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 2017 ربهتی اه شغله،انف منصرای کاهحلمانون ق: رصتف و التعداد ج اییار بریوا انتراقوانین کی زاسرنمد
(The Fair Workplaces, Better Jobs Act, 2017) 

 ظ.ب 12:00، 2017 مبرنوا 22

 ,The Fair Workplaces, Better Jobs Act) 7102 هتر،بی هالغه، شنمنصفار کا یطمحن نوقا یونتار امجلس
 7111، یونتار ادامیتخاسی ادهارتاند اسننوقا دری ات کلالح المد شایجدن نو قانیا. ست اب کردهیا تصور (2017

)Employment Standards Act, 2000( 1995 ری،کابط  رواننوقا )Labour Relations Act( ن نو قاو
 .ستا( Occupational Health and Safety Act)ی ت شغلینم ات ومال

 ن باراگاز کاری سیاربه کست  ااعث شدهبده و کرر ییغتر کایت ماه، ست ارشد ل حادرد و نمتدر قنستا انی اادصتاقه گرچ
 .نندکالش د ی خوادهنو خاایهنیازن یمای تأوق برقل حاقحدا با یی ادردرا قوقت،پارهی ارهاک

ی هاشارزد یاری بامدالقاخ صاف ونا. باشندر دارخوربر کار  دهنعا قاطیتماز ح اهکد ناردیو حق نتار ادرن راگکار
 نی اسرتاسرر  دنراگی کاررابی شتریبیت نم ات وصفر، یننو قاییراتغتن یا. نندمابی اری ما باقکی هاطیمحی هنندکنییعت
 .کندیمد ن ایجاستاا

 دزمقل دستاحدش فزایا

 .اشدبیم، زددابپرن راگه کاربد نتواه کارفرما میکی ن نرخیرتمکی نعی، د خودمزت دسلاقحدن زایمافزایش ل  حادریو نتارا

 :یافتد اهیش خوزاافر ی زیرادقمه بی نگامد همزت دسلاقحد

14 و2018ه ینوژا 1مورخ ز  ا ساعتدرر الد ، 
15 2019ه ینوژا 1مورخ ز  ا ساعتدرر الد. 

رمبادس 31تا اکنون  دزمقل دستاحدی اهیندبهدست
2017 

 31تا  2018 هنویاژ 1
 2018مبر ادس

 30تا  2019 هنویاژ 1
 2019مبر اسپت

تعر سا دالرد 15.00تعر سا دالرد 14.00تعر سا دالرد 11.60ینگامد همزت دسلاقحد

 28ز  اشتریبه کل سا 18 ن زیرزاموآنشدا
، نندکیمنر کارس دامل ص فدره تفر ه دساعت

 لص فدرا یارس و ن مدبودنر یداقع موا ی
 دننکیمر کاالت یعطت

تعر سا دالرد 14.10تعر سا دالرد 13.15تعر سا دالرد 10.90

تعر سا دالرد 13.05تعر سا دالرد 12.20تعر سا دالرد 10.10ن بارسوگار



ً

ً

 الرد 58.00 یگیریماهر و کان شمایاناهر

ج نپز  امترکر کانرخ 
 زدر روی التومعت سا

 الرد 116.00

 ت یاعج سانپر کانرخ 
 ه، چر روز دشتریب
 لیتوامه نای و چالتوم

 الرد 70.00

ج نپز  امترکر کانرخ 
 زدر روی التومعت سا

 الرد 140.00

 ت یاعج سانپر کانرخ 
 ه، چر روز دشتریب
 لیتوامه نای و چالتوم

 الرد 75.00

ج نپز  امترکر کانرخ 
 زدر روی التومعت سا

 الرد 150.00

 ت یاعج سانپر کانرخ 
 ه، چر روز دشتریب
لیتوامه نای و چالتوم

 دره کی نراگکار)ل منزر  دلغن شاراگکار
ر کاا مفرای کارل برمنزر  د،زدم دریافت ایاز
(دهندام مینجا

تعر سا دالرد 16.50تعر سا دالرد 15.40تعر سا دالرد 12.80

 یماخداستی اردهاندااستت ارتغیی

 یلفص و قتمو، قتوهرای، پردموان رگراک: رر برابای کار برزد برابمدستت خاردات پررقم

 ماییفرای کاررا بروقت مامت نارگراک راک نام هاساسا یلصف و تقوم ،تقوپاره، دیمورن راگگر کار اد،یجدن نو قانا برب
 .نندک دریافت نکساید مزت دسباید،  دهندجامن انکسای

