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و حت صپر کام 
سالمتی

ہےہوتی یہاں شروعات کی تدارک 
مشغلہ جاتی صحت و سالمتی سے  اونٹاریو کا

Occupational Health)متعلق قانون 
 and Safety Act)ق عطا کارکنان کو حقو

) نگرانوں(کرتا ہے۔ یہ آجروں، سپروائزروں 
طے کرتا ہے اور کارکنان کے لئے اصول 

ائے کار کو محفوظ تر بنانے کیلئے تاکہ وہ ج
ساتھ مل کر کام کرسکیں۔

بنائیں:بہتر کو سالمتی و حت ص
اپنی مشترکہ صحت و سالمتی کمیٹی •

(Joint Health and Safety Committee)
 Health and) یا صحت و سالمتی کے نمائندہ
Safety Representative) کریں۔کا پتہ 

صحت و سالمتی سے متعلق تشویشات کے بارے • 
میں اپنے آجر، سپروائزر، کارکنان، مشترکہ 

صحت و سالمتی کمیٹی یا صحت و سالمتی کے 
۔بات کریںنمائندہ سے 

کارکنان کو حق ہے کہ:
۔جانیںبابت اس ہے کرنا کچھ جو میں بارے کے ان اور خطرات کے کار جائے  •
کریں۔ شرکتمیں کرنے حل کو دشواریوں کی سالمتی و صحت میں کار جائے  •
ہیں۔کرتے خیال محفوظ غیر وہ جسے  کردیںمنع سے کام ایسے  •

کارکنان پر الزم ہے کہ:
 پیرویکی کار ق طریاور پالیسیوں کی سالمتی و صحت میں کار جائے اور کی قانون  •

کریں۔
۔کریںاستعمال اور  پہنیںآالت تحفظاتی مطلوب ذریعہ کے آجر اپنے  •
پہنچے۔نہ تکلیف کو اور کسی یا انہیں خود سے جس  کریںعمل اور  کاممیں انداز ایسے  •
۔دیںاطالع کی چوٹ یا خطرے کسی کو سپروائزر اپنے  •

اظہار کرنے پر قانون کی پیروی کرنے اور صحت و سالمتی کی تشویشات کا 
۔کارکنان کے خالف آجروں کو ہرگزکوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے

آجروں پر الزم ہے کہ:
کہ طرح اس ہیں جانتے میں بارے کے خطرات اور مضرتوں کارکنان کہ  بنائیںیقینی  •

کریں۔فراہم نگرانی اور ہدایات معلومات، سے تعلق کے کرنے کام بحفاظت 
کچھ جو لئے کے تحفظ کے سالمتی و صحت کی کارکنان دوران کے کام کہ  بنائیںیقینی  •

ہیں۔انتے جاسے سپروائزرز ہے درکار 
۔کریںتخلیق  کارطریق اور پالیسیاں کی سالمتی و صحت میں کار جائے  •
اور پالیسیوں کی سالمتی و صحت میں کار جائے اور کی قانون ہرکوئی کہ  بنائیںیقینی  •

ہے۔کرتا پیروی کی کار یق طر
ہیں۔کرتے عمال استاور پہنتے آالت تحفظاتی صحیح کارکنان کہ  بنائیںیقینی  •
بچانے سے ہونے الحق بیماری والی رکھنے علق تسے کام یا ہونے زخمی کو کارکنان  •

۔کریںکام ہر معقول سے لحاظ کے حاالت لئے کے 

سپروائزرز پر الزم ہے کہ:
کاتشویشات کی ان اور بتائیں، میں بارے کے خطرات اور  مضرتوں کو ارکنان ک •

۔دیںجواب 
اور کی قانون وہ کہ  بنائیںیقینی اور ، دکھائیںطریقہ کا کرنے کام بحفاظت کو کارکنان  •

ہیں۔کرتے پیروی کی کار طریق اور پالیسیوں کی سالمتی و صحت میں کار جائے 
ہیں۔کرتے عمال استاور پہنتے آالت تحفظاتی صحیح کارکنان کہ  بنائیںیقینی  •
بچانے سے ہونے الحق بیماری والی رکھنے علق تسے کام یا ہونے زخمی کو کارکنان  •

۔کریںکام ہر معقول سے لحاظ کے حاالت لئے کے 
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 (Ministry of Labour, Training and

 Skills Development)202 877 1 کو 
پر کال کریں 0008

سنگین چوٹوں، اموات، کام سے انکار کے بارے میں کسی بھی 
وقت اطالع دیں۔

جائے کار سے متعلق صحت اور سالمتی کی معلومات، ہفتہ 
 بجے تک5:00 سے شام 8:30واری کام کے دن صبح 
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