Ministry of Labour

ﻣالزﻣت کے ﻣعپارات سے ﻣﺗعاق قانﻭن 2000
) (Employment Standards Act, 2000کے ﺗﺣت
آپ کے ﺣﻗﻭق
اﻋﻼن دﺳﺗﺑرداری :ﯾﮧ وﺳﯾﻟﮧ مﻼزمت ﻛﮯ مﻌﯾﺎرات ﺳﮯ مﺗﻌﻟق ﻗﺎﺫون ) 2000ای اﯾس اے( (Employment Standards

) Act, 2000) (ESAاور ﺿواﺑط ﻛﮯ ﺗﺣت مﻗرر ﻛرده ﺑﻌض ﻛم از ﻛم ﺣﻗوق اور ذمﮧ دارﯾوں ﻛو ﺳمﺟﮭﺫﮯ مﯾں مﻼزمﯾن اور
آﺟرﯾن ﻛﯽ مدد ﻛﮯ ﻟﯾﮯ ﺗﯾﺎر ﻛﯾﺎ گﯾﺎ ﮨﮯ۔ ﯾﮧ ﻗﺎﺫوﺫﯽ مﺷوره ﺫﮩﯾں ﮨﮯ۔ اس ﻛﺎ مﻗﺻد ای اﯾس اے ) (ESAﯾﺎ ﺿواﺑط ﻛﯽ ﺟگﮧ ﻟﯾﺫﺎ
ﺫﮩﯾں ﮨﮯ اور ﺣواﻟﮧ ﮨمﯾﺷﮧ ﻗﺎﺫون ﻛﮯ ﺑﺎﺿﺎﺑطﮧ ورژن ﻛﺎ ﮨﯽ دﯾﺎ ﺟﺎﺫﺎ ﭼﺎﮨﯾﮯ۔ ﯾوں ﺗو ﮨم ﯾﮧ ﯾﻗﯾﺫﯽ ﺑﺫﺎﺫﮯ ﻛﯽ ﭘوری ﻛوﺷش ﻛرﺗﮯ
ﮨﯾں ﻛﮧ اس وﺳﯾﻟﮧ ﻛﯽ مﻌﻟومﺎت ممکﺫﮧ ﺣد ﺗک ﺗﺎزه ﺗرﯾن اور ﺑﺎﻟکل درﺳت ﮨوں ،مگر ﺑﺳﺎ اوﻗﺎت ﻏﻟطﯾﺎں ﮨو ﮨﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﯾں۔ ای
اﯾس اے ) (ESAﺻرف ﻛم از ﻛم مﻌﯾﺎرات ﻓراﮨم ﻛرﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﻌض مﻼزمﯾن ﻛو مﻼزمﺗﯽ مﻌﺎﮨدے ،اﺟﺗمﺎﻋﯽ مﻌﺎﮨدے ،ﻋمومﯽ
ﻗﺎﺫون ﯾﺎ دﯾگر ﻗﺎﺫون ﻛﮯ ﺗﺣت وﺳﯾﻊ ﺗر ﺣﻗوق ﺣﺎﺻل ﮨو ﺳکﺗﮯ ﮨﯾں۔ آﺟرﯾن اور مﻼزمﯾن ﻗﺎﺫوﺫﯽ مﺷوره ﺣﺎﺻل ﻛر ﺳکﺗﮯ ﮨﯾں۔