د ننتوایم، نندکیمنفت  دریابتیا ثاوقت تمامن راگبر با کاررابد مزت دسهکد نشتقد باعمن راگگر کار اد،یجدن نو قانا برب
 تساورخد هب ،یبتک حیضوت ای دزمتسد حالصا اب دیاب ابقاعتم زین امرفراک. ی شودن بررسدشامزت دسخنند نرکدرخواست 

. هد دخپاس

 :ستینی مزاالر برابد مزت دسختداد، پرباشر ی زردامور ب تنیبمد مزت دسوتتفار گا

یترشد انظام 
راگهتیسم شانظا 
نندکت میاخردپا  رزدمت دستولیدیت فیکا ی یتمکه به توجا به کی یهانظام 
(دنتیسنی ننو قامزاالن ی ائاتثنات اسی جزومداتخ اسیتعضت و وینسج)ر گی دلمعوا 

د مزت دسخی نربارهدری گرپرسشاقب  عولبقامر  دلیص فت وموق، وقتپاره، دیمورن راگاز کارن ینمچد هیجدن نوقا
 .کندت مییمان حراگیر کارد سامزت دسخن نرپرسیدا ید خو

 .ست اراالجازمال 2018ل یآور 1مورخ ز  ان مادهیا

 نراگای کاربر بررابد مزت دسختدات پررامقری ه بررسکد نکیمم لزما ر( Minister of Labour)ر کار ین، وزنوقا
 .کندز غاآ 2021 لیآور 1 ازپیش ا تا  رلیص فت وموق، وقتپاره، دیمور



ً

 Temporary Help)ت قمونی ارسمکی کاهانسژ آگرانراک: رر برابای کار برزد برابمرداخت دستات پررقم
Agency) 

ن راگکار( )Temporary Help Agency– THA)موقت ی نرساکمکی هانسژاآن راگگر کار ان،نو قانی انا برب
 .نندک دریافت ران راگکارن ماا هبر برابد مزت دسباید، هنددیم مانجا ار سناژآ یرتشم نارگراک راک نام هاساسا( یفیتکل

ن پرسیدا ید د خومزت دسخی نربارهدری گرپرسشاقب  عولبمقار  دوقتمی نرساکمکی هانسژا آناگراز کارن نو قانیا
 .کندیمیت امن حراگیر کارد سامزت دسخنر

 .ست اراالجازمال 2018ل یآور 1مورخ  ازاده من یا

 نراگای کاربر بررابد مزت دسختدات پررامقری ه بررسکد نکیمم لزما ر( Minister of Labour)ر کار ین، وزنوقا
 .کندز غاآ 2021ل یورآ 1ز  ایشپا تا ر( Temporary Help Agency– THA)موقت ی نرساکمکی هانسژاآ

 یفلیر تکامام کات

ماه ه کم سست دبودها نبه کی فیتکلی ن کارتیافنپایاصورت ر  دهکد نکزم میا مل روقتمی نرساکمکی هاسنژاآ، ننوقا
 . دهندعال انراگرکاه بپیش ه تفیک هز  اکمستدا  رعموضو، اشدبه تداشه مداا

، کند دریافت زدمت دسنآض  عودرد یابی فیتکلر گد، کارگیرن صورت عدموه بمانده ه تفیک هز  ارسانیعال انی اگرا
 .اده شود دادهنیشپی نرساعال انما زمدتر  دهتفیک هه مدت بل قوعمر اک، یفیتکلر گه کاربه کنی اگرم

 .ست اراالجازمال 2018ه ینوژا 1مورخ ز  ان مادهیا

 یندبانمز

 :ست امشخص کردهی  جدیددینبنما زدع قوان،نوقا

ازن ترس بدون کاما یی بندنما زدررات ییغتل ماعا درخواست قز ح ان شدماخدت اسازماه پس ه ن سراگکار 
 .تندار هسردبرخوی یجومتقانا

هاز سر تمکر کال محه بارش گزا با م انندکمیر کاز در روعت اه ساز سیش بف تعارمر طوهبه کی نراگکار 
 .نندک دریافت زدمت دست کارعه سای سرابیست باد میشوج میدرن یشارابر کاعت سا

نندکر کای ص خاریکافت یدر شه کد اهبخوگرانش از کارر تشیپعت سا 96 ازی نرساعال انبدوا مفرگر کارا ،
 .یرندنپذا  رریکافت یاقبی ش عوچین هبدود ننتوان میراگکار

