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Ministry of Labour

2000 ماعل فیظوتلا رییاعم نوناق بجومب كقوقح
(Employment Standards Act 2000)

 بوجبم ةعضوالمو نىاألدلحد اتماتزا والقو حقبعض مھف ىعل لمع الباحصوأ نیفظومال ةعداسم لرصدم الاھذ دعأ :لیةوؤسلما خالء
 ةورشم ةباثمب عدی ال درصمل اھذاف. همكاوأح ، (Employment Standards Act, 2000 – ESA)2000 عام لفیظالتو یریعانون مقا

 ني مر الرسمإلصدا ائما إلى داعجو الرغيبنی و،هام أحكوأ (ESA) فیظوتل ایریاعم نوناق نع الیبد نوكی ن أهنم ضغر السیول. ةینقانو
 اءطخأل اعضب ثحدت قدف ،اعطتسم الرقد ةقیقود ةثیحد درصمل اھذا يف ةروكمذ التاموعلم النوكت ن أنامضل انیعس نم مغلر اىعلو. عیتشرال
 أو ،ما فیظد توعق بجوبم ثرأك ققو حنیوظفلم اضبع لنیكو قدو. طفق یریعالم اننى ماألددالح(ESA)  فیظالتو یریعان م قانورفیو. انایحأ

 .ةین قانوورة مشىعل لوحصل افي لعم الباصحأ ونظفوولم ابغیر قدو. ىر أختعایتشر و أ،عرفي ن قانوو أ،ةیعما جةیقتفا ابوجبم

 2000م اع لیفوظتالر ییعامن نوقاوجب مبیو نتاري أو فوظفمة یبنأجة ینسل جم حاتكفصبا لحقوقك  صلخم هذ ھتامولعملا ةفیصح مدقت
(Employment Standards Act, 2000) - (ESA) .ف یوظتالر ییعام ننوقا(ESA) ي  فییرعامل انمى ناألددلح اضعین نو قاھو

 . نیددمحن یفوظمى لعة ص خااءاتنثتة واسمنظ أبقنطت.  لمعلا تاعاس دودوح روألجل ىندألا دلحا لثم ،ویراتنوأ يف لمعلا نكامأ مظعم
 .Ontario.ca/ESAguideبزیارة ل ضفت، ماتعلومالن مد یمزلل

 نم اموی 30ل ال (Employment Standards Poster) لمعلا رییاعم قصلم نم ةسخنب كدیوزت كلذك كلمع باحص نم بلطیو
لك معحب صاى علي غبنی ف،(Ministry of Labour) لمعلا ةرازو نم ااحتم كلذ ناك اذإو ،مرجتم رادصإ بلط كنكمی. فكیوظتخ یتار
 .Ontario.ca/ESAposter طبارلا ىلع رفوتم قصلملا.  ةینجلیزال اةنسخال لى إةضافإه بدك یتزو

 ؟ظیفر التوییق معافل وفي العمقي ي حقوا ھم

 روجألا تانایبو روجألل مظتنملا عفدلا
 .ألجرافع د نایب ملتست نأو ،مظتنم فعد دعوم يف كروأج فعدت نأ بیج

 مالطعا تاتروف لملعا عاتاود سحد
) اعاتس 8ن مر ثك أنكاا إذ(م تظنمالي میواللك مع لن جدومر ثك أ، أویومالي  فاعاتس 8 نم رثكأل لمعلا كنم بلطی نأ نكمی ال ،امومع

 ةعسا 24یوم، ول كة صلتمة عسا 11ن عل قت ال معالن مة احسترال نمؤھلون یفوظمالغلب أ. عبوألس اي فةعسا 48ن مر ثكألال 
ال . وطلشر ابعضة یبلتبمت ة، وقبكتالك  بذقیامال لىعقت افذا و إكثر أاعات لسلمعتد ق. نیعبو أسلكة صلتم ةعاس 48 أو عبو أسلكة صلتم
 .ةقیدق 30ة  لمدطعامة احستر اترة فىعل للحصوان ة دوصلتمعات سا 5 نم رثكأل لمعلا كنكمی

http://www.ontario.ca/laws/statute/00e41
http://www.ontario.ca/laws/statute/00e41
http://ontario.ca/ESAguide
http://Ontario.ca/ESAposter
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 يفاإلض توقلا ورأج
 فيضاإل اوقتالر أجن كوین  أبغينیو. عبوألس افيل معة عسا 44 دعب يفاضإلا تقولا لدب فعد اھل قتحسی ،فئاظولا بلغأ ىلإ ةبسنلاب
 لمعالعات د ساك حدولذكو ،يفاضإلا تقولا نع دیزملا ةفرعم كنكمی.  عوفدملا مظتنملا كرأج لدعم نم لقألا ىلع ةرملا فصنو ةرم ةبسنب

. Ontario.ca/hoursofwork بطراالل  خالمم عاالطرات توف

 رألجل نىألد لحدا
 طبارلا لال خنم روألجا تالدعم ثدأح ىلع روثعلا كنكمی.  لقألا ىلع رألجا نم ىندألا دلحا مھل فعدی نأ نیفظوملا مظعم قتحسی

Ontario.ca/minimumwage   .

