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 Fair) 2017 املع ،لأفض ئفظاوو ،دلةاع لعم نكماأ يروفت نونقا تاريونأو طعةقابم يعيةتشرال يئةلها رتمرّ

Workplaces, Better Jobs Act, 2017) .يريمعا نونقا ىلع قطانال عةواس التيتعد يدالجد يعتشرال نمتضيو 

 Labour) 1995 املع لالعم تالقاع نانووق ،(Employment Standards Act, 2000) 2000 املع يفظلتوا

Relations Act, 1995)، نيتينلمها حةلصاو المةبالس قلتعالم نانوالقو (Occupational Health and Safety 

Act.) 

 يرثكال اوراءه لفةخم ،ملالع بيعةط يرتتغ ،اردهالزاو ونمالو ةبالقو ةطعقاالم دصاتاق هيف تعتمي ذيال تقالو وفي

 دحال ىلع لحصوبال أو دبعق أو زئيج امدوب العمل لالخ من يهمذو عمد لجأ من نوحكافي نيالذ الالعم من

 .رجوألا من نىدألا

 قالخألاو ةالالعد نوكت أن بجيو. لالعم في ةيقو ايةحم رصو لىع صولحال في قحبال تاريونأو في العمال تعتمي 

 رصالف من ايدمز قلخت أن هانشأ من يعيةتشرال اتيريتغال ههذف. تقالو طوال نالعم نأماك في ةئدالسا قيمال هي

 .طعةقاالم ءاحنأ كل في للعمال نماألاو

 رجوألل نىدألا الحد ةدياز

 .نيظفللمو هدفع ملالع بحاصأل نكيم لمعد نىدأ ،معا جهوبو ،ورجألل نىدألا الحد تالدمع من تاريونأو يدتز

 :ىإل ورجألل امالع ىندألا لحدا دادزي وسوف

 و ،2018 يرناي 1 نم ارابتعا ةعاسلا يف ارالود 14●
 2019 يرناي 1 نم ارابتعا ةعاسلا يف ارالود 15●

 ىتحي ولاحلات قلوامن روجألنى ألدحد لات افئ
 2017مبر ديس 31

تى حو 2018اير ين 1من 
 2018مبر ديس 31

تى حو 2019اير ين 1من 
 2019 رمبسبت 30

 في االرًدو 11.60 رجوألل مالعا نىدألا الحد

ةالساع

 في االرًدو 14.00

 ةالساع

 في االرًدو 15.00

 ةالساع

 نيالذ ةنس 18 سن تحت البطال

 عاألسبو في عةسا 28 دلبمع نيعملو

 أو ،ةساالدر ةترف ءناثأ أقصى دحك

 أو سيةالمدر تالطالع ءناثأ نيعملو

 في االرًدو 10.90

 ةالساع

 في االرًدو 11.15

 ةالساع

 في االرًدو 14.10

 ةالساع



 فيةيلصا اتجازإلا

 في االرًدو 12.20ةاعالس في الردو 10.10 تناحاال في ندلوناال

 ةالساع

 في االرًدو 11.05

 ةالساع

 االرًدو 58.00 كسمال يدوص ريبال يدلصا دومرش

 من لألق لالعم معدل

 ليةتاتم تاعاس خمس

 دحاالو يومال في

 االرًدو 116.00

 ةلمد لالعم معدل

 ثرأك أو تاعاس خمس

 ءاسو ،حداالو يومال في

 أم ليةتاتم تاعاالس تنكا

 ال

 االرًدو 70.00

 من لألق لالعم معدل

 ليةتاتم تاعاس خمس

 دحاالو يومال في

 االرًدو 140.00

 ةلمد لالعم معدل

 ثرأك أو تاعاس خمس

 ءاسو ،حداالو يومال في

 أم ليةتاتم تاعاالس تنكا

 ال

 االرًدو 75.00

 من لألق لالعم معدل

 ليةتاتم تاعاس خمس

 دحاالو يومال في

 االرًدو 150.00

 ةلمد لالعم معدل

 ثرأك أو تاعاس خمس

 ءاسو ،حداالو يومال في

 أم ليةتاتم تاعاالس تنكا

 ال

 زلنابالم نتغلويش نيالذ العمال

 رجألا وعةمدف  العماأ نوديؤ نظفومو)

 (لالعم بحاألص ملهمناز في

 في االرًدو 12.80

 ةالساع

 في االرًدو 15.40

 ةالساع

 في االرًدو 16.50

 ةالساع

 (Employment Standards) فيظلتوا يريمعا ىلع اترييتغلا

  نويوسمالمو نقتوالمؤو زئيج امدوبو نالعاديو نظفوالمو :"ويتساالم العمل عن ويتساالم جرألا" امكحأ

 ويتسابال نييوسمالمو نيتمؤقالو يئجز امدوبو نييدلعاا نيظفمولل جرألا عدف يتم أن يدالجد يعتشرال بلطتي فسو

