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Ipinasa ng lehislatura ng Ontario ang Batas sa Patas na Lugar na Pinagtatrabahuan at Mas 
Mahuhusay na Trabaho (Fair Workplaces, Better Jobs Act), 2017. Kinabibilangan ang bagong 
batas ng mga malawakang pagsusog sa Batas sa Mga Pamantayan sa Pagtatrabaho ng 2000 
(Employment Standards Act, 2000) at Batas sa Mga Pakikipag-ugnayan sa Trabaho ng 1995 
(Labour Relations Act, 1995) at Batas sa Kalusugan at Kaligtasan sa Trabaho (Occupational 
Health and Safety Act).

Bagama't malakas at lumalago ang ekonomiya ng probinsya, nagbago na ang katangian ng 
pagtatrabaho, dahil dito, maraming manggagawa ang nahihirapang suportahan ang kanilang 
mga pamilya sa part-time, may kontrata, o may pinakamababang sahod na trabaho.  

May karapatan ang mga manggagawa sa Ontario sa maiigting na proteksyon sa trabaho. Dapat 
magpatuloy ang pagiging patas at disente bilang mga natatanging prinsipyo ng ating mga lugar 
na pinagtatrabahuan. Makakagawa ang mga lehislatibong pagbabagong ito ng higit pang 
oportunidad at seguridad para sa manggagawa sa buong probinsya natin.  

Mga Pagpapataas sa Pinakamababang Sahod 

Papataasin ng Ontario ang mga rate ng pinakamababang sahod nito - sa pangkalahatan, ang 
pinakamababang rate na maaaring ibayad ng mga employer sa mga empleyado. 

Tataas ang pangkalahatang pinakamababang sahod nang: 

• $14 bawat oras sa Enero 1, 2018, at 
• $15 bawat oras sa Enero 1, 2019 

Mga Kategorya ng 
Pinakamababang Sahod 

Kasalukuyan 
hanggang Dis. 31, 

2017 

Ene. 1, 2018 
hanggang Dis. 31, 

2018 

Ene. 1, 2019 
hanggang Set. 30, 

2019 



Pangkalahatang 
Pinakamababang Sahod 

$11.60 bawat oras $14.00 bawat oras $15.00 bawat oras 

Mga mag-aaral na wala pang 
18 taong gulang na 
nagtatrabaho nang hindi 
hihigit sa 28 oras bawat 
linggo habang may pasok sa 
paaralan, o nagtatrabaho 
habang bakasyon sa 
paaralan o bakasyon sa tag-
init 

$10.90 bawat oras $13.15 bawat oras $14.10 bawat oras 

Mga Serbidor ng Alak $10.10 bawat oras $12.20 bawat oras $13.05 bawat oras 

Mga Gabay sa Pangangaso 
at Pangingisda

$58.00 

Rate para sa 
pagtatrabaho nang 
kulang sa limang 
magkakasunod na 
oras sa isang araw 

$116.00 

Rate para sa 
pagtatrabaho nang 
lima o higit pang 
oras sa isang araw, 
magkakasunod man 
o hindi ang mga oras

$70.00 

Rate para sa 
pagtatrabaho nang 
kulang sa limang 
magkakasunod na 
oras sa isang araw 

$140.00 

Rate para sa 
pagtatrabaho nang 
lima o higit pang 
oras sa isang araw, 
magkakasunod man 
o hindi ang mga oras

$75.00 

Rate para sa 
pagtatrabaho nang 
kulang sa limang 
magkakasunod na 
oras sa isang araw 

$150.00 

Rate para sa 
pagtatrabaho nang 
lima o higit pang 
oras sa isang araw, 
magkakasunod man 
o hindi ang mga oras

Mga Manggagawa sa 
Tahanan (mga empleyadong 
nagtatrabaho nang may 
bayad sa kanilang sariling 

$12.80 bawat oras $15.40 bawat oras $16.50 bawat oras 



tahanan para sa isang 
employer) 

Mga Pagbabago sa Mga Pamantayan sa Pagtatrabaho 

Mga Probisyon sa Magkaparehong Bayad para sa Magkaparehong Trabaho: Mga Casual, Part-
time, Pansamantala, at Pana-panahong Empleyado  

Iaatas ng bagong batas na bayaran ang mga casual, part-time, pansamantala, at pana-
panahong empleyado nang kapareho sa mga full-time na empleyado kapag nagsasagawa sila 
ng kaparehong trabaho para sa parehong employer.  

