
 
 

  استانداردهای استخدامی
  حمايت از کارمندان

  
   قانونی  ESA معروف به ، ،),Employment Standards Act 2000(نون استانداردهای استخدامی قا

 .  است که حد اقل استانداردهای شرايط کار منصفانه در انتاريو را تعيين می کند
  

 :کار فرما نمی تواند . ی برخورداريد باشيد، در محل کار از حقوقESAچنانچه شما تحت حمايت 
 شمارا مرعوب کند •
 شمارا اخراج کند •
 شمارا معلق کند •
 دستمزد شما را کاهش دهد •
 شما را به هر نوعی تنبيه کند •
  بکندبه هر يک از موارد باالا تهديد  شما ر •
  يده اکرده مطالب  را ال يا آنسئوحقوق خود ه  در بارچون

 
  
  

 

 ان رستهکنرا ک از به کارمندان فدرال و معدودیESA.   هستيد ESAحمايت کنيد، شما احتماٌال تحتاگر در انتاريو کار می 
  .  کارگران در قانون منظور شده استازه ای برای برخی يژ وقوانين وئاتاستثنا .  ه پوشش نمی دهدژهای وي

 . تماس بگيريد (Ministry of Labour)وزارت کار   با بودن،   ESAتحت حمايتچگونگی برای اطالع از
    
 
 
 

 : منظور شده استESA درحقوق بسياری 
 ساعات کار •
 حد اقل دستمزد •
  اضافه کاری •
 پرداخت دستمزد •
 تعطيالت عمومی و مرخصی ها •
 مرخصی اضطراری شخصی •
 مرخصی استعالجی •
  از فرزند نگهداریمرخصی بارداری و  •
 اخطاريه خاتمه کار •

 
 . تماس بگيريد (Ministry of Labour)،  با  وزارت کارESA برای اطالعات بيشتر از حقوق خود تحت

  
  
  

 آيا اين صحت دارد؟. نمی باشمESAکار فرمای من می گويد تحت پوشش

 حقوق من چيست ؟

www.GanjiCo.com



 
 
 
 

 خود يا مطالبه آنها تنبيه کرده است، هر چه ESAچنانچه فکر می کنيد کار فرما شما را به دليل پرسش در باره حقوق 
   .  تماس بگيريد (Ministry of Labour)زودتر با وزارت کار 

االت شما پاسخ داده و به شکايت شما سئورا در آشنايی با حقوقتان ياری نموده، به  می توانند شما کار وزارتکارکنان
در ارتباط با حقوقتان  (Ministry of Labour)  کار فرما نميتواند شما را به خاطر مشورت با وزارت کار.  رسيدگی نمايند

 .تنبيه کند

ی کنند حقوق آنها نقض شده است،  بايد قبل از تماس با  مگمان  در صورتی که ، نان وابسته به اتحاديه هاک  کار:توجه 
  .مشورت کنندخود وزارت کار  با نمايندگان اتحاديه 

  
  
  

ته برگ ، مثل ی خود در باره کار و کار فرمایسعی کنيد اطالعات (Ministry of Labour)قبل از تماس با وزارت کار 
  .ی نماييدرا جمع آورکمک کند ا بشمکه ممکن است در تشريح مسئله  ی حقوقتان پرداختها

  
  
  
  
  

ل استانداردهای نفر مسئو، يک باشدما، شمارا به دليل پرسش در باره حقوق خود يا مطالبه آن تنبيه کرده رچنانچه کارف
 مذکور همچنين  لمسئو.  شما را بدهدبه شغلتان  کارفرما دستور پرداخت غرامت يا بازگرداندن  استخدامی می تواند به

  .  بپردازد راشما عقب افتاده   یدستمزدهادهد تا ند به کارفرما دستورميتوا
 

در .  جريمه نمايدکرده و  می تواند کار فرمای شما را متهم به نقض قانون   همچنين(Ministry of Labour)وزارت کار
  . ريمه شده يا روانه زندان شودجصورت محکوميت ، کار فرما ممکن است 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . شکايت کنيدپس از مشورت با ما، ممکن است تصميم بگيريد .تماس يگيريد رکز اطالعات استانداردهای استخدامی مبا 
 

  . شما، شغل شما و کارفرمای شما می باشد باره شما است که در ضمن حاوی اطالعات مهم در ئله از مس کتبی توضيح يک،شکايت
 

  .                                ب سايت وزارت کار موجود می باشند ِوو ServiceOntario Centres   فرمهای شکايت در
 

  .ان استارائه  شکايت رايگ

کايت کنم؟آيا بايد ادعای ش  

 ؟ انجام دهممی توانمکارچ. من برای مطالبه حقوق خود تنبيه شدم

  چگونه می تواند کمک کند؟(Ministry of Labour)وزارت کار

 :مثال
چند روز بعد ماريا .  ا از کا فرما جويا شدعلت ر.  ماريا متوجه شد که کمتر از حد اقل دستمزد به او پرداخت می شود

  .  گرديداخراج
با مرکز اطالعات او  . بوده استESA در مورد حقوق خود در رابطه با سئوال ماريا فکر کرد اخراج او بعلت 

 تماس گرفته ومسأله خودرا توضيح  .(Employment Standards Information Centre)استانداردهای استخدامی 
به او در آشنائی با حقوقش کمک کرد، و شکايت ماريا  مورد بررسی    (Ministry of Labour)   مند وزارت کارکار. داد

 . قرار گرفت 
به کار فرمای ماريا دستور داده شد که کار ماريا را به او بازگردانده، دستمزد مورد طلبش را پرداخت کرده و دستمزدش را 

 .دبه حد اقل ميزان دستمزد افزايش ده

من به چه نياز خواهم داشت ؟

www.GanjiCo.com



  
  
  
  

    به شماره(Employment Standards Information Centre) نداردهای استخدامی  استا با مرکز اطالعات
 .تماس بگيريد  ١ – ٨۶۶ - ۵۶٧- ٨٨٩٣ TTYان يا برای ناشنواي,  ١-٨٠٠-۵٣١ -۵۵۵١يا تلفن رايگان   ٣٢۶-۴١۶-٧١۶٠

 .همراهی نمايد  تماس زمان  تا شما را در از کسی که صحبت می کند بخواهيد ،کنيدچنانچه انگليسی يا فرانسه صحبت نمي
 

ی  ديدن کرده تا بتوانيد به  آگهca.on.gov.labour.wwwلطفًا از قسمت استانداردهای استخدامی در وب سايت وزارت کار 
 کسب ،ESA دسترسی پيدا کنيد و اطالعات مفصل تری را در مورد حقوق اصلی حمايت شده از طرف (on line)های آن الين 

  .نمائيد
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"Protecting Employees" is also available in English, French, and other languages. 
« Protection des employés » est également disponible en anglais, en français et en d'autres langues. 

 با وزارت کار تماس بگيريد

تا  اطالعات  اين علی رغم اينکه ما کوشش می کنيم.  اين اطالعات بعنوان يک خدمت عمومی ارائه شده است
  ضمانت بنابراين ما نميتوانيم دقت اطالعات را.  دقيقتر باشد، گاهی اشتباهاتی رخ می دهد ويدترجدحد امکان 

  .  دنخوانندگان بايد، در صورت امکان، صحت اطالعات را قبل از اقدام به آنها تعيين نماي.  نماييم

www.GanjiCo.com
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 با وزارت کار تماس بگيريد

تا  اطالعات  اين علی رغم اينکه ما کوشش می کنيم.  اين اطالعات بعنوان يک خدمت عمومی ارائه شده است
  ضمانت بنابراين ما نميتوانيم دقت اطالعات را.  دقيقتر باشد، گاهی اشتباهاتی رخ می دهد ويدترجدحد امکان 

  .  دنخوانندگان بايد، در صورت امکان، صحت اطالعات را قبل از اقدام به آنها تعيين نماي.  نماييم

www.GanjiCo.com



  مطالبی که بايد بدانيد
  (Employment Standards Act)در رابطه با قانون استانداردهای استخدامی انتاريو 

 
 کار منصفانه در  ، قانونی است که حداقل استانداردهای شرايطESA معروف به (Employment Standards Act, 2000)قانون استانداردهای استخدامی 

اين قانون  کارمندان دولت فدرال و معدودی از کارمندان رسته های .  هستيدESAر در انتاريو کار می کنيد، شما احتماًال تحت حمايت اگ. انتاريو را تعيين می کند
  .   د  نيستنESA  کنان در قانون منظور شده و کليه کارکنان واجد شرايط  قوانين استثنائات و قوانين ويژه ای برای برخی از کار. پوشش نمی دهدرا ويژه 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    . گنجانده نشده اند  در اين پوستر ESAحقوق ساير 
 

  .  تماس بگيريد(Ministry of Labour)برای اطالعات بيشتر با وزارت کار 
  

  . تماس بگيريد8893-567-866-1  (Hearing Impaired TTY)  شنوايی، يا با قسمت نقص1 -800 -531 -5551) تلفن رايگان ( يا 416 -326 -7160تلفن با 
  .  مراجعه کنيدwww.labour.gov.on.ca ، برای اطالعات بيشتر و جهت تماس با وزارتخانه از طريق ايميل به وب سايت

    :ن جهت يافتن نزديکترين مرکز لطفًا با شماره تلف.  تهيه نمود (ServiceOntario Centre) توان با مراجعه به مرکز سرويس انتاريورا می استانداردهای استخدامی  و فرمهایانتشارات 
  . تماس بگيريد8097-267-800-1 
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"What You Should Know about the Ontario Employment Standards Act" is also available in English, French, and other languages. 
« Ce qu'il faut savoir sur la Loi sur les normes d'emploi de l'Ontario » est également disponible en anglais, en français et en d'autres langues. 