 .يربك حد إلى لالعم بحصا نفسل ةيفظالو نفس ءادأ دنع املك امدوب نيلامالع نيظفالمو مع

 ال نهمأ ندوتقيع اانوك اذإ بهم صاخال ورجألا لمعد جعةابمر ةبطالالم من نيظفالمو يدالجد نانوالق نكّيم وفس 

 عملال بحصا لىع بجيو. نيئماالد نيظفالمو أو لامك امدوب نوليعم نيالذ نيظفالمو مع  وتسام جرأ لىع نصلوحي

 . كتوبم حشر ديمتقب أو جرألا يلتعدب ماإ بلطلل بيجتيس أن ئذ نيح

 :إلى رجوألا في قلفرا ندتيس ثمايح ةياوالمتس ورجألا باتلطتم نبشأ اتءناثتاس

 ةيقدماألظامن●
 ةار الجدظامن●
 هتجود و أتاجنإل ةيمك ىلع اءنب رجألا حددت يتلا ةمظنألا●
 (طر الشهذا نم تناءاثت اس هاوصف نمكي الفيظوت والسن الجتاال) ىأخر لامعو●



 عن المتعالسا ياتداعت من نييوسممالو نيتمؤقالو زئيج امدوبو نييداالع نيظفالمو اضيأ نانوالق اهذ يحمي فسو

 .به صخاال رجوألا لمعد عن خرآ فظمو سؤال أو بهم صاخال ورجألا معدل

 .2018 يلبرأ 1 من اتبارًاع يًارسا كمحال اهذ نوكي وسوف

 ياوالمتس جرألا امكحأ ةجعامر في ءبدبال( Minister of Labour) لالعم يروز ميقو أن ىلع يعتشرال ينص

 .2021 يلبرأ من لاألو حلولب نييوسمالمو نيتمؤقالو زئيج امدوبو نييدالعا نيظفللمو

 ) Agency )Temporary Help تمؤقال يفظلتوا التوكا وظفمو :"ويتساالم العمل عن ويتساالم جرألا" امكحأ

( Temporary Help Agency - THA) تقالمؤ يفظلتوا التاوك يظفمو رجوأ نكوت أن نانوالق تضييق فسو

 .يربك حد إلى يفةظالو سنف ءادأ ندع THA ءالعم وظفمو اهااضتقي لتيا لتلك ةياومس نينيّالمُع نيلاملعل

 رجوألا لمعد أو مبه اصخال ورجألا لمعد عن المتعالسا ياتداعت من نينيّالمُع نيظفالمو نانوالق يحمي فسو

 .ليالعم ظفيموب خاصال

 .2018 يلبرأ من األول من اتبارًاع يًارسا كمحال اهذ نوكي وسوف

 ياوالمتس جرألا امكحأ ةجعامر في ءبدبال( Minister of Labour) لالعم يروز ميقو أن ىلع يعتشرال ينص

 .2021 يلبرأ من لاألو لبحلو تمؤقال يفظلتوا تالاوك ظفيلمو

 نييتعال ءهانإ

 من ولطأ ةلمد نيّمُع ظفمو أي ىإل طارخإ ديمتقب( THA) تقالمؤ يفظلتوا تالوكا متقو أن ىلع يعتشرال ينص

 .ةالمد ههذ ءضانقا لبق فظالمو اهذ نييتع ءهانإ تقرري ماندع حداو عأسبو عن تقل ال ةبمد هرأش الثةث

 لقىت اذإ إال ،هل عويضت عبدف طارخإ لىع حصلي أن بجيف ،حداو عبأسبو اطارًخإ نيالمُع ظفموال قَلتي لم اذإو

 .رطاخإلا ةترف ءناثأ ولالمعق ملالع لبقام قلألا ىلع حداو عوببأس ةكافأم نيّالمُع ظفالمو

 .2018 يرناي من األول من اتبارًاع يًارسا كمحال اهذ نوكي وسوف

 يدالمواع دولج

 :يدلمواعل ةيدجد دقواع ىلع يعتشرال ينص

 ،همت خدمن أشهر مةثالث وربعد مر لعم النكاو م أيدعا المولدو جعلى تيرايتغ ءإجرا بلط يف قح النيوظفلم لنيكو فسو●
 .قامتناالنف مو الخنبدو

 صلوا حهمن أنيبت لعمال ع إلىجوبالر نلك و،يوم الفي تعاا سثالث نكثر مألتادمع لشكب نعملوي ني الذنيوظفلم لةبنسبالو●
 .لمع تاع ساثالث ىعل نظفوولم اء هؤالحصي نأ بجي ،تاع ساثالث نل مق أعلى



 .ةعسا 96 نم لق أرطاخبإ عملواي ن ألعم الباح صهمنب ملط  إذاتياعتدا نت بدواي الوردل قبوفض رنيوظفلم لنمكي●
 لمعدب تعا ساثالث لبمقا أجر على نظفوولم الصحي ن أب فيج،هاتيبدا نة معسا 48 نضوغ  فيةي الوردءغا إلتم وإذا●

