime ‘ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।  

http://ontario.ca/hoursofwork
http://ontario.ca/overtime
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ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦਾ ਿਮਾਂ ਅਤੇ ਿੇਤਨ  

ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਕਲੋ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਸਿੇਂ ਅਤੇ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਿੇਤਨ ਦਾ ਿੱਕ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਛੁੱ ਟੀ ਦਾ ਸਿਾਂ ਅਤੇ ਛੁੱ ਟੀ ਦਾ ਿੇਤਨ  
ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਮਕੂੰ ਨੇ ਸਿੇਂ ਲਈ ਕੂੰਿ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਪੂੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿੇਂ ਲਈ ਕੂੰਿ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਗੂ ਿੋਣ ਿਾਲੀ ਬਾਰਹਾਂ-ਿਿੀਮਨਆਂ ਦੀ 
ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਿਫਮਤਆਂ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਅਤੇ ਕੁੱ ਲ ਿੇਤਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਿੇਤਨ ਦਾ ਿੱਕ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਪੂੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿੇਂ ਲਈ ਕੂੰਿ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਛੁੱ ਟੀ ਲਾਗੂ ਿੋਣ ਿਾਲੀ ਬਾਰਹਾਂ-
ਿਿੀਮਨਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤੂੰਨ ਿਫਮਤਆਂ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਅਤੇ ਕੁੱ ਲ ਿੇਤਨਾਂ ਦੇ ਛੇ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਿੇਤਨ ਦਾ ਿੱਕ ਿੈ। 

ਆਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਿਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੱਲੋਂ ਤੁਿਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਮਿਲਾਂ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਤੁਿਾਡੀ ਛੁੱ ਟੀ ਦਾ ਉੱਕਾ-ਪੁੱ ਕਾ ਭਗੁਤਾਨ 
ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੈ।  ਿਾਲਾਂਮਕ, ਤੁਿਾਡੇ ਮਲਖਤ ਸਿਝੌਤੇ ਦ ੇਨਾਲ, ਤੁਿਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਿਾਡੇ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਿੇਤਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ  
ਿਰੇਕ ਿੇਤਨ ਚੈੈੱਕ ‘ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਉਦਾਿਰਨ ਿਜੋਂ: ਿਲਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਮਤੂੰਨ ਸਾਲ ਕੂੰਿ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਉਿ ਦੋ ਿਫਮਤਆਂ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ 
ਉਿ ਆਪਣੇ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਿੇਤਨ ਮਿੱਚ ਚਾਰ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਾਉਂਦੀ ਿੈ। ਉਿ ਿਰੇਕ ਦੋ ਿਫਮਤਆ ਂਮਿੱਚ $1500.00 ਦੀ ਕਿਾਈ ਕਰਦੀ ਿੈ। 
ਿਲਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਮਿਿਤ  ਿਨ ਮਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਰੇਕ ਿੇਤਨ ਚੈੈੱਕ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਿੇਤਨ 
ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਿਲਾਲਾ ਨੂੂੰ  ਿਰੇਕ ਿੇਤਨ ਚੈੈੱਕ ‘ਤੇ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਿੇਤਨ ਮਿੱਚ $60.00 ($1500 x 4%) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ 

ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਸਿੇਂ ਅਤੇ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਿੇਤਨ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Ontario.ca/vacation ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

ਿਰਿਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀਆਂ 

ਉਂਟਾਰੀਓ ਮਿੱਚ ਿਰ ਸਾਲ ਨੌ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀਆਂ ਿੁੂੰ ਦੀਆ ਂਿਨ: 

• ਨਿੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮਦਨ 

• ਫੈਮਿਲੀ ਡੇ 
• ਗੁਡ ਫਰਾਈਡੇ 
• ਮਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ 
• ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ 
• ਲੇਬਰ ਡੇ 
• ਥੈਂਕਸਮਗਮਿੂੰਗ ਡੇ 
• ਮਕਰਸਿਸ ਡ ੇ