 
 

 مرعوب، اخراج، معلق از کار يامجازات يا تهديد به هريک از اين اقدامات  خودESAاره حقوق کارفرمايان نمی توانند کارمندی را به خاطر مطالبه يا سئوال در ب
  .  تماس بگيرد (Ministry of Labour)تواند برای کمک با وزارت کار کند، می  پيروی نمیESAمايش از قوانين ندی گمان می کند که کارفرمچنانچه کار. کنند

  
 ، با نمايندگان  (Ministry of Labour) تماس با وزارت کار حقوقشان نقض شده است، بايد قبل ازه ها، چنانچه گمان می کنند  کارکنان وابسته به اتحادي:توجه 

  . اتحاديه مربوط مشورت نمايند
  

  : کارکنان را نمی توان مجبور کرد بيش از ساعات زير کار کنندبطور کلی ،  –ت کار اساع
 ميزان روزانه حديشترازکارکنان می توانند ب.  ساعت باشد8روز کاری اگر بيش از  يا ساعت مقرر شده برای يک –وز ساعت در ر8: روزانه ميزان ساعت  •

   . موافقت کتبی باشندکسب را  کار کنند در صورتيکه دارای  شرايط 
 و رصورتيکه دارای شرايط  کسب موافقت کتبی باشند  د ساعت در هفته کار کنند48 بيشتر از  کارکنان می توانند.  ساعت در هفته48:  ميزان ساعت هفتگی  •

و بعلت محدوديتها، زمانيکه موافقتنامه درخواستی حداقل سی روز دردست خاص در موارد . ( استخدامی تاييديه رسمی بگيرد های دکارفرما از مدير استاندار
  .)  نماينددر هفته اضافه کاری را  محدودی ساعات  بالتکليف می باشد، کارکنان می توانند ياوتهيه 

  
  : کارکنان بايد حداقل کلی بطور  -  اوقات استراحت

   . فراغت از کار داشته باشند، ساعت متوالی در روز11 •
  . ه باشندت ساعت متوالی در مدت دو هفته، فراغت از کار داش48 ساعت متوالی در هفته يا 24 •
  

 برابر مزد ساعات کار عادی 5/1اضافه کاری بايد حداقل .  ساعت در هفته، بايد اضافه کاری پرداخت شود44وه بر  به  بيشتر کارکنان بابت کار عال–اضافه کاری 
  . باشد

  
    . می باشند  را دارا حداقل دستمزد دريافت حق اکثر کارکنان –حداقل دستمزد 

  
  2010 مارچ 31  2009 مارچ 31  2008 مارچ 31  2007 فوريه 1
   دالر در ساعت25/10   دالر در ساعت50/9   دالر در ساعت75/8   دالر در ساعت8

  .  حداقل دستمزد برای دانش آموزان ، پيشخدمت های مشروبات الکلی، خدمتکاران منازل، راهنمايان شکاروماهی گيری متفاوت است:توجه
  

  . و کسورات انجام شود پرداخت دستمزد کارکنان بايد بطور منظم در روزمعين همراه با صورتی از دستمزد –پرداخت 
  

 درصد کل دريافتی آنها 4به کارکنان بايد معادل حداقل .  ماه اشتغال تعلق می گيرد12 هفته مرخصی پس از هر 2به بيشتر کارکنان حداقل  –مرخصی و دستمزد 
  . حقوق مرخصی پرداخت شود

  
 ، روز ملکه ويکتوريا، Good Friday –)قبل از عيد پاک (نيک ز فاميلی، جمعه روز سال نو، رو (عطيل عمومی درسال دارد روز ت9 انتاريو –تعطيالت عمومی 

 تعطيالت عمومی را فراغت ازکاربا حقوق تعطيالت عمومیمی توانند بيشتر کارکنان . ) دسامبر26روز کانادا، روز کارگر، روز شکرگزاری، روز کريسمس، و 
  . بگيرند

  
  : ستفاده از مرخصی های بدون حقوق با تضمين شغلی زير می باشند کارکنان واجد شرايط، مستحق ا– مرخصی ها

   هفته مرخصی بارداری 17 •
   هفته مرخصی نگهداری از فرزند 37 يا 35 •
اضطراری سيب يا فوريت پزشکی يا برای مرگ، بيماری، آسيب، فوريت پزشکی يا موارد آ روز در سال مرخصی اضطراری برای بيماری شخصی ، 10 •

  صی از بستگان برای افراد خا
 هفته ای مرخصی استعالجی بستگان جهت پرستاری و نگهداری از اعضاء خاصی از خانواده که دچار بيماری جدی با احتمال 26 هفته در يک دوران 8 •

 .  هفته می باشند26مرگ در ظرف 
 مرخصی اضطراری تاييد شده  •
 مرخصی جهت ماموريت نظامی  •

 ماه يا بيشتر بطور مداوم کار کرده و کارش خاتمه يافته باشد، کار فرما بايد قبل از اخراج به او 3چنانچه کارمندی  بطورکلی ، –اخطاريه اخراج و دستمزد 
  . اخطاريه کتبی داده يا مبلغی بعنوان غرامت يا ترکيبی از اين دو را ارائه نمايد

. طفًا  به وب سايت  زير مراجعه فرمائيدبرای اطالعات بيشتردرمورد حقوق ومسئوليتهای خود در کار، ل –کارکنان جوان 
www.labour.gov.on.ca/english/site/youngworkers  

ای شما در محل کارحقوق و مسئوليت ه  
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 هـْازیـي اضـتـخـذاهـی

   حك ّ حمْق شوا در هحل کار

 بـرگـَ  اطـالعـات 
 
 

لبًًْی اضت کَ حذالل هْازیي  را ثرای   ESAهؼرّف ثَ   ُوچٌیي ،(Employment Standards Act, 2000لبًْى هْازیي اضتخذاهی )

 هحل کبر  در اًتبریْ تؼییي هی کٌذ. 
 

  ًْذ؟حوایت هی ش  ESAچَ کطاًی تْضط  

عجك فذرال ّ ضبیر افراد رضتَ ُبی ّیژٍ را پْغع ًوی دُذ. کبرکٌبى   ESAُطتیذ.   ESAاگر در اًتبریْ کبر هی کٌیذ، احتوباًل تحت حوبیت 

 هٌظْر غذٍ اًذ. کبرکٌبى اضتثٌبػبت ّ لْاًیي ّیژٍ ئی ثرای ثرخی از  ،لبًْى
 

  ؟ًذحوایت شذٍ ا ESAچَ حمْق اضاضی تْضط 

  را ًوی تْاى هدجْر کرد یب اخبزٍ داد کَ ثیع از ضبػبت زیر کبر کٌٌذ: کبرکٌبى  لبػذتًب   ضاعات کاری:

    ضبػت ثبغذ؛  8ضبػبت همرر غذٍ ثرای یک رّز کبری کَ ثیع از ضبػت ، یب  8رّزی 
   48  َضبػت در ُفت 

 

تٌِب در هْاردی  ؾٌفی(  ْافمی )درؾْرت ًجْدى اتحبدیَیک کبرهٌذ هی تْاًذ ثغْر کتجی هْافمت ًوبیذ کَ ثیع از ایي هیساى کبر کٌذ. چٌیي ت

ل از تْافك ثَ کبرهٌذ ارائَ اػتجبر دارد کَ کبرفرهب یک ثرگَ اعالػبت درثبرٍ ضبػبت کبری ّ اضبفَ کبری تِیَ غذٍ تْضظ ّزارتخبًَ را لج

ضبػت در ُفتَ  48ٍ، یک کبرهٌذ ًوی تْاًذ ثیع از کَ کبرهٌذ ثرگَ اعالػبت را دریبفت کردٍ اضت. ثؼالّغذٍ ثبغذ دُذ ّ در ایي تْافك لیذ 

(  Director of Employment Standardsهذیر هْازیي اضتخذاهی ) عریك کبر کٌذ، هگر ایٌکَ کبرفرهب تبییذیَ ضبػبت کبر اضبفی را از

 . (خبؼ اضتثٌبػبتهػوْل در دضت داغتَ ثبغذ )

 

 ثبیذ دارای حذالل: کبرکٌبى ػوْهًب  دّراى فراغت:

 11  ضبػت هتْالی فراغت از کبر در رّز ثبغٌذ 
 24  ثبغٌذ.   یکجبر ضبػت هتْالی فراغت از کبر در دّ ُفتَ 48ضبػت هتْالی فراغت از کبر در ُفتَ،  یب 

 

ثراثر  5/1ضبػت در ُفتَ اضبفَ کبری پرداخت غْد.  اضبفَ کبری ثبیذ حذالل  44ثبیذ ثبثت کبرکرد ثیع از کبرکٌبى ثَ اکثر   اضافَ کاری:

  هیساى دضتوسد ضبػبت کبرػبدی ثبغذ.

 

  :کوتریي دضتوسدی کَ کبرفرهب هی تْاًذ ثبثت یک ضبػت کبر ثَ کبرهٌذ ثپردازد حذالل دضتوسد:
 

  4232هارچ  53 هیساى حذالل دضتوسد

 دالر در ضبػت  10.25 ػـوـْهـی 

 دالر درضبػت  9.60 ( *دْ )داًع آهْزداًػ

خلطبت ، تؼغیلی یب تؼغیالت تبثطتبًی هذارش کبر   تػکیل ضبػت در ُفتَ یب کوتر در عْل  28ضبل ثکبر هی رّد کَ  18ع آهْزاى زیر * ایي هیساى در هْرد داً

 کٌٌذ.هی 

 

راٌُوبیبى غکبر ّ هبُیگیری هتفبّت اضت. ثرای  ّ خذهتکبراى هٌبزلهػرّثبت الکلی، گبى ِضرّ کٌٌذ حذالل دضتوسد ثرای  :تْجَ

  توبش ثگیریذ. ( Ministry of Labourیػتر لغفًب ثب ّزارت کبر)اعالػبت ثکطت 

 

ثبیذ ثغْر هٌظن در رّز هؼیي ُوراٍ ثب ؾْرتی از دضتوسد ّ کطْرات  ؾْرت گرفتَ ثرای آى هذت کبرکٌبى دضتوسد  هْعذ پرداخت حمْق:

  پرداخت  غْد.