 رألج عم ةللعطا
لقألا ىلع مھل عفدی نأو ،ارھش 12ل كد عبن یعبو أسمدة لةعطلة وقت فیوظالي  فنواتس 5 لمعالي  فضوا قنممن یفوظمالم عظمتحق یس
ر ثك أات أونومس سة خفیوظالي  فاقضون ممن یفوظمالم عظمتحق یس. ةلطع رأجك كلت ارھش  12ـلا ةدم يف ملتسمالي الكلم ھأجرن م% 4

 .ةلطع رأجك كلت ارھش 12 ـلا ةدم يف ملتسملا يلكلا مرھأج نم% 6 لقألا ىلع مھل فعدی نأو ،ارھش 12ل كد عبن یعبو أسمدة لةعطلوقت 

 ةسمیالر ةللعطا رأج وةمیالرس التلعا
 ةرفعمل.  ةیمسرلا لطعلا رأج مھل فعدیو ،ةلطع مایألا كلت ذأخ نیفظوملا مظعم قتحسیو.  یونتار أوفيم عال كة یمالت رسعة عتسھناك 

. Ontario.ca/publicholidaysبزیارة ل ضفت، ةیملرس االتعطال نعد یمزال

 لغیابا ازاتإج
ة یضمرل ازاتإلجاوا، ةیعائلالة یعارالم یتقد، ]ةبوألا[ة مموأل ال،ملح المتشل، ومعللة یممحالة عالمدفور یغیاب غالزات اإجن مد عدھناك 

 یاب غیرغ إجازةى لعل لحصولحق با انیھلمؤالن یفوظمللو. ألقارب اةوفاالت  حابببسسرة واإلجازة  ایاتمسؤولة یعالرزات إلجاوا
 یارةل بزضفت، یابغالات إجاز نع مزیدالة رفعمل. جزئي امبدو أو ل،مكام دوابا فوظمنت كة، سواء فیوظبة یممحة عمدفو

Ontario.ca/ESAguide .

 )ھرأش ة ثالثم قلألاموظف نت كاإذ( راخط اإلد بجرإلا أو/ و عمللا  إنھاءخطارإ
 فیظوتلا ةقالع ءاھنإب كلمع باحص ماق اذإ ةمدلخا ءاھنإ راطإخ مالتساب امومع قلحا كیدلف ،رھشأ ةثالث نع لقت ال ةدمل كنییعت ىر جاذإ
وح مدة راتت، مومعالى علو.  امھیلك نم ایجزم وأ ،راطإلخا نع الدب اروأج ملتست وأ ،كلمع لوازت تنأ امنیب راطإخ ىلع لصتح دقو.  عكم
بیع  أساةینماثى إل) داحو ماع نم لقأ نكلو ،رھشأ ةثالث نع لقت ال ةدمل افظوم تنك اذإ(د احع وبو أسنیبا ما ھیقي تلغبنیي تالا ینلد اإلخطارا
 ھاءن إداة أإلخطار، جرب ال أو بدةمخدھاء ن إر إخطالىعل صولحل الؤھم تنك اذإ ام ةفرعمل).   رثكأ وأ ماوعأ ةینامث ةدمل افظوم تنك اذإ(
. Ontario.ca/ESAtools بطراالر بعتوفرة مال(Termination Tool) ة مخدال

 )ةقتؤم عدةاالة مس وكين فنیمعیلا نفیموظلا ىلق عبینط( راطخإلا نم الدب رجألا وأ/  عمللا  إنھاءخطارإ
ى لدل معیل زای ال نك، ولهتمھم تھينمل یمعة مع مھمة نحمن مم ھامف وظمي ھتنیا م عندذلكم تیة، ومخدالھاء ن إنعة مھمالھاء ن إلفتیخ
 .ةتمؤقال عدةمساالة الكو