ت کار باعه ساد سمزد کارین باراگد، کارشوغو ل ن آغاز آهبمانده عت سا 48ی نما زیبازهر  دریکافت یاگر ش 
 .نندکدریافت ا  رف خودتعارمد مزتدسنرخ 

نندکت کار میعه سااز سر تمکا ید نشویمنده ناخوافرر کای رابد و نتهس« ارکه باده مآ»ن راگه کارکی نماز ،
، تندار هسکه باده م آنراگه کارکه تعسا 24ی بازهر ی هرابم همن یا. نندکدریافت ا  رت کارعه ساد سمزت دسباید

 .ست الزامیا
ر د 2020ه ینوژا 1ا یا هن آایضقن اعدمون یاولا تی القتن ایوره دونی،نکی عم جایههمناقافتوی رابد یدن جنوقا

 .ست اهترفگر نظ
ی هئرا اازن یناماط ل حصونسی وژا اورردموار یظنی یهایتعموقه کد نار د هماتیئانثت اسدینبنما ز جدیدماتزاال

 .وندشل میما شا راساسیی مموعمات خد



 .تندسا هالجرازمال 2019 هینوژا 1مورخ ز  ادینبنما زدعقوان یا

 راه کفا اضزدمدست

  اساسباید بر، دهندام مینج اه کارافض اارند و دلیغصب شنمیک ز  اشتریبا مفرک کارید ه نزکی نراگن، کارنو قانا برب
 .نندک دریافت زدمت دسه کارفضا انما زدری ب شغلصنمن  آه کارضاف اخنر

 .ست اراالجازمال 2018ه ینوژا 1 خمورز  اننو قانیا

 نارارگت کدرسانی ندبهقطب

ه توجمم همن یا. کندیممنع ا  رنمایافرسط کارتو« لقتمسر کانمایپ»ن نواعتحت ن راگت کاردرسدی نانبهقبد، طیجدن نوقا
 ننو قاایهتیماز ح اباشند وا مفرشیگار خون اد،نار دن خودراگستی با کاردرفتار نا رنمایافره کارک است دیارمو
 .باشندنر داربرخوی مداتخ اسایدهارتانداس

 .ست اصن شخآنبودنر گرکابات ث الئومسا مفرنظر، کارف الاخوع  صورت وقدر

 (Royal Assent)ه نکاملوح یوشتد ه مجربن راگت کاردرسدی نانبهقبن طنو قانیا

 طرتبمان ایمرفراک کرمشتت لیمسئو

 Employment) 2000 ،دامیتخ اسایدهارتاند اسننوقا در ای برار« ثیر تأای صودقم» باتث اهک ایهادم ، جدیدننو قادر
Standards Act, 2000) ی ارهای مجرککسب و ا ی آهکنی انییعتر  دن مادهی ات؛ اسذف شدهنست حدالزامی میا

 ت باوجوهاه ببت نسدباره نترک و چشمیت ئولمسد و نشو ددامقلا مفرک کارین نواعه بد ننتوایمبوط رمبط و تمری ارهاک
 .شتداد کاربرد نباشه تداشه یحاله به توج

د محدوا  رترکمشیت ئولمسرات مقری اریرگذثت تأدر قیمداتخ اسایدهارتاند اسننو قادرن ییشپی شدههترفگر کاه بن لح
 .داندگریمز را بای صل اصودقمر ییغتن یا. بودرده ک

 .ست اراالجازمال 2018ه ینواژ 1مورخ ز  ان مادهیا

 ققوحبا ت یالتع

 .نندکت میدریافقوق ا حبالت عطته تفه هن، سکسایی مافرن با کارردکر کال ج سانپز ان پس راگن، کارنو قانی انا برب

 .ست اراالجازمال 2018ه ینوژا 1 خمورز  اننو قانیا



 یمموعطیالت عدر زد مدست

ی هنزاوق روقن حیگنمیاد ین باراگت و کار اسا ساده کرده رومیمعالت عطتر  دزدمت دسیهبمحاسل موفرد یجدن نوقا
 . نندک دریافت راد تعارف خوم

ل می شابتکی اهیظهارا، لیعطتز ه روبی ادعز از رور کان ما زییرغتم گانر ه دکندم میلزما  رمافرد کاریجدن نوقا
 .هد دارقرر گارکر تیااخر  دطالعاتی مشخص

 .ست اراالجازمال 2018ه ینوژا 1 خمورز  انون قانیا

 قوقحبا ی رارط اضیخصرم

 ,Personal Emergency Leave)ی صی شخارضطر اصیهتر، مرخبی هالغه، شنافصنمر کایط محن نو قاازپیش 
PEL )ذف شدهحرات فند داعتل اقد، شرط ح جدیدننو قادر. شدل میماع اشتریبا یر گکار 50ا بی ای کارهطیمحر  دهانت 