Bibigyang-daan ng bagong Batas ang mga empleyado na humiling ng pagsusuri ng kanilang 
rate ng bayad kung naniniwala silang hindi sila nakakatanggap ng parehong bayad sa mga full-
time o permanenteng empleyado. Pagkatapos ay dapat tumugon ang employer sa kahilingan sa 
pamamagitan ng pagsasaayos sa bayad o isang nakasulat na paliwanag.    

Mga pagkalibre sa pag-aatas ng magkakaparehong sahod kung saan ang pagkakaiba sa sahod 
ay batay sa: 

• Seniority system 
• Merit system 
• Mga system na tinutukoy ang bayad ayon sa dami o kalidad ng produksyon 
• Iba pang salik (hindi kwalipikado ang kasarian at katayuan sa trabaho bilang mga 

pagkalibre sa pag-aatas na ito) 

Poprotektahan din ng bagong Batas ang mga casual, part-time, pansamantala, at pana-
panahong empleyado laban sa mga epekto ng pagtatanong tungkol sa rate ng kanilang sahod o 
pagtatanong sa isa pang empleyado tungkol sa rate ng kaniyang sahod. 

Isasakatuparan ang probisyong ito sa Abril 1, 2018. 

Iniaatas sa batas na magsimula ang Ministro ng Paggawa (Minister of Labour) ng pagsusuri ng 
mga probisyon sa magkaparehong bayad para sa mga casual, part-time, pansamantala, at 
pana-panahong empleyado bago ang Abril 1, 2021. 

Mga Probisyon sa Magkaparehong Bayad para sa Magkaparehong Trabaho: Mga Empleyado 
ng Ahensiya ng Pansamantalang Tulong (Temporary Help Agency) 



Iniaatas sa batas na bayaran ang mga empleyado (mga itinalagang manggagawa) ng Ahensiya 
ng Pansamantalang Tulong (Temporary Help Agency, THA) nang kapareho sa mga empleyado 
ng kliyente ng THA kapag nagsasagawa ng kaparehong trabaho. 

Poprotektahan ng Batas ang mga itinalagang empleyado sa mga epekto ng pagtatanong 
tungkol sa rate ng kanilang sahod o rate ng sahod ng isang empleyado ng kliyente. 

Isasakatuparan ang probisyong ito sa Abril 1, 2018. 

Iniaatas sa batas na magsimula ang Ministro ng Paggawa (Minister of Labour) ng pagsusuri ng 
mga probisyon sa magkaparehong bayad para sa Mga Empleyado ng Ahensiya ng 
Pansamantalang Tulong (Temporary Help Agency) bago ang Abril 1, 2021. 

Pagtapos sa Pagkakatalaga 

Iniaatas ng batas na magbigay ang isang THA sa isang itinalagang empleyado ng hindi bababa 
sa isang linggong abiso kapag maagang tatapusin ang isang pagtatalagang nakaiskedyul na 
magtagal nang higit sa tatlong buwan. 

Kung hindi maibibigay ang isang linggong abiso, dapat makatanggap ang itinalagang 
empleyado ng bayad kapalit ng abiso, maliban kung inalok ang itinalagang empleyado ng hindi 
bababa sa pang-isang linggong makatwirang trabaho sa panahon ng abiso.  

Isasakatuparan ang probisyong ito sa Lunes, Enero 01, 2018. 

Pag-schedule 

Nagtatakda ang batas ng mga bagong patakaran sa pag-schedule: 

• Magkakaroon ang mga empleyado ng karapatang humiling ng mga pagbabago sa 
schedule o lokasyon pagkatapos ng tatlong buwan sa trabaho, nang walang ikakatakot 
na paghihiganti. 

• Ang mga empleyadong regular na nagtatrabaho nang higit sa tatlong oras bawat araw, 
ngunit binigyan nang wala pang tatlong oras pagkapasok sa trabaho, ay dapat bayaran 
para sa tatlong oras ng trabaho. 

