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Ministry of Labour

ں یم ےراب ےک یگیئادا یک مئاٹ رووا روا ںوٹنھگ ےک ماک

 تامولعم ےیل ےک نیمزالم

 ,Employment Standards Act)یس اے(  اای) 2000کٹ ی القعتمعیارات سے م کے تممالزہ سیلیہ و :یررداالن دستباع

2000) (ESA) ن یآجرر ن اویممالزں یمنے ھمجو سکں یوار د ذمہ اوروققم حکز  اض کمبعردہ ک مقررتحت کے بط ضوار او

ہے ں ینہا نی لگہی جکبط ضواا ی (ESA)  اےیس ااید صقما کاس ۔ ہےں یہنمشورہ ی ننو قا۔ یہہےا یگا یکر تیایے  لکےد کی مد

  اسہکں یہتے کرکوشش ی پوری ک نےانبی نیقیہ یم ہتو ں یو۔ یےہاچ ی دیا جاناہا کن ہ ورژبطضاے باکن نو قایشہمہہ الاور حو

  اےیس اای۔ ںیہی تجاہی ہو ں طیاغل تاوقاا بسر گم، ںہودرست ل کالبر ن اویترتازہ تک د ہ حنکمم تماعلومی کہ وسیل

(ESA) ر گی دن یانو قاومیمع، عاہدےمی عمات اجاہدے،عمی تممالزکو ن یممالزض عب۔ ہےا تکرم ہرا فتراعیامم کز  اف کمصر

 ں۔یہتے کل کر سص حاورہشمی ننو قانیممالزر اون یآجر۔ ںیہتے کہو سل ص حاققور حت یعوستحت کے ن نوقا

سے ت راایعم یتممالزے یلکے ن یممالزھ کچں۔ یہل اصو عامں یمو ینٹاراویہ ں یم بارےکے  یگیئداا یکٹائم وور ر اں اوٹونھگکے ام ک

 لاصو یصاور خصوء ثناتتحت اسکے  Employment Standards Act, 2000 (ESA)ے( ایس ی ا)ا 2000 ٹکیلق اعتم

 بتوجسمکا  ناءثتا اسیل وصا یصخصو وہں یہ تےکرام کپ ں آیمت عنصیا جس  شہیپکا پ ا آیہ آکے یکے ل نےکرپتہ ہ ی ں۔یہد وجوم

 Guide to)ما نہ کا رناءثت اساورل اصو یصخصوکے ت راایعمکے ار گزروب ایتر دسپ Ontario.ca/ESAtools ،ہے

Employment Standards Special Rules and Exemptions) ں۔یکھید 

 تا،کال سکنں یسے نہ یرآپ کو نوک، اسکتں کر یدہ نہزفخو کو رج آاپ ک آر النے پرائے کروقوق بحے  اپنکے (ESA)اے س  اییا
 یوں کیئرروااان کا یتا دے سکں یا نہز سآپ کو سے قےیطر ی کستا،ں کر سکی کم نہخواہتن یپ کآ ،اں کر سکتیست نہاخرپ کو بآ

 ۔ادے سکتں ینہ یمکدھ

 ےٹھن گ کےرنے کامک

 ں:یہں وید ار حدو وفتہہہ اور یومیادہ یہ سے زادیت زببا یکں ٹونھگکے نے کرام ک

 ،و(ہادہ ی زسےٹے نھگ 8ہ یر گ اد،داعت یکں ٹونھگں یمن  دکےم کال قتمس کے آپ ایٹے روزانہ، )نھگ 8•

 نٹے۔ھگ 48ں یمہ تفہ•

 ےقف کے وےور کھاناوقفے کے م اآر

 رے:کا یمہم از کم ککو  پر آپطور  یمالزآجر کا پ آ

 ے(؛ہں ینہ یضرورا نہون د یمیوقتہ ی -ہے ا تہوہ فوق کاٹے نھگ 24" ن"دک ی)ا یٹھ سے چٹے کامنھگ 11ر گاتا لہر روز•

ر  آپ اوای ہو،م کا ی ےگھنٹ 13 تل وقکا کم کائے گے یکں یم ںٹوفہ کہ شی ّلا) یٹھام سے چکٹے نھگ 8ن میادرکے فٹس ش•

  اورہو؛ا یکئے راتفاق  اگری دتصوربں یمل کش یریرتحا یقے سے یرک طنراٹکیالنے ر  آجکےآپ 

ے ٹنھگ 48ر گاتا لںیمصے عر کےتے فہ 2ر ہکے نے کرم کاا ی) یٹھام سے چکٹے نھگ 24ر ا تاگ لتےفہ ہرکے نے کرم کا•

 (۔یٹھام سے چک
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 صرت مخو دوے کفق وسا ےک ےنھاتھ ک ساےک آجر ےنپ اپ آ۔ہوقف اے کنھا کا کٹنم 30 بعد ے کام کےے کٹنگھ چنپا ادہی زےس ادہیز•

 ں۔یہ ےتک سرق کاتف اپر ےننقسم کرں میں مقفو وتر

 یگیادائ ی کور ٹائماو

 لقتمس یک یگیئداا یکپ ہ آکہے زم الر پآجر کے  پ، آےیکے ل ٹےنھگ ہر ےکام کے ئگے یککے پ  آٹے سے زائدنھگ 44ں یم تےفہ

