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NEWS
Ministry of Labour 

ਨਿਰਪਖਤਾ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਿ ਲਈ ਓਿਟਾਨਰਓ ਦੇ ਨਕਰਤ ਕਾਿਿਾਂ ਦਾ 
ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਿ: ਨਿਆਂਪ ਰਿ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਿ, ਨਿਹਤਰ ਕਮ ਸਿਧੀ ਕਾਿਿ, 2017 

(The Fair Workplaces, Better Jobs Act, 2017) 

22 ਨਵਬਰ 2017 12.00 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ 

ਓਨਟਾਹਰਓ ਹਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨ ਹਨਆਂਪੂਰਨ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ, ਹਬਿਤਰ ਕਮ ਸਬਧੀ ਕਾਨਨ, 2017 (Fair Workplaces, 

Better Jobs Act, 2017) ਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਹਦਤੀ ਿੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨਨ ਹਵਚ ਓਨਟਾਹਰਓ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਮਆਰ ਕਾਨਨ, 2000 

(Ontario's Employment Standards Act, 2000) ਅਤੇ ਹਕਰਤ ਸਬਧ ਕਾਨਨ, 1995 (Labour Relations Act, 

1995) ਅਤੇ ਹਕਤਈ ਹਸਿਤ ਅਤ ੇਸੁਰਹਿਆ ਕਾਨਨ (Occupational Health and Safety Act) ਹਵਚ ਵਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। 

ਿਾਲਾਂਹਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਹਵਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿੈ ਅਤੇ ਅਗੇ ਵਧ ਰਿੀ ਿੈ ਪਰ ਕਮ ਦੀ ਹਕਸਮ ਬਦਲ ਗਈ ਿੈ ਹਜਸ ਕਰਕੇ ਕਈ 
ਵਰਕਰਾਂ ਨ ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਿਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ, ਠਕੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਘਟੋ-ਘਟ ਵੇਤਨ ਵਾਲਾ ਕਮ ਕਰਨਾ ਪੈ 
ਹਰਿਾ ਿੈ।  

ਓਨਟਾਹਰਓ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨ ਕਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰਹਿਆ ਦਾ ਿਕ ਿੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਹਨਰਪਿਤਾ 
ਅਤੇ ਹਸ਼ਸ਼ਟ ਹਵਿਾਰ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ। ਮੌਜਦਾ ਕਾਨਨੀ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਹਵਚ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਆਦਾ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰਹਿਆ ਦਾ ਮਾਿੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।  

ਘਟ-ੋਘਟ ਵੇਤਿ ਨਵਚ ਵਾਧੇ 

ਓਨਟਾਹਰਓ ਆਪਣੇ ਘਟੋ-ਘਟ ਵੇਤਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ – ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਿ ਘਟੋ-ਘਟ ਦਰਾਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿੈ - ਵਧਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। 

ਵੇਤਨ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਘਟੋ-ਘਟ ਦਰ ਵਧ ਕੇ ਿੇਠਲੀ ਿੋ ਜਾਏਗੀ: 

• $14 ਪਰਤੀ ਘਟਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨ, ਅਤ ੇ

• $15 ਪਰਤੀ ਘਟਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨ 
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ਘਟ-ਘਟ ਵਤਿ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਰਤਮਾਿ ਤੋਂ 31 ਦਸ. 

2017 

1 ਜਿ. 2018 ਤੋਂ 31 
ਦਸ. 2018 

1 ਜਿ. 2019 ਤੋਂ 30 
ਸਤ. 2019 

ਸਧਾਰਨ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਟ ਵੇਤਨ $11.60 ਪਰਤੀ ਘਟਾ $14.00 ਪਰਤੀ ਘਟਾ $15.00 ਪਰਤੀ ਘਟਾ 

18 ਤੋਂ ਘਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਜੋ ਸਕੂਲ 
ਚਲਣ ਦੌਰਾਨ 28 ਘਟੇ ਪਰਤੀ ਿਫਤਾ ਤੋਂ ਘਟ 
ਕਮ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ 
ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਹਵਚ ਕਮ ਕਰਦੇ 
ਿਨ 

$10.90 ਪਰਤੀ ਘਟਾ $13.15 ਪਰਤੀ ਘਟਾ $14.10 ਪਰਤੀ ਘਟਾ 

ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲ $10.10 ਪਰਤੀ ਘਟਾ $12.20 ਪਰਤੀ ਘਟਾ $13.05 ਪਰਤੀ ਘਟਾ 

ਹਸ਼ਕਾਰ ਜਾਂ ਮਛਲੀ ਪਕੜਨ ਲਈ ਗਾਈਡ $58.00 

ਹਦਨ ਹਵਚ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਤੋਂ 
ਘਟ ਘਟੇ ਕਮ ਕਰਨ ਲਈ 
ਦਰ 

$116.00 

ਹਦਨ ਹਵਚ 5 ਜਾਂ ਵਧ ਘਟੇ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰ, 

ਭਾਵੇਂ ਇਿ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ 
ਿੋਣ ਜਾਂ ਨਿੀਂ 

$70.00 

ਹਦਨ ਹਵਚ ਲਗਾਤਾਰ 5 

ਤੋਂ ਘਟ ਘਟੇ ਕਮ ਕਰਨ 
ਲਈ ਦਰ 

$140.00 

ਹਦਨ ਹਵਚ 5 ਜਾਂ ਵਧ 
ਘਟੇ ਕਮ ਕਰਨ ਲਈ 
ਦਰ, ਭਾਵੇਂ ਇਿ ਘੰਟੇ 
ਲਗਾਤਾਰ ਿੋਣ ਜਾਂ ਨਿੀਂ 

$75.00 

ਹਦਨ ਹਵਚ ਲਗਾਤਾਰ 5 

ਤੋਂ ਘਟ ਘਟੇ ਕਮ ਕਰਨ 
ਲਈ ਦਰ 

$150.00 

ਹਦਨ ਹਵਚ 5 ਜਾਂ ਵਧ 
ਘਟੇ ਕਮ ਕਰਨ ਲਈ 
ਦਰ, ਭਾਵੇਂ ਇਿ ਘੰਟੇ 
ਲਗਾਤਾਰ ਿੋਣ ਜਾਂ ਨਿੀਂ 

ਿੋਮ-ਵਰਕਰ (ਉਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਆਪਣੇ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਵਚ 
ਪੈਹਸਆਂ ਲਈ ਕਮ ਕਰਦੇ ਿਨ) 