يﮧ ﻣعاﻭﻣاﺗک ﭘﺭﭼﮧ ﻣالزﻣت کے ﻣعپارات سے ﻣﺗعاق قانﻭن) 2000 ،ای ايس اے( )(Employment Standards Act, 2000
) (ESAکے ﺗﺣت اونﭨاريﻭ ﻣپﺭ ﺑﺭ سﺭ ﻣالزﻣت ايک ﻏپﺭ ﻣاکک ﺷﮩﺭی کے ﺑطﻭر آپ کے ﺣﻗﻭق کا ﺧالصﮧ ﺑپان کﺭﺗا ﮨے۔ ای ايس اے
) (ESAايک قانﻭن ﮨے ﺟﻭ اونﭨاريﻭ کے ﺑپﺷﺗﺭ ﺟاﭨے کار ﻣپﺭ اقﺭ ﻣعپارات ،ﺟپسے اقﺭ اﺟﺭت اور کام کﺭنے کے گھﺫﭨﻭں ﭘﺭ ﺣدود
ﻣﺗعپن کﺭﺗا ﮨے۔ ﺧصﻭصک اصﻭل اور اسﺗﺛﺫاء کا اطالق ﺑعﺽ ﻣالزﻣپن ﭘﺭ ﮨﻭﺗا ﮨے۔ ﻣﺫيد ﻣعاﻭﻣات کے ﻟپے Ontario.ca/ESAguide
ﻣالﺣﻅﮧ کﺭيﺭ۔
آپ کے آﺟﺭ سے آپ کے ﻣالزم ﺑن ﺟانے کک ﺗاريﺦ سے  30دنﻭں کے اندر ﻣالزﻣﺗک ﻣعپارات کے ﭘﻭسﭨﺭ کک کاﭘک آپ کﻭ ﻓﺭاﮨﻡ کﺭنے
کا ﻣطاﻟﺑﮧ کپا ﺟاﺗا ﮨے۔ آپ ﺗﺭﺟمﮧ ﺷده ورژن کک درﺧﻭاست کﺭ سکﺗے ﮨپﺭ اور اگﺭ يﮧ وزارت ﻣﺣﺫت سے دسﺗپاب ﮨﻭ ﺗﻭ آپ کے آﺟﺭ کﻭ
انگﺭيﺫی کاﭘک کے ﻋالوه اسے ﻓﺭاﮨﻡ کﺭنا ضﺭوری ﮨے۔ ﭘﻭسﭨﺭ  Ontario.ca/ESAposterﭘﺭ دسﺗپاب ﮨے۔

ﻛﺎم ﭘﺭ ﻣﻼزﻣﺕ ﻛﮯ ﻣﻌﯾﺎرات ﺳﮯ ﻣﺗﻌﻟﻖ ﻣﯾﺭے ﺣﻗﻭق ﻛﯾﺎ ﮨﯾں؟
اﺟﺭﺗﻭں ﻛﯽ ﻣﺳﺗﻗﻝ اداﺋﯾگﯽ اور اﺟﺭت ﻛﮯ گﻭﺷﻭارے
آپ کﻭ ﻣسﺗﻗﺭ اداﭨپگک واﻟے دن اداﭨپگک ﮨﻭنا اور اﺟﺭت کا گﻭﺷﻭاره ﻣﻭصﻭل ﮨﻭنا ضﺭوری ﮨے۔

ﻛﺎم ﻛﮯ گﮭﺫﭨﻭں ﭘﺭ ﺣﺩود اور ﻛﮭﺎﻧﮯ ﻛﮯ وﻗﻓﮯ
ﻋام طﻭر ﭘﺭ ،آپ سے ايک دن ﻣپﺭ  8گھﺫﭨے يا آپ کے ﻣسﺗﻗﺭ يﻭﻣپﮧ کام کے ﺷپﮌول )اگﺭ  8گھﺫﭨے سے زياده ﮨﻭ( اور ايک ﮨﻓﺗے ﻣپﺭ
 48گھﺫﭨے سے زياده کام کﺭنے کا ﻣطاﻟﺑﮧ نﮩپﺭ کپا ﺟا سکﺗا ﮨے۔ زياده ﺗﺭ ﻣالزﻣپن کﻡ از کﻡ ﮨﺭ روز ﻟگاﺗار  11گھﺫﭨے کام سے ﭼھﭨک
اور ﮨﺭ ﮨﻓﺗے ﻟگاﺗار  24گھﺫﭨے کام سے ﭼھﭨک يا ﮨﺭ  2ﮨﻓﺗے کک ﻣدت ﻣپﺭ ﻟگاﺗار  48گھﺫﭨے کام سے ﭼھﭨک کے ﻣسﺗﺣق ﮨپﺭ۔ آپ زياده
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گھﺫﭨے کام کﺭ سکﺗے ﮨپﺭ اگﺭ آپ اﻟپکﭨﺭانک طﺭيﻗے کے ﺑﺷمﻭل ﺗﺣﺭيﺭی ﺷکﺭ ﻣپﺭ ،ايسا کﺭنے ﭘﺭ ﻣﺗﻓق ﮨﻭں اور ﺑعﺽ ﺷﺭاﭨط ﭘﻭری
کﺭﺗے ﮨﻭں۔ آپ کھانے کے  30ﻣﺫﭦ کے وقﻓے کے ﺑﻐپﺭ ﻟگاﺗار  5گھﺫﭨے سے زياده کام نﮩپﺭ کﺭ سکﺗے ﮨپﺭ۔

