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حقوقكب موجبقانون معاییر التوظیفلعام 2000
)(Employment Standards Act 2000
فین وأصحابالع ملعلىفھمبعضحقوقوالتزا مات الحد األدنىالموضوع ةبموجب
لیة :أ ُ ِعد ھذاال مصدرل مساعدةال موظ
خالء المسؤو
قانون معاییرالتوظیفلعام  ،(Employment Standards Act, 2000 – ESA) 2000وأحكا م ه.فھذا ال مصدر ال ُ
یعدب مثاب ة مشورة
قانونی ة.ولیسالغرض من ه أنیكونبدیال عنقانون معاییر التوظیف ) (ESAأو أحك ام ه ،وینبغيالرجوع دا
إلصدا الرسمي من
ئما إلى ا ر
تشریع .وعلى الرغم منسعینالض مان أنتكونال معلو ماتال مذكورةفي ھذا ال مصدر حدیث ة ودقیق ةقدرال ُمستطاع،فقدتحدثبعض األخطاء
ال
عق توظیف ما ،أو
وظفین حقوق أكثربموجب د
بعض الم
فقط .وقدیكونل
فرقانو ن معاییرالتوظیف )(ESAالحد األدنى من المعاییر
أحیانا.یو
ظفون وأصحابالعملفي الحصولعلى مشورةقانونی ة.
تفاقی ة ج ماعی ة ،أوقانونعرفي ،أوتشریعات أخرى .وقدیرغب المو
بموجب ا

نتاریوب موجبقانون معاییرالتوظیفلع ام 2000
نسی ة أجنبی ة موظففي أو
فتك حا مل ج
ف ة ال معلو مات ھذه ملخاصلحقوقكبص
تقدمصحی
ییرفي
).(ESA) - (Employment Standards Act, 2000قانون معاییرالتوظیف ) (ESAھوقانونیضع الحد األدنى من ال معا
فین محددین.
ُمعظم أ ماكن الع ملفي أونتاریو ،مثل الحد األدنىلألجور وحدودساعات الع مل .تنطبق أنظ مة واستثناءات خاص ة على موظ
بزیارة .Ontario.ca/ESAguide
فضل
لل مزید منال معلو مات،ت

وُ
یطلب من صاحب ع ملك كذلكتزویدكبنسخ ة من ُملصق معاییر الع مل ) (Employment Standards Posterالل 30یو ما من
فكُ .
ی مكنك طلب إصدار مترجم ،وإذا كان ذلك ُمتاحا من وزارة الع مل )،(Ministry of Labourفینبغيعلى صاحب ع ملك
تاریختوظی
فر على الرابط .Ontario.ca/ESAposter
نجلیزی ة .ال ُملصق متو
نسخ ة اال
ضاف ة إلىال
تزویدكب ه إ

یی التوظیف؟
في العمل وفق معار
ما ھي حقوقي
الدفع ال ُمنتظم لألجور وبیانات األجور
فع األجر.
فع منتظم ،وأنتستلمبیان د
فع أجوركفي موعد د
یجب أنت ُد

حدود ساعات الع ملوفترات الطعام
ی مكن أن ُ
ع مو ما ،ال ُ
یطلب منك الع مل ألكثر من 8ساعاتفيالیوم ،أو أكثر من جدول ع ملكالیو ميال منتظم )إذا كان أكثر من 8ساعات(
صل ة كلیوم ،و24ساع ة
ستراح ة منالع م التقل عن 11ساع ة مت
فینمؤھلون ال
ال ألكثر من 48ساع ةفي األسبوع .أغلبال موظ
لشروط .ال
قیامبذلككتابة ،وق متبتلبی ةبعض ا
افقت علىال
كثر إذا و
صل ة كلأسبوعین.قدتع مللساعات أ
صل ة كلأسبوع أو 48ساع ة مت
مت
ُ
لحصولعلىفترة ا
صل ة دون ا
ی مكنك الع مل ألكثر من 5ساعات مت
ستراح ة طعام لمدة 30دقیق ة.
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أجور الوقتإلضافي
بالنسب ة إلى أغلب الوظائفُ ،
في
بغي أنیكون أجرالوقت اإلضا
فيبعد 44ساع ة ع ملفي األسبوع .وین
فعبدل الوقت اإلضا
تحقلھا د
یس
فوعُ .
في ،وكذلك حدود ساعاتالع مل
ف ة ال مزید عن الوقت اإلضا
ی مكنك معر
بنسب ة مرة ونصف ال مرة على األقل من ُمعدل أجرك ال منتظم ال مد
وفتراتالطعام م خاللالرابط .Ontario.ca/hoursofwork