• Maaaring tanggihan ng mga empleyado ang mga shift nang walang epekto kung 
hihilingin sa kanila ng kanilang employer na magtrabaho nang wala pang 96 na oras na 
abiso. 

• Kung makakansela ang isang shift sa loob ng 48 oras mula sa simula nito, dapat 
bayaran ang mga empleyado nang tatlong oras sa kanilang regular na rate ng bayad. 



• Kapag "on-call" ang mga empleyado at hindi sila tinawag upang magtrabaho o 
nagtrabaho sila nang wala pang tatlong oras, dapat silang bayaran para sa tatlong oras 
na trabaho. Iaatas ito para sa bawat 24 na oras na panahon na on-call ang mga 
empleyado. 

• Nagbibigay ang bagong batas ng panahon ng transisyon para sa mga umiiral na 
panlahat na kasunduan hanggang sa mas maagang petsa ng pag-expire ng mga ito o 
sa Enero 1, 2020. 

• Mayroong ilang pagkalibre sa mga bagong iniaatas sa pag-schedule na kumakatawan 
sa ilang sitwasyon, kabilang ang mga emergency, at pagtitiyak ng paghahatid ng mga 
mahalagang serbisyo sa publiko. 

Isasakatuparan ang patakaran sa pag-schedule na ito sa Enero 1, 2019. 

Bayad sa Overtime 

Sa ilalim ng batas, ang mga empleyadong mayroong higit sa isang posisyon sa isang employer 
at nagtatrabaho nang overtime ay dapat mabayaran sa rate ng posisyon na ginagampanan nila 
sa panahon ng overtime. 

Isasakatuparan ang probisyong ito sa Lunes, Enero 01, 2018. 

Maling Pag-uuri sa Empleyado 

Ipinagbabawal ng bagong batas ang mga employer na iuri nang mali ang mga empleyado 
bilang "mga independiyenteng contractor." Nilalayon nitong tugunan ang mga kaso kung saan 
hindi wastong tinatrato ng mga employer ang kanilang mga empleyado na parang self-
employed sila at wala silang karapatan sa mga proteksyon ng ESA. 

Kung magkakaroon ng di-pagkakasundo, ang employer ang responsable sa pagpapatunay na 
ang indibidwal ay hindi empleyado. 

Ang probisyong ito sa maling pag-uuri ng empleyado ay isasakatuparan sa pamamagitan ng 
Pahintulot ng Maharlika (Royal Assent). 

Magkasamang Pananagutan ng Mga Magkaugnay na Employer 

Inaalis ng bagong batas ang probisyong kinakailangan ang patunay ng "layunin o epekto" 
upang ipawalang-saysay ang Batas ng Mga Pamantayan sa Pagtatrabaho ng 2000 
(Employment Standards Act, 2000) kapag tinutukoy kung ang mga negosyong nagsasagawa ng 



mga nauugnay o kaugnay na aktibidad ay maaaring ituring na iisang employer at magkasama 
at sama-samang panagutin para sa mga perang ipinagkakautang sa ilalim ng Batas. 

Nalimitahan ng nakaraang wika sa ESA ang bisa ng mga probisyon sa magkasamang 
pananagutan. Ibinabalik ng pagbabagong ito ang orihinal na layunin.  

Isasakatuparan ang probisyong ito sa Lunes, Enero 01, 2018. 

Bayad na Bakasyon 

Tinitiyak ng batas na may karapatan ang mga empleyado sa tatlong linggo ng bayad na 
bakasyon pagkatapos ng limang taong serbisyo sa iisang employer. 

Isasakatuparan ang probisyong ito sa Lunes, Enero 01, 2018. 

Bayad sa Pampublikong Pista Opisyal 

Pinapadali ng bagong Batas ang formula para sa pagkalkula ng bayad sa pampublikong pista 
opisyal upang magkaroon ng karapatan ang mga empleyado sa kanilang average na regular na 
pang-araw-araw na sahod.   

Iniaatas ng bagong batas sa employer na magbigay sa isang empleyado ng pasulat na pahayag 
na nagtatakda ng ilang partikular na impormasyon kapag ipinalit ang isang araw para sa isang 
pampublikong pista opisyal. 

Isasakatuparan ang probisyong ito sa Lunes, Enero 01, 2018. 