اوور ﭨﺎﺋﻡ ﻛﯽ اداﺋﯾگﯽ
ﺑپﺷﺗﺭ نﻭکﺭيﻭں کے ﻟپے ،ﮨﻓﺗے ﻣپﺭ  44گھﺫﭨے کے کام کے ﺑعد اوور ﭨاﭨﻡ قاﺑﺭ اداﭨپگک ﮨے۔ اوور ﭨاﭨﻡ کک ﺷﺭح آپ کک ﻣسﺗﻗﺭ اداﭨپگک
کک ﺷﺭح کا کﻡ از کﻡ ½ 1گﺫا ﮨﻭنا ﭼاﮨپے۔ آپ اوور ﭨاﭨﻡ ،نپﺫ کام کﺭنے کے گھﺫﭨﻭں ﭘﺭ ﻋاﭨد ﺣدود اور کھانے کے وقﻓﻭں کے ﺑارے ﻣپﺭ
 Ontario.ca/hoursofworkﭘﺭ ﻣﺫيد ﺟان سکﺗے ﮨپﺭ۔

اﻗﻝ اﺟﺭت
ﺑپﺷﺗﺭ ﻣالزﻣپن کﻡ از کﻡ اقﺭ اﺟﺭت کک اداﭨپگک کپے ﺟانے کے ﻣسﺗﺣق ﮨپﺭ۔ آپ ﺑاﻟکﺭ ﺗازه ﺗﺭين ﺷﺭﺣپﺭ
 Ontario.ca/minimumwageﭘﺭ ﺗالش کﺭ سکﺗے ﮨپﺭ۔

ﺗﻌﻁﯾﻝ ﻣﻊ اداﺋﯾگﯽ
ﭘانﭻ سال سے کﻡ کک ﻣالزﻣت واﻟے ﺑپﺷﺗﺭ ﻣالزﻣپن کﻭ ﮨﺭ  12ﻣﮩپﺫے کے ﺑعد کﻡ از کﻡ دو ﮨﻓﺗے کک ﺗعطپﺭ کا وقت ﻣاﺗا ﮨے اور اس کک
اداﭨپگک ﺗعطپﺭ کک اداﭨپگک کے ﺑطﻭر انﮩپﺭ ﺣاصﺭ ﺷده کﺭ اﺟﺭﺗﻭں کے کﻡ از ﭼار ﻓپصد کک ﺷﺭح سے کک ﺟانک ضﺭوری ﮨے۔ ﭘانﭻ سال
يا اس سے زياده کک ﻣالزﻣت واﻟے ﺑپﺷﺗﺭ ﻣالزﻣپن کﻭ ﮨﺭ  12ﻣﮩپﺫے کے ﺑعد کﻡ از کﻡ ﺗپن ﮨﻓﺗے کک ﺗعطپﺭ کا وقت ﻣاﺗا ﮨے اور اس کک
اداﭨپگک ﺗعطپﺭ کک اداﭨپگک کے ﺑطﻭر انﮩپﺭ ﺣاصﺭ ﺷده کﺭ اﺟﺭﺗﻭں کے کﻡ از کﻡ ﭼھ ﻓپصد کک ﺷﺭح سے کک ﺟانک ضﺭوری ﮨے۔