 

کبرکٌبى ّاخذ غرایظ ثرای دریبفت   ُفتَ هرخؿی کطت هی کٌٌذ. 2 هبٍ اغتغبل ثکبر حذالل 12اکثر کبرکٌبى پص از ُر   هرخصی ّ دضتوسد:

  حذالل چِبر درؾذ کل حمْق دریبفتی خْد ثؼٌْاى حمْق هرخؿی هی ثبغٌذ. 
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اًتبریْ دارای   حمْق از کبر فراغت داغتَ ثبغٌذ. دریبفت ثب رّزیطت کَ اکثر کبرکٌبى هی تْاًٌذ یک رّز تؼغیل ػوْهی،  : تعطیالت عوْهی

ثؿْرت توبم ّلت، ًیوَ  ّ چَ خْد هذت زهبى اغتغبل در ًظر گرفتي  ز تؼغیل ػوْهی در ضبل هی ثبغذ.  اکثر کبرکٌبى هدبزًذ  ثذّىرّ 9

  اضتفبدٍ کٌٌذ. از تؼغیالت ػوْهی   هحذّدهذت ّلت، دائوی، داًػدْیی  یب لراردادی ثب 

 

اضتفبدٍ از  ُفتَ هرخؿی ّالذیي )درؾْرت 35هرخؿی زایوبى ّ  ُفتَ 17، هطتحك کبرکٌبى ّاخذ غرایظ  زایواى ّ ّالذیي:هرخصی 

ُفتَ  37، غبهل کبرکٌبى ثبردار کَ از هرخؿی زایوبى اضتفبدٍ ًوی کٌٌذ، هی تْاًٌذ تب ّاخذ غرایظّالذیي ضبیر  ( هی ثبغٌذ. هرخؿی زایوبى

  ٌذ. ثبغهی  یغغلتضویي ثذّى حمْق ثب ُب از هرخؿی ّالذیي اضتفبدٍ کٌٌذ. ایي هرخؿی 

 
رّز در ضبل را  10در اضتخذام داغتَ ثبغذ، کبرکٌبى هدبزًذ تب دائوی  ًفر را ثغْر 50اگر کبرفرهبیی حذالل  هرخصی اضطراری شخصی:

فْریت  ،هرخؿی اضغراری غخؿی ثؿْرت هرخؿی ثذّى حمْق ثب تضویي غغلی درخْاضت کٌٌذ. ایي هرخؿی ثرای ثیوبری فردی، آضیت

  ثکبر هی رّد. خبًْادٍ  ی ازافراد خبؾدر راثغَ ثب فْریت پسغکی یب هْارد اضغراری   ،ثیوبری، آضیت فْت، یب ثرای  ؛ پسغکی

 

کبرکٌبى هی تْاًٌذ خِت پرضتبری یب ًگِذاری از اػضبی خبؼ خبًْادٍ ّ افرادی کَ آى کبرهٌذ را ػضْ خبًْادٍ  هرخصی اضتعالجی خاًْادٍ:

ُفتَ هی ثبغٌذ، از هرخؿی اضتؼالخی خبًْادٍ اضتفبدٍ ًوبیٌذ. ایي  26ثب احتوبل هرگ در عی  هی آّرًذ ّ دچبر ثیوبری خذیَ حطبة خْد ث

  هی ثبغذ. ئی ُفتَ  26ُفتَ دریک دّرٍ  8هرخؿی ثذّى حمْق ثب تضویي غغلی تب 

 

تَ ثبغذ، کبرفرهب ثبیذ از لجل هبٍ یب ثیػتر ثغْر هذاّم کبر کردٍ ثبغذ ّ کبرظ خبتوَ یبف 3اگر کبرهٌذی ثرای  اخراج ّ دضتوسد: یَ اخطار

هذت  اخغبریَ کتجی، دضتوسدی ثؼٌْاى خبتوَ کبر ثدبی اخغبریَ، یب ترکیجی از ایي دّ را ثَ ّی ارائَ دُذ. هیساى اخغبریَ یب دضتوسد ثطتگی ثَ

 ُفتَ ای اخراج غذٍ اًذ، دارد.  4کبرکرد کبرهٌذ ثرای کبرفرهب ّ تؼذاد کبرکٌبًی کَ در عی یک دّرٍ 

 

ًوی  ESAّخْد دارًذ کَ در ایي ثرّغْر لیذ ًػذٍ اًذ ّ توبم کبرکٌبى ّاخذ غرایظ ثرای توبم حمْق  ESAحمْق دیگری در هْرد   َ:تْج

 ثبغٌذ. لغفًب ثرای خسئیبت ثیػتر ثب ّزارت کبر  توبش ثگیریذ. 

 

 کارکٌاى ًبایذ برای هطالبَ حمْق خْد تٌبیَ شًْذ

تِذیذ ثَ ، یب تٌجیَ خْد هرػْة، اخراج، تؼلیك یب ثؼجبرت دیگر ESAثؼلت هغبلجَ یب ضْال در ثبرٍ حمْق کبرفرهبیبى ًوی تْاًٌذ کبرهٌذی را 

  درؾْرت چٌیي اتفبلی، کبرهٌذ ثبیذ ثب ّزارت کبر توبش ثگیرد.  ًوبیٌذ. ُریک از ایي الذاهبت

 

 ( هی تْاًذ کوک کٌذ Ministry of Labourّزارت کار )

  (Ministry of Labour)پیرّی ًوی کٌذ، هی تْاًذ ثرای کوک ثب ّزارت کبر ESAٌذ کَ کبرفرهبیع از لْاًیي کبرهٌذی گوبى هی کچٌبًچَ 

 را ثررضی ًوبیٌذ.  ESAرا ثبزدیذ ّ هْارد تخغی هوکي از  هی تْاًٌذ هحل کبر  هْازیي اضتخذاهیادارٍ توبش ثگیرد. هبهْریي 

 

 ESAکبرهٌذ را ثَ ّی ثبزگرداًٌذ، از لْاًیي  وسد پرداخت ًػذٍ را ثَ کبرکٌبى ثپردازًذ، کبِرهوکي اضت ثَ کبرفرهبیبى دضتْر دادٍ غْد تب دضت

 پیرّی کٌٌذ، ّ/یب خطبرت کبرهٌذ را خجراى ًوبیٌذ. 

 

 در ؾْرت هحکْهیت، هوکي اضت خریوَ  ّ/ ّ  تحت پیگرد لبًًْی لرار گیرًذ ESAثؼلت ضرپیچی از لْاًیي هی تْاًٌذ ُوچٌیي کبرفرهبیبى 

  یب رّاًَ  زًذاى غًْذ. 

 

ثب ًوبیٌذٍ اتحبدیَ خْد هػْرت  کبرکٌبى ّاثطتَ ثَ اتحبدیَ ُب اگر هؼتمذًذ کَ حمْلػبى پبیوبل غذٍ اضت، ثبیذ لجل از توبش ثب ّزارت کبر تْجَ:

 کٌٌذ. 
 

   ارائَ شکایت 

  ّ کبرفرهب هی ثبغذ. غکبیت تْضیحی از ػرضحبل یک کبرهٌذ ُوراٍ ثب اعالػبت هِن در ثبرٍ کبرهٌذ ، غغل

 

  ارائَ غکبیت رایگبى اضت  ّ کبرفرهب ًوی تْاًذ کبرهٌذی را ثؼلت ارائَ غکبیت تٌجیَ کٌذ.
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  چِبر هرحلَ ارائَ غکبیت:

 آیا با کارفرهای خْد تواش گرفتَ ایذ؟ : 3هرحلَ 

 اغلت اّلبت  َ )هطبئل( هْازیي اضتخذاهی خْد توبش ثگیریذ.هؼوْاًل لجل از ایٌکَ ثَ غکبیت غوب رضیذگی غْد، ثبیذ ثب کبرفرهبیتبى در ثبرٍ هطئل

از طریك هثالِای زیر  ذیهلسم بَ تواش با کارفرهای خْد ًباششوا شرایطی کَ هوکي اضت  حل ّ فؿل هی غًْذ. ثب ایي رّظ هطبئل ضریؼًب 

     دادٍ شذٍ اًذ:ًشاى 
  کردیذ ثب کبرفرهبی خْد توبش ثگیریذ. لجاًل ضؼی 

 َثَ غوب ثذُکبر اضت هرثْط ثَ پٌح هبٍ لجل یب ثیػتر هی ثبغذ  )در ثبزضتبًی پْل هحذّدیت زهبًی ّخْد دارد،  برفرهب()ک پْلی ک

  (. هراجعَ کٌیذ Claim Guide -راٌُوای شکایات  7لطفًا بَ صفحَ 

 ثطتَ غذٍ اضت.  تؼغیل یب هحل کبر غوب  

  هی ثبغذ. دادگبٍ  عرف ًظبرت هذیر تؿفیَ از کبرفرهبی غوب ّرغکطت غذٍ یب تحت 

  .از اًدبم ایي ػول هی ترضیذ  

 .هطئلَ غوب  هرثْط ثَ اهْر هبلی ّ پْلی ًوی غْد 

  ُطتیذ.  ثْدٍ یبثؼٌْاى پرضتبر ضرخبًَ هػغْل ثکبر 

   ثب ّی ارتجبط ثرلرار کٌیذ.    را ًوی فِویذ کَ کبرفرهبیتبى زثبى    

   .یک کبرهٌذ خْاى ُطتیذ  

   یب ذ کَ توبش گرفتي ثب کبرفرهب را ثرایتبى دغْار هی ضبزدُطتیهؼلْلیتی دچبر ،  

 ت( ْحت لْاًیي حمْق ثػر اًتبریOntario Human Rights Code ) ّخْد دارد.دلیلی ثرای تجؼیض 

 

ثبرٍ هطبئل  کبرفرهبی خْد درثب حص هی کٌیذ  دلیل خْثی ثرای توبش ًگرفتي  ٌذ ٌّچٌبًچَ ُیچیک از دالیل فْق غرایظ غوب را تػریح ًوی ک

  ثػوب  فرؾتی دادٍ هی غْد تب در ثبرٍ ایي ػلت تْضیح دُیذ. ،داریذ، در فرم  غکبیتهْازیي اضتخذاهی 

(  Employment Standards Information Centreلغفًب ثب هرکس اعالػبت هْازیي اضتخذاهی ) ،اعالػبت ثیػتر کطت ثرای

  وبش ثگیریذ. ت 5551-531-800-1یب   7160-326-416ثػوبرٍ تلفي 

را خِت توبش راحت تر ّ آضبًتر ثب  ابساریُوچٌیي  ّ  را خِت کوک ثػوب در هحبضجَ آًچَ کَ علجکبر ُطتیذ یرگَ ُایـبّزارتخبًَ ًیس 

