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آپ کے روزگار کے معيارات کے حقوق – عارضی امدادی
ايجنسی کے تفويض والے مالزمين
اعالن دستبرداری :يہ وسيلہ مالزمت کے معيارات سے متعلق قانون ) 2000ای ايس اے( (Employment Standards Act,

) 2000) (ESAاور ضوابط کے تحت مقرر کرده بعض کم از کم حقوق اور ذمہ داريوں کو سمجھنے ميں مالزمين اور آجرين
کی مدد کے ليے تيار کيا گيا ہے۔ يہ قانونی مشوره نہيں ہے۔ اس کا مقصد ای ايس اے ) (ESAيا ضوابط کی جگہ لينا نہيں ہے
اور حوالہ ہميشہ قانون کے باضابطہ ورژن کا ہی ديا جانا چاہيے۔ يوں تو ہم يہ يقينی بنانے کی پوری کوشش کرتے ہيں کہ اس
وسيلہ کی معلومات ممکنہ حد تک تازه ترين اور بالکل درست ہوں ،مگر بسا اوقات غلطياں ہو ہی جاتی ہيں۔ ای ايس اے
) (ESAصرف کم از کم معيارات فراہم کرتا ہے۔ بعض مالزمين کو مالزمتی معاہدے ،اجتماعی معاہدے ،عمومی قانون يا ديگر
قانون کے تحت وسيع تر حقوق حاصل ہو سکتے ہيں۔ آجرين اور مالزمين قانونی مشوره حاصل کر سکتے ہيں۔
يہ معلوماتی پرچہ عارضی امدادی ايجنسيوں کے اسائنمنٹ والے مالزمين کے ليے مالزمتی معيارات سے متعلق ايکٹ )ای ايس اے(
) (Employment Standards Act, ESAکے حقوق کا خالصہ بيان کرتا ہے۔ ای ايس اے ) (ESAايک قانون ہے جو اونٹاريو
کے زياده تر جائے کار ميں کم از کم معيارات ،جيسے کم از کم اجرت ،کام کے گھنٹوں کی حدود ،اوور ٹائم کی ادائيگی ،تعطيالت ،اور
بعض وجوہات کے سبب کام کے ليے تحفظ يافتہ چھٹياں طے کرتا ہے۔ آپ جس قسم کا کام کرتے ہيں اس کے لحاظ سے خصوصی
اصول اور استثناء الگو ہو سکتے ہيں۔ مزيد معلومات کے ليے  Ontario.ca/ESAguideمالحظہ کريں۔

کسی عارضی امدادی ايجنسی کے اسائنمنٹ والے مالزمين
آپ ايسی صورت ميں کسی عارضی امدادی ايجنسی کے اسائنمنٹ مالزم ہوتے ہيں جب کہ آپ اور ايجنسی نے اس بات پر اتفاق کيا ہو
کہ وه ايجنسی کے کسی کالئنٹ کاروبار )يا کالئنٹ کاروباروں( کے ساتھ آپ کو عارضی طور پر کام کرنے کے ليے متعين کرے گی
يا متعين کرنے کی کوشش کرے گی۔ ايسی صورت ميں بھی ايجنسی کے ساتھ آپ کا مالزمتی رشتہ رہتا ہے جب کہ آپ کے پاس
ايجنسی کے کالئنٹ کے کاروبار کے ساتھ کوئی اسائنمنٹ نہ ہو۔