 .هم لتادةمع الرجوأل
 رجأ ىلع اولصحي نأ بجيف ،تاعاس ثالث نع لقت ةمدل اولمع وأ لمعلا مهنم بلطي ملو" بلطل اتحت" نظفو المونيكو ماندع●

 .بلط التحت نظفوولم اهايف نيكو ةعسا 24 ةرتف لكل ابولطم اهذ نوكي فوسو. لمع تعا ساثالث لبمقا
 لواألىت ح أوهاتيصالحهاءتن اةترف نكن ممم تق وبرقأ تى حةي الحالةيعما الجتياقتفاال لةيقالتن اترةف يدلجد اعيتشر الفريو●

 .2020 يرناي نم
 ئرطوال اتال حاكل ذفي ماب ،عاضوألا نم اعدد سكعت ةيدجدلا يدعاوملا لواجد تابلطتمب ةصاخلا تااءنثتسالا نم عدد كانه●

 .ةياسألس اةمعا التا الخدميمتقد نماوض

 .2019 يرناي من األول من اتبارًاع اريةس ههذ يدالمواع لاوجد وضع دقواع نكوتو

 ياإلضاف لالعم جرأ

 نوليعم نيالذو لعم بحصا مع يفةظو من ثرأك نغلويش نيالذ نوظفالمو ليحص أن بجي ،يعتشرال اهذ بجبمو

 .فيضاإلا لالعم ةترف ءناثأ هاب نعملوي لتيا يفةظالو عدلبم جرهمأ ىلع يًاإضاف  العم

 .2018 يرناي من األول من اتبارًاع يًارسا كمحال اهذ نوكي وسوف

 نيظفللمو طئخاال يفنتصلا

". نيلتقمس نيعاقدتم" كـ نيظفللمو ئطخاال يفنتصبال ايقومو أن عملال حابصأ لىع يدالجد يعتشرال ظرحي

 نيعملو منهوكأ قئال ريغ لكبش يهمظفمو لالعم ابحأص هايف لاميع لتيا تالحاال ةجمعال هو اهذ من الغرضو

 (.ESA) ةيدصاتالقا تماالخد ةدارإ لهم هالكفت لتيا ةيحماال رصو نقوحتيس ال أو صخالا بهمحسال

 .اظفًمو ليس صخالش أن باتثإ عن  السؤوم ملالع بحصا نكوي ،عانز بشون ةحال في

 (.Royal Assent) كيةلالم ةافقالمو ىلع لحصوال دبع اريةس ههذ نيظفللمو ئطخاال يفنتصال امكحأ نكوت

 نيينالمع العمل ابحألص كةترالمش ليةالمسؤو

 يفظلتوا يريمعا نانوق من رضالغ طباحإ جلأ من" يرثأتال أو نيةال" باتثبإ تضييق ذيلا مكحال يدالجد يعتشرال يلغي

 طةبتمر طةأنش اولتز لتيا تركاالش تنكا اذإ ما يدتحد ندع (Employment Standards Act, 2000) 2000 املع

 اقهحتتس يتال موالألا عن ةدتعدوم كةترمش ةيولسؤم ملحتتو حداو ملع بحصاك هاعم املتعال نكيم ةلص اتذ أو

 .نونقاال بجبمو

 يريتغال اوهذ. ةالمشترك ليةالمسؤو امكحأ ةيفعال ديةصاتقالا تماالخد ةاردإ في ستخدمةالم ةبقالسا للغةا تدحد لقد

 .ليةاألص نيةال يديع

 .2018 يرناي من لاألو من اتبارًاع يًاارس مكحال اهذ نكوي فسوو 



 رجألا ةفوعمد ةجازإلا

 ءاقض دبع جرألا ةفوعمد ةجازكإ يعبأسا الثةث جرأ لىع لحصولا في قحال نيظفللمو نكوي أن يعتشرال اهذ نيضم

 .لالعم بحصا نفس مع مةالخد من اتسنو خمس

 .2018 يرناي من األول من اتبارًاع يًارسا كمحال اهذ نوكي وسوف

 ةيالرسم التطالع جرأ

 ىلع لحصوال في قحال نيظفللمو نكوي ثيحب ةيالرسم التطالع جرأ بحسال ةدلمعا يدالجد نانوالق خصلي

 . دتاالمع ييومال جرهمأ طوستم

 ندع ةددحم ماتمعلو ىلع ينص بًاكتوم نًاياب ظفموال إلى لالعم بحصا ليرس أن ىلع يدالجد يعتشرال ينصو

 .رسمية طلةبع يوم دالبتاس

 .2018 يرناي من األول من اتبارًاع يًارسا كمحال اهذ نوكي وسوف

 جرألا وعةفمد ارئطوال اتجازإ

 طقف قبطنت( PEL) صيةخشال ارئطوال ةجازإ تنكا ،"لأفض ئفظاوو ،دلةاع لعم نكماأ يرتوف نانوق" رظهو قبل