$12.80 ਪਰਤੀ ਘਟਾ $15.40 ਪਰਤੀ ਘਟਾ $16.50 ਪਰਤੀ ਘਟਾ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਮਆਰਾਂ ਨਵਚ ਤਿਦੀਲੀਆਂ  

ਿਰਾਿਰ ਕਮ ਲਈ ਿਰਾਿਰ ਭੁਗਤਾਿ ਦੇ ਪਰਾਵਧਾਿ: ਅਨਿਯਨਮਤ (Casual), ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ, ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ 
ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਨਵਾਂ ਕਾਨਨ ਇਿ ਮਗ ਕਰੇਗਾ ਹਕ ਅਹਨਯਹਮਤ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ, ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ਅਹਜਿੇ ਫਲ-ਟਾਈਮ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਹਜਨਾ ਿੀ ਵੇਤਨ ਹਦਤਾ ਜਾਏ ਜੋ ਉਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਮੋਟੇ ਤੋਰ 'ਤੇ ਉਿੀ ਕਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਣ। 
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ਨਵਾਂ ਕਾਨਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ਇਿ ਿਕ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕ ਜ ੇਉਿ ਸੋਚਦੇ ਿਨ ਹਕ ਉਿਨਾਂ ਨ ਫਲ-ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੇਤਨ ਨਿੀਂ ਹਮਲ ਹਰਿਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿ ਆਪਣ ਵੇਤਨ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਸਮੀਹਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 
ਨ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਵਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੇਤਨ ਹਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਹਲਿਤੀ ਹਵਚ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਬਰਾਬਰ ਵੇਤਨ ਦੀ ਲੜ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਉਿਨਾਂ ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਵਚ ਿਨ ਜਦ ਵੇਤਨ ਹਵਚ ਅਤਰ ਿੇਠਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਿੋਵ: 

• ਸੀਹਨਆਰਤਾ ਹਵਵਸਥਾ 
• ਯੋਗਤਾ ਹਵਵਸਥਾ 
• ਉਿ ਹਵਵਸਥਾਵਾਂ ਹਜਥੇ ਵੇਤਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਗੁਣਵਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ 

• ਦੂਜੇ ਕਾਰਨ (ਹਲਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇਸ ਲੜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ) 

ਨਵਾਂ ਕਾਨਨ ਅਹਨਯਹਮਤ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ, ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵੇਤਨ ਦਰ ਬਾਰੇ ਪਛ-ਹਗਛ 
ਕਰਨ ਜਾ ਹਕਸੇ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਲੋਂ ਉਸਦੇ ਵੇਤਨ ਦੀ ਦਰ ਪਛਣ ਲਈ ਬਦਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰਹਿਆ ਕਰੇਗਾ। 

ਇਿ ਪਰਾਵਧਾਨ 1 ਅਪਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗਾ।  

ਕਾਨਨ ਇਿ ਮਗ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਕਰਤ ਮਤਰੀ (Minister of Labour) 1 ਅਪਰੈਲ 2021 ਤਕ ਅਹਨਯਹਮਤ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ, 

ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਵਤਨ ਦੇ ਪਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਹਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। 

ਿਰਾਿਰ ਕਮ ਲਈ ਿਰਾਿਰ ਵੇਤਿ ਦੇ ਪਰਾਵਧਾਿ: ਆਰਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਇਿ ਕਾਨਨ ਮਗ ਕਰੇਗਾ ਹਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸਿਾਇਤਾ ਏਜਸੀ (Temporary Help Agency) (THA) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਸੌਂਪੇ 
ਗਏ ਕਮ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ) ਨ THA ਦੇ ਕਲਾਇਟ ਦੇ ਅਹਜਿੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਉਿੀ ਕਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। 

ਇਿ ਕਾਨਨ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕਮ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵੇਤਨ ਦਰ ਬਾਰੇ ਪਛ-ਹਗਛ ਕਰਨ ਜਾ ਕਲਾਇਟ ਦੇ ਹਕਸੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਲੋਂ ਉਸਦੇ ਵੇਤਨ ਦੀ ਦਰ ਪਛਣ ਲਈ ਬਦਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰਹਿਆ ਕਰੇਗਾ। 

ਇਿ ਪਰਾਵਧਾਨ 1 ਅਪਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਕਾਨਨ ਇਿ ਮਗ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਕਰਤ ਮਤਰੀ (Minister of Labour) 1 ਅਪਰੈਲ 2021 ਤਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸਿਾਇਤਾ ਏਜਸੀ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (Temporary Help Agency Employees) ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਵੇਤਨ ਦੇ ਪਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਹਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 
ਦੇਣਗੇ। 

ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 

ਇਿ ਕਾਨਨ ਮਗ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਜੇ ਹਕਸੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕਮ ਦਾ ਹਤਨ ਤੋਂ ਵਧ ਮਿੀਹਨਆਂ ਲਈ ਚਲਣਾ ਤੈਅ ਿੋਇਆ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸਨ 
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਹਦਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ THA ਲਈ ਉਸ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕਮ ਵਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ਘਟੋ-ਘਟ ਇਕ ਿਫਤੇ ਦਾ ਨਹਟਸ 
ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। 
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ਜੇ ਇਕ ਿਫਤੇ ਦਾ ਨਹਟਸ ਨਿੀਂ ਹਦਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕਮ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ਇਸ ਨਹਟਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵੇਤਨ ਹਮਲਣਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਹਕ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕਮ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ਘਟੋ-ਘਟ ਇਕ ਿਫਤੇ ਲਈ ਨਹਟਸ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਾਜਬ 
ਕਮ ਨਾ ਹਦਤਾ ਹਗਆ ਿੋਵੇ।  

ਇਿ ਪਰਾਵਧਾਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਕਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਮ 

ਇਸ ਕਾਨਨ ਨ ਕਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹਨਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਿਨ: 

• ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਿਕ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕ ਉਿ ਹਕਸ ੇਥਾਂ 'ਤੇ ਹਤਨ ਮਿੀਨ ਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹਕਸੇ ਬਦਲ ਦੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਹਬਨਾਂ, ਕਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਜਾਂ ਥਾਂ ਹਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੇ। 

• ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨਯਹਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰ ਰੋਜ਼ ਹਤਨ ਘਹਟਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕਮ ਕਰਦਾ ਿੈ ਪਰ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਨ ਹਤਨ 
ਘਹਟਆਂ ਤੋਂ ਘਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨ ਹਤਨ ਘਟੇ ਦਾ ਵੇਤਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ। 

• ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਕਸੇ ਬਦਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਹਬਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ 
ਜੇ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 96 ਘਹਟਆਂ ਤੋਂ ਘਟ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹਟਸ ਹਦਤੇ ਹਬਨਾਂ ਉਿਨਾਂ ਨ ਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਦਾ 
ਿੈ। 

• ਜੇ ਹਕਸੇ ਹਸ਼ਫਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 48 ਘਹਟਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸ਼ਫਟ ਨ ਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ ਤਾਂ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਹਨਯਹਮਤ ਵੇਤਨ ਦਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਤਨ ਘਟੇ ਦਾ ਵੇਤਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। 

• ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ “ਔਨ ਕਾਲ” ਿੈ ਪਰ ਉਸਨ ਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਰ ਨਿੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹਤਨ ਘਹਟਆਂ ਤੋਂ 
ਘਟ ਕਮ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸਨ ਹਤਨ ਘਟੇ ਦਾ ਵੇਤਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਇਿ ਗਲ ਉਸ ਿਰ 24 ਘਟੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ 
ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗੀ ਹਜਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ “ਔਨ ਕਾਲ” ਿੈ। 

• ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੂਿਕ ਸਮਝੌਹਤਆਂ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨਨ ਹਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਰਸੇ (transition period) ਦਾ ਪਰਾਵਧਾਨ ਿੈ 
ਅਤੇ ਇਿ ਅਰਸਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਅਤਮ ਹਮਤੀ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਹਵਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਿੋਵ, ਤਕ 
ਰਿੇਗਾ। 

• ਕਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਸਬਧੀ ਨਵੀਂਆਂ ਲੜਾਂ ਲਈ ਕਈ ਛਟੋਾਂ ਿਨ ਜੋ, ਅਪਾਤਕਾਲੀ ਸਹਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜ ਸਮੇਤ, ਕਈ ਹਵਹਭਨ ਿਾਲਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਿਨ। 

ਕਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਸਬਧੀ ਇਿ ਹਨਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿੋਣਗੇ। 

ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਵੇਤਿ 

ਇਸ ਕਾਨਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਕਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਹਵਚ ਕਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ਅਤੇ 
ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਨ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕਰਨਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ ਹਜਸ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹਵਚ ਉਿਨਾਂ ਨ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੌਰਾਨ ਕਮ ਕੀਤਾ ਿੈ । 

ਇਿ ਪਰਾਵਧਾਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗਾ।  
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ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਗਲਤ ਵਰਗੀਕਰਣ 

ਨਵਾਂ ਕਾਨਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ “ਸੁਤਤਰ ਠਕੇਦਾਰਾਂ” ("independent contractors") ਵਜੋਂ ਗਲਤ 
ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਿਨਾਂ ਮਾਮਹਲਆਂ ਨ ਿਿੱ ਲ ਕਰਨਾ ਿੈ ਹਜਨਾਂ ਹਵਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਜ ਹਵਿਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਜਵ ਹਕ ਉਿ ਸਵ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲ ਹਵਅਕਤੀ ਿੋਣ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨ ESA ਵਲ ਹਦਤੇ 
ਗਏ ਸੁਰਹਿਆ ਪਰਾਵਧਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਿਕ ਨਾ ਿੋਵੇ। 

ਹਕਸੇ ਹਵਵਾਦ ਦੀ ਿਾਲਤ ਹਵਚ ਇਿ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਹਜ਼ਮੇਵਾਰੀ ਿੋਵੇਗੀ ਹਕ ਉਿ ਹਵਅਕਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿੀਂ  
ਿੈ। 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਗਲਤ ਵਰਗੀਕਰਣ ਸਬਧੀ ਪਰਾਵਧਾਨ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਿੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Royal Assent) ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨਜ਼ਮੇਵਾਰੀ 

ਨਵਾਂ ਕਾਨਨ ਇਿ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਹਵਚ ਹਕ ਆਪਸ ਹਵਚ ਜੁੜ ਿੋਏ ਜਾਂ ਸਬਧਤ ਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨ ਇਕੋ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਮਹਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨਨ ਦੇ ਅਤਰਗਤ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਹਵਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨ ਉਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਵਿ-ਵਿਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮਹਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ ਜਾਂ ਨਿੀਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਮਆਰ ਕਾਨਨ, 2000 (Employment 

Standards Act, 2000) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨ ਿਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਪਰਾਵਧਾਨ ਨ ਿਟਾ ਹਰਿਾ ਿੈ ਜੋ “ਇਰਾਦੇ ਜਾਂ ਪਰਭਾਵ” ("intent 

or effect") ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਮਗ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

ESA ਹਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪਾਂਤਰ ਨ ਸਾਂਝੀ ਹਜ਼ਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਪਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨ ਸੀਹਮਤ ਕਰ ਹਦਤਾ ਸੀ। ਇਸ 
ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਮੂਲ ਇਰਾਦੇ ਨ ਬਿਾਲ ਕਰ ਹਦਤਾ ਹਗਆ ਿੈ।  

ਇਿ ਪਰਾਵਧਾਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗਾ।  

ਵੇਤਿ ਸਮੇਤ ਛਟੀਆ 

ਇਿ ਕਾਨਨ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਇਕੋ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਪਜ ਸਾਲ ਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ਹਤਨ 
ਿਫਹਤਆਂ ਦੀਆਂ ਵੇਤਨ ਸਮੇਤ ਛੁਟੀਆਂ ਦਾ ਿਕ ਿੋਵੇ। 

ਇਿ ਪਰਾਵਧਾਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗਾ।  

ਸਰਕਾਰੀ ਛਟੀ ਵਾਲ ਨਦਿ ਦਾ ਵਤਿ 

ਨਵਾਂ ਕਾਨਨ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁਟੀ ਵਾਲ ਹਦਨ ਦੇ ਵੇਤਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲ ਨ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਔਸਤ ਸਧਾਰਨ ਵੇਤਨ ਦੇ ਿਕਦਾਰ ਿੋਣ। 