Bayad na Pagliban Dahil sa Emergency 

Bago ang Batas sa Patas na Lugar na Pinagtatrabahuan at Mas Mahuhusay na Trabaho (Fair 
Workplaces, Better Jobs Act), nalalapat lang ang mga pagliban dahil sa personal na emergency 
(personal emergency leave, PEL) sa mga lugar na pinagtatrabahuan na may 50 o higit pang 
empleyado. Sa ilalim ng bagong batas, inalis na ang limitasyong ito. 

Tinitiyak ng bagong batas na may karapatan ang lahat ng empleyado sa 10 araw ng PEL bawat 
taon, kabilang ang dalawang araw ng PEL kung saan nagtatrabaho na ang empleyado nang 



hindi bababa sa isang linggo. Ipinagbabawal din nito sa mga employer na atasan ang isang 
empleyado na magbigay ng abiso ng pagkakasakit mula sa isang kwalipikadong 
manggagawang pangkalusugan kapag lumiliban dahil sa personal na emergency. 

Isasakatuparan ang probisyong ito sa Lunes, Enero 01, 2018.  

Pagliban Dahil sa Karahasan sa Tahanan o Karahasang Sekswal 

Ipinapatupad ang isang bagong pagliban dahil sa karahasan sa tahanan at karahasang sekswal 

Para sa mga empleyadong nagtatrabaho na nang hindi bababa sa 13 magkakasunod na linggo, 
nagbibigay ang bagong batas ng hanggang 10 indibidwal na araw ng pagliban at hanggang 15 
linggo ng protektadong pagliban kapag nakaranas o pinagbabantaan ang empleyado o ang 
kaniyang anak ng karahasan sa tahanan o karahasang sekswal. Babayaran ang unang limang 
araw ng pagliban bawat taon sa kalendaryo, ang natitira ay hindi babayaran. 

Iniaatas din sa bagong batas sa mga employer na magtakda ng mga mekanismo upang 
protektahan ang pagiging kumpidensyal ng mga talang kanilang natatanggap o ginagawa 
kaugnay sa pagpapaliban ng isang empleyado dahil sa karahasan sa tahanan o karahasang 
sekswal.  

Isasakatuparan ang mga probisyon sa pagliban na ito sa Enero 1, 2018. 

Pagliban Dahil sa Pagbubuntis 

Para sa isang empleyadong makukunan habang nagbubuntis, babaguhin ng bagong batas ang 
tagal ng potensyal na pagpapalawig sa 17 linggong pagliban, mula sa hanggang 6 na linggo ay 
magiging hanggang 12 linggo.  

Isasakatuparan ang probisyong ito sa Lunes, Enero 01, 2018. 

Mga Susog sa Pagliban na Ginawa Bilang Resulta sa Mga Pagbabago sa Pederal na Batas 

Pagliban Dahil sa Malubhang Sakit 



Bago ang Batas sa Patas na Lugar na Pinagtatrabahuan at Mas Mahuhusay na Trabaho (Fair 
Workplaces, Better Jobs Act), 2017, maaaring lumiban ang mga empleyado nang hanggang 37 
linggo upang alagaan o suportahan ang kanilang anak na may malubhang sakit.  

Sa ilalim ng mga bagong pagbabago, may karapatan ang isang empleyado na lumiban nang 17 
linggo sa loob ng 52 linggong panahon upang alagaan o suportahan ang isang kapamilyang 
nasa hustong gulang na may malubhang sakit at hanggang 37 linggo upang alagaan o 
suportahan ang isang batang may malubhang sakit na isang kapamilya. Isasakatuparan ang 
mga pagbabagong ito pagkatapos ng Disyembre 3, 2017 o sa pamamagitan ng Pahintulot ng 
Maharlika (Royal Assent). 

Medikal na Pagliban Dahil sa Pamilya (Family Medical Leave) 

Dinaragdagan ng batas ang Medikal na Pagliban Dahil sa Pamilya (Family Medical Leave): 
mula sa hanggang 8 linggo sa isang 26 na linggong panahon, magiging hanggang 28 linggo sa 
isang 52 linggong panahon. Isasakatuparan ang probisyong ito sa Lunes, Enero 01, 2018. 