( پیذا Claim Guideّ راٌُوبی ارائَ غکبیت ) Before You Start  را هی تْاى در کتبثچَ اثسار اضت. ایي فراُن ضبختَ کبرفرهبیتبى 

 رد. ک

 

  کٌیذ جوع آّری هذارک هِن را : 4هرحلَ 

داغتَ ثبغیذ. ًیبز  ّ اعالػبت توبش کبرفرهب خْد( هوکي اضت ثَ هذارک هِن درثبرٍ ضبثمَ کبر Claim Formخِت تکویل فرم غکبیت )

خِت اعالػبت ثیػتر درثبرٍ   . ًوبئیذارضبل  تبى هوکي اضت الزم غْد  ایي هذارک را ثَ ّزارتخبًَ ًیس درؾْرت رضیذگی ثَ غکبیتُوچٌیي 

 هراخؼَ کٌیذ.  ("Collect Important Documents)خوغ آّری هذارک هِن هذارک هْرد ًیبز، لغفًب در راٌُوبی ارائَ غکبیت ثَ لطوت "

 

  : فرم شکایت را تکویل ًوائیذ5هرحلَ 

  ثغْل اًدبهذ. یک ضبػت یب ثیػتر تکویل آى  زیبد ّ هفؿلی را از غوب درخْاضت هی کٌذ. هوکي اضتثطیبر فرم غکبیت اعالػبت 

 

،  هوکي درؾْرت ارائَ ًذادى اعالػبت الزم  در ثؼضی هْاردغذٍ اًذ. ّزارتخبًَ ثب ػالهت ضتبرٍ )*( هػخؽ ضبضی هْرد ًیبز ا اعالػبت

  اضت ّزارت کبر ثب غوب توبش ثگیرد.

 

خذهبت پػتیجبًی هی تْاًیذ ثَ ّة ضبیت هب ثَ آدرش  خِت کوک ثَ تکویل فرم غکبیت ّ دضترضی ثَ  اعالػبت توبش ثرای
www.labour.gov.on.ca/english/es/forms/claim.php     هراخؼَ کٌیذ. ُوچٌیي هی تْاًیذ ثب هرکس اعالػبت هْازیي اضتخذاهی

(Employment Standards Information Centre ثػوبرٍ تلفي )ذ.توبش ثگیری 5551-531-800-1یب  7160-326-416 

 

خِت غوب غکبیت عجك غوبرٍ پرًّذٍ  ثب غوب توبش خْاُین گرفت ّ  ،توبم اعالػبت الزم در ثبرٍ رضیذگی ثَ غکبیت غوبخوغ آّری پص از 

 خْاُذ غذ.  تمذینرضیذگی 
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 :  شکایت خْد را بَ  ّزارت کار ارضال داریذ 6هرحلَ 

  ذ: یرا ارائَ دُخْد  ثغرق زیر غکبیت غوب هی تْاًیذ 

 
ارائَ پرًّذٍ هرثْط ثَ غوبرٍ  www.labour.gov.on.ca/english/es/forms/claim.phpّة ضبیت  : آًالیي یكاز عر

  دریبفت خْاُیذ کرد. آًالیي  از عریك را فْرًاخْد  غکبیت 

 

   4684-252-888-1 :غوبرٍکص ـفاز عریك 

 

  .  8097-267-800-1 ( تلفي ServiceOntario Centreکس خذهبت اًتبریْ)اهر یکی از  در حضْریثؿْرت 

 

  ثٌػبًی :  ،پطت از عریك

Provincial Claims Centre 

Ministry of Labour 

70 Foster Drive, Suite 410  

Roberta Bondar Place 

Sault Ste. Marie, ON P6A 6VA 

 
غوب ًبهَ ای را هجٌی ثر  پص از تبییذ توبم اعالػبت هْرد ًیبز،  ْرت ارائَ غکبیت از عریك فکص، حضْری یب پطت،در ؾ تْجَ:

غوبرٍ پرًّذٍ غکبیت ّ ثب ًبهَ ای هدذدًا ذ، ٌکبفی ًجبغهْرد ًیبز اگر اعالػبت  . غوبرٍ پرًّذٍ غکبیت خْد دریبفت خْاُیذ کرد

 دریبفت خْاُیذ کرد. ك پطت از عریرا درخْاضت ارائَ اعالػبت الزم 

 

پص  ّهی غْد ػوب دادٍ غوب تؼییي هی غْد.  یک غوبرٍ پرًّذٍ ث غکبیت  پرًّذٍ غوبرٍ ثوحض دریبفت ّ ثجت فرم غکبیت تْضظ ّزارتخبًَ ، 

 تؼییي خْاُذ غذ.رضیذگی  ، غکبیت غوب ثرایاز تبییذ کبهل ثْدى توبم اعالػبت هْرد ًیبز تْضظ  ّزارتخبًَ

 

هطئلَ، درؾْرت ثرعرف ًػذى  کبر ضؼی خْاٌُذ ًوْد تب هطئلَ را ثیي غوب ّ کبرفریتبى فیؿلَ دٌُذ.  ، کبرکٌبى ّزارتائَ غکبیتپص از ار

  هتفبّت اضت.  ِبزهبى تکویل فرایٌذ آً ّ ضیذگی هی غْدردر اضرع ّلت ثَ غکبیبت  غبز غْد. رضیذگی ثَ غکبیت آهوکي اضت 

 

   (Ministry of Labour) ًحٍْ تواش با  ّزارت کار

،  تلفي رایگبى                  7160-326-416( ثػوبرٍ  تلفي  Employment Standards Information Centreثب هرکس اعالػبت هْازیي اضتخذاهی )

 توبش ثگیریذ.   8893-567-866-1یب تلفي ًبغٌْایبى   1-800-531-551

 

آگِی ثَ تب  بئیذ ًودیذى از لطوت هرثْط ثَ هْازیي اضتخذاهی  www.labour.gov.on.ca:  (Ministry of Labour) در ّة ضبیت  ّزارت کبر

  دضترضی داغتَ ثبغیذ.   ESAحوبیت غذٍ از عریك  ضبضی اعالػبت هفؿلتردر ثبرٍ حمْق احبّی آًالیي ُبی 

 

 دیگرهِن  هراجع 

 ُیئت حمْق ثػر اًتب( ْریOntario Human Rights Commission  تلفي رایگبى : )9080-387-800-1  

 ثیوَ  ایوٌی ّ غْرای( هحل کبرWorkplace Safety and Insurance Board  تلفي :) 0750-387-800-1  

  ّ یهِبرتِبتْضؼَ هٌبثغ اًطبًی ( کبًبداHuman Resources and Skills Development Canada  )– ثیوَ  وْهیاعالػبت ػ

 7218-206-800-1( تلفي رایگبى  Employment Insurance General Inquiriesکبر)

Last page footer anchor: Don't delete this paragraph! No text below! 

ؾحت ّ تْاًین  گبُی اغتجبُبتی رخ هی دُذ.  ثٌبثرایي هب ًویاهب ذ، ٌثبغ ّدلیك خذیذاعالػبت  تب حذ اهکبى ایي تالظ هب ثر ایٌطت ایٌکَ  ثبّخْد ًذ. ت ػوْهی ارائَ غذٍ ابایي اعالػبت ثؼٌْاى خذه
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  استانداردهای استخدامی
  مرخصی ها

  بستگان استعالجی ،مرخصی بارداری، نگهداری از فرزند، اضطراری شخصی
 )نظامی( و دوران احتياط 

  
    قانونی ESA معروف به ، ،),Employment Standards Act 2000(قانون استانداردهای استخدامی 

 .  انتاريو را تعيين می کنداست که حد اقل استانداردهای شرايط کار منصفانه در 
  

از مرخصی بارداری، نگهداری از فرزند، مستحق استفاده   هستيد، ممکن است  ESA که شما تحت پوشش یدر صورت
   . باشيد) نظامی (دوران احتياط  و  استعالجی بستگان،اضطراری شخصی

  
 

  
 
  

در صورت بارداری، .  وق با تضمين شغلی است هفته بدون حق١٧ مرخصی بارداری، فراعت از کار تا :مرخصی بارداری
شما .   کارمند تمام وقت، نيمه وقت، دائمی يا قراردادی باشيداعم از اينکهاستفاده از مرخصی بار داری می باشيد،  مستحق شما

  .    استخدام شده باشيدنوزادتان هفته قبل از تاريخ مورد انتظار تولد ١٣بايد حد اقل 
 

والد حقيقی، والد فرزند خواندگی، شخصی در رابطه با والد يک کودک که ( بعنوان والد جديد : رزند مرخصی نگهداری از ف
 تکفل شما قرار گرفته، شما حق تحتوقتی کودکی متولد شده يا برای اولين بار ) قرار است مشترکًا کودک را فرزند خود بدانند

  . يدداريد از مرخصی بدون حقوق با تضمين شغلی استفاده نماي
 

 کارمند تمام وقت، نيمه وقت، دائمی يا قراردادی اعم از اينکهشما حق داريد از مرخصی نگهداری از فرزند استفاده کنيد، 
  .  بشويد  تا واجد شرايط  استخدام شده  هفته قبل از مرخصی١٣شما بايد حد اقل .  باشيد

  
      آن از مرخصی نگهداری از فرزند، که معموًال شروع هفته٣۵ که مرخصی بارداری می گيرند، حق دارند تا کنانیکار 

 ين  و کليه والداستفاده نکرده اند مرخصی بارداری از آنهايی که .  پس از اتمام مرخصی بارداری است، استفاده کنندبال فاصله 
 هفته پس از تولد ۵٢يرتر از  نبايد د آن که شروع استفاده کنند مرخصی نگهداری از فرزند از هفته٣٧جديد ديگر می توانند تا 

  . در همان زمان استفاده کنندمرخصی هايشان از  والدين  الزم نيست که .  فرزند خواندگی باشد تاريخ يا نوزاد
  

ارداری يا نگهداری از فرزند، بجز در موارد خاص، شما بايد دو هفته قبل از شروع مرخصی ب: مطلع کردن کار فرما 
همچنين شما بايد چهار هفته قبل از تغيير در تاريخ خاتمه مرخصی، کار فرما را کبتًا .   مطلع نماييدفرمای خود را کتبًاکار