 .طالشر اهذ الةإز تتم ،يدالجد يعتشرال بجوبمو. ثرأك أو فًاظمو 50 هاب ليعم يتال ملالع نكماأ في

 في صيةخش ارئطو ةجازإ اميأ 10 ىلع ولالحص في قحال نيظفالمو يعجمل نكوي أن يدلجدا يعتشرال نيضم

 اكم. عوبأس عن لتق ال ةترلف ظفموال عمل ثيح جرألا وعةمدف ةيشخص ارئطو ةزجاإ نايوم كذل في بما ،امالع

 ةحلصبا لمؤه سممار بيبط من ضيةمر ةجازإ ديمتق ظفالمو من البوطي أن لعملا حابصأ لىع نانوالق ظرحي

 .صيةخش رئاطو ةجازإ ىلع ولالحص ندع

 .2018 يرناي من األول من اتبارًاع يًارسا كمحال اهذ نوكي وسوف

 سينجال أو نزليالم نفالع بببس ةجازإلا 

 .يوالجنس نزليالم نفلعل ةيدجد ةجازإ إقرار تم

 اميأ 10 ىإل تصل ةجازإ يدلجدا يعتشرال يوفر ،ليةتاتم وعًابأس 11 عن تقل ال ةترلف اعملو نيالذ نيظفللمو نسبةبال

 دهماحأ يدهدت يتم أو فلهط أو فظمو ضتعري ماندع اوعًبأس 15 ىإل صلت ةلمد يفةظالو ايةحم مع ةجازإو فردية



 ،رجألا ةفوعمد يميةوتق سنة كلل ةجازإلا من ولىألا سةخمال مياألا نوكت أن لىع. سينجال أو نزليالم نفبالع

 .جرألا وعةفمد يرغ نكوت رىخألا اميألاو

 نوليحص يتال التجالس ريةس ايةحمل يذنفتال عموض ياتآل ايضعو أن لالعم بحاأص ىلع ديالجد يعتشرال متحي كما

 .يالجنس أو ينزلالم نفالع بببس ةجازإ ىلع ليحص ظفمو أيب قلتعي يماف هائنشابإ نيقومو أو هايلع

 .2018 يرناي من األول من اتبارًاع سارية ههذ تاجازإلا امكحأ نكوت 

 لمحال ةجازإ

 17 ىإل تملةحالم يدتمدال ةترف ولط من يدالجد يعتشرال يديز ،لحملا ناقدف من نينيعا التيال ظفاتللمو نسبةبال

 .أسبوعًا 12 إلى تلوصو يعبأسا 6 تنكا لتياو ةجازإلا من أسبوعًا

 .2018 يرناي من لاألو من اتبارًاع يًاارس مكحال اهذ نكوي فسوو 

 اليفيدرال يعتشرال لىع تيرجأ لتيا اترييتغلل جةيتنك اتجازإلا لىع تيجرأ لتيا التيتعدلا

 جةحرلا ضيةالمر التاحال ةجازإ

 ةترف لىع لصوحال نوظفالمو عطاتاس ،2017 املع أفضل فئظاوو ،ةدلعا عمل نأماك ريتوف نونقا رظهو قبل

 .جةحر ضيةمر تالحا من نونيعا نيالذ لهمفاطأ جلأ من مالدع أو ايةلرعا يرلتوف اأسبوعً 17 إلى تصل

 اأسبوعً 52 ةترف في وعًابأس 17 ىإل هاتمد تصل ةجازإ ىلع لحصولا ظفللمو قحي ،ةيدالجد اتيريتغال بجوبمو 

 17 إلى لتص ةولمد جةرح ضيةمر ةحال من انييع ذيالو نيبالغال ةألسرا داأفر حدأ ىإل مالدع أو ايةالرع يرلتوف

. ةألسرا داأفر حدأ طفلال اهذ نكويو ،جةحر ضيةمر حالة من ينيعا لطف إلى عمالد أو ةيالرعا يرلتوف أسبوعًا

 Royal) كيةلم موافقة ىلع لحصوال بعد أو 2017 ربديسم 1 في قحال تقو في اريةس اتيريتغال ههذ نكوتو

Assent.) 