Pagliban dahil sa Pagkamatay ng isang Anak at dahil sa Pagkawalang Nauugnay sa Krimen 

Gumagawa ang batas ng bago at hiwalay na pagliban para sa pagkamatay ng anak sa 
anumang dahilan sa panahong hanggang 104 na linggo. Nagpapatupad din ang mga bagong 
susog ng hiwalay na pagliban para sa pagkawala ng anak kaugnay ng krimen sa panahong 
hanggang 104 na linggo. Isasakatuparan ang probisyong ito sa Lunes, Enero 01, 2018. 

Pagliban na Pangmagulang 

Dinagdagan ang pagliban na pangmagulang. Ang pagliban na ito ay dating hanggang 35 linggo 
kung lumiban ang empleyado dahil sa pagbubuntis, at 37 linggo kung hindi. Sa ilalim ng bagong 
batas, maaaring lumiban nang hanggang 61 linggo kung lumiban ang empleyado dahil sa 
pagbubuntis, at hanggang 63 linggo kung hindi. Ang pagbabagong ito ay resulta ng mga 
bagong pederal na pagbabago sa Insurance sa Trabaho. Isasakatuparan ang probisyon 
pagkatapos ng Disyembre 3, 2017 o sa pamamagitan ng Pahintulot ng Maharlika (Royal 
Assent). 



Mga Utos na Direktang Bayaran ang Mga Empleyado 

Pinapayagan din ng bagong Batas ang Mga Opisyal ng Mga Pamantayan sa Pagtatrabaho 
(Employment Standards Officers) na iutos ang pagbabayad ng pera sa isang empleyado nang 
direkta kapag may utang ang isang employer o kliyente ng Ahensiya ng Pansamantalang 
Tulong (Temporary Help Agency) sa empleyadong iyon. 

Isasakatuparan ang probisyong ito sa Lunes, Enero 01, 2018. 

Pakikipag-ugnayan ng Empleyado 

Hindi na iniaatas ng batas sa mga empleyado na makipag-ugnayan sa kanilang employer bago 
maghain ng mga habol sa ilalim ng Batas ng Mga Pamantayan sa Pagtatrabaho (Employment 
Standards Act, ESA).

Hindi na makakatanggi ang Direktor ng Mga Pamantayan sa Pagtatrabaho (Director of 
Employment Standards) na magtalaga ng Opisyal ng Mga Pamantayan sa Pagtatrabaho upang 
magsiyasat ng habol sa ESA dahil sa kulang na impormasyon mula sa naghahabol. 

Isasakatuparan ang probisyong ito sa Lunes, Enero 01, 2018. 

Mga Parusa sa Hindi Pagsunod sa ESA 

Dinaragdagan ng batas ang pagiging flexible sa mga administratibong parusang multa na 
maaaring ipatupad ng mga regulasyon para sa mga employer na hindi sumusunod sa ESA. 

Naglalayon din ang pamahalaang susugan ang isang regulasyon sa ilalim ng ESA upang 
dagdagan ang pinakamalaking administratibong parusang multa para sa mga hindi sumusunod 
na employer mula $250, $500, at $1000 sa $350, $700, at $1500, ayon sa pagkakasunud-
sunod. 

Binibigyang-daan ng bagong batas ang Direktor ng Mga Pamantayan sa Pagtatrabaho (Director 
of Employment Standards) na ilathala (kabilang na online) ang mga pangalan ng mga indibidwal 
na nabigyan ng parusa, isang paglalarawan ng paglabag, petsa ng paglabag, at halaga ng 
multa.  

Isasakatuparan ang probisyong ito sa Lunes, Enero 01, 2018. 



Interes sa Mga Hindi Naibayad na Sahod 

Binibigyang-daan ng batas ang mga Opisyal ng Mga Pamantayan sa Pagtatrabaho na 
maggawad ng interes sa mga hindi naibayad na sahod ng mga empleyado at sa mga bayarin 
na siningil sa mga empleyado nang labag sa batas. 

Mabibigyang-daan ang Direktor ng Mga Pamantayan sa Pagtatrabaho (Director of Employment 
Standards), sa pag-apruba ng Ministro, na tukuyin ang mga rate ng interes para sa mga 
halagang ipinagkakautang sa ilalim ng iba't ibang probisyon ng ESA. 