سرکاری چھٹيوں اور سرکاری چھٹی کی تنخواه کا حق
اونٹاريو ميں نو سرکاری چھٹياں ہيں۔ عام طور پر ،اگر آپ کسی اسائنمنٹ پر ہيں اور سرکاری چھٹی اسی دن ہوتی ہے جب کہ آپ عام
طور پر کام کررہے ہوتے ہيں تو آپ کو سرکاری چھٹی والے دن کام سے چھٹی کرنے اور اس دن کے ليے سرکاری چھٹی والی تنخواه
کی ادائيگی پانے کا حق ہے۔ سرکاری چھٹی کی ادائيگی عام طور آپ کی کمائی ہوئی مجموعی مستقل اجرتيں نيز اس چھٹی کی تنخواه
ہوتی ہے جو کام کے اس ہفتے سے قبل جس ميں سرکاری چھٹی شامل ہوتی ہے چار ہفتوں ميں قابل ادائيگی ہوتی ہے ،جس کو 20
سے تقسيم کيا جاتا ہے۔  1جنوری  2018اور  30جون  2018کے بيچ سرکاری چھٹيوں کفے ليے ايک مختلف حساسب الگو ہوتا ہے۔
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اگر آپ تحريری شکل ميں ،بشمول اليکٹرانک طريقے سے چھٹی کے دن کام کرنے پر اتفاق کرتے ہيں تو پھر آپ کو سرکاری چھٹی
کی ادائيگی نيز پريميم تنخواه )آپ کی ادائيگی کی مستقل شرح کا کم از کم ڈيﮍھ گنا( يا ادائيگی کی آپ کی مستقل شرح نيز سرکاری
چھٹی کی ادائيگی کے ساتھ ايک متبادل دن کی چھٹی کا حق ہے۔
سرکاری چھٹيوں کی کی بابت مزيد معلومات کے ليے ،براه کرم مالزمت کے معيارات سے متعلق قانون کے ليے آپ کا رہنما (Your
) Guide to the Employment Standards Actميں "عارضی امدادی ايجنسياں" ديکھيں جو  Ontario.ca/ESAguideپر
دستياب ہے۔

مالزمت کے خاتمہ کی نوٹس اور مالزمت سے سبکدوشی والی ادائيگی کا حق
اگر آپ کو کسی عارضی امدادی ايجنسی نے کم از کم تين مہينوں کے ليے مالزمت پر رکھا ہے تو عام طور پر آپ کو ايسی صورت
ميں معطلی کی نوٹس پانے کا حق ہے جب ايجنسی آپ کا مالزمتی رشتہ ختم )معطل( کرتی ہے۔ آپ کو کام پر رہتے ہوئے نوٹس،
ورکنگ نوٹس کے بجائے ادائيگی ،يا دونوں ديا جا سکتا ہے۔ عام طور پر ،کم از کم نوٹس جو آپ کو الزمی طور پر ملنی چاہيے وه
ايک ہفتہ )اگر آپ کم از کم تين مہينوں ليکن ايک سال سے کم عرصے سے مالزمت پر ہيں( سے آٹھ ہفتے )اگر آپ آٹھ سالوں يا زياده
عرصے سے مالزمت پر ہيں( تک کی ہے۔ آپ کی نوٹس کے استحقاق کا تعين اس امر سے کيا جاتا ہے کہ آپ کو ايجنسی نے کتنی
مدت سے مالزمت پر رکھا ہے ،نہ کہ اس بات سے کہ آپ ايجنسی کے کالئنٹ کے کاروبار )کاروبارں( ميں اسائنمنٹس پر کتنی طويل
مدت سے کام کر رہے ہيں۔
کام کرنے کے اسی چار ہفتے کی مدت کے اندر اسائنمنٹ والے  50يا اس سے زائد مالزمين کو معطل کرنے کی صورت ميں بﮍے
پيمانے پر معطلی پر مختلف اصول الگو ہوتے ہيں۔
اگر آپ کسی ايجنسی ميں پانچ يا زياده سالوں سے مالزم رہے ہيں تو ايسی صورت ميں آپ کو مالزمت سے قبل از وقت سبکدوشی کی
ادائيگی حاصل کرنے کا حق ہے اگر ايجنسی آپ کی مالزمت ختم )مالزمت سے الگ( کرتی ہے۔
معطلی ،بﮍے پيمانے پر معطلی اور قبل از وقت سبکدوشی کے معاوضے کی ادائيگی کی بابت مزيد معلومات کے ليے ،براه کرم
مالزمت کے معيارات سے متعلق قانون کے ليے آپ کا رہنم ) (Your Guide to the Employment Standards Actميں
"عارضی امدادی ايجنسياں" واال باب ديکھيں جو  Ontario.ca/ESAguideپر دستياب ہے۔