الحد ألدنى لألجر
فعلھم الحد األدنى من األجر على األقلُ .
فین أن ُ
ی مكنك العثور على أحدث معدالت األجور من خالل الرابط
ید
تحق ُمعظم ال موظ
یس
.Ontario.ca/minimumwage

العطل ة مع ألجر
فة وقتعطل ةل مدةأسبوعینبعد كل 12شھرا ،وأن ُ
فعلھم على األقل
ید
فین م منقضوافيالع مل 5سنواتفيالوظی
تحق معظمال موظ
یس
 %4من أجرھم
ف ة خمس سنوات أو أكثر
فین م منقضوافيالوظی
تحق معظمال موظ
الكليال ُمستلمفي مدة الـ 12شھراتلك كأجر عطل ة.یس
فعلھم على األقل  %6من أجرھم الكلي ال ُمستلمفي مدة الـ 12شھراتلك كأجر عطل ة.
وقتعطل ةل مدةأسبوعینبعد كل 12شھرا ،وأنی ُد

سمی ة
الع التالرسمی ة وأجر العطل ة الر
فین أخذتلك األیام عطل ة ،و ُ
رف ة
فعلھم أجر العطل الرس می ة .ل مع
ید
تحق ُمعظم ال موظ
نتاریو .ویس
ھناكتسع ة ع الت رس می ة كل عامفي أو
بزیارة .Ontario.ca/publicholidays
فضل
لرس می ة،ت
ال مزید عنالعطالت ا

لغیاب
إجازات ا
عائلی ة ،واإلجازات ال مرضی ة
تقدیمالرعای ةال
بوة[،
تش مل الح مل ،األ مو م ة ]األ ّ
ھناك عدد من إجازاتالغیاب غیرالمدفوع ةالمح می ةللع مل ،و
یاب غیر
لحصول على إجازة غ
لحق با
فینال مؤھلین ا
لل موظ
واإلجازاتلرعای ةمسؤولیات ا سرة واإلجازةبسبب حاالتوفاة األقارب .و
فضل بزیارة
رف ةالمزید عن إجازاتالغیاب،ت
فابدوام كا مل ،أوبدوامجزئي.ل مع
فة ،سواء كنت موظ
مدفوع ة مح می ةبوظی
.Ontario.ca/ESAguide

إخطارإنھاء العمل و /أو اإلجربد اإلخطار )إذا كنتموظفا ألقل مثالث ةأشھر(
إذا جرىتعیینكل مدة التقل عنثالث ة أشھر،فلدیك الحق ع مو ماباستالم إخطار إنھاء الخد م ة إذاقام صاحب ع ملكبإنھاء عالق ة التوظیف
معك .وقدتحصل على إخطاربین ما أنتتزاول ع ملك ،أوتستلم أجورابدال عن اإلخطار ،أو مزیجا من كلیھ ما .وعلىالع موم،تترا وح مدة
بیع
فال مدة التقل عنثالث ة أشھر ،ولكن أقل من عام واحد(إلىث مانی ةأسا
اإلخطار الدنیاالتيینبيغ تلقیھا مابینأسبوع واحد )إذا كنت موظ
ف ة ما إذا كنت مؤھالللحصول على إخطار إنھاء خد م ةأو بدل اإلخطار ،جرب أداة إنھاء
فال مدةث مانی ة أعوام أو أكثر( .ل معر
)إذا كنت موظ
توفرة عبرالرابط .Ontario.ca/ESAtools
الخد م ة )(Termination Toolال م

