
Ministry
of Labour

ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿਆਰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਕਾਨੰੂਨ (Employment Standards Act), 2000 (ESA) 
ਓਨਟਾਰੀਓ ਮਿੱਚ ਕੰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਰੱਮਿਆ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰ ਮਨਸ਼ਮਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਰੁਜ਼ਗਾਰਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ESA ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਕਸ ੇਿੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਿਨਾਹੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ
ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਘੱਟੋ-
ਘੱਟ ਤਨਿਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਿਰਤਿਾਨ ਦਰਾਂ ਲਈ ਇਸ 
ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: Ontario.ca/
minimumwage.

ਕੰਿ ਦੇ ਘੰਟ ੇਅਤੇ ਓਿਰਟਾਈਿ
ਕੰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਮਟਆ ਂਬਾਰ ੇਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ 
ਹਫਤਾਿਾਰ ਸੀਿਾਿਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ 
ਲਈ ਬ੍ੇਕਾਂ, ਆਰਾਿ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਅਤੇ 
ਓਿਰਟਾਈਿ ਬਾਰ ੇਮਨਯਿ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਛੁੱ ਟੀਆਂ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਮਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਜਨਤਕ 
ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਮਦਨਾਂ 'ਤੇ 
ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱ ਟੀ ਦੀ 
ਤਨਿਾਹ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ
ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰਿਚਾਰੀ 12 ਿਹੀਨੇ ਦੇ ਕੰਿ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਾਂ ਕਿਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਕਰਿਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਾਈ ਜਾਣ ਿਾਲੀ 
ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਨਿਾਹ ਬਾਰ ੇਮਨਯਿ ਹਨ।

ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ
ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਾਿਮਲਆਂ ਮਿੱਚ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ 
ਬਰਿਾਸਤ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ ਅਗਾਉਂ ਮਲਿਤੀ 
ਨੋਮਟਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨੋਮਟਸ ਦੀ ਜਗਾ੍ 'ਤੇ 
ਬਰਿਾਸਤਗੀ ਤਨਿਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਮਿੱਚ ਕਈ ਨੌਕਰੀ ਨੰੂ ਸੁਰੱਮਿਅਤ 
ਰੱਿਣ ਿਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ 
ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿੱਚ ਗਰਭ-ਅਿਸਥਾ, 
ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ, ਪਮਰਿਾਰਕ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਤਾ, 
ਮਨੱਜੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਛੁੱ ਟੀ (ਤਨਿਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 
ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਬਨਾਂ) ਅਤੇ ਮਜਨਸੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਘਰੇਲੂ ਮਹੰਸਾ ਲਈ ਛੁੱ ਟੀ (ਤਨਿਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 
ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਬਨਾਂ) ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰ ੇਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ:

Ontario.ca/employmentstandards
1-800-531-5551 or TTY 1-866-567-8893

@ONlabour  @OntarioMinistryofLabour

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੱਕ, ਛੋਟਾਂ 
ਅਤੇ ਖਾਸ ਵਨਯਿ

ਹੋਰ ਹੱਕ, ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਿਾਸ 

ਮਨਯਿ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪੋਸਟਰ 

'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਮਜਨ੍ਾਂ 
ਮਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ 
ਤਨਿਾਹ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ 

ਿਦਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ 

ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਲਈ ਿਾਸ ਮਨਯਿ 

ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਿ ਕਰਨ 
ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਮਿਤ ਕਰਨ 
ਿਾਲੀਆਂ ਨਿੀਨਤਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰ ੇ
ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਿਣ ਲਈ 
ਸਬਸਕ੍ਾਈਬ ਕਰੋ:  
Ontario.ca/labournews
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