 .  مطلع کنيد
 

  و نميتوانيد آنرا به چند  بگيريدزند را شروع کرديد، بايد آنرا تمامًا يکجا رزمانی که مرخصی بارداری يا نگهداری از ف: توجه 
  . تقسيم کنيد هدور

    

 مرخصی بارداری و نگهداری از فرزند
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برای اينکه واجد شرايط باشيد .   روز در سال تقويمی است١٠خصی اضطراری شخصی، فراغت از کار بدون حقوق با تضمين شغلی تا مر

 .   کارگر بطور دائم در استخدام داشته باشد۵٠کار فرمای شما بايد حد اقل 
 

 پزشکی يا موارد اضطراری مربوط فوريتيماری، يا  پزشکی يا برای مرگ، بفوريتاز اين مرخصی ميتوان برای بيماری شخصی، آسيب يا 
 :به افراد زير استفاده کرد

 همسر  •
پدرومادر، پدرومادر ناتنی ، پدرومادر پرورشگاهی ، فرزند، فرزند ناتنی، فرزند پرورشگاهی،  پدر بزرگ و مادر بزرگ، پدربزرگ و  •

 مادربزرگ ناتنی ،  نوه يا نوه ناتنی  شما يا همسرتان
 همسر فرزند •
 برادر يا خواهر •
 شماست يکی از بستگان که متکی به نگهداری و کمک •
 

شما بايد کار فرما را از گرفتن مرخصی اضطراری شخصی خود قبل از شروع يا هر چه زودتر : مطلع کردن کار فرما 
  .مطلع نماييد

  
شما ميتواند هر بخشی از روز معهذا کار فرمای .   يکجا گرفته شود نبايد روز مرخصی اضطراری شخصی الزامًا١٠ :توجه

  .   نمايدفراغت کار را بعنوان يک روز کامل مرخصی اضطراری شخصی محسوب 
  
 
 
 
 

  . هفته ای می باشد٢۶   هفته در يک دوران ٨مرخصی استعالجی بستگان، فراغت از کار بدون حقوق با تضمين شغلی تا 
 

ضای خاصی از خانواده و افراديکه کارمند را عضو خانواده خود بشمار ميآورند اين مرخصی را می توان  برای پرستاری و نگهداری از اع
    . آتی طلب کرد هفته٢۶ هستند، در ظرف خطر مرگو دچار بيماری جدی و 

  
 .   صادر شده باشدهمرگ بايد توسط متخصص بهداشت ذيصالح تأييد و گواهی مربوطخطروخامت بيماری و 

  
بيمه بيکاری همدردی فدرال کرده اعم از اينکه شما درخواست جی بستگان استفاده نماييد، شما حق داريد از مرخصی استعال

 منابع يک کپی از گواهی پزشکی ارائه شده به ,   کرده ايد(EI)اگر شما درخواست بيمه بيکاری همدردی فدرال .  باشيد
، برای مرخصی (Human Resources and Social Development Canada)کانادااجتماعی انسانی و توسعه 

  .   استعالجی بستگان نيز قابل استفاده است
    

 کارمند تمام وقت، نيمه وقت، دائمی يا قراردادی اعم از اينکهشما حق داريد از مرخصی استعالجی بستگان استفاده نماييد، 
 .باشيد

 
 هفته را بايد بين خود ٨فرباشند، مدت ن يک مرخصی برای پرستاری ازاستفاده از ، واجد شرايط کارمند يا بيشتر دو چنانچه

 .تقسيم نمايند
 

شما بايد کارفرما را از قصد استفاده از مرخصی استعالجی بستگان، قبل از شروع آن يا هر چه :  مطلع کردن کار فرما
 . زودتر کتبًا مطلع نماييد

 
  . هفته مرخصی استعالجی بستگان، الزامًا نبايد يک جا گرفته شود٨مدت  :توجه

 
 

 مرخصی اضطراری شخصی

 مرخصی استعالجی بستگان
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کارمندان سرباز دوران احتياط و کارمندانی که دارای ماموريت نظامی بين المللی، يا در داخل کانادا هستند و در مواقع 

در طول مدت  عمليات نظامی   ESAامداد می نمايند، طبق قانون ) شامل عمليات تجسس و نجات(ضروری يا پيامدهای آن 
چنانچه ماموريتی در خارج از کانادا صورت گيرد، مرخصی شامل فعاليتهای قبل و . مستحق مرخصی بدون حقوق هستند

  . بعد از دوران نظامی براساس قوانين نيروهای نظامی کانادا در رابطه با آن عمليات می باشد
  

بطور . د حد اقل شش ماه متوالی برای کارفرمای خود کار کرده باشيدبرای مستحق بودن مرخصی دوران احتياط، شما باي
. کلی، سربازان  احتياط بايد نامه  قابل قبولی را با قيد روز شروع و روز خاتمه ماموريت خود برای کارفرما فراهم نمايند

 اعالم  نمايند و مامور انجام وظيفه مرخصی دوران احتياط تنها برای سربازانی  قابل استفاده است که از قبل آنرا به کارفرما
  .  يا بعد از آن باشند٢٠٠٧ دسامبر ٣عمليات نظامی در روز 

  
کارمندانی که در دوران مرخصی احتياط بسر می برند، مجازند به  مقام شغلی خود درصورت موجود بودن، يا درغير 

ارمند را بتعويق بيندازد،موظف است که سهم حق چنانچه کارفرما بازگشت بکار ک. اينصورت به ِسَمت مشابه آن بازگردند
العمل وی  را جهت مزايای خاصی در رابطه با کارش پرداخت نمايد و به کارمند اجازه دهد درطول مدت تعويق برگشت به 

  . کارش از اين مزايا استفاده کند و در اين طرح سهيم باشد
  
  
  
  
  

 . حق سابقه کار وطول خدمت ومدت اشتغال  شما محسوب می شود هر يک از چهار نوع  مرخصی،دوران در : سابقه کار 
 

 از فرزند، اضطراری شخصی  يا استعالجی  نگهداریدر طول مرخصی بارداری، :  مزايای ارائه شده توسط کارفرما
ث، مرگ بازنشستگی، بيمه عمر ودرمانی فوق العاده، حواد( مزايا ی به اغلب حسابهاپرداختبستگان، کارفرمای شما بايد 

  . را ادامه دهد)  ودندان پزشکی
 

 ازطرح بيمه بيکاری فدرال ی پرداختهاي، عاطفینگهداری مزايای زايمان، نگهداری از فرزند و : مزايای بيمه کارمندان فدرال
 Human Resources) اطالعات بيمه بيکاری –کانادا اجتماعی  انسانی و توسعه  یبرای اطالعات بيشتر با نيرو.  است

and Social Development Canada - Employment Insurance Inquiry)، 
 . تماس بگيريد١-٨٠٠-٢٠۶-٧٢١٨ تلفن رايگان 

 
  

  

 استعالجی ، حق شما است که از مرخصی بارداری، نگهداری از فرزند، اضطراری شخصی، واجد شرايط باشيدچنانچهخير، 
  .  استفاده کنيد)نظامی( و دوران احتياط بستگان

 مرعوب، اخراج يا معلق کرده، دستمزد ، کار فرما نمی تواند شما را به دليل گرفتن يا قصد گرفتن هر يک از اين مرخصيها
    . نمايدفوق ه هر يک از موارد شمارا کاهش داده و شمارا به هر صورتی تهديد ب

 
  .تماس بگيريد)  Ministry of Labour(  با وزارت کار ، اين امردر صورت وقوع 

 امکان دارد به دليل گرفتن اين مرخصی ها اخراج شوم؟

 سابقه کار و مزايا

)نظامی(مرخصی دوره احتياط   
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    به شماره(Employment Standards Information Centre) با مرکز اطالعات استا نداردهای استخدامی 
 .تماس بگيريد  ١ – ٨۶۶ - ۵۶٧- ٨٨٩٣ TTYيا برای ناشنوايان ,  ١- ٨٠٠-۵٣١ -۵۵۵١يا تلفن رايگان  ۴١۶ - ٣٢۶ – ٧١۶٠

 .همراهی نمايد  تا شما را در زمان  تماسحبت می کند بخواهيد  از کسی که ص،کنيدچنانچه انگليسی يا فرانسه صحبت نمي
 

 ديدن کرده تا بتوانيد به  آگهی های www.labour.gov.on.caلطفًا از قسمت استانداردهای استخدامی در وب سايت وزارت کار 
  .، کسب نمائيدESAاز طرف  دسترسی پيدا کنيد و اطالعات مفصل تری را در مورد حقوق اصلی حمايت شده (on line)آن الين 
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  تماس بگيريدبا وزارت کار

 اطالعات تا  اين علی رغم اينکه ما کوشش می کنيم .  اين اطالعات بعنوان يک خدمت عمومی ارائه شده است
بنابراين ما نميتوانيم دقت اطالعات راضمانت .  حد امکان جيدتر ودقيقتر باشد، گاهی اشتباهاتی رخ می دهد

  .  دنعات را قبل از اقدام به آنها تعيين نمايخوانندگان بايد، در صورت امکان، صحت اطال.  نماييم
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 حقوق خود را مطالبه کنيد:

  نحوه اقامه شکايتو  مراحل

 ات ــالعــاط  هــرگــب

برای   راموازين ، قانونی است که حداقل ESA  به ) همچنين معروفEmployment Standards Act, 2000قانون موازين استخدامی (
  انتاريو تعيين می کند. محل کار در

 
  حق ندارد:  ی شماکارفرماو  دارای حق و حقوقی می باشيددر محل کار خود ، شيدبا  ESA تحت حمايت قوانين اگر 

 
 مرعوب کند، شما را  •
 اخراج کند، شما را   •
 معلق کند، شما را  •
 دستمزد شما را کاهش دهد،  •
 شما را تنبيه کند،  نوعی بهر  •
 . تهديد کندبه هريک از موارد فوق شما را  •
  

  کرده ايد.  مطالبه نرا آ،  يا سوال کرده خود   ESA حقوقدر مورد به دليل اينکه 

 کند؟  من کمک حقوق  در اجرای  چه کسی می تواند
 Ministry ofو حق و حقوق خود را دريافت نمی کنيد، با وزارت کار ( را رعايت نکرده   ESAکارفرمای شما قوانين  می کنيد گمان اگر 

Labour .کنند.مشورت بايد ابتدا با نماينده اتحاديه خود  ها  حاديهاتوابسته به  کارکنان )  تماس بگيريد  
 
  نمايند. به  شکايت شما رسيدگی داده و به سواالت شما پاسخ شما را در آشنايی با حقوقتان ياری نموده،  وزرات کار می توانند کنان کار

  يه کند. حق و حقوقتان تنبباره  کارفرما نمی تواند شما را بعلت صحبت با وزارت کار در
 

  . بگيريدبه شکايت تصميم  ممکن است بعد از مشورت با ما، 
 

  چهار مرحله ارائه شکايت:

 : آيا با کارفرمای خود تماس گرفته ايد؟1 مرحله

د. اغلب قبل از اينکه به شکايت شما رسيدگی شود، بايد با کارفرمايتان در باره مسئله (مسائل) موازين استخدامی خود تماس بگيري بطور کلی 
شرايطی که ممکن است شما ملزم به تماس با کارفرمای خود نباشيد از طريق  اوقات  با اين روش مسائل سريعًا حل و فصل می شوند. 