اسائنمنٹ کی معطلی کی نوٹس کا حق
اسائنمنٹ کی معطلی – جو مالزمت کی معطلی سے مختلف ہوتی ہے – اس صورت ميں پيش آتی ہے جب اسائنمنٹ والے مالزم/والی
مالزمہ نے کالئنٹ کے ساتھ اپنے اسائنمنٹ کو معطل کر ديا ہو ،مگر وه اب بھی عارضی امدادی ايجنسی کے يہاں بر سر مالزمت ہو۔
عام طور پر ،عارضی امدادی ايجنسی سے مطالبہ کيا جاتا ہے کہ کسی اسائنمنٹ والے مالزم کو يا تو اسائنمنٹ کی معطلی کا ايک ہفتے
کا تحريری نوٹس ،اسائنمنٹ کی معطلی کی ادائيگی ،يا دونوں ہی فراہم کرے اگر:
 .1اسائنمنٹ والے مالزم کو کالئنٹ کا کام انجام دينے کے ليے تفويض کيا گيا ہے؛
 .2اسائنمنٹ جس وقت مالزم کو پيش کيا گيا تھا اس وقت اس کی تخمينی ميعاد تين مہينے يا اس سے زائد تھی؛
 .3اسائنمنٹ کی ميعاد ختم ہونے سے پہلے اس کو معطل کر ديا جاتا ہے۔

اسائنمنٹ کی معطلی کی بابت مزيد معلومات کے ليے ،براه کرم مالزمت کے معيارات سے متعلق ايکٹ کے ليے آپ کا
رہنما ) (Your Guide to the Employment Standards Actميں "عارضی امدادی ايجنسياں" واال باب ديکھيں جو
 Ontario.ca/ESAguideپر دستياب ہے۔
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کوئی ايجنسی آپ سے مخصوص فيس وصول نہيں کر سکتی
ايجنسی آپ کو مالزمت پر رکھنے يا اسائنمنٹ تالش کرنے ميں آپ کی مدد کے ليے آپ پر فيس عائد نہيں کرسکتی۔ يہ آپ کو معلومات
فراہم کرنے يا يہ مشوره دينے کے ليے آپ سے فيس نہيں وصول کر سکتی کہ ريزيومے کس طرح لکھنا ہے يا انٹرويو کی تياری
کيسے کرنی ہے ،اس وقت بھی نہيں جب معلومات يا مشوره آپ کی درخواست پر فراہم کيا گيا ہو۔

اگر کسی ايجنسی کا کالئنٹ کا کاروبار آپ کو نوکری کا حوالہ دينا يا اپنے مالزم ميں شامل کرنے کے
ليے آپ کو بحال کرنا چاہتا ہو
کوئی ايجنسی کالئنٹ کے کاروبار کو آپ کو کام کا حوالہ فراہم کرنے سے نہيں روک سکتی۔
کوئی ايجنسی اپنے کالئنٹ کے کاروبار کو براه راست آپ کو مالزمت پر رکھنے سے نہيں روک سکتی اگر کالئنٹ کا کاروبار ايسا
کرنا چاہتا ہو۔ اگر ايجنسی آپ کو کسی کالئنٹ کے کاروبار کے ساتھ اسائنمنٹ پر متعين کرتی ہے تو يہ کالئنٹ کے کاروبار سے آپ
کی خدمات کے ليے معاوضہ لے سکتی ہے ،ليکين صرف چھ مہينے کے وقفے کے ليے جس کا آغاز اس دن سے ہوتا ہے جب آپ نے
پہلی بار کالئنٹ کے کاروبار کے ليے کام کرنا شروع کيا ہو۔
اگرکسی ايجنسی کا کالئنٹ کا کاروبار آپ کو اپنی مالزمت پر رکھنا چاہتا ہو تو ايجنسی آپ سے يہ نہيں کہہ سکتی کہ آپ يہ مالزمت
نہيں کرسکتے۔ اگر کسی کالئنٹ کا کاروبار معاوضے پر آپ کی خدمات حاصل کرنا چاہتا ہو تو ايجنسی آپ سے فيس وصول نہيں
کرسکتی۔