 .ستا

 کیم کست دنتت گذشصور دره کد نار دیصی شخارطرض اصیروز مرخ 10ه نالن ساراگام کارمت، ننو قانی انا برب
ن ینمچن هنو قانیا. ست ان آنیز جزوقوق ا حبی صشخی ررااضط صیروز مرخ 2 کارگر،م اخدت اسنما زازه تفه

 صیخی شارراضطی صرخمز ان راگی کارهادفت اسنگامه هبر بتعمی نمادرص صتخمی اهگو درخواست ازا  رنمایافرکار
(Personal Emergency Leave, PEL ) کندیممنع. 

 .ست اراالجازمال 2018ه ینوژا 1مورخ ز  ان مادهیا

 ینسجیا گی انخت ی خشونخصرم

 .ست اد شدهی ایجاسنی و جگن خانتشوی خصمرخن نواعتحت ی  جدیدصیمرخ

ا یا هن آیههاجمورت  صودر، ست اهتها گذشنآم داتخ اسازی التومی هتفه 13کم ستده کی نراگه کاربد یجدن نوقا
 جنپ. کندیما اعطشده تیما حصیه مرختفه 15 و تای صمشخص مرخز رو 10ا تی نسا جیی گن خانتشوا خبن نشادانفرز
 .بودد ناهوق خوقن حبدوی قبامقوق و ا حبی میقوت لا هر سدر صیل مرخز اورو

شده هئرا ایافتی یادرعات الی اطگنمافظ محری حرابی یارهاکاز سازواده فت اسهبم لزما  رنمایافرن کارینمچد هیجدن نوقا
 .کندیمن راگرکاوسط تی نسجا یی گن خانتوی خشصخذ مرخ اه بابطرار د

 .تندا هسالجرازمال 2018ه ینوژا 1مورخ ز  اادفمن یا

 نامی زایخصرم



 هبه تفه 6 ازد ناهتداشی خودهبسقط خوده کی نراگای کارا بر رایهتفه 17 صییش مرخزاافی المتاحد، مدت یجدن نوقا
 .ست ااده دیشزاافه تفه 12

 .ست اراالجازمال 2018ه ینوژا 1مورخ ز  ان مادهیا

 درالفانون قت اره تغییبه جا توها بیخصرمت احصال

 لاحبدان رامی بیخصرم

 ,The Fair Workplaces, Better Jobs Act) 7102، هتربی هالغه، شنمنصفار کای هالمحن نواق ازپیش 
 .یرندگبی صرخمد ل خودحابر مایبد نفرزه بک مکا یبت اقمری رابه تفه 37ا تد نتسنتوان میراگکار (2017

 یماربن الاگسه بزربمک کا یبت اقمری رابه تفه 17ا تی اهتفه 52ی نما زیبازهر  دنندتوان میراگد، کاریجدرات ییغتا ب
ن یا. یرندگبی صه مرخادنو خاعضول دحابر مایبن کاودکه بمک کا یبت اقمری رابه تفه 37 و تااده نو خاعضول دحاب
ا الجرازمال، باشندر ته دیرک مداکر ، ه)Royal Assent(ه نکاملوح یوشتد ه مجربا ی 2017ر بمدسا 3مورخ ز  اییراتغت

 .بودد نهخوا

 (Family Medical Leave) دهاانوخ یپزشکصی خرم

 هبی اهتفه 26ی نما زیزهدر باه تفه 8 کثرداز ح ارا( Family Medical Leave)اده نو خاکیپزشی صن، مرخنوقا
 .ست اراالجازمال 2018ه ینوژا 1مورخ ز  ان مادهیا. هددیش میزاافی اهتفه 52ی نما زیبازهر  دهتفه 28ر ثکداح

 هانمرجمالیل ه داو بدید شدن اپند و نزرفگ رمی اری بخصرم

  جدیدالحاتصا. ست اهترفگر نظر  دهتفه 104ف قل تا سیدلر به هد نفرزای مرگ ای برهنگاداد و جیجدی صن، مرخنوقا
 ازاده من یا. ست اهترفگر نظر  دهتفه 104ف قه تا سنمال مجریال دهبد نفرزن  شدناپدیدی اای برهنگادای جصن مرخینمچه

