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Ministry of Labour

 نونيعملا نوفظوملا - كب ةصاخلا فيظوتلا ريياعم قوقح

 ةتقؤملا ةدعاسملا ةلاكوب

 ةعوضوملا ىندألا دلحا تامازتلاو قوق حضعب مھف ىلع لمعلا باصحأو نيفظوملا ةدعاسمل ردصملا اذھ دعأ: ةلیمسؤولاء خالإ

ر ال صدمالا فھذ. همكاأح، و (Employment Standards Act, 2000 – ESA)2000م عا ليفظتوالر ييعامن نو قاجبموب

ا مئداوع لرج ابغينيه، ومكاأحأو ( ESA)ف يظتوالر ييعامن نوقا نع اليدب نوكي نأ هنم ضرغلا سيلو. ةينوناق ةروشم ةباثمب دعي

ر د قةقيدقة وثيحدر صدمال ذاي ھ فورةكالمذمات علومالن كوتن  أنماض ليناعن سمم غلر الىعو. يعتشرالن مي ملرسار داصإل الىإ

ض عب لنكويد وق. قط فييرعامالن مى ن األدحدال (ESA)ف يوظتالر ييعامن نو قافريو. انايأح ءاطخألا ضعب ثدتح دقف ،عاطتسملا

 د يرغبوق. رىأخعات يتشر أو في،عرن نو قا، أوةيعماة جيتفاق اجبموب أو يف ما،وظتد قعوجب مبر ثك أوققن حيفوظمال

 .ةيننو قاورةمشى لعل لحصو افيل معالصحاب ن وأفووظمال

 فيظوتلا ريياعم نوناق بجومب ةتقؤملا ةدعاسملا ةلاكول ماھملا يفظوم قوق حلو حاصلخم هذ ھتامولعملا ةفيصح كل حيتت

نكامأ مظعمل ريياعملا نم ىندألا دلحا ضعي نوناق وھ  (Employment Standards Act - ESA) .فيوظتالر ييعامن نوقا (ESA)

ةفيوظالا فرھتوي تالزات إلجا، واإلجازات، وافيضاإل اوقتالر أجل، ومعال اعاتد سلألجور، وحدوى نألد احدالل ثم، يونتاري أو فلمعال

، ماتعلومالن مد يمزى عل للحصوول. هبم قوتي ذلا لمعلا عون ىلإ ادانتسا ةصا ختاءانثتساو ةمظنأ قبطت دق. ةنيعم بابسأل لمعلا نم

 .Ontario.ca/ESAguideبط راالبزيارة ل ضفت

 ةؤقتدة الملمساعكالة اھام لوموظفو الم 

ن مدة احمع وة تمؤقل مع ماھم يف كعضو لواتح وأ كعضت نأ ىلع ةلاكولاو تنأ تقفتا اذإ ةتقؤم ةدعاسم ةلاكول ماھم فظوم ربتعت

 .ةلكاالومالء عكات لشر اىحد إدىلة مھمي  فنكتم  لى لوتة حالكالوظيف مع توة عالقلك ن كوتوس. ةالكللو( كاتلشر اأو)كات لشرا

 ةیمسرلا ةلطعلا رجأو ةیمسرلا تالطعلا ىلع لوصحلا يف قحلا

 كل قحيف ،داتعم لمع موي يف ةيمسرلا ةلطعلا تفداصو ،لمع ةمھم يف تنك اذإ ،امومعو. ويراتنوأ يف ةيمسر تالطع مايأ ةعست كانھ
ك أجري المإج ة ھويملرس اةعطلالر أجن كويا مادة عو. مويلا كلذل ةيمسرلا ةلطعلا رأج كل فعدي نأو ،ةيمسرلا ةلطعلا ةزاإجب تعمتلا
 ةيملرس اةلعطالى لعل متيشي لذ المعالوع بأسل بق يعب أساةعبأر لخال دفعل اةقتحمسزات إلجا ا أجورىإلة فضاإلباضاه تقاتي لذ اديتياعالا
2018 يو نيو 30و 2018ر يينا 1ن يبا مترة فالي ف ةيمسرلا تالطعلا ىلع ةفلتمخ ةيباس حةيلمع قبطت .20ى علا مسوقم