Isasakatuparan ang probisyong ito sa Lunes, Enero 01, 2018. 

Mga Pagkolekta 

Pinapahusay ng mga bagong pagbabago ang mga pangongolekta ng sahod ng pamahalaan o 
ng awtorisadong tagakolekta, kabilang ang: 

• Pagbibigay-daan sa isang tagakolektang awtorisado ng Direktor ng Mga Pamantayan sa 
Pagtatrabaho (Director of Employment Standards) na magbigay ng mga warrant, 
magpataw ng mga lien sa real at personal na ari-arian at mag-hold ng security habang 
isinasagawa ang isang plano ng pagbabayad 

• Binibigyang-daan nito ang pamahalaan at ang awtorisadong tagakolekta na maghayag 
ng impormasyon sa isa't isa para sa layunin ng pagkolekta ng halagang maibabayad sa 
ilalim ng ESA

Isasakatuparan ang probisyong ito sa Lunes, Enero 01, 2018. 

Mga Elektronikong Kasunduan 

Nililinaw ng mga bagong pagbabago na maaaring magsilbi bilang nasusulat na kasunduan ang 
mga elektronikong kasunduan sa pagitan ng mga employer at empleyado, tulad ng isang 
kasunduang magtrabaho sa labis na oras.   

Isasakatuparan ang probisyong ito sa Lunes, Enero 01, 2018. 

Mga Pagbubukod 



Sa ilalim ng bagong batas: 

• Nalalapat ang halos lahat ng pag-aatas at karapatan sa ESA sa mga empleyado ng 
Crown (Crown employee). Isasakatuparan ang probisyong ito sa Enero 1, 2018. 

• Nalalapat ang lahat ng pag-aatas at karapatan sa ESA sa mga taong nakakatanggap ng 
pagsasanay para sa trabaho sa pamamagitan ng kanilang employer. Isasakatuparan 
ang probisyong ito sa Enero 1, 2018. 

• Ibubukod sa mga pag-aatas at karapatan sa ilalim ng ESA ang mga indibidwal na 
nagtatrabaho bilang bahagi ng isang programa ng pagkatuto sa pamamagitan ng 
karanasan (experiential learning program) na pinapatakbo ng isang pribadong kolehiyo 
ng career, katulad sa mga programang pinapatakbo ng mga unibersidad, kolehiyo, o 
high school. 

• Ang mga mag-aaral na nagtatrabaho at regular na nagtatrabaho nang higit sa tatlong 
oras ay dapat bayaran nang hindi bababa sa tatlong oras kahit na magtrabaho sila nang 
mababa sa tatlong oras. Isasakatuparan ang probisyong ito sa Martes, Enero 01, 2019. 

• Nalalapat ang lahat ng pag-aatas at karapatan sa ESA sa lahat ng empleyadong 
nagtatrabaho sa isang simulated na trabaho o lugar na pinagtatrabahuan para sa 
kanilang rehabilitasyon (karaniwang tinatawag na "sheltered workshop"). Isasakatuparan 
ang probisyong ito sa Martes, Enero 01, 2019. 

• Kasalukuyang nagsasagawa ang Ministeryo ng Paggawa (Ministry of Labour) ng 
konsultasyon tungkol sa mga pagkalibre sa ESA at espesyal na patakaran sa industriya 
pati sa mga pagbubukod sa LRA. Kabilang sa pagsusuring ito ang mga pagbubukod na 
nakatakda para sa mga tagapamahala at supervisor. Patuloy na ipapaskil ang balita 
tungkol sa konsultasyong ito sa website ng Ministeryo ng Paggawa. Matuto pa. 

Mga Pagbabago sa Batas ng Mga Pakikipag-ugnayan sa Trabaho  

Certification ng Unyon 

Ang bagong batas ay: 

• Magpapatupad ng certification ng unyon na nakabase sa card (card-based) para sa 
industriya ng mga serbisyo sa pagtatayo ng gusali, industriya ng pangangalaga sa 
tahanan at serbisyo sa komunidad, at industriya ng ahensiya ng pansamantalang tulong. 