 .ست اراالجازمال 2018ه ینوژا 1 خمور

 ندیلای وخصرم

ه تفه 35ر ثکدای حصن مرخی اردکیماده فت اسنمایزای صاز مرخر گگر کار اتر،شیپ. ستاه تیش یافزااف نیلدی واصمرخ
 کثردای حصن مرخی اکنداده فت اسنمایزای صاز مرخر گگر کار اد،یجدن نو قابقط. بوده تفه 37 ورتص نی ار غیر دو

 دامیتخ اسیهمیبر  د جدیدلرافدرات ییغتل نبا دهبر ییغتن یا. بودد اهه خوتفه 63ر ثکدا صورت حنی ار غیر ده وتفه 61
 یرتر دهکم داکر ، ه(Royal Assent)ه نکاوح ملیوشتد ه مجربا ی 2017ر بمدسا 3مورخ ز  ان مادهیا. ست اد شدهایجا

 .بودد اها خوالجرازمال، باشند



ً

 گرانراه کقیم بمستت خاردتور پدس

 هدداجازه می( Employment Standards Officers)ی مداتخ اسایدهارتاند اسنازرسابه بن ینمچد هیجدن نوقا
ر گه کاربی پول( Temporary Help Agency – THA)موقت ی نرساکمکآژانس ی شترما یا مفره کارکی نماز
.دوش تاخدرپ رگراک هب امیقتسم لوپ نآ هک دنده روتسد ،تسا راکدهب

 .ست اراالجازمال 2018ه ینوژا 1مورخ ز  ان مادهیا

 رارگبا کس امت

ی مداتخاسی دهاارتاند اسننو قانا بربی عو دحاز طرپیش ه کد ندانمیم لزما  رنراگپس کارن ی اازن نوقا
)Employment Standards Act, ESA(لع سازندمطا  ری خودمافر، کار. 

 هبه کد ارار ندیتاخن ی اازپس ( Director of Employment Standards)ی مداتخ اسایدهارتاند اسیهارادر یمد
 Employment)ی مداتخ اسایدهارتاند اسیک بازرسص صاتاخز  اشکی،تموسط تی اطالعات کافیهئرا ادمعل یدل

Standards Officer )بزندز  سر بادامیتخ اسایدهارتاند اسننو قااببط تمری هوندک پریی ت بررسهج. 

 .ست اراالجازمال 2018ه ینوژا 1مورخ ز  ان مادهیا

 یماخداستی اردهاندااستون انق از خلفات تزاجم

 ننو قاازف خلتم نمایافرارکی رابرات مقرضع ن با وتواه میکی یرااجی المی هاپذیری مجازاتعطافن ان،نوقا
 .ست ااده دیشزااف راد کرضع دامی وتخ اسایدهارتانداس

ی المی هاتزان مجا آجبموه به کد نکصالح ا  ردامیتخ اسایدهارتاند اسننو قاازی ادهماه کد رداد ص قنینمچدولت ه
 .ردکد اها خوپیدافزایش ر الد 1500و  700، 350ه بر الد 1000و  500، 250 ازیب ته تربف خلتمن مایافرای کاربر

 هکد دهیماجازه ( Director of Employment Standards)ی مداتخ اسایدهاراندت اسیداره امدیره بد یجدن نوقا
 (.شود هم مینیال آتشارن المشا)د نکر تشنما  رهمی جرلغبمف و خلتز ف، روخلتشده، شرح تزاصی مجااشخای ماسا

 .ست اراالجازمال 2018ه ینوژا 1مورخ ز  ان مادهیا

 دهنشتخاردی پازدهمود دستس

 ایه برکد دهاجازه می( Employment Standards Officers)ی مداتخ اسیادهارتاند اسنازرسابه بن نوقا
 .یرندگبر نظر  دد، سودنادهل شیمتحن راگه کاربن نو قاالفه خکی یهاهملزحان و حقراگی کارنشدهختدادهای پرمزتدس



ً

ً

 ازقت افموکسب ا به کد ار داجازه( Director of Employment Standards)ی مداتخ اسایدهارتاند اسیهارادر یمد
 .کندص مشخا ری مداتخ اسایدهارتاند اسننو قانگوانگود مفاتحت ر کادهبلغ مباد سونرخ ، وزیر

 .ست اراالجازمال 2018ه ینوژا 1مورخ ز  ان مادهیا

 التوصو

د زیر میارمول مرات شاییغتن یا. بخشندد میبوهبا  رار مجازلدیصتحا یدولت وسط تد زمت دسالتوصو،  جدیدییراتغت
 :شود