ﺳﺭﻛﺎری ﺗﻌﻁﯾﻼت اور ﺳﺭﻛﺎری ﺗﻌﻁﯾﻼت ﻛﯽ اداﺋﯾگﯽ
اونﭨاريﻭ ﻣپﺭ ﮨﺭ سال نﻭ سﺭکاری ﺗعطپالت ﮨپﺭ۔ ﺑپﺷﺗﺭ ﻣالزﻣپن ان دنﻭں ﻣپﺭ کام سے ﭼھﭨک ﻟپﺫے اور سﺭکاری ﺗعطپﺭ کک اداﭨپگک کے
ﻟﺣاظ سے اداﭨپگک کپے ﺟانے کے ﻣسﺗﺣق ﮨپﺭ۔ سﺭکاری ﺗعطپالت کے ﺑارے ﻣپﺭ ﻣﺫيد ﺟانﺫے کے ﻟپے
 Ontario.ca/publicholidaysﻣالﺣﻅﮧ کﺭيﺭ۔

ﻏﯾﺭ ﺣﺎﺿﺭی ﻛﯽ ﭼﮭﭨﯾﺎں
نﻭکﺭی کے ذريعﮧ ﺗﺣﻓﻅ ياﻓﺗﮧ کﮌک ايک ﻏپﺭ ﺣاضﺭی کک ﭼھﭨپاں ﮨپﺭ ﺟن ﻣپﺭ اسﺗﻗﺭار ﺣمﺭ ،واﻟدانﮧ ،کﺫﺑﮧ ﺟاﺗک نگﺭاں ،ﺑپماری ،کﺫﺑﮧ
ﺟاﺗک ذﻣﮧ داری اور صدﻣﮧ سے ﻣﺗعاق ﭼھﭨک ﺷاﻣﺭ ﮨے۔ اﮨﺭ ﻣالزﻣپن کﻭ نﻭکﺭی کے ذريعﮧ ﺗﺣﻓﻅ ياﻓﺗﮧ ﻏپﺭ ﺣاضﺭی کک ﭼھﭨک ﻟپﺫے کا
ﺣق ﮨے ﭼاﮨے آپ کﺭ وقﺗک ،ﺟﺫ وقﺗک ،ﻣسﺗﻗﺭ يا ﻣعاﮨده ﺑﺫد ﻣالزم ﮨﻭں۔ ﻏپﺭ ﺣاضﺭی کک ﭼھﭨپﻭں کے ﺑارے ﻣپﺭ ﻣﺫيد ﺟانﺫے کے ﻟپے
 Ontario.ca/ESAguideﻣالﺣﻅﮧ کﺭيﺭ۔

ﻣﻌﻁﻟﯽ ﻛﯽ ﻧﻭﭨﺱ اور/ﯾﺎ ﻧﻭﭨﺱ ﻛﮯ ﺑﺟﺎﺋﮯ اداﺋﯾگﯽ )اگﺭ ﻛﻡ از ﻛﻡ ﺗﯾﻥ ﻣﮩﯾﺫﮯ ﺳﮯ ﺑﺭ ﺳﺭ ﻣﻼزﻣﺕ ﮨﻭں(
اگﺭ آپ کﻡ از کﻡ ﺗپن ﻣﮩپﺫﻭں سے ﺑﺭ سﺭ ﻣالزﻣت ﮨپﺭ ﺗﻭ ﻋام طﻭر ﭘﺭ آپ کﻭ ايسک صﻭرت ﻣپﺭ ﻣالزﻣت کے ﺧاﺗمے کک نﻭﭨس ﭘانے کا
ﺣق ﮨے ،اگﺭ آپ کا آﺟﺭ آپ کک ﻣالزﻣت کا رﺷﺗﮧ ﺧﺗﻡ )ﻣعطﺭ( کﺭﺗا ﮨے۔ آپ کﻭ کام ﭘﺭ رﮨﺗے ﮨﻭﭨے نﻭﭨس ،يا ورکﺫگ نﻭﭨس کے ﺑﺟاﭨے
اداﭨپگک ،يا دونﻭں ديا ﺟا سکﺗا ﮨے۔ ﻋام طﻭر ﭘﺭ ،کﻡ از کﻡ نﻭﭨس ﺟﻭ آپ کﻭ ﻻزﻣک طﻭر ﭘﺭ ﻣاﺫک ﭼاﮨپے ،وه ايک ﮨﻓﺗﮧ )اگﺭ آپ کﻡ از کﻡ
ﺗپن ﻣﮩپﺫﻭں ﻟپکن ايک سال سے کﻡ ﻋﺭصے سے ﻣالزﻣت ﭘﺭ ﮨپﺭ( سے آﭨھ ﮨﻓﺗے )اگﺭ آپ آﭨھ ساﻟﻭں يا زياده ﻋﺭصے سے ﻣالزﻣت ﭘﺭ
ﮨپﺭ( ﺗک کک ﮨے۔ يﮧ ﭘﺗﮧ کﺭنے کے ﻟپے کﮧ آيا آپ ﻣعطاک کے نﻭﭨس يا اداﭨپگک کے ﻣسﺗﺣق ﮨﻭ سکﺗے ﮨپﺭOntario.ca/ESAtools ،
ﭘﺭ دسﺗپاب ﻣعطاک کا ﭨﻭل آزﻣاﭨپﺭ۔