   مثالهای زير نشان داده شده اند:
    

 قبًال سعی کرديد با کارفرمای خود تماس بگيريد.  •
ماه قبل يا بيشتر می باشد  (در بازستانی پول محدوديت زمانی وجود دارد، پولی که (کارفرما) به شما بدهکار است مربوط به پنج  •

  ). مراجعه کنيد Claim Guide -راهنمای شکايات  5لطفًا به صفحه 
  محل کار شما تعطيل يا بسته شده است.  •
 کارفرمای شما ورشکست شده يا تحت نظارت مدير تصفيه از طرف  دادگاه می باشد.  •
 می ترسيد.  از انجام اين عمل  •
 نمی شود. مربوط  مسئله شما به امور مالی و پولی •
 بعنوان پرستار سرخانه مشغول بکاربوده يا هستيد.   •
 با وی ارتباط برقرار کنيد.      را نمی فهميد که کارفرمايتان  زبان  •
  يک کارمند جوان هستيد.   •
  وار می سازد، يا دچار معلوليتی هستيد که تماس گرفتن با کارفرما را برايتان دش  •
 وجود دارد.) دليلی برای تبعيض Ontario Human Rights Codeتحت قوانين حقوق بشر انتاريو ( •
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د و  حس می کنيد  دليل خوبی برای تماس نگرفتن با کارفرمای خود در باره مسائل نچنانچه هيچيک از داليل فوق شرايط شما را تشريح نمی کن

  شکايت، بشما  فرصتی داده می شود تا در باره اين علت توضيح دهيد. رمداريد، در فموازين استخدامی 

) بشماره  Employment Standards Information Centreبرای اطالعات بيشتر، لطفًا با مرکز اطالعات موازين استخدامی (
  تماس بگيريد.  5551-531-800-1يا   7160-326-416تلفن 

را جهت تماس راحت تر و آسانتر با ابزاری  ت کمک بشما در محاسبه آنچه که طلبکار هستيد  و همچنينرا جه بـرگه هايیوزارتخانه نيز 
  ) پيدا کرد. Claim Guideو راهنمای ارائه شکايت ( Before You Startرا می توان در کتابچه  ابزار کارفرمايتان فراهم ساخته است. اين 

 

  : مدارک مهم را جمع آوری کنيد 2مرحله 
) ممکن است به مدارک مهم درباره سابقه کارخود و اطالعات تماس کارفرما نياز داشته باشيد.  Claim Formهت تکميل فرم شکايت (ج

همچنين درصورت رسيدگی به شکايت تان ممکن است الزم شود  اين مدارک را به وزارتخانه نيز ارسال نمائيد.   جهت اطالعات بيشتر درباره 
 )" مراجعه کنيد. Collect Important Documentsلطفًا در راهنمای ارائه شکايت به قسمت "جمع آوری مدارک مهم ( مدارک مورد نياز،

 

  : فرم شکايت را تکميل نمائيد3مرحله 
 فرم شکايت اطالعات بسيار زياد و مفصلی را از شما درخواست می کند. ممکن است تکميل آن يک ساعت يا بيشتر بطول انجامد.  

 
با عالمت ستاره (*) مشخص شده اند. درصورت ارائه ندادن اطالعات الزم،  ممکن است وزارت کار با شما ما العات اساسی مورد نياز اط

  تماس بگيرد.
 

جهت کمک به تکميل فرم شکايت و دسترسی به  اطالعات تماس برای خدمات پشتيبانی می توانيد به وب سايت ما به آدرس 
www.labour.gov.on.ca/english/es/forms/claim.php     مراجعه کنيد. همچنين می توانيد با مرکز اطالعات موازين استخدامی

)Employment Standards Information Centre تماس بگيريد. 5551-531-800-1يا  7160-326-416) بشماره تلفن 
 

بق شماره پرونده  با شما تماس خواهيم گرفت و شکايت شما جهت پس از جمع آوری تمام اطالعات الزم در باره رسيدگی به شکايت شما، ط
 خواهد شد. تقديم رسيدگی 

 

 :  شکايت خود را به  وزارت کار ارسال داريد 4مرحله 
  شما می توانيد  بطرق زير شکايت خود را ارائه دهيد: 

 
مربوط به پرونده شماره .  www.labour.gov.on.ca/english/es/forms/claim.phpوب سايت : آناليناز طريق 

  دريافت خواهيد کرد. آنالين ارائه شکايت  خود را فورًا از طريق 
 

   4684-252-888-1شماره:  کسـفاز طريق 
 

  .  8097-267-800-1 ) تلفن ServiceOntario Centreدر يکی از  مراکز خدمات انتاريو( حضوری بصورت
 

  ، بنشانی : پستاز طريق 
Provincial Claims Centre 

Ministry of Labour 
70 Foster Drive, Suite 410  

Roberta Bondar Place 
Sault Ste. Marie, ON P6A 6VA 

 
ت مورد نياز،  شما نامه ای را مبنی بر در صورت ارائه شکايت از طريق فکس، حضوری يا پست، پس از تاييد تمام اطالعاتوجه: 

شماره پرونده شکايت خود دريافت خواهيد کرد.  اگر اطالعات مورد نياز کافی نباشند، مجددًا نامه ای با شماره پرونده شکايت و 
 دريافت خواهيد کرد. از طريق پست درخواست ارائه اطالعات الزم را 
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بمحض دريافت و ثبت فرم شکايت توسط وزارتخانه ، شماره پرونده  شکايت  شما تعيين می شود.  يک شماره پرونده بشما داده می شود و پس 
 تعيين خواهد شد.رسيدگی از تاييد کامل بودن تمام اطالعات مورد نياز توسط  وزارتخانه، شکايت شما برای 

 
ر سعی خواهند نمود تا مسئله را بين شما و کارفريتان فيصله دهند.  درصورت برطرف نشدن مسئله، پس از ارائه شکايت، کارکنان وزارت کا

  متفاوت است.  هاآغاز شود.  به شکايات در اسرع وقت رسيدگی می شود و زمان تکميل فرايند آنرسيدگی به شکايت ممکن است 
 

 فرم شکايت را از کجا می توانم تهيه کنم؟
 -  وزارت کاروب سايت طريق می توان آنرا از و  ، ) را تکميل نمايدClaim Formکارمند بايد فرم شکايت (جهت ارائه شکايت، 

www.labour.gov.on.ca  ) يا از طريق پست از انتشارات خدمات انتاريو ،ServiceOntario Publications و بصورت (
 ) تهيه کرد.ServiceOntario Centreحضوری در يکی از مراکز خدمات انتاريو (

 

 برای ثبت شکايت چه اطالعاتی الزم است ؟ 
  در تکميل فرم شکايت موارد زيررا به تفصيل بيان کند: کارمند بايد 

 
فه کاری پرداخت نکرده يا کارمند پاداش خاتمه خدمت را دريافت حداقل موازينی که نقض شدند کدام بودند ( بعنوان مثال کارفرما اضا •

 نکرده باشد)
  زمان وقوع آن (تاريخ ذکر شود)  •
 چقدر پول بايد پرداخت شود (بعنوان مثال ميزان دالر، درصورت مشخص بودن) •

 
  عالوه براين، از کارمند درخواست می شود که اطالعات زير را در مورد کارفرما ارائه دهد: 

  
 نام ، آدرس کامل و شماره تلفن کارفرما •
 آيا کارفرما هنوز مشغول به کار است •
  آيا کارفرما محل کسب ديگری را اداره يا از نام (های ) ديگری استفاده می کند •

 پس از آن چه می شود؟ 
ين استخدامی از طرف وزارت کار جهت رسيدگی به مواز متصدی وقتی که شکايت شما مورد بررسی قرار گرفت  و تمام اطالعات الزم را ارائه داديد، يک 

  شکايت شما تعيين خواهد شد.
 