ی مداتخ اسایدهارتاند اسیرهدا امدیرز  امجوزا بر گلوصو(Director of Employment Standards )
ه کی نما زن تاینمچهد و نکد ی ایجاصل و شخقونمل غیرموا اصرف برت حق د،نکر ادصنت ماضد ار داجازه

 ردداه گنه قیثت و اسنشدهم ل انجامکاداخت پر
لب قادامیتخ اسایدهارتاند اسننو قاهبه توجا به کی غمبلل دف وصوا هبد ننتوایمز گر مجالدولت و وصو 

 .نندکی ارددگر خوییکده بات عال اایافشز  اد،باشداخت پر

 .ست اراالجازمال 2018ه ینوژا 1مورخ ز  ان مادهیا

 یکونیرتلکای اههمانقفاتو

 ایای برهمناقافتور ینظ، نراگن و کارمایافرن کاریبی کینتروکالی هاهمناقافتوه کد ننکن میبیاوح ضه وبد یجدرات ییغت
. ونده شترفگر نظر  دذیغکای هاهمناتوافقد ننماد ننتوایم، نردکر کاه ضافا

 .ست اراالجازمال 2018ه ینوژا 1مورخ ز  ان مادهیا

 تاائاستثن

 : جدیدننو قاحتت

ی دشاهن پاراگکار(Crown employee )یادهرادناتسا نوناق یلعف تاقاقتحسا و تامازلا مامت ابیرقت لومشم 
 .ست اراالجازمال 2018ه ینوژا 1 خمور ازاده من یا .وندشدامی میتخاس

ی دهاارتانداسن نو قاتحقاقات است ومازاالم امتل مومشد ننیبموزش می آی خودمافرنظر کارر ی زهکی نکسا
 .ست اراالجازمال 2018ه ینوژا 1 خمور ازاده من یا. وندشدامی میتخاس

د شوار میگزی برص خصولغج شالکوسط ته کد تجربی خوی گیرادیی وره دز ان بخشینواعه به کی صاشخا
ی یهاه دورنندما درست هد،نشویمناقات قتحس ات ومازاالل مومشی مداتخ اسایدهارتاند اسننو قابقد، طننککار می

 .شودار میگزها برنستابیر دها یاجالک، هاهگانشداوسط ته ک
اعته سی سرابم کت دسبایدد ننکت کار میعساه از سیش بل موعمر طوهبد و ناه شدامخدت اسهکی نزاموآنشدا 

 .ست اراالجازمال 2019 هینوژا 1مورخ ز  ان مادهیا. نندکر کاعت ه سااز سر تمکر گ اد حتینریگبد مزتدس
امومع)د ننکشده کار میزیساهیبار شکل محر  ددهند یاام مینج اشدهزیساهیبار شک، یابینتوای رابه کی نراگکار 

دامی میتخ اسایدهارتاند اسننو قاتحقاقات است ومازاالم ماتل مومش، (یندگومی« یتیمای حهاهگاکار»ا هنی اهب
 .ست اراالجازمال 2019ه ینوژا 1مورخ ز  ان مادهیا .وندش



ً

ضرال ح حادر Ministry of Labour تیمعافی و تعنص ص خانین قواه بابطرار  دورتمشر و شول  حادر
 ررسیبن یا. ستا( LRA)ی بط کار رواننو قاهب وطبمر ئاتثنات اسنینمچی و هماخدت اسایدهارتاند اسننو قاایه

وبر  دنچنامشورت همر و شون ی اهببوط مرر اباخ. ست انراناظن و رایای مدربی تنائاثتاس نردکه فضا المشا
 .نیددابر تیشب.یافتد ناهتشار خونا Ministry of Labourگاه 

 (Labour Relations Act)ی راروابط ک نوناقت ارتغیی

 هدیاح اتیدأیت

 : جدیدننوقا

کمکی هانسژا آعتنصن ینمچی و هعماتاجمات خدل و منزمات خدعت نص، نماتمات ساخخدعت نصی راب
 یفعرت( card-based)ی ته کاریادتح ایهییید، تأ)Temporary Help Agency– THA(موقت ی نرسا
 .ردکد اهخو

ردکد اهل خوماعا هیادتح اییدیند تأرا فرا برر ی زییراتغت: 

ی تیب وقتن ترید و بداردبرمین میاز  اراه یادتح اسطتوی نرابم جدااقست درخواز مجوص  خاایهشرط
 .وندد شییتر تأنست سادهتواد ناهها خوهیادتح اد،نکض قنا  رریکابط  رواننو قار خودا رفتابی یمافرکار