 (Family Medical Leave) ريةألسا بيةطال ةجازإلا 

 إلىو اأسبوعً 26 ةترف في يعبأسا 8 إلى لتصل( Family Medical Leave) ةيألسرا بيةطال ةازجإلا من يعتشرال يديز

 .2018 يرناي من ولألا من اتبارًاع يًاسار مكحال اهذ نكوي فسوو. وعًابأس 52 ةترف في أسبوعًا 28

 ائمجرلبا طبتالمر ءفاتخالا ببسبو طفل ةوفا بببس ةجازإلا



 عتض كما. يعبأسا 104 إلى لتص ةترلف ببالس ناك يًاأ لطفال ةوفا بببس صلةنفوم ةيدجد ةجازإ نانوالق يضع

. يعبأسا 104 إلى لتص ةترلف ائمجرلبا قلتعي ببسب طفلال ءفاتخا عن صلةنفم ةجازإ ضًايأ ةيدالجد التيتعدال

 .2018 يرناي من األول من اتبارًاع يًارسا كمحال اهذ نوكي وسوف

 ديةالالو ةجازإلا

 ةجازإ ىلع فةظالمو تلحص اذإ اأسبوعً 15 إلى تصل قبالسا في ةجازإلا ههذ ةمد تنوكا. ةيالدالو ةجازإلا تداز

 اذإ اأسبوعً 61 إلى ةجازإلا ههذ لتص قد ،يدالجد يعشرتال بجوبمو. هايلع صلحت لم اذإ اأسبوعً 17 ةولمد ،حملال

 ةجيتنك يريتغال اهذ أتييو. هايلع حصلت لم اذإ سبوعًاأ 61 ىإل تصل ةولمد ،لحمال ةجازإ ىلع ةظفالمو تلحص

 اهذ نوكيو(. Employment Insurance) لالعم لىع نيأمتال جامنبر لىع تيجرأ تيال ةيدالجد ليةافيدرال اتيريتغلل

 (.Royal Assent) كيةلم ةافقمو ىلع لحصولا بعد أو 2017 برسميد 1 في قحال تقو في يًاارس كمحال

 ةشربام نيظفللمو لدفعا باتلط 

 موالألا دفع البوطي أن( Employment Standards Officers) يفظلتوا يريمعا ظفيولم ضًايأ ديالجد نانوالق حيتي

( Temporary Help Agency) تؤقالم يفظلتوا وكالة عميل أو ملالع بحصا نكوي ماندع نيظفالمو إلى ةباشرم

 .فظموال اهذ إلى بالمال نًايمد

 .2018 يرناي من األول من اتبارًاع يًارسا كمحال اهذ نوكي وسوف

 نيظفالمو تصالا

 يريمعا نونقا بجبمو باتطالالم رفع لبق لالعم بحابص لصاتالبا نظفوالمو يقوم أن ىلع صني يعتشرال يعد لم

 (.Employment Standards Act - ESA) يفظلتوا

 يريمعا فظمو نييتع فضير أن( Director of Employment Standards) يفظلتوا يريمعا يرمد نكاإمب يعد ولم

 بببس( ESA) يفظلتوا يريمعا نانوق بجبمو لبةطام في قيلتحقل( Employment Standards Officer) يفظتو

 .بطالمال من تماالمعلو ةيفاك عدم

 .2018 يرناي من األول من اتبارًاع يًارسا كمحال اهذ نوكي وسوف



 (ESA) يفظلتوا يريمعا نانولق ثالتاالم عدم ماتاغر

 لالعم بحاصبأ اصةخال حئاللوا بجبمو اؤهرساإ متي قد لتيا ةيدارإلا ليةالما ماتاالغر لحو ةنروالم من يعتشرال يديز

 .يفظلتوا يريعام نانوق ىإل نثلوتيم ال نيالذ

 ماتالغرل ىألقصا الحد ةدياز فهدب( ESA) يفظلتوا يريمعا نانوق بجبمو حةئال ليتعد ضًايأ كومةحلا نويت كما

 االرًود 150 حبتصل الرود 1000و رالود 500و االرًود 250 من نانولقل نثلوتيم ال نيالذ لالعم بحاصأل ةيدارإلا ليةالما

 .اليلتوا لىع ،رالود 1500و الردو 700و

 برع كذل في ابم) نشر( Director of Employment Standards) يفظلتوا يريمعا يرلمد يدالجد يعتشرال حيتي

 .امةالغر لغبوم فةخالالم خيوتار فةالمخال وصفو ،يهملع ةامغر ضفر تم نيذال صخاشألا ءاأسم( تنترنإلا

 .2018 يرناي من لاألو من اتبارًاع يًاارس مكحال اهذ نكوي فسوو 

 ةفوعالمد يرغ ورجألا لىع ةئدفاال

 رجوألا لىع ةئدفا لىع اوليحص أن( Employment Standards Officers) يفظلتوا يريمعا يظفلمو يعتشرال حيتي

 .نيظفالمو من نيةانوق يرغ يقةطرب هاليتحص تم لتيا مسوالر لىوع نيظفللمو عةالمدفو يرغ

 يدبتحد ،يروزال وافقةم بعد ،Director of Employment Standards() يفظتوال يريمعا يرلمد حسمي وسوف

 (.ESA) يفظلتوا يريمعا نونقا من فةلتخم امكحأ بجبمو ةلمستحقا الغبالم عن ةئدفاال التمعد

 .2018 يرناي من األول من اتبارًاع يًارسا كمحال اهذ نوكي وسوف

 التيلتحصا

 :كذل في ابم ،نيدتمالمع نيلمحصال حدأ أو كومةحال قِبل من ورجألا التيتحص من ةيدالجد اتيريتغال نحسّت