  درطول رسيدگی به شکايت، از کارمند درخواست می شود که برخی يا تمام موارد زير را فراهم نمايد:
 

 کپی برگه های پرداخت حقوق يا چکهای پرداختی  •
  T4 کپی برگه  •
ر مدت استخدام کارمند خاتمه يافته باشد و / يا خاتمه خدمت توسط کارفرما اعالم و اخطاريه کتبی خاتمه کار (اگيادداشت  يک کپی از •

  به وی داده شده باشد)
 يک کپی از سابقه اشتغال کارمند، در صورت دريافت  •
 يک کپی از قرارداد استخدام، در صورت موجود بودن  •
 کپی نامه های اخطاريه يا  يادداشتهای دريافتی  •
، دفتر روزانه بهم رسانی رکورد حضوررکرد در صورت موجود بودن (مثل، يادداشت در تقويم، ورقه های ثبت اوقات، ساعتهای کا •

  يا يادداشتها)
 

 پس از رسيدگی به شکايت چه  اتفاقی می افتد؟
با تصميم شما خواهد داد. چنانچه چنانچه متصدی موازين استخدامی به اين نتيجه برسد که کارفرما حقوق شما را نقض نکرده است، بشما اطالع 

  روز درخواست تجديد نظر نمائيد. 30اتخاذ شده موافق نباشيد می توانيد طی 
 

   دستور دهد  تا:وی  قانون را نقض کرده است، می تواند به  استخدامی به اين نتيجه برسد که کارفرماموازين چنانچه متصدی 
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 دستمزدی را که به شما مديون است بپردازد •
 را رعايت کند ESAانين قو •
 شغلتان را به شما بازگرداند •
 خسارت شما را جبران کند •

 
در صورت تحت پيگرد قانونی قرار گيرند. کارفرمای شما ممکن است  می توانند  ESAبعلت تخطی و سرپيچی از قوانين  ،کارفرمايان

  يا روانه زندان شود.و/ محکوميت جريمه 
  

 آيا محدوديت زمانی وجود دارد؟ 
کسب اطالعات بيشتر از  وب سايت  جهت ستاند.  می تواند فقط دستمزد مربوط به شش ماه قبل از تسليم شکايت را باز ،استثناعاتبرخی با  وزارت کار

www.labour.gov.on.ca/english/es/pubs/guide/esclaim.php  .ديدن کنيد 

  تماس بگيريد  (Ministry of Labour) با وزارت کار
، تلفن  7160-326-416) بشماره تلفن Employment Standards Information Centre( مرکز اطالعات موازين استخدامیبا 

  تماس بگيريد. 8893-567-866-1يا تلفن ناشنوايان  5551-531-800-1رايگان 
  
 

تا به آگهی ائيد از قسمت مربوط به موازين استخدامی ديدن نم www.labour.gov.on.ca:  (Ministry of Labour) يت  وزارت کاردر وب سا
  دسترسی داشته باشيد.  ESA  های آنالين حاوی اطالعات مفصلتردر باره حقوق
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 حق و حقوق معيارهای استخدامی کارمندانی
 که بطور موقت از آژانسهای کاريابی کمک می گيرند

  برگه اطالعات 

 کارمندانی که از طريق آژانسهای کاريابی بطور موقت بکار گمارده می شوند

برای شما پيدا کند يا سعی بر ) يا صاحبان کار(کار آژانس، کاری موقت نزِد يک صاحب آن آژانس کاريابی باهم توافق کرده باشيد که يک اگر شما و 
شما و آژانس باهم رابطه کاری ايجاد کرده ايد،  حتی اگر بکاری . پيدا کردن آن نمايد، شما کارمند تعيين شده آن آژانس بطور موقت محسوب می شويد

 .  نزِد  صاحب کار  کاری را شروع نکرده باشيدعمًال گمارده نشده باشيد،  و 
بشما کاری محول شود، آن آژانس کماکان کارفرمای شما محسوب می شود؛ اما صاحب کار، کارفرمای شما ) از طرف يک آژانس کاريابی(انيکه زم

 .نميباشد
 .اگر شما آژانس کاريابی را ترک کنيد يا آژانس به رابطه کاری شما خاتمه دهد، ديگر شما کارمند تعيين شده آن آژانس بحساب نمی آييد

    Employment Standards Act (ESA (  اطالعات،  خالصه ای از حق و حقوق جديد شما در مورد حکم معيارهای استخدامی هن برگاي
 ،  نسبت به مواردی مثل حداقل حقوق، ESAهمچنين شما  تحت قانون .   بصورت قانون درآمده است را شرح می دهد2009که در سال ، 2000

البته با توجه به .   (،  دارای حق و حقوق می باشيد)با داليل مشخص(ضافه کاری، مرخصی، مرخصی بدون حقوق از کار محدوديت  ساعات کاری، ا
 ).نوع کاری که انجام می دهيد ممکن است معافيتهايی برای شما منظور شود

 حق استفاده از تعطيالت عمومی و پرداخت دستمزد آن
معموًال، اگر ماموريت کاری بشما محول شده باشد و  تعطيل عمومی درست مصادف با  .  ر سال می باشدروز د) نـُه( 9  تعطيالت عمومی انتاريو

کار نکنيد و دستمزد تعطيل عمومی نيز در آن روز )  تعطيل عمومی(روزی  شود که شما بايد طبق روال هميشگی کار کنيد،  حق داريد  در آن  روز 
 .استفاده کنيدسايت وب زد روز تعطيالت عمومی  می توانيد  از جدول محاسباتی اين  برای محاسبه دستم. گيرد می بشما تعلق

http://www.labour.gov.on.ca/english/es/tools/php_calc.php. 
 :اگر کتبًا با کار کردن در روز تعطيل موافقت می کنيد، حق و حقوق شما بشرح زير است 

 ؛ يا)  يک و نيم  برابر  ميزان دستمزد عادی شماحداقل(دستمزد تعطيل عمومی باضافه  پاداش   •
 .دستمزد عادی  به اضافه يک روز مرخصی جايگزين همراه با پرداخت دستمزد تعطيل عمومی •

ر ــی بســيا در مرخص (ار نمی کنيد ــــاگر يک تعطيل عمومی مصادف با روزی شود که شما در ماموريت کاری هستيد ، اما به روال هميشگی ک
، حق داريد که روز ديگری را با آن روز جايگزين نموده و مرخصی بگيريد و دستمزد روز تعطيل عمومی نيز بشما تعلق بگيرد،  يا ممکن )بريدی ــم

اگر روز تعطيل عمومی مصادف با روزی شود که شما ماموريت . است کتبًا موافقت کنيد که تنها دستمزد روز تعطيل عمومی بشما پرداخت گردد
 .داشته باشيد، امکان دارد  مشمول پرداخت دستمزد تعطيل عمومی گرديدکاری ن

 .منظور شده  و هنوز شاغل نشده باشيد" کارمند منتخب" حتی اگر از طرف آژانس مربوطه  بعنوان استفاده کنيد،تعطيالت عمومی حق داريد از شما 

  حق دريافت  اخطاريه اخراجی  و دستمزد
ماه  استخدام شده باشيد و  آژانس به رابطه کاری شما خاتمه دهد، حق شماست که  اخطاريه ) سـه( 3موقت برای حداقل اگر شما از طريق يک آژانس 

.  ممکن است همزمان با کار کردن اخطاريه ای را دريافت، يا مبلغی بعنوان دستمزد،  يا ترکيبی از اين دو  را دريافت کنيد.  اخراجی را دريافت کنيد
تا ) اگر شما  برای حد اقل سه ماه  اما کمتر از يک سال استخدام شده  باشيد( زمان اخطاريه ای که  شما  دريافت می کنيد  از يک هفته معموًال حداقل

ننده البته مدت زمانی  که شما از طريق آژانس استخدام  شده ايد تعيين ک.   طول می کشد) اگر برای هشت سال يا بيشتر استخدام شده باشيد(هشت هفته 
 .مربوط به  آژانس ، کار خود را شروع کرده باشيد) صاحبان کار(تعداد هفته دريافت اخطاريه  می باشد،  نه مدت زمانی که با صاحب کار 

برای کسب اطالعات بيشتر در مورد حق و .  همچنين حق شماست که اخطاريه اخراج  همگانی يعنی همراه با کارکنان ديگر بشما اطالع داده شود
 .ديدن فرمائيدقوق خود برای اخطاريه همگانی  لطفًا از وب سايت ما ح

http://www.labour.gov.on.ca/english/es/pubs/guide/tempagencies.php. 
د را مطالبه اگر شما بمدت پنج سال يا بيشتر در استخدام يک آژانس بوده ايد،  و آژانس شما را اخراج کند حق شماست  که پاداش خاتمه خدمت خو

 .کنيد
 .باشيد و هنوز شاغل نشده منظور شده " کارمند منتخب"حتی اگر از طرف آژانس  مربوطه  بعنوان اين حق و حقوق بشما تعلق می گيرد،  
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  آژانس حق ندارد  وجوه خاصی را از شما مطالبه کند
همچنين اجازه ندارد بابت اطالع رسانی در .  کاريابی پولی درخواست کندژانس حق ندارد  از شما بعنوان کارمند خود يا به علت کمک بشما در امورآ

حتی شما در انتخاب پذيرفتن يا نپذيرفتن اين اطالعات و . مورد کار يا نحوه نوشتن رزومه يا آمادگی برای مصاحبه کاری از شما پول درخواست  کند
   .ندمشاوره آزاد هستيد،  و آژانس حق ندارد از شما پولی مطالبه ک

 اگر صاحب کار مايل باشد بشما يک معرفی نامه کاری بدهد 
 .آژانس اجازه ندارد صاحب کار را از ارائه معرفی نامه کاری بشما باز دارد

 اگر صاحب کار مايل باشد شما را بعنوان کارمند خود استخدام کند 
 کاری را برای شما در نزد ، اگر آژانس.  د  وی را از اينکار  باز دارداگر صاحب کار مايل باشد  مستقيمًا شما را استخدام کند، آژانس حق ندار

از اولين روزی که شما  يعنی صاحب کار پيدا می کند، می تواند از صاحب کار وجهی را بخاطر استخدام شما دريافت کند، اما تنها بمدت شش ماه 
 .برای صاحب کار شروع بکار کرده ايد

اگر صاحب کار بخواهد شما . دام شما باشد، آژانس حق ندارد بشما بگويد که نمی توانيد در آن شغل مشغول بکار شويداگر صاحب کار  مايل به استخ
 .را استخدام کند، آژانس حق ندارد  وجهی از شما درخواست کند

 اطالعاتی که بايد از آژانس کسب کنيد 
اطالعات، اطالعات کتبی در باره نام حقوقی و  هعات مشخصی  مثل اين برگـاگر از طرف يک آژانس بشما کاری محول شود، آن آژانس بايد اطال

پس از اينکه شما بعنوان يک کارمند از طرف آژانس تعيين شديد، آن آژانس بايد هر چه زودتر اين اطالعات . اطالعات تماس خود را بشما ارائه دهد
 .را بصورت کتبی در اختيار شما قرار دهد

 کارهای خود  بشما پيشنهاد می کند، بايد اطالعات مشخصی از قبيل نام حقوقی و اطالعات تماس ان را با يکی از  صاحبزمانيکه آژانس، کاری
اگر مشخص (؛ ساعات کار؛  شرح کلی از کار؛ دوره تخمينی از کار محوله )اگر موجود باشد(صاحب کار، همچنين ميزان دستمزد و مزايای کار 

اگر آژانس اين اطالعات را بشما بدهد اما در زمان پيشنهاد کار بصورت کتبی .  رداخت دستمزد را به آگاهی شما برساند؛ و مدت زمان و روز پ)باشد
 .نباشد، بايد هر چه  زودتر آنرا کتبًا  ارائه دهد

   تنبيه کند ESAصاحب کار حق ندارد شما را بخاطر سوال کردن يا ادعای حق و حقوق درباره  
رهای استخدامی يا آگاهی از حق و حقوق خود سواالتی را مطرح  می کنيد، صاحب کار حق ندارد  بهيچوجه شما را تنبيه،  يا  به اگر در مورد معيا
 ).  تنبيه کند ESA درباره آژانس نيز حق ندارد شما را بخاطر پرسش يا ادعای حق.  ( کار شما خاتمه دهد

 اگر خواهان مطرح کردن سوال يا مدعی شکايت هستيد
مايليد  به وزارت کار شکايت  کنيد، لطفًا با مرکز  اگر در مورد اين اطالعات سوالی داريد، يا فکر می کنيد که حق و حقوق شما پايمال شده و 

شماره رايگان  (416 -326 -7160 با شماره تلفن Employment Standards Information Centre -اطالعات معيارهای استخدامی 
 .   تماس بگيريدTTY 1-866-567-8893يا برای ناشنوايان با تلفن ) 5551-531-800-1

همچنين می توانيد  برای اطالعات بيشتر  در مورد تماس با وزارتخانه از طريق ايميل يا ثبت شکايت  بصورت آنالين از وب سايت 
www.labour.gov.on.caت انتاريو  ديدن کنيد، و فرم شکايت معيارهای استخدامی را از مرکز خدماServiceOntario Centreتهيه کنيد  .