ਨਵਾਂ ਕਾਨਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਇਿ ਮਗ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ਇਕ ਹਲਿਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਵੇ ਹਜਸ ਹਵਚ ਇਿ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦਤੀ ਗਈ ਿੋਵ ਹਕ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁਟੀ ਵਾਲ ਹਦਨ ਦੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਹਕਿੜਾ ਹਦਨ ਤੈਅ ਿੋਇਆ ਿੈ। 
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ਇਿ ਪਰਾਵਧਾਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਵੇਤਿ ਸਮੇਤ ਅਪਾਤਕਾਲੀ ਛਟੀ (Paid Emergency Leave) 

ਹਨਆਂਪੂਰਨ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ, ਹਬਿਤਰ ਕਮ ਸਬਧੀ ਕਾਨਨ (Fair Workplaces, Better Jobs Act) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨਿੱਜੀ 
ਅਪਾਤਕਾਲੀ ਛੁਟੀ (personal emergency leave) (PEL) ਹਸਰਫ 50 ਜਾਂ ਵਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ 
ਲਾਗੂ ਿਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨਨ ਤਹਿਤ ਇਿ ਸੀਮਾ ਿਟਾ ਹਦਤੀ ਗਈ ਿੈ। 

ਨਵਾਂ ਕਾਨਨ ਇਿ ਪਕਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ਸਾਲ ਹਵਚ 10 PEL ਹਦਨਾਂ ਦਾ ਿਕ ਿੋਵੇਗਾ ਹਜਨਾਂ ਹਵਚੋਂ ਦੋ 
ਵੇਤਨ ਵਾਲ PEL ਹਦਨ ਿੋਣਗੇ ਹਜਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਟੋ-ਘਟ ਇਕ ਿਫਤੇ ਲਈ ਕਮ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਨਨ ਨ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਦੁਆਰਾ ਹਨਿੱਜੀ ਅਪਾਤਕਾਲੀ ਛੁਟੀ ਮਗਣ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਿੱ ਲ ਹਕਸੇ ਯਗਤਾ-ਪਰਾਪਤ ਹਸਿਤ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹਬਮਾਰੀ ਦੀ 
ਹਚਠੀ ਹਲਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਪਾਬਦੀ ਲਗਾ ਹਦਤੀ ਿੈ। 

ਇਿ ਪਰਾਵਧਾਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਘਰੇਲ  ਜਾਂ ਨਜਿਸੀ ਨਹਸਾ ਸਿਧੀ ਛਟੀ (Domestic or Sexual Violence Leave) 

ਇਕ ਨਵੀਂ ਘਰੇਲ ਜਾਂ ਹਜਨਸੀ ਹਿਸਾ ਸਬਧੀ ਛੁਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। 

ਉਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਘਟੋ-ਘਟ 13 ਲਗਾਤਾਰ ਿਫਹਤਆਂ ਲਈ ਕਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ, ਨਵੇਂ ਕਾਨਨ ਹਵਚ 10 

ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਛੁਟੀਆਂ ਦੇ ਹਦਨਾਂ (individual days of leave) ਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਚੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ 
ਹਜਨਸੀ ਹਿਸਾ ਿਦੀ ਿੈ ਜਾਂ ਿੋਣ ਦਾ ਿਤਰਾ ਿਦਾ ਿ ਤਾਂ 15 ਿਫਹਤਆਂ ਤਕ ਦੀ ਸੁਰਹਿਅਤ ਛੁਟੀ ਦਾ ਪਰਾਵਧਾਨ ਿੈ। ਿਰ ਕਲਡਰ 
ਸਾਲ ਹਵਚ ਛੁਟੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲ ਪਜ ਹਦਨਾਂ ਲਈ ਵੇਤਨ ਹਦਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਹਕ ਬਾਕੀ ਛੁਟੀਆਂ ਹਬਨਾਂ ਵੇਤਨ ਿੋਣਗੀਆਂ। 

ਨਵਾਂ ਕਾਨਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਮਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਹਜਨਸੀ ਹਿਸਾ ਸਬਧੀ ਛੁਟੀ ਦੇ ਹਸਲਹਸਲ 
ਹਵਚ ਉਿਨਾਂ ਵਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਿਨਾਂ ਨ ਹਮਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਣ ਦਾ ਪਰਬਧ ਕਰਨ। 

ਛੁਟੀਆਂ ਸਬਧੀ ਇਿ ਪਰਾਵਧਾਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿੋਣਗੇ। 

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਛਟੀ (Pregnancy Leave) 

ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਹਜਸਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿ, ਨਵੇਂ ਕਾਨਨ ਹਵਚ 17-ਿਫਤੇ ਦੀ ਛੁਟੀ ਹਵਚ ਸਭਾਵੀ ਅਹਧਕਤਮ ਵਾਧੇ ਨ 
6 ਿਫਹਤਆਂ ਤੋਂ 12 ਿਫਤੇ ਤਕ ਕਰ ਹਦਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। 

ਇਿ ਪਰਾਵਧਾਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗਾ।  
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ਫੈਡਰਲ ਕਾਿਿ ਨਵਚ ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਦ ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਛਟੀਆਂ ਨਵਚ ਸੋਧਾਂ 

ਿਹੁਤ ਗਭੀਰ ਨਿਮਾਰੀ ਲਈ ਛਟੀ (Critical Illness Leave) 

ਹਨਆਂਪੂਰਨ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ, ਹਬਿਤਰ ਕਮ ਸਬਧੀ ਕਾਨਨ (Fair Workplaces, Better Jobs Act), 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 
ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬਿੁਤ ਗਭੀਰ ਹਬਮਾਰ ਬਚੇ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਜਾਂ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 37 ਿਫਹਤਆਂ ਤਕ ਦੀ ਛੁਟੀ ਲ ਸਕਦੇ 
ਸੀ। 

ਨਵੀਂਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, 52 ਿਫਹਤਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਹਵਚ ਹਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰ ਦੇ ਹਕਸੇ ਬਿੁਤ ਗਭੀਰ 
ਹਬਮਾਰ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਜਾਂ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ 17 ਿਫਹਤਆਂ ਤਕ ਦੀ ਛੁਟੀ ਲਣ ਦਾ ਿਕ ਿੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰ ਦੇ 
ਹਕਸੇ ਬਿੁਤ ਗਭੀਰ ਹਬਮਾਰ ਬਚੇ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਜਾਂ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ 37 ਿਫਹਤਆਂ ਤਕ ਦੀ ਛੁਟੀ ਲਣ ਦਾ ਿਕ ਿੈ। ਇਿ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ 3 ਦਸਬਰ 2017 ਜਾਂ ਸ਼ਾਿੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Royal Assent) ਹਵਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਿੋਵ, ਤੋਂ ਲਾਗ ਿੋਣਗੀਆਂ। 

ਪਨਰਵਾਰਕ ਮੈਡੀਕਲ ਛਟੀ 

ਇਸ ਕਾਨਨ ਹਵਚ ਪਹਰਵਾਰਕ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁਟੀ (Family Medical Leave) ਨ 26 ਿਫਹਤਆਂ ਹਵਚ ਅਹਧਕਤਮ 8 ਿਫਹਤਆਂ 
ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 52 ਿਫਹਤਆਂ ਹਵਚ ਅਹਧਕਤਮ 28 ਿਫਹਤਆਂ ਤਕ ਵਧਾ ਹਦਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਿ ਪਰਾਵਧਾਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ 
ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਿਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਸਿਧਤ ਗਾਇਿ ਹੋਣ ਲਈ ਛਟੀ 

ਇਸ ਕਾਨਨ ਹਵਚ ਹਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਬਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 104 ਿਫਤੇ ਤਕ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ, ਵਿਰੀ ਛੁਟੀ ਦਾ 
ਪਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹਵਚ ਬਚੇ ਦੀ ਜੁਰਮ-ਸਬਧਤ ਗਮਸ਼ੁਦਗੀ ਲਈ 104 ਿਫਤੇ ਤਕ ਦੀ ਵਿਰੀ 
ਛੁਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪਰਾਵਧਾਨ ਿੈ। ਇਿ ਪਰਾਵਧਾਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਮਾਪੇ ਿਣਿ ਸਿਧਤ ਛਟੀ (Parental Leave) 

ਮਾਪ ਬਣਨ ਸਬਧੀ ਛੁਟੀ ਨ ਵਧਾ ਹਦਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਿ 35 ਿਫਤੇ ਿਦੀ ਸੀ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਛੁਟੀ ਲਦੇ 
ਸੀ ਅਤੇ ਵੈਸੇ 37 ਿਫਤੇ ਿਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਛੁਟੀ ਲਈ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸਨ 61 

ਿਫਹਤਆਂ ਤਕ ਹਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਵੈਸੇ 63 ਿਫਹਤਆਂ ਤਕ। ਇਿ ਤਬਦੀਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮੇ (Employment 

Insurance) ਹਵਚ ਨਵੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ। ਇਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 3 ਦਸਬਰ 2017 ਜਾਂ 
ਸ਼ਾਿੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Royal Assent) ਹਵਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਿੋਵ, ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿੋਣਗੀਆਂ। 

ਵੇਤਿ ਦੇ ਭੁਗਤਾਿ ਨਸਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿ ਕਰਿ ਦੇ ਆਦੇਸ਼੍ 
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ਜੇ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਸਿਾਇਤਾ ਏਜਸੀ (Temporary Help Agency) ਦਾ ਕਲਾਇਟ ਹਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ 
ਦੇਣਦਾਰ ਿੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨਨ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਮਆਰ ਅਫਸਰ (Employment Standards Officers) ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਹਸਧਾ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਿੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਇਿ ਪਰਾਵਧਾਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਪਰਕ 

ਨਵਾਂ ਕਾਨਨ ਇਿ ਮਗ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਹਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਮਆਰ ਕਾਨਨ (Employment Standards Act) (ESA) ਦੇ ਤਹਿਤ 
ਆਪਣਾ ਕਲਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਪਰਕ ਕਰਨ। 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਮਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (Director of Employment Standards) ਿੁਣ ਹਕਸੇ ESA ਕਲਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 
ਹਕਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਮਆਰ ਅਫਸਰ (Employment Standards Officer) ਨ ਮਨਨੀਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨਕਾਰ ਨਿੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲ ਹਵਅਕਤੀ ਨ ਉਸਨ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੀਂ ਹਦਤੀ ਿੈ। 

ਇਿ ਪਰਾਵਧਾਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗਾ। 

ESA ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਾ ਕਰਿ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਿ 

ਨਵੇਂ ਕਾਨਨ ਹਵਚ ESA ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਨਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲ 
ਪਰਸ਼ਾਸਨਕ ਮਾਲੀ ਜੁਰਮਾਹਨਆਂ ਦੇ ਸਬਧ ਹਵਚ ਲਚਕੀਲਪਣ ਨ ਵਧਾ ਹਦਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। 

ਸਰਕਾਰ ESA ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਹਨਯਮ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ESA ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ 
ਪਰਸ਼ਾਸਹਨਕ ਮਾਲੀ ਜੁਰਮਾਹਨਆਂ ਨ $250, $500, ਅਤ ੇ$1000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਮਵਾਰ $350, $700 ਅਤੇ $1500 ਕਰਨ ਦਾ 
ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਰਿਦੀ ਿੈ। 

ਨਵਾਂ ਕਾਨਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਮਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (Director of Employment Standards) ਨ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਦਦਾ 
ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਦਹਡਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਉਲਘਣਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਉਲਘਣਾ ਦੀ ਹਮਤੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨ ਦੀ 
ਰਕਮ ਨ ਪਰਕਾਹਸ਼ਤ ਕਰ (ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੇਤ)। 

ਇਿ ਪਰਾਵਧਾਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਭੁਗਤਾਿ ਿਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਤਿ 'ਤੇ ਨਵਆਜ 

ਨਵਾਂ ਕਾਨਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਮਆਰ ਅਫਸਰਾਂ (Employment Standards Officers) ਨ ਇਿ ਅਹਧਕਾਰ ਹਦਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ ਗੈਰ-ਕਾਨਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ 
ਹਵਆਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। 
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ਮਤਰੀ (Minister) ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਮਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (Director of Employment Standards) ਨ 
ESA ਦੇ ਹਵਹਭਨ ਪਰਾਵਧਾਨਾਂ ਿੇਠ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹਵਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਇਿ ਪਰਾਵਧਾਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਉਗਰਾਹੀਆ 

ਨਵੀਂਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਹਜਨਾਂ ਹਵਚ ਿੇਠਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਹਧਕਾਰ-ਪਰਾਪਤ ਕਲਕਟਰ 
(ਉਗਰਾਿੀ ਕਰਨ ਵਾਲ ਹਵਅਕਤੀ) ਦੁਆਰਾ ਉਗਰਾਿੀ ਹਵਚ ਸੁਧਾਰ ਿੋਵੇਗਾ: 

• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਮਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (Director of Employment Standards) ਵਲ ਅਹਧਕਾਰ-ਪਰਾਪਤ ਕਲਕਟਰ ਨ 
ਵਾਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਅਚਲ ਅਤੇ ਹਨਿੱਜੀ ਪਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਿਕ ਰਿਾਈ (ਲੀਅਨ) ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 
ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਿਣ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰ ਦੇਣਾ 

• ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਹਧਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਲਕਟਰ ਨ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹਕ ESA ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ 
ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨ ਦੇਣ 

ਇਿ ਪਰਾਵਧਾਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਇਲਕਟਰਾਨਿਕ ਸਮਝੌਤ 

ਨਵੀਂਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਿ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ ਹਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਹਵਚਕਾਰ ਇਲਕਟਰਾਹਨਕ ਸਮਝਤੇ, 
ਹਜਵੇਂ ਵਾਧੂ ਘਟੇ ਕਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ, ਹਲਿਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿ। 

ਇਿ ਪਰਾਵਧਾਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਛੋਟਾਂ 

ਨਵੇਂ ਕਾਨਨ ਦੇ ਤਹਿਤ: 

• ESA ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੜਾਂ ਅਤੇ ਿਕਦਾਰੀਆਂ ਕਰਾਊਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (Crown employees) 
'ਤੇ ਲਾਗੂ ਿੋਣਗੀਆਂ। ਇਿ ਪਰਾਵਧਾਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗਾ। 

• ESA ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਂ ਅਤੇ ਿਕਦਾਰੀਆਂ ਉਿਨਾਂ ਲਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਿਦੀਆਂ ਿਨ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਰਾਿੀਂ ਕਮ ਦੇ 
ਲਈ ਹਸਿਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਇਿ ਪਰਾਵਧਾਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗਾ। 

• ਹਕਸੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਿੇ ਤਜਰਬੇ ਰਾਿੀਂ ਹਸਿਲਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨ, ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ 
ਅਤੇ ਿਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਿੇ ਇਿੋ ਹਜਿੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਂਗ, ESA ਦੀਆਂ ਲੜਾਂ ਅਤੇ ਿਕਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 
ਬਾਿਰ ਰਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। 

• ਹਜਿੜੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਦਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਨਮ ਨਾਲ ਹਤਨ ਘਟੇ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮਾਂ ਕਮ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਜੇ 
ਉਿ ਹਤਨ ਘਹਟਆਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕਮ ਕਰਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਿਨਾਂ ਨ ਘਟੋ-ਘਟ ਹਤਨ ਘਹਟਆਂ ਲਈ ਵੇਤਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। 
ਇਿ ਪਰਾਵਧਾਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗਾ। 



ੋ ਿੱ ੰ ੂੰ ੇ
ੂੰ ੰ ਿੱ ੰ

ੇ ੁੰ
ੰ

ਿੱ ੇ
ੇ ੰ ੇ

ਿੱ ੋ

ੂੰ ੂੰ  ੂੰ ੱ ਂ

ੂੰ ੇ ੰ

ੰ

ਿੱ

ੂੰ
ੰ ੋ

ੁੰ ੂੰ ਿੱ
ੰ ੂੰ

ੰ ੋਂ ੰ
ੇ ਿੱ

ਿੱ

ੂੰ ੰ
ੇ ੰ ਿੱ

ਿੱ
ੂੰ ਿੱ

ੂੰ ਿੱ ੰ ੈ ੋ

ੂੰ ੇ ੇ ੰ ੂੰ ਿੱ ੋਂ
ੈ ੰ ੰ ੰ ੰ

ੰ ਿੱ ਿੱ

• ESA ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਂ ਅਤੇ ਿਕਦਾਰੀਆਂ ਹਕਸੇ ‘ਨਕਲ ਵਾਲੇ ਕਮ’ (simulated job) ਨ ਕਰਨ ਵਾਲ ਜਾਂ ਉਿਨਾਂ 
ਦੇ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਮਾਿੌਲ (ਹਜਸ ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ “ਸ਼ੈਲਟਰਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ” ਕਹਿਦੇ ਿਨ) ਹਵਚ ਕਮ ਕਰਨ 

ਵਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਿਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਿ ਪਰਾਵਧਾਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗਾ। 
• ਹਕਰਤ ਮਤਰਾਲਾ (Ministry of Labour) ਇਸ ਸਮੇਂ ESA ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਹਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ 

LRA ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਸਮੀਹਿਆ ਹਵਚ ਮੈਨਜਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਲਈ 
ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। ਇਸ ਸਲਾਿ ਮਸ਼ਵਰੇ ਬਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਕਰਤ ਮਤਰਾਲ (Ministry of Labour) 

ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਾਂਗੇ। ਿੋਰ ਜਾਣ। 

ਨਕਰਤ ਸਿਧ ਕਾਿਿ (Labour Relations Act) (LRA) ਨਵਚ ਤਿਦੀਲੀਆ 

ਯ ਿੀਅਿ ਪਰਮਾਣੀਕਰਿ (Union Certification) 

ਨਵਾਂ ਕਾਨਨ ਿੇਠਲ ਕਮ ਕਰੇਗਾ: 

• ਉਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਦਯੋਗ (building services industry), ਿੋਮ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤ ੇ
ਆਰਜ਼ੀ ਸਿਾਇਤਾ ਏਜਸੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕਾਰਡ-ਅਧਾਰਤ (card-based) ਯੂਨੀਅਨ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ। 

• ਯੂਨੀਅਨ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਹਵਚ ਿੇਠਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ: 

• ਹਰਮੀਹਡਅਲ ਯੂਨੀਅਨ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ਿਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ LRA ਦੀ 
ਉਲਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੁਰਹਵਿਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਹਜ਼ਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿ ਸਕੇ। 

• ਪਹਿਲੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਾਲਸੀ ਤਕ ਪਿਚ ਨ ਹਜ਼ਆਦਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ, ਪਰਹਕਹਰਆ ਹਵਚ ਤੀਬਰ 
ਸਾਲਸੀ ਅਸ਼ ਨ ਜੋੜਨਾ। 

• ਓਨਟਾਹਰਓ ਹਕਰਤ ਸਬਧ ਬੋਰਡ (Ontario Labour Relations Board) (OLRB) ਕੋਲ ਮਗ ਕਰਨਾ ਹਕ 
ਹਡਸਪਲਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਿਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹਜਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹਵਚੋਲਗੀ-ਸਾਲਸੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹਜਹਠਆ ਜਾਏ। 

• ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਹਕ ਯੂਨੀਅਨ 
ਇਿ ਹਦਿਾ ਸਕੇ ਹਕ ਉਸ ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਿੀ ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਬਾਰਗੇਹਨਗ ਯੂਹਨਟ ਹਵਚ 20 ਪਰਹਤਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਹਲਆ ਿੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਿਨ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਰਹਿਆ 
ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਣ ਲਈ ਿਰ ਮੁਮਹਕਨ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। 

• OLRB ਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿ ਅਹਧਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹਕ ਵੋਹਟਗ, ਇਲਕਟਰਾਹਨਕ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫਨ ਆਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਨਾਲ, ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। 

• OLRB ਨ (ਅਤੇ ਲਬਰ ਹਰਲਸ਼ਸ ਅਫਸਰਾਂ (Labour Relations Officers) ਨ, ਜੇ ਉਿਨਾਂ ਕੋਲ OLRB ਵਲ 
ਅਹਧਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਿ) ਇਿ ਅਹਧਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹਕ ਉਿ ਵੋਹਟਗ ਦੀ ਪਰਹਕਹਰਆ ਅਤੇ ਵੋਹਟਗ ਦੇ ਪਰਬਧਾਂ ਸਬਧੀ ਿਦਾਇਤਾਂ 
ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਹਟਗ ਦੀ ਪਰਹਕਹਰਆ ਦੀ ਹਨਰਪਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਵਚ ਮਦਦ ਹਮਲ ਸਕੇ। 

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


ੱ

ੂੰ ੇ ੰ ੂੰ ਿੱ ੰ

ੂੰ ੂੰ ਿੱ ੰ ਿੱ ੂੰ
ੰ

ੂੰ

ੂੰ ਿੱ ੰ ਿੱ ੰ
ੰ ੂ ੂੰ ਿੱ

ੁ ੰ ੰ ੰ ੈ ਿੱ ੰ
ੂੰ ੰ ੰ ਿੱ ੂੰ ਿੱ ੇ ੰ

ੰ ਿੱ ੰ
ੂੰ ਿੱ ੂੰ ੰ

ੂੰ ੂੰ ੱ

ੂੰ ਿੱ ੂੰ ੰ ੰ
ੰ ੂੰ ੂੰ

ੋਂ ੰ ੂੰ
ੂੰ ੇ ੰ ੂੰ

ੰ

ੱ

ੇ ੁ ੰ
ੈ ੇ ੂੰ

ੁ ੰ
ੈ ੇ ੂੰ ੰ

ੁ ੌ ੈ

ੇ

ਵਾਰਸ ਹਕ (Successor Rights) 

ਨਵਾਂ ਕਾਨਨ ਉਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਠਹਕਆਂ (building services contracts) ਦੀ ਪੁਨਰ-ਟੈਂਡਹਰਗ ਨ ਵਾਰਸ ਿਕ ਹਦਦਾ ਿੈ। 

ਇਿ ਕਾਨਨ ਸਰਕਾਰ ਨ ਇਿ ਿਕ ਵੀ ਹਦਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਹਵਹਨਯਮ ਰਾਿੀਂ ਵਾਰਸ ਿਕਾਂ ਨ ਦੂਜੀਆਂ ਹਕਸਮਾਂ ਦੇ ਅਹਜਿੇ ਸੇਵਾ 
ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜੋ ਜਨਤਕ ਫਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

ਿਾਰਗੇਨਿਗ ਯ ਨਿਟਾਂ ਦੀ ਿਣਤਰ (Structure of Bargaining Units) 

ਤਬਦੀਲੀਆਂ OLRB ਨ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਦਦੀਆਂ ਿਨ ਹਕ ਉਿ ਕੁਝ ਿਾਸ ਿਾਲਾਤ ਹਵਚ ਬਾਰਗੇਹਨਗ ਯੂਹਨਟਾਂ ਦੀ 
ਬਣਤਰ ਦੀ ਸਮੀਹਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦੂਜੀਆਂ ਬਾਰਗੇਹਨਗ ਯਹਨਟਾਂ ਨ, ਹਜਥੇ ਇਿ ਯੂਹਨਟਾਂ ਦੀ 
ਨਮਾਇਦਗੀ ਉਿੀ ਬਾਰਗੇਹਨਗ ਏਜਟ ਕਰਦਾ ਿ, ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮਾਣੀਹਕਰਤ ਬਾਰਗੇਹਨਗ ਯੂਹਨਟ ਬਣਾਏ। OLRB 

ਨ ਦੂਜੇ ਸਬਧਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੋਵੇਗੀ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਵਹਭਨ ਪਿਾਂ ਨ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਕਠ ਹਮਲ ਕੇ ਬਾਰਗੇਹਨਗ 
ਯੂਹਨਟਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਸਮੀਹਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਦਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਸ ਸਮੀਹਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਿ ਪਿ ਬਾਰਗੇਹਨਗ 
ਯੂਹਨਟਾਂ ਨ ਹਮਲਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨ ਸਾਂਝੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਸਬਧਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

ਕਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਸਿਧਤ ਹਕ ਅਤੇ ਪਰਨਕਨਰਆਵਾਂ 

ਪੁਰਾਣਾ LRA ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ, ਕੁਝ ਿਾਸ ਿਾਲਾਤ ਹਵਚ, ਕਾਨਨੀ ਿੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਿੀਹਨਆਂ ਦੇ ਅਦਰ, ਕਮ 
'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਦਦਾ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਕਾਨਨ ਇਸ ਛੇ ਮਿੀਹਨਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨ ਿਟਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। 