 ربإصدا( Director of Employment Standards) فيظوتلا ريياعم ريمد لبق نم نيمدتعملا نيلصحملا حدأل حامسلا●
 .قدمت اليدق د السداةطخ نتكو مانيب ،نمابض ظتفاالح واةيخصوالش ةييق الحقتكاتلممال ىعل تناهو رعوضو ،تناماض

 بوجبم لسداد ابج واغبللم اليحصت بغرض مانهيب لبادتل مبشك تمامعلو النع فبالكش تمدمع اللصالمح وة الحكومنيمكت●
 (.ESA) فيظالتو يريعانون مقا

 .2018 يرناي من لاألو من اتبارًاع يًارسا كمحال اهذ نوكي وسوف

 نيةروتكاإلل ياتتفاقالا

 تساعا فاقيةتا مثل ،نيظفالموو عملال حابصأ نيب برمةالم نيةروتكاإلل ياتتفاقالا أن ةيدالجد اتيريتغال حتوض

 . ةبكتوم فاقيةتا ابةثبم نوكت أن نكيم ،افيةاإلض العمل



 .2018 يرناي من األول من اتبارًاع يًارسا كمحال اهذ نوكي وسوف

 تاءناثتالسا

 :يدلجدا يعتشرال بجبمو

 Crown) ةاملع اةلخدم ا فينيملعا الىعل هتاقاتحقواس ةيلحالا( ESA) فيظالتو يريعان م قانوتباطلتيع م جمقبطنت●
employees.) 2018 رياني نم لوألا نم ارابتعا ايراس مكحلا اهذ نوكي فوسو. 

 لملع اعلى بيتدر النتلقوي ني الذشخاصاألىعل هتاقاتحقواس ةيلحالا (ESA) فيظالتو يريعان م قانوتباطلتيع م جمقبطنت●
 .2018 رياني نم لوألا نم ارابتعا ايراس مكحلا اهذ نوكي فوسو. ه لنيبعتا اللعم الباح صلال خنم

 تبالطتلم انة مص خاةينمه ةيكل هيرتد ةبالتجر ىعل ئم قاعلمت جامنبر نء م كجزنعملوي نيلذ اشخاصاألناءثت استمي●
 تياكل الو أتعاام الجهايرتد تي الجامبر للةبهة مشاورصب ك وذل،(ESA) فيظالتو يريعانون م قاهابوجي يت التاقتحقااالس

 .ةيثانو السرمدا الأو
 نع لتق الةل مدبمقا همجر أتعا ساثالث نع يدتز م لمدةظتنل مبشك نعملوي وهميفظتم تو نيالذ بالط التقاضىي ن أبيج●

 .2019 رياني نم لوألا نم ارابتعا ايراس مكحلا اهذ نوكي فوسو. تعا ساثالث نل مقأ لواعم  لوىت حتعا ساثالث
 لمع ةئيب  فيأو ةيصور ةيفظ و فينيملعا النيوظفلم الىع هتواستحقاقا( ESA) فيظالتو يريعان م قانوتباطلتيع م جمقبطنت●

 نم ارابتعا ايراس مكحلا اهذ نوكي فوسو (.sheltered workshop" ةية محمشور" مساب فرعت يتلاو) ليهتأ العادةإل
 .2019 يرناي نل مألو

 عدقواو( ESA) فيظوتلا ريياعم نوناق تااءفعإ صوصخب تارواشم ايلاح( Ministry of Labour) لمعلا ةرازو يرجت●
 يذنفت الزي حةعضوولم اتاءاعفاإلةاجعلمر اهذه نتضمتو .(LRA) لعم التاقالع ن قانوتناءاثت اسككذل وةاص الخةعناالص

 Ministry) لعمال وزارة لنيكترواإللعق الموىعل تاشاورم البهذه قعلتت تي الربااألخشرن تمي فسوو. نيف والمشرنييرلمدل
of Labour.) يدلمز اةفرمع. 

 لالعم تالقاع نانوق ىلع اترييتغلا

 داحتالا ةدقصام 

 :يلي ماب ديالجد يعتشرال يقوم فسو

 تا الخدمعطاق و،ةينزللم اةيعا الرتا خدمطاعق و،ناءب التما خداعطت لقطاقاب العلى ةئملقا ادالتحا اةقمصاد إرساء●
 .تقمؤ الفيظوت التاال وطاعق و،ةيمعتالمج

 :دالتحا اةقمصاد ةيملع على ةيتال التيرايتغ الإجراء●

 لىع لحصوالب اتدحاتالل حيسم مما ،جيةالالع دحاتالا ةدقصابم صلةال اتذ طروالش ضبع من التخلص●

 )LRA(.العمل القاتع نانوق كتهني كسلو ءسو في لالعم بحصا طورت ندع سهولة ثرأك كلبش ةدقصاالم

