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 اونٹاریو میں روزگار کے معیارات
روزگار کے معیارات کا قانون )Employment Standards Act, 2000, ESA( مالزمین کا 

تحفظ کرتا ہے اور اونٹاریو میں بیشتر جائے کار کے لیے کم سے کم معیارات کا تعین کرتا ہے۔

اپنے ESA حقوق کا استعمال کرنے پر مالزمین کو کسی بھی طرح کی  سزا دینا آجروں کے 
لیے ممنوع ہے۔

آپ کو کیا جاننے کی ضرورت ہے
کم از کم اجرت

بیشتر مالزمین کم از کم اجرت ادا کیے 
جانے کے حقدار ہیں۔ موجودہ شرحوں کے 

 لیے مالحظہ کریں:
Ontario.ca/minimumwage

کام کے گھنٹے اور اوور ٹائم
کام کے گھنٹوں پر یومیہ اور ہفتہ وار حدود 
اور کھانے کے وقفوں، آرام کے وقفوں اور 

اوور ٹائم کے سلسلے میں اصول متعین 
ہیں۔

سرکاری تعطیالت
اونٹاریو میں ہر سال کئی سرکاری 

تعطیالت ہیں۔ بیشتر مالزمین ان دنوں میں 
کام سے چھٹی کرنے اور سرکاری تعطیل 

کی تنخواہ پانے کے حقدار ہیں۔

چھٹی کا وقت اور تنخواہ
بیشتر مالزمین کو 12 مہینے کے کام کے 
بعد چھٹی کا وقت ملتا ہے۔ کسی مالزم کو 
چھٹی کی جو تنخواہ ملتی ہے اس کی رقم 

کے ضمن میں اصول موجود ہیں۔

معطلی کا نوٹس اور تنخواہ
بیشتر معاملوں میں، مالزمت ختم کرتے وقت 

آجروں کے لیے پیشگی تحریری نوٹس دینا 
اور/یا نوٹس کے  بجائے معطلی کی تنخواہ 

دینا ضروری ہے۔

غیر حاضری کی چھٹیاں
اونٹاریو میں مالزمت کے تحفظ کے ساتھ 
کئی چھٹیاں ہیں۔ حمل، ولدیت، کنبہ جاتی 

نگراں، ذاتی ہنگامی چھٹی )با معاوضہ اور 
بال معاوضہ( اور جنسی اور/یا گھریلو تشدد 
کی صورت میں چھٹی )با معاوضہ اور بال 

معاوضہ( اس کی مثالوں میں شامل ہیں۔

اپنے حقوق کے بارے میں یہاں پر مزید جانیں:

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

@ONlabour  @OntarioMinistryofLabour

روزگار کے دیگر حقوق، استثناء 
اورخصوصی اصول

ایسے بھی دیگر حقوق، استثناء 
اور خصوصی اصول موجود ہیں 
جو اس پوسٹر پر درج نہیں ہیں، 
جس میں قبل از وقت سبکدوشی 
کا معاوضہ اور عارضی امدادی 

ایجنسی کے اسائنمنٹ والے 
مالزمین کے لیے خصوصی 

اصول شامل ہیں۔

آپ اور آپ کے جائے کار پر 
اثر ڈال سکنے والی تازہ ترین 

خبروں سے باخبر رہنے کے لیے 
 سبسکرائب کریں:

Ontario.ca/labournews
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