قت ة(
نین في وكالة مساعدة مؤ
فین المعی
ینطبق على ال موظ
إخطارإنھاء العمل  /أو األجربدالً من اإلخطار )
تھي مھ مت ه ،ولكن الیزالیع مللدى
یختلف إنھاءال مھ م ة عن إنھاءالخد م ة ،ویتمذلكعند ماینتھي موظف مھام من منح ة مھ م ة مع ع میل من
وكال ةالمساعدةالمؤقت ة.
بوج ه عام،یتعین على وكال ةالمساعدةالمؤقت ة أنتزود موظفال مھ م ةبإخطار كتابي مدت هأسبوع واحد بإنھاء ال مھ م ة ،أوإنھاءبدل
و
الثنین معا ،وذلكفي حال ةما تحققما یلي:
ال مھ م ة أو مزیج من
 .1یتمتعیین موظفال مھ م ألداء الع مل من أجل أحدالع الء؛
 .2كانت مدة ال مھ م ةثالث ة أشھر أو أكثرفي الوقت الذي ُعرضتفی ه ال مھ م ة على ال موظف؛ و
 .3اإذتم إنھاءال مھ م ةقبلنھای ة مدتھا.
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لل مزید من ال معلو مات حول إنھاء ال مھ م ةُ ،
یرجى االطالع علىقسم "وكاالتالمساعدةالمؤقت ة" )(Temporary Help Agenciesفي
ییر التوظیف لعام  2000الخاص بك ) ،(Your Guide to the Employment Standards Act, 2000وال متاح
لیلقانون معا
د
م خاللالرابط .Ontario.ca/ESAguide

ی مكن ُمعاقبتك على مطالبتكبحقوقك أو م مارستھاب موجبقانون معاییر التوظیف )(ESA
ال ُ
بحقوقكب موجبقانون معاییرالتوظیف ) (ESAأو طالبتبالحصول على حقوقك،فال ُ
ی مكنلصاحب ع ملك معاقبتكبأی ة طریق ة،
إذا طالبت
بحقوقكب موجبقانون
فك .ولدیك كذلك الحقبعدمالتعرضللعقوب ة منقبلصاحب ع ملك جراءال مطالب ة
ب مافیھا إنھ اء الق ةتوظی
معا
ییرالتوظیف ) (ESAأو م مارستھا.

بیة لعام 2009
جنسیات األجن
ظیف لذوي ال
لتو
شمول بقانونحمایة ا
إذا كنت حاملجنسیةأجنبیة م
)(Employment Protection for Foreign Nationals Act, 2009
نسیات األجنبی ةلعام Employment Protection for ) 2009
نسی ة األجنبی ةالمش مولبقانون ح م ای ةالتوظیفلذوي الج
یحقلحا مل الج
ف ة إلى ھذه
قوق هب موجبقانون ) (EPFNAإضا
ف ة معلو مات حول ح
(EPFNA) - (Foreign Nationals Act, 2009تلقيصحی
متاحبلغتك األولى،
ف ةال معلو مات ة
رف ة إن كانتصحی
یفك مع
نجلیزی ةلغتك األو،لىفعلى صاحبعملك أو وكیلتوظ
الوثیق ة  .إذالمتكن اإل
وإن كان األ مر كذلكُ ،
بزیارة .Ontario.ca/EPFNA
فضل
یرجىتزویدكبالنسخ ة ال مترج م ة منھا كذلك.لل مزید منال معلو مات،ت

إذا كان لدیكسؤال أو أردترفع دعوى
بزیارة  Ontario.ca/employmentstandardsأو اتصلب مركزمعلو مات مع اییرالتوظیف
فضل
للمزید منالمعلومات،ت
)(Employment Standards Information Centreعلىالرقم ) (416) 326-7160أو الرقمالمجاني (1-800-531-5551
فر ال معلو ماتبع ّدةلغات.
أوالرقمالنصيلضعافالسمع .TTY 1-866-567-8893تتو
فع دعوى،ف ُ
ی مكنك الحصول على است مارة دعوى
تقدت أنكلمتحصلعلىحقوقكب موجبقانون معاییرالتوظیف ) ،(ESAوأردت ر
إذا اع
نترنت عبرالرابط .Ontario.ca/ESAformsی ُرجى
معاییرالتوظیف ) (Employment Standards Claim Formمن اإل
مالحظ ة أن ھناك است مارات منفصل ة ُ
لجنسیات
لتوظیف لذوي ا
تستخدم لرفع الدعاوىب موجبقانوني معاییر التوظیف ) (ESAوح مای ة ا
األ
جنبی ة ).(EPFNA
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