ايجنسی کے بارے ميں معلومات فراہم کيا جانا ضروری ہے
ايجنسی پر آپ کو ايجنسی کا قانونی نام اور رابطہ کی معلومات دينا الزم ہے۔ يہ معلومات الزمی طور پر ،تحريری شکل ميں ،آپ کے
اسائنمنٹ والے مالزم بننے کے بعد جلد از جلد فراہم کی جانی چاہيے۔

اسائنمنٹ کے بارے ميں معلومات فراہم کيا جانا ضروری ہے
جب ايجنسی آپ کو اپنے کسی کالئنٹ کے کاروبار کے ساتھ اسائنمنٹ کی پيشکش کرتی ہے تو اس پر الزم ہے کہ آپ کو کالئنٹ کے
کاروبار کا قانونی نام اور رابطے کی معلومات؛ اجرت کی شرح اور فوائد )اگر کوئی ہو(؛ کام کے گھنٹے؛ کام کی عمومی وضاحت؛
اسائنمنٹ کی تخمينی ميعاد )اگر معلوم ہو(؛ اور ادائيگی کا وقفہ اور ادائيگی کا دن بتائے۔ اگر ايجنسی آپ کو يہ معلومات ديتی ہے ،ليکن
پيشکش کرتے وقت تحريری شکل ميں اسے فراہم نہيں کرتی ہے تو ايجنسی کو جتنی جلدی ممکن ہو اسے تحريری شکل ميں فراہم کرنا
ضروری ہے۔

ای ايس اے ) (ESAکے بارے ميں معلومات فراہم کيا جانا ضروری ہے
ايجنسی سے آپ کے اسائنمنٹ واال مالزم بن جانے کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو آپ کو اس معلوماتی پرچہ کی کاپی فراہم کرنے کا
مطالبہ کيا جاتا ہے۔
اگر آپ کی پہلی زبان انگريزی نہيں ہے تو ايجنسی کو يہ پتہ کرنا ضروری ہے کہ آيا معلوماتی پرچہ آپ کی پہلی زبان ميں دستياب ہے
اور ،اگر ہے تو ،ايجنسی کے ليے آپ کو انگريزی ورژن اور ترجمہ شده دستاويز دونوں فراہم کرنا ضروری ہے۔ کثير لسانی وسائل
 Ontario.ca/employmentrightsپر دستياب ہيں۔
ايجنسی کے ليے آپ کے مالزم بن جانے کی تاريخ سے  30دنوں کے اندر وزارت محنت سے شائع شده مالزمتی معيارات کے پوسٹر
) (Employment Standards Posterکی کاپی آپ کو فراہم کرنا بھی ضروری ہے۔
اگر آپ پوسٹر کی ايک کاپی انگريزی کے عالوه دوسری زبان ميں طلب کرتے ہيں اور وزارت نے اس زبان ميں اس کا نسخہ شائع کيا
ہے تو ،ايجنسی کے ليے انگريزی کاپی کے عالوه ترجمہ شده نسخہ فراہم کرنا ضروری ہے۔ پوسٹر  Ontario.ca/ESAposterپر
دستياب ہے۔
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ای ايس اے ) (ESAکے اپنے حقوق کے بارے ميں پوچھنے يا انہيں بروئے کار النے پر آپ کو
سزا نہيں دی جا سکتی ہے
اگر آپ ای ايس اے ) (ESAکے تحت اپنے حقوق کے بارے ميں پوچھتے ہيں يا يہ کہتے ہيں کہ آپ کو آپ کے حقوق ديئے جائيں تو،
ايجنسی يا کالئنٹ کا کاروبار آپ کا اسائنمنٹ ختم کرنے کے بشمول ،کسی بھی طرح سے آپ کو سزا نہيں دے سکتا۔ آپ کو يہ حق بھی
حاصل ہے کہ ای ايس اے ) (ESAکے اپنے حقوق کے بارے ميں پوچھنے يا انہيں بروئے کار النے پر آپ کی ايجنسی کے ذريعہ يا
کالئنٹ کے ذريعہ آپ کو سزا نہ دی جائے۔