• Gagawin ang mga sumusunod na pagbabago sa proseso ng certification ng unyon: 

• Aalisin ang ilang partikular na kundisyon para sa remedial na certification ng unyon, at 
magbibigay-daan ito sa mga unyon na mas madaling ma-certify kapag nasangkot ang 
isang employer sa hindi magandang gawi na lumalabag sa LRA. 

• Papadaliin ang access sa unang paglilitis sa kontrata, at nagdaragdag rin ng masusing 
bahagi ng pamamagitan sa proseso. 

• Aatasan ang Lupon ng Pakikipag-ugnayan sa Trabaho ng Ontario (Ontario Labour 
Relations Board, OLRB) na tugunan ang mga aplikasyon sa unang pamamagitan-

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


paglilitis sa kontrata bago pangasiwaan ang mga aplikasyon sa displacement at 
decertification. 

• Bibigyang-daan ang mga unyon na ma-access ang mga listahan ng empleyado at ilang 
partikular na impormasyon kung maipapakita ng unyon na naabot na nito ang suporta ng 
20 porsyento ng mga empleyado sa ipinapanukalang unit ng negosasyon. Napapailalim 
ang paggamit sa listahang ito sa mga kundisyon at limitasyon at dapat isagawa ang 
lahat ng makatwirang hakbang upang protektahan ang seguridad at pagiging 
kumpidensyal ng listahan.  

• Hayagang bibigyang-kakayahan ang OLRB na magsagawa ng mga pagboto sa labas ng 
lugar na pinagtatrabahuan, kabilang sa paraang elektroniko at sa pamamagitan ng 
telepono. 

• Bibigyang-kakayahan ang OLRB (at Mga Opisyal ng Mga Pakikipag-ugnayan sa 
Trabaho kung awtorisado ng OLRB) na magbigay ng mga tagubilin kaugnay ng proseso 
ng pagboto at mga kasunduan sa pagboto upang makatulong na tiyakin ang pagiging 
neutral ng proseso ng pagboto. 

Mga Karapatan ng Successor 

Pinapalawig ng bagong batas ang mga karapatan ng successor sa muling paghahain ng mga 
kontrata sa mga serbisyo sa pagtatayo ng gusali. 

Binibigyang-daan din ng Batas ang pamahalaan na ilapat ang mga karapatan ng successor, 
ayon sa regulasyon, sa iba pang uri ng tagabigay ng serbisyo na nakakatanggap ng mga 
pampublikong pondo. 

Istruktura ng Mga Unit ng Negosasyon 

Binibigyang-daan ng mga pagbabago ang OLRB na suriin ang istruktura ng mga unit ng 
negosasyon sa ilang partikular na sitwasyon at bumuo ng bagong na-certify na unit ng 
negosasyon sa iba pang kasalukuyang unit ng negosasyon sa parehong employer, kung saan 
kinakatawan ang mga unit na iyon ng parehong ahente ng negosasyon. Bibigyang-daan din ang 
OLRB na gumawa ng iba pang nauugnay na utos. Binibigyang-daan din ng mga pagbabago 
ang mga panig na magkasamang sumang-ayon na suriin ang istruktura ng mga unit ng 



negosasyon anumang oras. Kasunod ng naturang pagsusuri, maaaring gumawa ang mga panig 
ng pinagsamang aplikasyon para sa pahintulot ng Lupon upang bumuo ng mga unit ng 
negosasyon at gumawa ng mga nauugnay na pagbabago. 

Mga Karapatan at Proseso sa Pagbalik sa Trabaho 

Dating ibinibigay ng LRA sa mga empleyado ang karapatan, sa ilalim ng ilang partikular na 
kundisyon, na bumalik sa trabaho sa loob ng anim na buwan mula sa simula ng isang welgang 
alinsunod sa batas. Inaalis ng bagong batas ang anim na buwang limitasyon. 

Iniaatas din ng isang bagong probisyon sa isang employer na panumbalikin ang isang 
empleyado pagkatapos ng isang legal na welga o lock-out (napapailalim sa ilang partikular na 
kundisyon), at magbigay ng access sa paglilitis ng hinaing para sa pagsasakatuparan ng 
obligasyong iyon. 