 . تماس بگيريد1-800-267-8097جهت دسترسی به نزديکترين مرکز  خدمات انتاريو با شماره تلفن 
Last page footer anchor: Don't delete this paragraph! No text below! 

بنابراين،  ما نمی توانيم صحت.  اگرچه ما سعی داريم  اين  اطالعات را تا حد امکان  بهنگام و دقيق ارائه دهيم، اما گاهی اشتباهاتی رخ می دهد. اين اطالعات بعنوان خدمات عمومی ارائه می شود
   .دنخوانندگان بايد در صورت امکان صحت اين  اطالعات را قبل از اقدام به آن تاييد نماي. آنرا ضمانت نماييم
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 2 از 1صفحه 

 اطالعاتی برای کارکنان
 

 در رابطه با ساعات کار و دستمزد اضافه کاری

 
لطفًا اين .  تهيه شده آست٢٠٠٠از قانون استانداردهای استخدامی ٢١٫١توسط مديريت استانداردهای استخدامی با توجه به بخش  اين مدرک

تماس  ) Ministry of Labour(در صورت وجود هر سئوالی با وزارت کار .  مدرک را با دقت مطالعه کرده واز حقوق خود آگاه شويد
 .بگيريد

 

  : اطالعات عمومی در انتاريو در رابطه با موارد زير می باشداينها
  ساعات کار و  •
 دستمزد اضافه کاری •

 

 حد اکثر ساعات کار روزانه 
 :شما مجبور نيستيد بيش از ساعات زير کارکنيد

  ساعت در روز٨  •
 يا

 . ساعت باشد٨ ساعات مقرر شده برای يک روز کاری، اگر بيش از  •
 

 چنانچه مايل به کار اضافی نباشيد، مجبور نيستيد .يد کتبًا با کار فرمای خود در رابطه با ساعات کار بيشتر توافق کنيدمی توان اگر بخواهيد
 .توافقی را امضاء کنيد

 
 حد اکثر ساعات کار در هفته
 . ساعت در هفته کار کنيد۴٨شما مجبور نيستيد بيش از

  
 . در رابطه با ساعات کار بيشتر توافق کنيدمی توانيد کتبًا با کار فرمای خود اگر بخواهيد

  
 چنانچه توافق نامه ای را امضاء کرديد، کار فرمای شما  بايد آنرا به تأييد مديريت استانداردهای استخدامی وزارت کار 

)Ministry of Labour( چنانچه مايل به کار اضافی نباشيد، مجبور نيستيد توافقی را امضاء کنيد.برساند  . 
 
 :نچه کتبًا توافق نمايد که بيش از ساعات زير کار کنيدچنا
 از شما بخواهد که کار در ساعات ، در صورت برآوردن شرايطی، کار فرما می تواند- ساعت در هفته۶٠ ساعت در هفته تا ۴٨ •

 . روز پس از درخواست تأييديه از مديريت استانداردهای استخدامی شروع کنيد٣٠اضافی را 

 ساعت درهفته برای شما ۶٠ از شروع به کار بيش از  قبل کار فرما بايد تأييديه مديريت استانداردهای استخدامی را-ه ساعت در هفت۶٠ •
 .  کسب کرده باشد

 
 . کار کنيد، که ممکن است کمتر از ساعات مورد توافق شما باشد،شما نمی توانيد بيش از ساعات مورد تأييد مديريت استانداردهای استخدامی

 
 .رما بايد درخواست برای تأييديه مديريت استانداردهای استخدامی را در محلی که در معرض ديد شما باشد نصب کندکارف

 .  فرم تأييديه بايد در محلی که در معرض ديد شما باشد نصب شود،در صورت اخذ تأييديه از مديريت مذکور
نيز  کار فرما.  لغو کنيد را با ارائه يادداشت کتبی به کار فرما با دو هفته مهلت  در رابطه با کار اضافی روزانه يا هفتگیتوافق شما می توانيد

   .لغو کند را با يادداشت کتبی با فرصت مناسب می تواند يک توافق

ه ای برای ژ  وقوانين ويتائاستثنا
 کارگران در قانوناز برخی 

(   ٢٠٠٠ استانداردهای استخدامی
Employment Standards Act, 

 .منظور شده است .)2000
 

 برای اطالعات بيشتر با وزارت کار
)Ministry of Labour ( تلفن

 تماس ١-٨٠٠-۵٣١-۵۵۵١رايگان 
 .بگيريد

 ٢٠٠۵ مارس ١
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 2 از 2صفحه 

 اضافه کاری
حتی اگر .  ما بپردازدبرابر دستمزد ساعات عادی به ش) يک و نيم (۵/١کار فرما بايد معادل ،  ساعت در هفته۴۴برای هر ساعت کار بيش از  

  .   اضافه کاری بپردازد،ساعت در هفته۴۴  کار فرما بايد برای هر ساعت پس از، ساعت در هفته کار کنيد۴٨شما کتبًا موافقت کنيد که بيش از 
 

چنانچه .  ند هفته محاسبه شودشما می توانيد با کار فرما توافق کنيد تا دستمزد اضافه کاری شما بر مبنای حد متوسط ساعات کار شما در دو يا چ
چنانچه مايل .  بگيرد) Ministry of Labour(توافقی را امضاء کنيد کار فرما بايد تأييديه آنرا از مديريت استانداردهای استخدامی وزارت کار 

 .نباشيد که حد متوسط ساعات اضافه کاری شما محاسبه شود، مجبور نيستيد توافقی را امضاء کنيد
 

 .  ها بايد تاريخ اعتبار داشته و فقط در صورت توافق شما و کار فرما می تواند لغو شوداين توافق
 

 کارکنان اتحاديه ها 
  .   اتحاديه از جانب شما با کار فرما توافق می کند، اگر عضو يک اتحاديه باشيدمعموًال

 
 استراحت و فرصت غذا خوردن

 : دهدکار فرما بايد حد اقل فرصتهای زير را به شما ب
 . ساعت منظور شده و الزامًا يک روز تقويمی نيست٢۴مدت " روز"يک .   ساعت متوالی فراغت از کار در روز١١ •
ساعت نبوده يا اينکه با کار فرمايتان ١٣مگر آنکه مجموع ساعات کار در شيفت ها بيش از (ها " شيفت" ساعت فراغت از کار بين ٨ •

 ).کتبًا توافق کرده باشيد
 . ساعت متوالی فراغت از کار در هر دو هفته کاری۴٨در هر هفته کاری يا  الی فراغت از کار ساعت متو٢۴ •
 

تا اين  شما می توانيد با کار فرمايتان توافق کنيد.   ساعت کار داشته باشيد۵شما همچنين بايد نيم ساعت فرصت غذا خوردن پس از حد اکثر 
 .فرصت  به دو بخش کوتاهتر تقسيم شود

 
  محفوظ آستحقوق شما

 شما را به هر صورتی مجازات کرده يا تهديد به ، دستمزد شما را کاهش داده ، معلق از کار کرده، اخراج ، شمارا مرعوبنمی تواندکارفرما 
  :هر يک از اينها کند به دليل اينکه

 از کارکردن بيش از حد اکثر ساعات کار روزانه يا هفتگی امتناع کرده ايد •
 ق برای کار کردن بيش از حد اکثر ساعات کار روزانه يا هفتگی امتناع کرده ايد از امضاء يک تواف •
 از کار کردن بيش از ساعات اضافی مورد توافق امتناع کرده ايد يا   •
 . خود سئوال کرده ايدESAدر مورد حقوق  •

 
رت خانه به شما در آشنايی با حقوقتان کمک کارمندان وزا.  تماس بگيريد) Ministry of Labour( با وزارت کار ،در صورت چنين اتفاقی

 .  به سئواالت شما پاسخ داده و به شکايت شما رسيدگی می کنند،کرده 
 

) Ministry of Labour( بايد قبل از تماس با وزارت کار ،وابسته به يک اتحاديه بوده و گمان می کنيد حقوقتان نقض شده است چنانچه:  توجه 
 .ربوط مشورت نماييد با نماينده اتحاديه م،
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 :تماس
  )Ministry of Labour Employment Standards Information Centre ( وزارت کاربا مرکز اطالعات استانداردهای استخدامی �

  TTYبرای ناشنوايان  ، ١ – ٨٠٠ - ۵٣١- ۵۵۵١ ) تلفن رايگان(  .تماس بگيريد ۴١۶ -٣٢۶- ٧١۶٠ شماره
  .تماس بگيريد ١ – ٨۶۶ - ۵۶٧- ٨٨٩٣

   . مراجعه کنيدServiceOntario Government Information Centre به •
  www.labour.gov.on.ca/englishاز طريق ايميل به وب سايت  (Ministry)   خانه تماس با وزارت جهتبرای اطالعات بيشتر و •

 .عه کنيدجمرا
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