بدل ء ا إنھ أوة،ممھلاء اإنھحد باوع وأسبه دتمي ابتكار طخإبة مھمالف وظمد تزون أة تمؤقالعدة مساال ةالكلى وعن یعتی، عامه بوجو
 :يل ما یققح ما تةلاحي فلك وذ، امعالثنین من  زیجمأو  ةممھلا

 الء؛عالد أحل أجن مل معل ا ألداءمھمالف وظمن ییعتم تی.1
 و ؛فظوملا ىلع ةمھملا هیف تضرع يذلا تقولا يف رثكأ وأ رھشأ ةثالث ةمھملا ةدم تناك.2
 .ھاتة مدیھانل ب قةمھمال ھاءن إا تمإذ.3

http://ontario.ca/hoursofwork
http://ontario.ca/minimumwage
http://ontario.ca/publicholidays
http://ontario.ca/ESAguide
http://Ontario.ca/ESAtools
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 في (Temporary Help Agencies)" ةتمؤقالعدة مساالالت كاو" مسق ىلع عالطالا ىرجی ،ةمھملا ءاھنإ لو حتامولعملا نم دیزملل
تاح مالو ،(Your Guide to the Employment Standards Act, 2000) اص بكخلا 2000 ماعلف ظیتولاییر امعانون قلیل د
 .Ontario.ca/ESAguideبط راالل  خالم

 (ESA) فیظوتلا رییاعم نوناق بجومب اھتسرامم وأ كقوقحب كتبلاطم ىلع كتبقاعم نكمی ال 
 ،ةقیرط ةیأب كتبقاعم كلمع باحصل نكمی الف ،كقوق حىلع لوصلحاب تبلاط وأ (ESA)ف یوظتالر ییعامن ون قاجبموببحقوقك بت الذا طإ
ن نو قاجبموببحقوقك ة بالمطالراء جلك معصاحب ل ب قنمة بقوعلل رضعتالم بعدلحق  اذلككیك لدو.   فكیوظتة القاء ھن إھای فماب
 .ھاتارسممأو (ESA) ف یوظتالییرعام

2009 عامبیة لألجنجنسیات اذوي الظیف للتوحمایة ا انونقشمول بیة مأجنبیة جنسذا كنت حامل إ 
(Employment Protection for Foreign Nationals Act, 2009) 

2009 معا لةیبنألج ایاتنسلج الذويف یوظتالة یامن حنوقابل مومشالة یبنألج اةینسلج الملحایحق 
(Foreign Nationals Act, 2009

Employment Protection for ) 
(EPFNA) -  ننوقا جبموب هقوقح لحو تماعلوم ةفیصح يقتل (EPFNA) ھذه لىإ ةفضاإ 

 لى،ألو اكتغة بلمتاحمات علومالة فیصحنت كان  إةرفعمیفك وظتل یك أو و عملكحبصاى ، فعللىألو اتكغ لةینجلیزإل انكتم  لذاإ  .ةقیثالو
 . Ontario.ca/EPFNAبزیارة ل ضفت، ماتعلومالن مد یمزلل. كلذك اھنم ةمرجتملا ةسخنلاب كدیوزت ىرجی ،كلذك رمألا نكان وإ

 دعوىرفع ردت أسؤال أو دیك ذا كان لإ
ف یوظتالر ییاعممات ومعلز كمربل صت اأو Ontario.ca/employmentstandardsللمزید من المعلومات، تفضل بزیارة 

(Employment Standards Information Centre) 7160-326 (416) قمرالى عل ( 5551-531-800-1 مجانيال قملر اأو ) 
 .تاغل ةدعب تامولعملا رفوتت. TTY 1-866-567-8893 معالس لضعافي صنالم رقالأو 

 ىوعد ةرامتسا ىلع لوصلحا كنكمیف ،ىوعد فعر تدرأو ،(ESA)ف یوظتالر ییعامن نو قاجبموب حقوقك ىعل لصتحم  لنك أتقدتعاا إذ
 ىجری .Ontario.ca/ESAformsبط راالر بعنت نترإل انم (Employment Standards Claim Form)ف یوظتالر ییعام
 یاتلجنساي ولذف ظیلتواة ایمحو (ESA) فیظوتلا رییامع ينوناق بجومب ىواعدلا عفرل دمختست ةلصفنم تارامتسا كانھ نأ ةظحالم
 .(EPFNA)ة جنبیألا

http://ontario.ca/ESAguide
http://Ontario.ca/EPFNA
http://Ontario.ca/employmentstandards
http://Ontario.ca/ESAforms
http://www.ontario.ca/laws/statute/09e32
http://www.ontario.ca/laws/statute/09e32
http://ontario.ca/ESAguide
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