د نیرا فهبا  ر فشردهریگینجمیای هفمؤلن ینمچهد و کرد اهتر خوتاح ررال و ااددارقر ریداوه بی ترسدس
 .ردکد اهه خوضافا

یو نتار اریکابط  روایهتیمک(OLRB )لد اوداارر قریداو-یگریانجیمی هاتبسن کاریاول ردکد اهزم خوا ملر 
 . دهندارقرر کار تو دسدرر تباع اغو لینی وگزی جاایهتسبری کاریگکاربز  ایشپا ر

د،نباشه تداشی ترس دسهان آماس باتعات الای و برخن راگت کارهرس فهبه کد ا دهدخوااجازه ا ههیادتح اهب 
ر دابرخورشده یرفعمی قافتود حن واراگد کارصدر 20ی هنتواپشز  ا دهندننشاد ننتوابا ههیادتح اهکنی اهبمشروط 

 ت وینم افظهت حی جتیسابل قوعمل احمرم ماتد و ار دهاییتیدودمحت شروط و هرس فنی اازاده فتاس. تندهس
 .وند طی شستهر فگینمامحر

نی اد؛نکی گیریرأی ای کارهیطمحز  اج خارتواندبا تد داد اهت خودر قیونتار اریکابط  روایهتیمک هب اصشخم 
 .شود هم میفنیی و تلکینتروکالی گیریرأل مد شامور

ی بط کار روایهتیمکوسط تن  شدییدتأ ورتص دری بط کار روانازرسابو )یو نتار اریکابط  روایهتیمکه ب
ر  دگیری ویرأ کاتاری و تدگیریرأد نیرا فه بابطرار  دتوراتی دسنندتوابه کد داد اها خو رقدرتن یا( یونتارا

 .نندکر ادصی گیریرأد نیرا فیرفطل بی حصوهبمک کهت ج

 ناانشینجقوق ح

 .هددیمگسترش ن ماتمات ساخخدی دهااردرا قنتذاشگه صمناقه بوباره  دحدا تا  رنینانش جاوققد حیجدن نوقا

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


ً

مات خدن گادهندهئرا اعنوا اگری دهبرات مقره به توجا با  رنینانش جاوققه حکد دهن میکام ا دولتهبن ینمچن هنو قانیا
 .هد داصصتاخز یند ننکت میدریافی مموعی هدجبوه ک

 (Bargaining unit)قی فاتوی احدهاار وختاس

د و ننکی  خاص بررسیطراشر  درای قافتوی دهااحاختار وه سکد ده اجازه مییونتار اریکابط  روایهتیمکه برات ییغتن یا
یک م ت ناتحا دهاحن وی ایهما هتد ننکم غاادا مفرن کارماهی قافتوی دهااحگر وی درا بادشده ییگی تأبتازی قافتود احک وی
 درصام ی هگری دبطتمری تورها دسشتداد اه اجازه خونینمچیو هرنتا اریکابط  روایهتیمک. وندفی شعرمی قافتود احو

 هب نامز ر هرد یقفاوت یادهاحو راتاخس یسررب رس رب اکرتشم هک داد داهو خهزااج نیفرط هب نینچم هتارییغت نیا. کند
 ه بابطرار  دهتیمکقت افمون ترفگی رابشترک می همناستدرخوایک د ننتوایمن یرفی، طن بررسی النبا دهب. برسندافق تو
 .نندکم یظنتبط تمررات ییغت لماع اافقی وتوی دهااحوم غااد

 راه کشت بازگال برو و قوقح

 رای ننو قااعتصاب غاز آازماه پس رف شش ه کار ظبگشت ص، حق باز خایطراتحت ش، ریکابط  رواننو قانی اازپیش 
 .ست اذف کردهحا ره ماهیت شش دودمحد یجدن نوقا. بودرده کا اعطن راگه کارب

 نتبسا یی ننو قااعتصابن پایار  درار گکار( اصی خیطراتحت ش)ه کد نکزم میا مل رمافرن کارینمچد هیجدی اماده
 .کندم اهفرز ینا  رریگت کاراختالفالن حکام اام،زالن ی اهبل معی رابن ینمچ، و هداندگره کار بازبه نارخاک

 هانف منصلیلز دات ایمح

 درا هن آایمفرسط کارتوه نمنصفال یدلد رای انبدون  شدهمی جره ویبنتل بمقار  دافقیتود حر وا دنراگکارز  ا جدیدننوقا
 نراگی کارهیندمانر گی دهیادتح ابعده بن  آازه کی یخ تاریا)ل د اوداارقرز اغ آخیه و تاریییدن تأترفگن یبی نما زیهصلفا
ا یو )ی عمد جداارقرز اغ آخیه و تارنارخاکن تبسا ین راگونی کارنا قاعتصابخ ین تاریبی نما زیهلص فادر، و (تیسن