ਇਿੱ ਕ ਨਵਾਂ ਪਰਾਵਧਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਇਿ ਮਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਕਾਨਨੀ ਿੜਤਾਲ ਜਾਂ ਲਾਕ-ਆਉਟ ਦੇ ਿਤਮ ਿੋਣ ਦੇ 
ਬਾਅਦ (ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ਵਾਪਸ ਬਿਾਲ ਕਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਹਜ਼ਮੇਵਾਰੀ ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸ਼ਕਾਇਤ 
ਸਬਧੀ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। 

ਸਹੀ ਉਦੇਸ਼੍ ਦੀ ਸੁਰਨਖਆ 

ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਤਾਰੀਿ (ਜਾਂ ਉਿ ਤਾਰੀਿ ਹਜਸ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਮਾਇਦਗੀ 
ਕਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਿ) ਦੇ ਹਵਚਕਾਰਲ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕਾਨਨੀ ਿੜਤਾਲ ਜਾਂ ਲਾਕ-ਆਉਟ 'ਤੇ ਿੋਣ ਦੀ 
ਹਮਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮੂਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਿੋਣ ਦੀ ਹਮਤੀ (ਜਾਂ ਉਿ ਤਾਰੀਿ ਹਜਸ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਮਾਇਦਗੀ ਕਰਨਾ 
ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਿ) ਦੇ ਹਵਚਕਾਰਲ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਂ ਕਾਨਨ ਬਾਰਗੇਹਨਗ ਯੂਹਨਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਹਿਲਾਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 
ਦੁਆਰਾ ਹਬਨਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਅਨਸ਼ਾਸਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਿਾਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਕਰਦਾ ਿ। 

ਜੁਰਮਾਿ 
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ਨਵ ਹਕਰਤ ਸਬਧ ਕਾਨਨ (Labour Relations Act) ਤਹਿਤ ਅਹਧਕਤਮ ਜੁਰਮਾਨ ਨ ਵਧਾ ਕੇ ਹਵਅਕਤੀ ਲਈ $5,000 

ਅਤੇ ਸਸਥਾ ਲਈ $100,000 ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ (ਪਹਿਲਾਂ ਇਿ ਜੁਰਮਾਨ ਹਵਅਕਤੀ ਲਈ $2,000 ਅਤੇ ਸਸਥਾ ਲਈ $25,000 

ਿਦੇ ਸੀ)। 

ਲਾਗ  ਹੋਣ ਦੀ ਨਮਤੀ 

ਹਕਰਤ ਸਬਧ ਕਾਨਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਨਨ ਲਈ ਸ਼ਾਿੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Royal Assent) ਦੀ 
ਹਮਤੀ ਹਵਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਹਵਚ ਿੋਵ, ਉਸ ਹਮਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਨਕਤਈ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਨਖਆ ਕਾਿਿ (Occupational Health and Safety Act) ਨਵਚ ਤਿਦੀਲੀਆ 

ਨਵਾਂ ਕਾਨਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨ ਵਰਕਰ ਕੋਲ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਅਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁਤੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ 
ਿੈ ਹਸਵਾਏ ਉਸ ਿਾਲਤ ਦੇ ਜਦ ਅਹਜਿੀ ਜੁਤੀ ਦੀ ਲੜ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸੁਰਹਿਆ ਲਈ ਿੋਵੇ। 

ਮਨਰਜਨ ਅਤੇ ਹਵਹਗਆਪਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਹਨਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਿੈ। 

ਇਿ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਾਿੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Royal Assent) ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗੀ। 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿ ਵਧਾਉਣਾ 

ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿੈ ਹਕ 175 ਤਕ ਿੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਮਆਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨ ਨਕਰੀ ਹਦਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਮਆਰ ਕਾਨਨ, 
2000 (Employment Standards Act, 2000) ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਵਚਕਾਰਲ ਦਰਜੇ ਦੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਿਨਾਂ ਨ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਮਆਰ ਹਸਿਲਾਈ ਅਤ ੇ
ਹਸਹਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ (Employment Standards Training and Education Program) ਚਾਲੂ ਕਰ ਹਦਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। 
ਇਸ ਹਸਹਿਆ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹਜ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨ ਹਬਿਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। 

ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਮਆਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 2020-2021 ਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਮਆਰ (Employment Standards) 

ਪਰੋਗਰਾਮ 90 ਹਦਨਾਂ ਦੇ ਅਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਲਮਾਂ ਨ ਹਨਪਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਓਨਟਾਹਰਓ ਦੇ 10 ਚੋਂ 1 ਕਾਰਜਸਥਾਨਾਂ ਦਾ 
ਹਨਰੀਿਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਾਨਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਵਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਹਜਸ 
ਦੇ ਲਈ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਧਆਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਵਚਕਾਰਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਗੇ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹਜ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝਣ ਹਵਚ ਮਦਦ ਹਮਲਗੀ। 

ਕਾਨਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਵਚ ਹਧਆਨ ਉਿਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਾਨਨ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਕਾਨਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 
ਿਾਲਾਤ ਇਕੋ ਹਜਿੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
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ਕਾਨਨ ਦ ੇਹਬਿਤਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨ ਪਰੇਹਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਲਘਣਾ ਨ ਰੋਕਣਾ ਿੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 
ਕਾਨਨ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਵਚ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਹਵਿਾਰ ਨ ਪਰਭਾਹਵਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭਾਵੀ ਉਲਘਣ ਕਰਤਾ ਨ ਰੋਕਣ ਲਈ 
ਹਸਹਿਆ ਵਾਸਤੇ ਵਸੀਹਲਆਂ ਦੀ ਲੜ ਪਵੇਗੀ। 

ਇਿ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਹਕ ESA ਹਵਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੂਰੀ 
ਤਰਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਢਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਿੋਣ। 

Janet Deline ਸਚਾਰ ਹਵਭਾਗ 

ਕੇਵਲ ਮੀਹਡਆ ਪਛੁ-ਹਗਛ ਲਈ: MOLMedialine@ontario.ca

416-326-7405  

Michael Speers ਮਤਰੀ ਦਾ ਦਫਤਰ 

416-325-6955 
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