 .ليةالعم لىإ فثكم طةوسا صرنع ةإضاف كوكذل ،أسهل األول ديتعاقال ميكحتال إلى لالوصو جعل●

 ةجبمعال )Ontario Labour Relations Board - OLRB( وينتارأو طعةقابم لالعم تالقاع سلجم ماإلز●

 .ةدقصاالم ءإلغاو ليحترال باتلط مع لامتعال قبل ولىألا ديةتعاقال ةطالوساو كيمحتال باتلط

 دحاتالا يعطتيس أن ةطيشر اصللتوا ماتمعلو وبعض نيظفالمو ائمقو إلى لبالوصو تادحاتالل السماح●

 عويخض. حةرتالمق وضةفاالم ةحدو في نيظفالمو من ائةبالم 20 نسبةل الدعم الفعلب قحق أنه تباثإ

https://www.labour.gov.on.ca/english/about/workplace/web_notice.php


 نماأ ايةحمل اذهخاتا بجاالو ةالمعقول اتطوخلا يعجمو دووالحد طروشال إلى ةئمقاال ههذ اماستخد

 .هاتيوسر ائمةالق

 كذل في بما ،العمل نكام خارج تيتصو ءاجربإ تاريونأو طعةقابم لعملا القاتع سلجلم حيصرال نيكتمال●

 .تفهاال بروع ةينروتكاإلل ئلالوسا اماستخد

 Labour Relations ملالع اتالقع ظفيموو) OLRB تاريونأو طعةقابم لالعم تالقاع سلجم نيكتم●

Officers لسجالم مله رحص اذإ OLRB )تيتصوال باتيتترو تيتصوال ليةبعم ةلص تاذ هاتيجتو ءطاإع من 

 .تيتصوال ليةعم اهةنز ناضم لىع ةمساعدال جلأ من

 ثيورال قحقو

 .ءنابال اتدمخ دوعق تاءطاع ديمتق ةداإع مللتش ثيورال قوحق قطان من ديالجد يعتشرال يوسع

 نيالذ ةدمخال قدميم عاأنو لىع ،حةئال اللخ من ،ثيورال قوحق قيبطت من ومةكحال ضًايأ نانوالق نكّيم كما

 .مةعا  الاأمو نلقوتي

 ةوضفاالم اتحدو كليه

 ضبع في ةوضفاالم اتحدو كليه ةجعابمر( OLRB) تاريونأو طعةقابم لالعم اتالقع سلجلم اتيريتغال حتسم

 بحصا فسن ندع ةدوجالمو ىخرألا وضةفاالم اتحدو مع ثًايحد هاتدقامص تتم ضةاومف ةحدو جدمبو وفظرال

 تاريونأو طعةقابم لالعم اتالقع سلجمل حمسيُس كما. ةوضفاالم ليوك نفسب اتحدلوا ههذ ثيلتم متي ثيح ،العمل

(OLRB )لكيه جعةامر ىلع كرتالمش قفاتالبا افطرألل ضًايأ اتيريتغال حموتس. صلة تاذ ىخرأ باتلط ءاجربإ 

 قةمواف لىع صولحلل كترشم بلط ديمتق افطرألا يعطتتس ،جعةاالمر ههذ بعدو. تقو أي في وضةفاالم اتحدو

 .ةلص اتذ اتيريتغ ءاجرإو وضةفاالم اتحدو جمبد المجلس

 لالعم إلى ةدالعو اتءاجرإو قحقو

 لالعم ىإل ةدوالع في ،ةنيمع فروظ ظل في ،قحال نيظفالمو( LRA) ملالع القاتع نانوق طىأع ،قبالسا في

 .هرأش ةتبس دحال يدالجد يعتشرال يلغيو. ينانوق ابضرإ ءبد من هرأش ةتس نغضو في

 أو نونيقا ابضرإ ايةنه في هلعم ىإل ظفمو أي ةدبإعا ملالع بحصا يقوم أن تضيقي ضًايأ يدجد كمح ةثم كناوه

 .امتزاالل كذل ذانفإل لماتظتال نبشأ ميكحتال إلى ولصالو حنوم ،(ةنيمع وفظر ظل في) نيةبألاو الحالم قالإغ

 يهةجو بباأس ءادببإ ايةحمال



 يهةجو بابأس ندوب حهميتسر أو بهميدتأ يتم أن من ضةاوالمف تاحدو في نيظفلموا ايةحمب يدالجد يعتشرال نىيُع

 لثيم داحتالا هيف يعد لم ذيال خيلتارا أو) لاألو قدالع امبرإ خيوتار ةدقاالمص نيب ةترالف في لالعم بحصا هايبدي

 خيوتار نيةبألاو حالملل قالإغ فموق أو ينانوق ابضرإ في نيظفالمو طاخرنا خيتار نيب ةترالف ءناثأو ،(نيظفالمو

 (.نيظفالمو لثيم داحتالا يهف يعد لم ذيال خيلتارا أو) ةيدالجد ةيجماعال فاقيةتالا امبرإ