اﺳﺎﺋﺫﻣﺫﭦ ﻛﯽ ﻣﻌﻁﻟﯽ ﻛﯽ ﻧﻭﭨﺱ/ﯾﺎ ﻧﻭﭨﺱ ﻛﮯ ﺑﺟﺎﺋﮯ اداﺋﯾگﯽ )ﻋﺎرﺿﯽ اﻣﺩادی اﯾﺟﺫﺳﯽ ﻛﮯ اﺳﺎﺋﺫﻣﺫﭦ واﻟﮯ
ﻣﻼزﻣﯾﻥ ﭘﺭ ﻻگﻭ ﮨﻭﺗﯽ ﮨﮯ(
اساﭨﺫمﺫﭦ کک ﻣعطاک ﻣالزﻣت کک ﻣعطاک سے ﻣﺧﺗاﻑ ﮨﻭﺗک ﮨے ،اور ايسا اس صﻭرت ﻣپﺭ ﭘپﺵ آﺗا ﮨے ﺟﺏ اساﭨﺫمﺫﭦ واﻟے ﻣالزم نے
کالﭨﺫﭦ کے ساﺗھ اﭘﺫے اساﭨﺫمﺫﭦ کﻭ ﻣعطﺭ کﺭ ديا ﮨﻭ ،ﻣگﺭ وه اب ﺑھک ﻋارضک اﻣدادی ايﺟﺫسک کے يﮩاں ﺑﺭ سﺭ ﻣالزﻣت ﮨﻭ۔
2
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ﻋام طﻭر ﭘﺭ ،ﻋارضک اﻣدادی ايﺟﺫسک سے ﻣطاﻟﺑﮧ کپا ﺟاﺗا ﮨے کﮧ کسک اساﭨﺫمﺫﭦ واﻟے ﻣالزم کﻭ ﯾﺎ ﺗﻭ اﺳﺎﺋﺫﻣﺫﭦ ﻛﯽ ﻣﻌﻁﻟﯽ ﻛﯽ اﯾک
ﮨﻓﺗﮯ ﻛﯽ ﺗﺣﺭﯾﺭی ﻧﻭﭨﺱ ،اﺳﺎﺋﺫﻣﺫﭦ ﻛﯽ ﻣﻌﻁﻟﯽ ﻛﯽ اداﺋﯾگﯽ ،ﯾﺎ دوﻧﻭں ﮨﯽ ﻓﺭاﮨﻡ ﻛﺭے ،اگﺭ:
 .1اﺳﺎﮌﺫمﺫٹ واﻟﮯ مﻼزم ﻛو ﻛﻼﮌﺫٹ ﻛﮯ ﻟﯾﮯ ﻛﺎم اﺫﺟﺎم دﯾﺫﺎ ﺗﻓوﯾض ﻛﯾﺎ گﯾﺎ ﮨﮯ؛
 .2مﻼزم ﻛو اﺳﺎﮌﺫمﺫٹ ﻛﯽ ﭘﯾﺷکش ﻛﯾﮯ ﺟﺎﺫﮯ ﻛﮯ وﻗت اس ﻛﯽ ﺗﺧمﯾﺫﯽ مﯾﻌﺎد ﺗﯾن مﮩﯾﺫﮯ ﯾﺎ اس ﺳﮯ زاﮌد ﺗﮭﯽ؛ اور
 .3مﯾﻌﺎد ﺧﺗم ﮨوﺫﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻟﮯ ﮨﯽ اﺳﺎﮌﺫمﺫٹ ﺧﺗم ﮨو ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔

اساﭨﺫمﺫﭦ کک ﻣعطاک کک ﺑاﺑت ﻣﺫيد ﻣعاﻭﻣات کے ﻟپے ،ﺑﺭاه کﺭم ﻣالزﻣت کے ﻣعپارات سے ﻣﺗعاق قانﻭن کے ﻟپے آپ کا رﮨﺫما2000 ،
) (Your Guide to the Employment Standards Act, 2000ﻣپﺭ "ﻋارضک اﻣدادی ايﺟﺫسپاں" واﻻ ﺑاب ديکھپﺭ ﺟﻭ
 Ontario.ca/ESAguideﭘﺭ دسﺗپاب ﮨے۔

 ESAﻛﮯ اﭘﺫﮯ ﺣﻗﻭق ﻛﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں ﭘﻭﭼﮭﺫﮯ ﯾﺎ اﻧﮩﯾں ﺑﺭوﺋﮯ ﻛﺎر ﻻﻧﮯ ﭘﺭ آپ ﻛﻭ ﺳﺯا ﻧﮩﯾں دی ﺟﺎ ﺳکﺗﯽ ﮨﮯ
اگﺭ آپ ای ايس اے ) (ESAکے ﺗﺣت اﭘﺫے ﺣﻗﻭق کے ﺑارے ﻣپﺭ ﭘﻭﭼھﺗے ﮨپﺭ يا يﮧ کﮩﺗے ﮨپﺭ کﮧ آپ کﻭ آپ کے ﺣﻗﻭق ديﮌے ﺟاﭨپﺭ ﺗﻭ،
آپ کا آﺟﺭ کسک ﺑھک طﺭح سے ،ﺑﺷمﻭل آپ کا ﻣالزﻣﺗک رﺷﺗﮧ ﺧﺗﻡ کﺭکے آپ کﻭ سﺫا نﮩپﺭ دے سکﺗا۔ آپ کﻭ يﮧ ﺣق ﺑھک ﺣاصﺭ ﮨے کﮧ
ای ايس اے ) (ESAکے اﭘﺫے ﺣﻗﻭق کے ﺑارے ﻣپﺭ ﭘﻭﭼھﺫے يا انﮩپﺭ ﺑﺭوﭨے کار ﻻنے ﭘﺭ آپ کے آﺟﺭ کے ذريعﮧ آپ کﻭ سﺫا نﮧ دی
ﺟاﭨے۔