• ਬੌਕਮਸੂੰਗ ਡੇ 

http://ontario.ca/vacation
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ਆਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਹ ਾਂ ਮਦਨਾਂ ‘ਤੇ ਛੁੱ ਟੀ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਦਾ ਿੇਤਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿੱਕ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਿੇਤਨ ਦੀ ਮਗਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਿੂਲਾ ਿੈ: 

• ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਿਾਲੇ ਕਾਰਜ ਿਫਤੇ ਤੋਂ ਪਮਿਲਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਿਫਮਤਆਂ ਮਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਾਏ ਗਏ ਮਨਯਿਤ ਿੇਤਨਾਂ ਅਤੇ 
ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿੋਤਨ ਨੂੂੰ  ਜੋੜੋ 

• ਉਸ ਸੂੰ ਮਖਆ ਨੂੂੰ  20 ਨਾਲ ਮਿਭਾਜਤ ਕਰ ੋ

ਉਦਾਿਰਨ ਿਜੋਂ: ਜੌਸਫ ਿਰਕੇ ਿਫਤੇ $600 ਦੀ ਕਿਾਈ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਿਰੇਕ ਿੇਤਨ ਚੈੈੱਕ ‘ਤੇ 4% ਛੁੱ ਟੀ ਿੇਤਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ 
ਿੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਿਾਲੇ ਕਾਰਜ ਿਫਤੇ ਤੋਂ ਪਮਿਲਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਿਫਮਤਆਂ ਮਿੱਚ, ਜੌਸਫ ਦਾ ਮਨਯਿਤ ਿੇਤਨ $2400 ($600 x 4) 

ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ ਤੋਂ ਪਮਿਲਾਂ ਚਾਰ ਿਫਮਤਆਂ ਮਿੱਚ, ਜਸੌਫ ਨੂੂੰ  ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਿੇਤਨ ਦੀ ਰਕਿ $96 ($2400 x 4%) 

ਸੀ। ਜੌਸਫ ਨੂੂੰ  ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਿੇਤਨ ($2496 ÷ 20) ਮਿੱਚ $124.80 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਮਦਨ ਕੂੰਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜੇਕਰ ਤਸੁੀਂ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਸ ਲਈ ਮਲਖਤ ਮਿੱਚ ਸਮਿਿਤ ਿੁੂੰ ਦੇ 
ਿੋ। ਆਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਿਾਲੇ ਮਦਨ ਕੂੰਿ ਕਰਦੇ ਿ ੋਤਾਂ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਿਾਲੇ ਮਦਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੂੰਿ ਦੇ 
ਘੂੰ ਮਟਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਦਾ ਿੇਤਨ ਅਤੇ ਪਰੀਮਿਅਿ ਿਤੇਨ ਮਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ ੈਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ ਿਾਲੇ 
ਮਦਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੂੰਿ ਦੇ ਘੂੰ ਮਟਆਂ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਮਨਯਿਤ ਿੇਤਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਮਫਰ ਤਸੁੀਂ ਸਰਕਾਰੀ 
ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਿੇਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਸ ੇਿੋਰ ਮਦਨ ਛੁੱ ਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, 

Ontario.ca/publicholidays ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਕਹਣ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ 

ESA ਦ ੇਤਮਿਤ, ਇੱਕ ਮਨਯਤ ਨਾ-ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ, ਨੌਕਰੀ-ਸਰੱੁਮਖਅਤ ਗੈਰਿਾਜ਼ਰ ਰਮਿਣ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆ ਂਿਨ ਮਜੂੰਨਹ ਾਂ ਮਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿਨ: 

• ਮਬਿਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ: ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਿੱਚ ਮਤੂੰਨ ਨਾ-ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਮਬਿਾਰੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
ਮਬਿਾਰ, ਜ਼ਖਿੀ ਿੋ ਜਾਂ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਿੈਡੀਕਲ ਅਪਾਤਕਾਲ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਿਫਮਤਆਂ 
ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੂੰ ਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਮਬਿਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