 ماتارالغ

 رالود فالآ  إلى تصلل لالعم اتالقع نانوق بجبمو ةوضلمفرا ماتالغرل ىاألقص دحال من يدالجد يعتشرال يديز

 الردو ألف 25و داألفرل الردو ألفي لغبت قبالسا في تمااالغر ههذ تنكا) كاتلشرل رالود فأل 100و داألفرل

 (.للشركات

 نياالسر ءبد

 ولحص ميو من اتبارًاع أو 2018 يرناي من ولألا في قحال توق في اريةس العمل القاتع حاتترمق يعجم نكوت

 (.Royal Assent) كيةلالم ةافقالمو ىلع نانوالق

 (Occupational Health and Safety Act) نيتينلمها ةحلصاو المةبالس قلتعالم نانوالق ىلع اترييتغلا

 في( ليةعا وبكع أي) فعتمر بعك تاذ ذيةحأ ءاتدبار نيلامالع ةبطالم من لعملا بحاأص يدالجد يعتشرال نعيم

 .املالع ةالملس لوبةطم ذيةحألا ههذ تنكا اذإ إال ،العمل

 .نالعإلاو هيترفال عطاق في نيدلمؤا ملع بحاألص ءناثتاس وثمة

 (.Royal Assent) كيةلالم ةافقالمو ىلع لحصولا بعد يًاارس يريتغال اهذ نكوي

 (Employment Standards) يفظلتوا يريمعا ذفانإ يززتع

 لىع بيلتدراو يفثقتال جامنبر تلقطأو ،يفظلتوا يريعام فيظمو من 175 إلى يصل ما نييتعل عةطقاالم ططخت

 من كل ةيتوع هدفب( Employment Standards Training and Education Program) يفظلتوا يريمعا

 2000 املع يفظلتوا يريامع نانوق بجبمو تهممااتزالو مقوقهحب جمحلا طةوستالمو ةيرالصغ اتشركالو نيظفالمو

(Employment Standards Act, 2000) .تهممااتزال مفه لىع عملال حابصأ اعديس أن أنهش من يفثقتالو. 

 يفظلتوا يريمعا جامنبر يقومس ،2021و 2020 نيب ةترالف لبحلو ،دالجد يفظلتوا يريمعا يظفمو نييتع دجربمو

(Employment Standards )نكماأ 10 من نًاكام قدتفيوس ،مًايو 90 نوغض في وعةفالمر باتطالالم يعجم لحب 

 يزلتركا مع ثالتاالم لىع ددجال ملالع ابحأص إلى ةدالمساع جامنبرال رسيوف ،كذل إلى ةإضاف. تاريونأو في عمل



 عةالسم يذو من لالعم ابحصأ اعديس أن أنهش من اوهذ. مجحلا طةوستالمو ةيرالصغ تركاالش لىع صخا جهبو

 .تهممااتزال مفه لىع يبةطال

 هديم فسوو ،نانوالق قرخ اللخ من ةيفشر ريغ ةوربص نسونافتي نيالذ لالعم حابأص ىلع ذانفإلا ركزي وسوف

 .اعدالقو نتبعوي نيالذ عملال حابصأ من ظمىالع بيةلغالل سةنافالم حةسا

 في ةدوجالمو دالموار يرثتأ تضييق اوهذ. ثالتاالم عدم عدرو ثالتاالم عيجتش ىإل ذفانإلا قطان ةدايز هدفت فسو

 .نيلتمحالم نيكتهنالمُ عدور ملالع بحصا كولس لىع يفثقتال فيو ذفانإلا

 نوناق ىلع ةديدجلا ةيعيرشتلا تارييغتلل لاعفلاو ماتلا ذيفنتلا نامض ىلع دعاست أن انهأش من ةديدجلا دراوملا هذه

 (.ESA) فيظوتلا ريياعم
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	إزاجة لاحاتلا رملاةيض الرحةج 
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	الإزاجة سببب افوة لفط وبسبب الاختافء رملاتبط ابلرجمئا 
	الإزاجة ولالاةيد 

	 طلتاب اعفدل ومللفظين مابرشة 
	الاصت وملافظين 
	رغاتام مدع ملااتلاث قلونان اعميري اوتلظفي (ESA) 
	لاافدئة عىل الأجرو غري دملاعوفة 
	اصحتليتلا 
	الاقافتتاي للإاكتورةين 
	اسلاتثانءات 

	الغتييرتا على قونان عاقلات معلال 
	 ماصقدة الاتحاد 
	وقحق لارويث 
	هيلك ودحتا ملاافضوة 
	وقحق وإرجاءتا وعلادة ىلإ معلال 
	لامحةيا إببداء سأابب وجةهي 
	غلاراتام 
	دبء رسلااين 
	الغتييرتا على قلاونان ملاعتلق سلابةملا واصلحة اهملنيتين (Occupational Health and Safety Act) 
	عتززي إنافذ اعميري اوتلظفي (Employment Standards) 