Proteksyon sa Makatwirang Dahilan 

Pinoprotektahan ng bagong batas ang mga empleyado sa isang unit ng negosasyon mula sa 
pagdidisiplina o pagpapatalsik nang walang makatwirang dahilan mula sa kanilang employer sa 
panahon sa pagitan ng certification at petsa kung kailan nagkabisa ang unang kontrata (o petsa 
kung kailan hindi na kinakatawan ng unyon ang mga empleyado), at sa panahon sa pagitan ng 
petsa kung kailan legal na nagwelga o nasa lock-out na posisyon ang mga empleyado at petsa 
kung kailan nagkabisa ang bagong panlahat na kasunduan (o petsa kung kailan hindi na 
kinakatawan ng unyon ang mga empleyado). 

Mga Multa 

Itinataas ng bagong batas ang mga pinakamalaking multa sa ilalim ng Batas ng Pakikipag-
ugnayan sa Trabaho (Labour Relations Act) sa $5,000 para sa mga indibidwal at $100,000 para 
sa mga organisasyon (ang mga multang ito noon ay $2,000 para sa mga indibidwal at $25,000 
para sa mga organisasyon). 

Pagsasakatuparan 



Isasakatuparan ang lahat ng panukala sa pakikipag-ugnayan sa trabaho pagkatapos ng Enero 
1, 2018 o sa araw na makakatanggap ang Batas ng Pahintulot ng Maharlika (Royal Assent).

Mga Pagbabago sa Batas ng Kalusugan at Kaligtasan sa Trabaho 

Pinipigilan ng bagong batas ang mga employer na iatas sa isang manggagawa na magsuot ng 
sapatos na may mataas na sakong (ibig sabihin, high heels) sa trabaho, maliban kung 
kinakailangan ang naturang sapatos para sa kaligtasan ng manggagawa. 

Mayroong pagkalibre para sa mga employer ng mga tagapagtanghal sa industriya ng 
entertainment at pag-advertise. 

Isasakatuparan ang pagbabagong ito sa pamamagitan ng Pahintulot ng Maharlika (Royal 
Assent). 

Pagpapahusay sa Pagpapatupad ng Mga Pamantayan sa Pagtatrabaho 

May balak ang probinsya na kumuha ng hanggang 175 pang opisyal ng mga pamantayan sa 
pagtatrabaho at inilunsad nito ang Programa ng Pagsasanay at Edukasyon sa Mga 
Pamantayan sa Pagtatrabaho (Employment Standards Training and Education Program) upang 
parehong turuan ang mga empleyado at maliit at katamtamang-laking negosyo tungkol sa 
kanilang mga karapatan at obligasyon sa ilalim ng Batas ng Mga Pamantayan sa Pagtatrabaho 
ng 2000 (Employment Standards Act, 2000). Makakatulong ang edukasyon sa mga employer 
na maunawaan ang kanilang mga obligasyon. 

Kapag naluklok na ang mga bagong opisyal ng mga pamantayan sa pagtatrabaho, bago ang 
2020-2021, malulutas ng programa ng Mga Pamantayan sa Pagtatrabaho ang lahat ng habol 
na inihain sa loob ng 90 araw at masisiyasat nito ang 1 sa 10 lugar na pinagtatrabahuan sa 
Ontario. Dagdag pa rito, magbibigay ng tulong sa pagsunod ang programa sa mga bagong 
employer na partikular na nakatuon sa mga maliit at katamtamang-laking negosyo. 
Makakatulong ito sa mga employer na maunawaan ang kanilang mga obligasyon. 

Tutuon ang pagpapatupad sa mga employer na nakikipagkumpitensya nang hindi patas sa 
pamamagitan ng paglabag sa batas, at gagawin nitong patas ang negosyo para sa karamihan 
ng mga employer na sumusunod sa mga patakaran. 



Layunin ng pinaigting na pagpapatupad na hikayatin ang pagsunod at pigilan ang hindi 
pagsunod. Nangangailangan ito ng mga mapagkukunan sa pagpapatupad at sa edukasyon 
upang magkaroon ng epekto sa gawi ng employer at pigilan ang mga potensyal na lalabag. 

Makakatulong ang mga bagong mapagkukunang ito na tiyaking maipapatupad nang ganap at 
mabisa ang mga bagong isinabatas na pagbabago sa ESA. 
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