• ਪਮਰਿਾਰਕ ਜੁੂੰ ਿੇਿਾਰੀ ਲਈ ਛੁੱ ਟੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਨਹ ਾਂ ਪਮਰਿਾਰਕ ਸਦੱਸਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਮਬਿਾਰ, ਜ਼ਖਿੀ ਿਨ 
ਜਾਂ ਮਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਡੈੀਕਲ ਅਪਾਤਕਾਲ ਿੈ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂੰ ਿ ਿੈ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਿੱਚ ਮਤੂੰ ਨ ਨਾ-ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿੋ। 
ਇਨਹ ਾਂ ਮਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਮਿੱਚ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਬੱਚ,ੇ ਿਾਤਾ/ਮਪਤਾ, ਦਾਦਾ/ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ/ਨਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਮਜਿਾ ਮਰਸ਼ਤੇਦਾਰ 
ਸ਼ਾਿਲ ਿੈ ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ‘ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ 
ਿਫਮਤਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਪਮਰਿਾਰਕ ਜੁੂੰ ਿੇਿਾਰੀ ਲਈ ਛੁੱ ਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

• ਗਰਭ ਲਈ ਛੁੱ ਟੀ: ਗਰਭਿਤੀ ਕਰਿਚਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਮਨਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 17 ਿਫਮਤਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮਕਸ ੇਿੀ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੁੂ 
ਿੁੂੰ ਦੇ ਿੋਏ 17 ਿਫਮਤਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਨਾ-ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਛੁੱ ਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਕੋਈ ਕਰਿਚਾਰੀ ਗਰਭ ਲਈ ਛੁੱ ਟੀ ਤਾਂ ਿੀ ਲੈ 
ਸਕਦੀ ਿੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਿਫਤੇ ਪਮਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੂੰਿ ਕਰਨਾ  
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿੈ। 

http://www.labour.gov.on.ca/english/es/pubs/guide/publicholidays.php
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• ਿਾਤਾ-ਮਪਤਾ ਦੇ ਿਜੋਂ ਛੁੱ ਟੀ: ਨਿੇਂ ਿਾਤਾ/ਮਪਤਾ 61 ਜਾਂ 63 ਿਫਮਤਆਂ ਦੀ ਨਾ-ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਿਾਤਾ-ਮਪਤਾ ਦੇ ਿਜੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਲੈ 
ਸਕਦੇ ਿਨ। ਕਈੋ ਕਰਿਚਾਰੀ ਿਾਤਾ-ਮਪਤਾ ਦੇ ਿਜੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਤਾਂ ਿੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜੇਕਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੁੱ ਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ  
ਤੋਂ ਪਮਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਿਫਤੇ ਪਮਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੂੰਿ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰੁੂ ਕੀਤਾ ਿੋਿੇ। 

ESA ਦੇ ਤਮਿਤ ਿੋਰ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਿਨ ਮਜੂੰਨਹ ਾਂ ਮਿੱਚ, ਸੋਗ ਲਈ ਛੁੱ ਟੀ, ਪਮਰਿਾਰ ਦੇ ਮਕਸ ੇਸਦੱਸ ਨੂੂੰ  ਦੇਖਭਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਛੁੱ ਟੀ ਅਤੇ 
ਪਮਰਿਾਰ ਿੈਡੀਕਲ ਛੁੱ ਟੀ ਸ਼ਾਿਲ ਿੈ। 

ਗੈਰ-ਿਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ Ontario.ca/ESAguide ‘ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 

ਿਮਾਪਤੀ ਨੋਕਟਿ ਅਤੇ ਿੇਤਨ  

ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਾਲਤਾਂ ਮਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡਾ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਿਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੂੰ  ਸਿਾਪਤ (ਖਤਿ) ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੱਲੋਂ ਸਿਾਪਤੀ ਜਾਂ ਸਿਾਪਤੀ ਿੇਤਨ ਦਾ ਮਲਖਤ ਨੋਮਟਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੈ। ਤਿੁਾਡਾ ਸਿਾਪਤੀ ਨੋਮਟਸ ਜਾਂ ਸਿਾਪਤੀ 
ਿੇਤਨ ਦੇ ਿੱਕ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਤੂੰ ਨ ਿਿੀਮਨਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਕੂੰ ਿ ਕੀਤਾ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। 