لى إةضافإة يملرساة عطلالر أج لىعل صوحالا دھنعن حقك من كوي فسة،عطلال يومي  فلمعالى عل، اينورتكلإ كلذ يف امب ،ايط ختقفاو اذإ
 ىلع لوصلحا مع ليدب ةلطع موي هيلإ افاضم عوفدملا داتعملا كرأج وأ ،(ادتعمال  أجركنممرة الف صنومرة ل ى األقعل)ز متامالر ألجا

 .ةيملرس اةعطلالر أج

http://Ontario.ca/ESAguide
http://www.ontario.ca/laws/statute/00e41
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( Temporary Help Agencies)"ةتمؤقالعدة مساالالت كاو" مسق ىلع عالطالا ىرجي ،ةيمسرلا تالطعالل ت حوماعلومالن مد يمزلل
، (Your Guide to the Employment Standards Act, 2000)بكص الخا 2000م عالف يوظتالر ييعامن نو قاليدلي ف
 .Ontario.ca/ESAguideبط راالر بعتاح مالو

 صلجر الفأخدمة واء النھشعار بإ إصول علىحفي الالحق 

 تماق اذإ ،ةمدلخا ءاھنإ راطإخ مالتسا يف امومع قلحا كيدلف ،رھشأ ةثالث نع لقت ال ةدمل ةتقؤم ةدعاسم ةلاكو لبق نم كنييعت ىر جاذإ
 نم ايجزم وأ ،راطإلخا نع الدب اروأج ملتست وأ ،كلمع لوازت تنأ امنيب راطإخ ىلع لصتح دقو. عكمف يوظتالة عالقھاء نة بإالكالو
 نكلو ،رھشأ ةثالث نع لقت ال ةدمل افظوم تنك اذإ)د احع وبو أسنيبا ما ھيقي تلغبنيي تالا ينلد اإلخطار ادةموح راتت، مومعالى علو. ماھيكل
 لبق نم اھيف تفظو يتلاالمدة ل طوبر إلخطا لتكيھل أددتحت(. رثكأ وأ ماوعأ ةينامث ةدمل افظوم تنك اذإ)بيع ا أسةينماثى إل( حدم واعا نمل أق

 .ةالكالومالء ع( كاتلشرا)ة كلشرا دى للمعالة مھمي  فھاي فملتع التيالمدة ل طوبة، وليس الكالو

 .اھتذاة عبألر ايعبألسا امدةن مضم ھامالي فوظمن مر ثك أأو 50 لامعأ ىھنت ني حيعاملجا لمعلا ءاھنإ ىلع ةفلتخم ماكأح قبطنت 

يفك وظتة الكالوھت ن أذاإ، لصفالر ج ألىع لوصلح افيلك ق كذلح ايكلدن كويد ق فكثر، أ أوامأعوة مسدة خم لماة لاكو ىدل افظوم تنك اذإ
 (.تكصلف)

" ةتمؤقالعدة مساالالت كاو" مسق ىلع عالطالا ىجري ،لصفلا رأجو ،يعاملجا لمعلا ءاھنإو ،لمعلا ءاھنإ لو حتامولعملا نم ديزملل
Temporary Help Agencies(Your Guide to the Employment 

Standards Act)
في دليل قانون معايير التوظيف الخاص بك

 .Ontario.ca/ESAguide، والمتاح عبر الرابط

 ةھمء الماإشعار بإنھى صول علحفي الالحق  

ه ال نك، ولهتمھمي ھتنمل يمعة مع مھمة حنمن مم ھامف وظمي ھتنيا معند - ةمخدالھاء ن إنعف يختلي لذ امرأل اوھو - ةمھمالھاء ن إيتم 

 .ةتمؤقالعدة مساال ةالكدى و للمعيل زاي

بدل ء ا إنھ أوة،ممھلاء اإنھحد باوع وأسبه دتمي ابتار كطخإبة مھمالف وظمد تزون أة تمؤقالعدة مساال ةالكلى وعن يعتي، عامه بوجو

 :امعا، إذین االثنمن  زیجمأو  ةممھلا

 مالء؛عالد أح لأجن مل معالداء ألة مھمالف وظمن ييعتم ت .1

 و ؛فظوملا ىلع ةمھملا هيف تضرع يذلا تقولا يف رثكأ وأ رھشأ ةثالث ةمھملا ةدم تناك .2

 .ھاتة مديھانل ب قةمھمالھاء ن إا تمإذ .3

 في(Temporary Help Agencies) " ةتمؤقالعدة امسالالت كاو" مسق ىلع عالطالا ىرجي ،ةمھملا ءاھنإ لو حتامولعملا نم ديزملل

 بطراالر بعتاح مال، و (Your Guide to the Employment Standards Act)بكص لخا ايفوظتالر ييعامن نو قاليدل

Ontario.ca/ESAguide .