ايجنسی اور کالئنٹ کے کاروبار کو ريکارڈوں کو سنبھال کر رکھنا ضروری ہے
ايجنسی پر ہر کالئنٹ کے کے ليے ہر روز اور ہر ہفتے اسائنمنٹ والے مالزم کے کيے گئے کام کے گھنٹوں کی تعداد ريکارڈ کرنا
الزم ہے۔ کالئنٹ)س( پر بھی ان کے ليے ہر روز اور ہر ہفتے اسائنمنٹ والے مالزم کے کيے گئے کام کے گھنٹوں کی تعداد ريکارڈ
کرنا الزم ہے۔

ايجنسی اور کالئنٹ دونوں ہی آپ کی اجرتوں کے جوابده ہو سکتے ہيں
اگر آپ کسی کالئنٹ کے کاروبار يا کالئنٹ کے کاروبار کے ليے کام انجام ديتے ہيں اور ايجنسی ادائيگی کی اس مدت کے ليے آپ کی
بعض يا تمام واجب االدا اجرتيں ادا کرنے ميں ناکام ہو جاتی ہے ،تو کالئنٹ کا )کے( کاروبار ان بعض يا تمام غير ادا شده اجرتوں کے
ليے مشترکہ طور پر اور سختی کے ساتھ جوابده ہو سکتے ہيں۔ خاص طور پر ،کالئنٹ کے کاروبار کو غير ادا شده مستقل اجرتوں،
اوور ٹائم کی ادائيگی ،سرکاری چھٹی کی ادائيگی اور سرکاری چھٹی کی پريميم ادائيگی کے ليے جوابده قرار ديا جا سکتا ہے۔ اگر ايک
سے زياده کالئنٹ کا کاروبار ادائيگی کی مدت ميں جوابده ہے تو ،اس کالئنٹ کے کاروبار کے ليے کيے گئے کام کے گھنٹوں کے
تناسب ميں کل واجب اجرتوں کے حصے کے ليے ايجنسی کے ساتھ ساتھ ہر کالئنٹ کا کاروبار مشترکہ طور پر اور سختی کے ساتھ
جوابده ہے۔

اگر آپ کا کوئی سوال ہے يا آپ دعوی دائر کرنا چاہتے ہيں
اگر ای ايس اے ) (ESAکے بارے ميں آپ کے سواالت ہوں تو ،وزارت محنت کے مالزمت کے معيارات کے مرکز معلومات
) (Employment Standards Information Centreکو  416-326-7160پر ،ٹول فری  1-800-531-5551پر يا TTY
 1-866-567-8893پر کال کريں۔ معلومات متعدد زبانوں ميں دستياب ہيں۔
دعوی دائر کرنے کے ليے ،آپ  Ontario.ca/ESAformsپر آن الئن امپالئمنٹ اسٹينڈرڈز کليم فارم (Employment
) Standards Claim Formتک رسائی حاصل کرسکتے ہيں۔
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