ਨੋਮਟਸ ਜਾਂ ਿੇਤਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਲਈ ਮਕੂੰ ਨੇ ਸਿੇਂ ਲਈ ਕੂੰਿ ਕੀਤਾ ਿੈ: 

• ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ: ਇੱਕ ਿਫਤਾ 
• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ: ਦੋ ਿਫਤ ੇ

• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਤੂੰ ਨ ਸਾਲ: ਮਤੂੰ ਨ ਿਫਤ ੇ

• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ: ਚਾਰ ਿਫਤ ੇ

• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੂੰਜ ਸਾਲ: ਪੂੰਜ ਿਫਤ ੇ

• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਛ ੇਸਾਲ: ਛੇ ਿਫਤ ੇ

• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ: ਸੱਤ ਿਫਤ ੇ

• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਜਾਂ ਿੱਧ ਸਾਲ: ਅੱਠ ਿਫਤੇ 

ਉਦਾਿਰਨ ਿਜੋਂ: ਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ 16 ਿਿੀਨੇ ਕੂੰ ਿ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਿਰੇਕ ਿਫਤੇ $800.00 ਦੀ ਕਿਾਈ  
ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਦ ੋਿਫਮਤਆਂ ਦਾ ਸਿਾਪਤੀ ਨੋਮਟਸ ਜਾਂ ਸਿਾਪਤੀ ਿੇਤਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੈ। ਉਸ ਦਾ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਿਾਪਤੀ ਿੇਤਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਿਕਲਪ ਚੁਣਦਾ ਿੈ। ਉਸ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  $1600.00  
($800 x 2) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀਿੈ। 

ਇਿ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮਕ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਮਕੂੰ ਨੇ ਸਿਾਪਤੀ ਨੋਮਟਸ ਜਾਂ ਸਿਾਪਤੀ ਿੇਤਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, 
Ontario.ca/terminationofemployment ‘ਤੇ ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ੋਜਾਂ Ontario.ca/ESAtools ‘ਤੇ ਜਾਓ।  

http://ontario.ca/ESAguide
http://ontario.ca/terminationofemployment
http://ontario.ca/ESAtools
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ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਿ ਛੱਡਣ ਲਈ ਿਕਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਿਦੇ 

ਤੁਸੀਂ ESA ਦੇ ਤਮਿਤ ਆਪਣੇ ਮਕਸੇ ਿੀ ਅਮਧਕਾਰ ਨੂੂੰ  ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਮਿਿਤ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਸਿਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਖਤ ਨਿੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਿ ਸਮਿਿਤੀਆ ਂਜਾਂ ਸਿਝੌਤੇ ਿਾਜਬ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਉਦਾਿਰਨ ਿਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤਸੁੀਂ ਮਕਸੇ ਸਿਝਤੌੇ ‘ਤੇ ਇਿ ਕਮਿੂੰਦੇ ਿੋਏ 
ਦਸਖਤ ਕਰਦੇ ਿੋ ਮਕ ਤੁਿਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਮਨਯੂਨਤਿ ਿੇਤਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਿ ਸਿਝੌਤਾ ਿਾਜਬ  
ਨਿੀਂ ਿੋਿੇਗਾ। 

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

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ESA ਦੇ ਤਮਿਤ ਆਪਣੇ ਿੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਦੇ ਿੋ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਮਕਸੇ 
ਿੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਨਿੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਿਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੂੰ  ਸਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੇਤ। 

ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਿੇ ਦਾਅਿ ੇਨ ੰ  ਦਰਜ ਿਰਨ ਲਈ 

ESA ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  Ontario.ca/ESAguide ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ESA ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈੋ ਸਿਾਲ ਿਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ (Employment Standards 

Information Centre) ਨੂੂੰ  416-326-7160 ‘ਤੇ, ਟੌਲ-ਫਰੀ 1-800-531-5551 ‘ਤੇ, ਜਾਂ TTY 1-866-567-8893 'ਤੇ 
ਿੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਮਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਿੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ESA ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਿੱਕ ਪਰਾਪਤ ਨਿੀਂ ਕੀਤੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Ontario.ca/ESAclaims 

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

http://ontario.ca/ESAguide
http://ontario.ca/ESAclaims
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