 كنم ةنیعم موسر ءافیتسا ةلاكولل نكمی ال

نك لقاء مم سو رفاءيت اسھانكميال . ةمھمى لعر ثوعالي  فتكعدمساو لقاء  أھايلدا ف ظوم نوكت نأ لباقم كنم موسر ءافيتسا ةلاكولل نكمي ال
ء انب ةمدقم ةروشملا وأ تامولعملا تناك نإو ىت ح،لمع ةلباقمل ريضتحلا وأ ةيتاذلا كتريس ةباتك ةيفيك لوح ةروشملاو تامولعملاب كديوزت

 .بك طللىع

http://Ontario.ca/ESAguide
http://Ontario.ca/ESAguide
http://eugAS/Ea.coritaOn.
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 ادیھظف لینك كموجعیة أو تعیریف مظالة تورسدك بتزوی ةلاكولا ءالمع تاكرشلا ىدحإ تدارأ اذإ

 .ةيعرجم فيظوت ةلاسرب كديوزت نم اھئالمعل ةكرش نعم ةلاكولل نكمي ال

،ھائمالعد ح أدى للمعة مھمي فة الكالوتك عضا وإذ. ذلكبم قياالة ميلعالة كرالشادت أرا إذباشرة منك ييعتن ما ھئمالعمنع ة الكللون كميوال 
 ةكرشلا ىدل كلمع هيف ترشاب يذلا مويلا نم ءادتبا ىلوألا ةتسلا رھشألا ةدم لال خنكلو ،كنييعت لباقم ليمعلا نم موسر ءافيتساا ھنكامفبإ
 .ةميلعال

 

 فاءيتسا ةلاكولل نكمي ال. ةفيوظالل بو قتكعتطا اسدمعبارك بإخة الكللون كمي فال يھا،لدف وظمك نكييعتا م ةلكاة لوميلعالة كشرالادت ر أذاإ
 .نكييعتة ميلعال ةكلشر اادتأرا إذنك مم سور

  ةل عن الوكااتعلومزویدك بمیجب ت

 حبصت نأ دعب نكمم تقو برقأ يف ،ايط ختامولعملا هذ ھميدقت بيج. لصاتال اماتعلومبة والكللوي ننوالقام السويدك باة تزالكالوى عليجب 
 .ھايلدم ھامف وظم

 لعم عن مھام الاتعلومزویدك بمیجب ت

 افعنمالألجر و المعد؛ لصاتال اماتعلومل ويمعللي ننوالقام السويدك باغي تزبني فئھا،مالع حد أدى لمال مع ةمھمة الكالويك علض عرتن يح
. رألجا مالتسا مويو روألجا فعد ةدمو ؛(امولعم ناك نإ)ل معالة مھم لةيبيتقرالالمدة ل؛ ومعال نع عامف صوو؛ لمعالعات ؛ وسا(تدجو نإ)
ع وقت ربأسة بتوكما ھبدك يتزوة الكللو بغيني فل،معالض عرم يتقدد نعة بوتكما ھبدك تزوم  لنك، ولماتعلومالھذه ة الكالوتك أعطا إذ
 .نكمم

 (ESA) یفظر التواییعن قانون مع اتعلومزویدك بمیجب ت

 .مھامف وظمح ب صت نأ دعب نكمم تقو برقأ يف هذ ھتامولعملا ةفيصح نم ةسخنب كديوزتب ةبلاطم ةلاكولا

 ىلع بيجف ،تدجو نإو ،ىلوألا كتغلب هذ ھتامولعملا ةفيصح دووج نع يرتحلا ةلاكولا ىلع بيجف ،ىلوألا كتغل ةيزيلنجالا نكت مل اذإ 
 طبارلا ىلع تاغللا ةددعتم رداصملا حاتت. كتغل ىلإ ةمرجتملاو ةيزيلنجالا نيتسخنلا الكب كديوزت ةلاكولا

Ontario.ca/employmentrights. 