اگﺭ آپ ﻏﯾﺭ ﻣﻟکﯽ ﺷﮩﺭﯾﻭں ﻛﮯ ﻟﯾﮯ ﻣﻼزﻣﺕ ﻛﮯ ﺗﺣﻓﻅ ﺳﮯ ﻣﺗﻌﻟﻖ ﻗﺎﻧﻭن 2009 ،ﻛﮯ ﺗﺣﺕ اﺣﺎطﮧ
ﻛﺭده ﻏﯾﺭ ﻣﻟکﯽ ﺷﮩﺭی ﮨﯾں
ﻏپﺭ ﻣاکک ﺷﮩﺭيﻭں کے ﻟپے ﻣالزﻣت کے ﺗﺣﻓﻅ سے ﻣﺗعاق قانﻭن ) 2009ای ايﻑ ﭘک اين اے( (Employment Protection for
) Foreign Nationals Act, 2009) (EPFNAکے ﺗﺣت ﻣﺣپط ﻏپﺭ ﻣاکک ﺷﮩﺭی اس دسﺗاويﺫت کے ساﺗھ ای ايﻑ ﭘک اين اے
) (EPFNAکے ﺗﺣت اﭘﺫے ﺣﻗﻭق کے ﺑارے ﻣپﺭ ايک ﻣعاﻭﻣاﺗک ﭘﺭﭼﮧ ﺣاصﺭ کﺭنے کا ﻣسﺗﺣق ﮨے۔ اگﺭ آپ کک ﭘﮩاک زﺑان انگﺭيﺫی
نﮩپﺭ ﮨے ﺗﻭ آپ کے آﺟﺭ يا ﺑﺣال کﺫﺫده کﻭ يﮧ ﭘﺗﮧ کﺭنا ضﺭوری ﮨے کﮧ آيا ﻣعاﻭﻣاﺗک ﭘﺭﭼﮧ آپ کک ﭘﮩاک زﺑان ﻣپﺭ دسﺗپاب ﮨے اور ،اگﺭ ﮨے
ﺗﻭ ،آپ کﻭ ﺗﺭﺟمﮧ ﺷده ورژن ﻓﺭاﮨﻡ کﺭنا ﺑھک ضﺭوری ﮨے۔ ﻣﺫيد ﻣعاﻭﻣات کے ﻟپے ،ﺑﺭاه کﺭم  Ontario.ca/EPFNAﻣالﺣﻅﮧ کﺭيﺭ۔

اگﺭ آپ ﻛﺎ ﻛﻭﺋﯽ ﺳﻭال ﮨﮯ ﯾﺎ آپ دﻋﻭی داﺋﺭ ﻛﺭﻧﺎ ﭼﺎﮨﺗﮯ ﮨﯾں
ﻣﺫيد ﻣعاﻭﻣات کے ﻟپے ،ﺑﺭاه کﺭم  Ontario.ca/employmentstandardsﻣالﺣﻅﮧ کﺭيﺭ يا ﻣالزﻣﺗک ﻣعپارات کے ﻣﺭکﺫ اطالﻋات
) (Employment Standards Information Centreکﻭ ) (416) 326-7160ﭨﻭل ﻓﺭی  (1-800-531-5551يا سماﻋت
کے ﻣعﺯورين کے ﻟپے  TTY 1-866-567-8893ﭘﺭ کال کﺭيﺭ۔ ﻣعاﻭﻣات ﻣﺗعدد زﺑانﻭں ﻣپﺭ دسﺗپاب ﮨے۔
اگﺭ آپ کﻭ يﻗپن ﮨے کﮧ ای ايس اے ) (ESAکے ﺗﺣت آپ کے ﺣﻗﻭق آپ کﻭ نﮩپﺭ ﻣاے ﮨپﺭ اور آپ دﻋﻭی داﭨﺭ کﺭنا ﭼاﮨﺗے ﮨپﺭ ﺗﻭ آپ
 Ontario.ca/ESAformsﭘﺭ آن ﻻﭨن اﻣﭘالﭨمﺫﭦ اسﭨپﺫﮌرڈز کاپﻡ ﻓارم ) (Employment Standards Claim Formﺗک رساﭨک
ﺣاصﺭ کﺭ سکﺗے ﮨپﺭ۔ ﺑﺭاه ﻛﺭم ﻧﻭٹ ﻛﺭ ﻟﯾں ﻛﮧ ای اﯾﺱ اے ) (ESAاور ای ﭘﯽ اﯾﻑ اﯾﻥ اے ) (EPFNAﻛﮯ ﺗﺣﺕ دﻋﻭے داﺋﺭ ﻛﺭﻧﮯ
ﻛﮯ ﻟﯾﮯ ﻋﻟﯾﺣﺩه ﻓﺎرم اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛﯾﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں۔
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