 ضہعاومے با یکے لں اس یہتے کرام کٹائم ر ووٹے انھگ نےتپ جآ گی کرے۔یئدای اک توق "(صفنوقت اور ")گنا  ½1م از کم ک کےح شر

 پآتو ہے ا یکہدہ اعموئی ککا ح نے اس طرپ ر آگ۔ اںیہ تےککر سبھی ہدہ عام رییک تحریتھ اکے ساآجر نے پیے آپ اکے لنے ٹی پاھچ

ا نکرفراہم ٹی ھضہ چعاوم ے باح سہ کی شرٹنھگدھا ر آیک اوکو اپ آکو جر کے آ پآیے کے ل ہے اسکیا ام ک ٹائموور ٹے انھگنے تنے ج

 ۔گاہو

 الناکاوسط نا  ک ٹائمور اوورا نٹےائد گھام کرنے کے زک

 ہ:کں یہتے ککر سفاق تر اپتھ اس امر اے سکآجر نے پتو آپ ا ںیرتخب کمنپ ر آگان کیل ں ہےینہ یرورے ضیلآپ کے 

 ں،یکرم کاادہ ی زسےو( ہادہ ی زسےٹے نھگ 8ہ یر گ اد،داعت یکں ٹونھگں یمن  دکےم کال قتمسکے  آپ ایٹے )نھگ 8ہ نزارو•

 ای/ ر ، اوںیکرم کادہ ای زسےٹے نھگ 48ں یم تےفہ•

 سطا اوکاس ں یہتے کرم کاٹے نھگنے ت آپ جکتمدت  یکتے فہر چاا ی نیت، دو تتے وقکر با حساک یگیئداا یکم ئوور ٹاا•

 ئے۔ جاّلکان

 کا یگیئدای اک ٹائموور کے اپ ، آیزنں۔ یہ تےکسیں کر نہام کک تد داعتے زیادہ سٹے نھگ ئےگ ئےھاک دںیم عاہدےم رییے تحرنپآپ ا

د ئزاسے ت  مدے کیتفہہے جو چار کتا ا سال جکانں ینہک تت ہ مدادیسے زسط ٹوں کا اونھگکے نے کرام ک کےپ ، آتقے وتکرب حسا

 (ہےت ہ مدادیہ سے زادیزٹے نھگچار  –ہو 

آجر کا پ ۔ آںیہ تےکسخ کر سونمہدہ اعمکا  نےرک کامٹے نھگار تہ وفہا یہ یومید ئزا کر ٹس دےنو یریتحر کی تےفہکو دو آجر نے پآپ ا

 ہے۔ کتاسخ کر سونمکو ہدے عامکر  ٹس دےنول قوعم کوپ آ یبھ

 ز اورغاآخ یرک تایاکا ں واہدعم کےنے الکنسط  کا اوٹائموور ایے کے لن اہے اکی جاتی ں یہنیعہ ذرکے ن ینیو ئندگیامنمین کی مالزن ج

 ۔ںہو نہ فقتمں نوآجر دوکا پ ر آتک آپ اوب سکتا ج ا جایکں یہن خسونمک ت بتسے ر اہے او یضرورونا ہام تتخ اخیک تاریا

 ۔یگکرے  عاہدےمھ تکے ساآجر کے پ  آسےب نجا یکپ ن آیونی ،توہے  یتجا یکعہ یذرکے ن یونی یگئندمان یکپ ر آگ، اپرطور ام ع

 ےئلکے رنے  کئراد ی دعوایات م معلودیمز

 تامعلوم کزمرکے  تراعیام متیزمالکے  تنمحت رزاو، وتں ہوت الاسوکے پ ں آیمبارے کے  (ESA)یس اے ی اااگر 

(Employment Standards Information Centre)  ا یپر  5551-531-800-1 یفرل ٹوپر،  7160-326-416کوTTY 1-

 ۔ہے بایتں دسیمں نودد زباعتمت ماعلومں۔ یکرل کاپر  866-567-8893

 مانہپ کا رے آیکے ل  2000ٹ کیا کے تراایمع یتممالز تماعلومد یمز تببا یک یگیئداا یکٹائم وور ر اں اوٹونھگکے نے کرام ک

(Your Guide to the Employment Standards Act, 2000) جو  یںہ یتکل سمں یمOntario.ca/ESAguide بایتر دسپ 

 ں جویہتے کما سآز یبھ (Hours of Work and Overtime Tool)ل ٹوٹائم وور ر ااوٹے نھگکے  نےکرام کپ ۔ آہے

Ontario.ca/ESAtools پ ، آےیکے لنے کردائر  یدعوہے۔ ب ایتر دسپOntario.ca/ESAforms کے تممالزن ئالن ر آپ 

  ں۔یہتے ککرسل صحا (Employment Standards Claim Form)رم فا عوی دکا تراعیام

http://ontario.ca/ESAguide
http://ontario.ca/ESAtools
http://ontario.ca/ESAforms
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