 زارةل وب قنمر شونمال( Employment Standards Poster) فيظوتلا ريياعم قصلم نم ةسخنب كديوزت ةلاكولا ىلع بيج ،كلذكو
 .فكيوظتخ ين تارما ميو 30ل خال( Ministry of Labour)ل معال

 ةنسخالبدك يتزوة لكاالوى  فعلة،غلل ابتلكة نسخدرت ص أقدارة الوزت نكاة، وينجليزإل اى غيرأخرة غلب قصلملا نم ةسخن تبلط اذإ 
 .Ontario.ca/ESAposter طبارلا ىلع رفوتم قصلملا. ةيزيلنجإلا ةغللا ىلإ ةفاضإ ةمرجتملا

 (ESA) ظیفر التوایی معجب قانونرستھا بمومما أو كقوقحب كتبلاطم ىلع كتبقاعم نكمی ال

 كتبقاعم ةليمعلا ةكرشلا وأ ةلاكولل نكمي الف ،كقوق حىلع لوصلحاب تبلاط وأ (ESA) فيظتوالر ييعامن نو قاجبموببحقوقك بت الذا طإ

 بوجمب اھتسرامم وأ كقوقحب كتبلاطم ءاقل اھميلع أو تكالكل وب قنمة بقوع لضعتخبأال لحق  اذلككيك لدو. تكمھماء ھن إھاي فماب، ةقية طريبأ

 .(ESA) فيظتوالر ييعامن نوقا

 تالجالسظ بالحتفامالئھا اوعالة كجب على الوی

( الءمعال)ل يمعالل يسجن  أجبي. عبو أسلكي م وفيول كي  فليمعل ك لھاممالف وظما ھي فلمعيي تالعات االسد عدة الكالول تسجن  أجبي

 .عبو أسلكي م وفيول كي  فنھممل ك لمھامالف وظما ھي فلمعيي تالعات الساد عد

http://Ontario.ca/ESAposter
http://Ontario.ca/employmentrights
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 ركوج عن أسؤولینا معا مھعمالؤالة ووتكون الوك

ل مدة بمقاا ھ أو كلھاتمة بذلصلحا اأجوركن مض عبفع ة بدالكالوقت فأخ وة،ميلعكات لشر أو ةميلعالكات رالشى حد إحلصا للمعبمت  قذاإ

 ،اديدتحو. ةعالمدفور يغر ألجو ال تلكك أو بعضن عي ردي وفعمال جكبشة مسؤولة ميلعالكات شرال أو ةميلعالة كلشر انكوت فسلك،تل معال

ر سط أجوة، وقيملرس االتعطالر ي، وأجوفضاإل اوقتال ، وأجورةعلمدفو اة غيرمتظنمالر ألجو انعة يمسؤولالة ميلعالكات لشر المتحتد ق

 ةلاكولا مع يدرف وأ يعام جلكشب الوؤسم مھنم ليمع لك نوكيسف ،روألجا ةدمن عل ؤومسل يمعن مر ثك أناكن ھكاا إذ. ةيملرس العطال

 .ةليمعلا ةكرشلا كلتل زنجملا ليمعلا تاعاس لباقم ةبسنب ةنيدملا ةيلكلا روألجا نم ةص حنع

 دعوىرفع ردت أسؤال أو دیك ذا كان لإ

 Ministry of)لمعالارة ي وز فيفظتوالر يياعمات معلومز كمربل صت ا،(ESA)يفوظتالر ييعام ننو قالة حو أسئليكلدنت كاا إذ

Labour’s Employment Standards Information Centre)800-1)ي نالمجام رقالأو ( 416-326-7160)م رقل الىع-

 .تاغل ةدعب تامولعملا رفوتت. TTY 1-866-567-8893 معالسف عاضلي صنالم رقالأو ( 531-5551

 عبر اإلنترنت من (Employment Standards Claim Form)فيوظتالر ييعامى دعاوتمارة  اسلى إلالوصو كنكمي ،ىوعد فعرل

.  Ontario.ca/ESAformsخالل الرابط 

http://Ontario.ca/ESAforms
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