 .کندیمیت ماح( ستینن راگی کارهیندمانر گی دهیادتح ابعده بن  آازه کی یختار

 هاهمریج

ر الد 5,000ه با ر( Labour Relations Act)ی بط کار رواننو قاهببوط مری هاهمی جرنزایمن یشتریبد یجدن نوقا
 اشخاص وی رابر الد 2,000ر تشیپا ههمی جرنیا)است اده  دیشزاافا هنمای سازرابر الد 100,000 ص واشخای راب

 (.بودا هنمای سازرابر الد 25,000

 ینانوقام زلاان مز

 هکم داکر ، ه)Royal Assent( هنکاملوح یوشتد ه مجربا ی 2018ه ینوژا 1مورخ ز  اریکابط  رواایدههانشیپم مات
 .بودد ناها خوالجرازمال، باشندر تدیر



 (Occupational Health and Safety Act)لی  شغمنیتا و متسالنوناقت ارتغیی

 در( بلندهنپاشی هاشفکی نعی)د نای بلههنپاشا بی یهافشکن وشیدپه بن راگن کارردکم لزمز  اران مایافرد کاریجدن نوقا
 .باشندی ضرورر گکاریت نم اایی بریهافشکن ینه چکنی اگرم، کندیممنع ر کال مح

 .تندثنی هستمس عده قانی اازغات یتبلی و مگری سروزهن حدانمن هنرمایافرکار

 .بودد اها خواجرزمال( Royal Assent)ه نکاوح ملیوشتد ه مجربر ییغتن یا

 یماخدتاسی اردهاندااستی ارجاء اقرتا

ر گید( Employment Standards Officer)ی مداتخ اسایدهارتاند اسبازرس 175 ه تاکد ار دهمبرنایو نتار انستاا
 Employment Standards Training and)ی مداتخ اسایدهاراندت اسیتبو ترموزش  آیهمبرناد و نکم داتخاس

Education Program )قوق و ز ح اراوسط تمو کوچک ی ارهاککسب و م  و هناگر هم کارت تا اسغاز کرده آرا
ه بموزش آ. کندگاه آ )Employment Standards Act, ESA( 7111، دامیتخ اسیدهاارتاند اسننوقا ماتالزا

 .نندکدرک ا  رر خودکامات الز اهکد نکیممک کن مایافرکار

 ایهلا ساتد یجد( Employment Standards Officers)ی مداتخ اسایدهارتاند اسناام بازرسخدت اسردمجه ب
 ز ارد وکد ه خوالص ف ولز حرو 90 مدتف ا ظر رستیدخواا دهری مداتخ اسایدهاردنستا ایهمبرنا، 2020-2021

 و باد یجدن مایافره کاربه مبرنان ی ان،ی ان برافزو. ردکد اهازرسی خوبا  ریط کارمح 1 یو،نتار ادرر کایط مح 10ر ه
وب ن خمایافره کاربم همن یا. ردکد ه خواکمکن نو قاازیت عبتی هنیم زدر، سطتومچک و کوی ارهاکسب و کر بز کمرت
 .نندکدرک ا  رر خودکامات زااله کد کرد اهک خومک

 ایرا بره نیم زنند وز میهنمنصفابت غیررقاه ب دست نون قاازی تخطا به کد بود اهیانی خومافره کارتوجمن نو قالماعا
 .زدسایمر موا، هنندکت مییعا را رننو قاهکن ایامفرت کاریکثرا

 لیدلن یمه هب. ست اننوقاز ای تخطز  انتداشن و بازنو قاازیت عبته بیق شوت، شتریبی یرگتن با سخنو قالماع اازف هد
 .نندبترساا  روهقالبن راگتخطید و ناربگذر یثن تأمایافرر رفتار کاربموزش  آن ونو قالماع ابخشی یروهان است زمال

ر طوهب، انده شدیبزگی تصوه تابه کی مداتخ اسایدهارتاند اسننو قاییراتغتم یشون ئممطه کد ننکیممک کد یجدی یروهان
 .وندشیما اجری تدرسه بل و مکا

 تباطاترای هبعش نیالیدت نج
MOLMeLiMlinl@otLreOo.ae:اینهرسای هاشرسپی اربها نت

2617-674-604
ر یزور تدفز ریپسال شیم

604-677-4577 

نالی آنروضح
Disponible en Français
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