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کارمندان در برخی . اضافه کاری تعلق ميگيردساعت در هفته کار ميکنند، 48که بيش از مندانیدر اکثر مواقع به کار:کاریساعات

جهت اطالع از جزئيات با اداره . در هفته کار کنند تا محق به دريافت اضافه کاری شوندساعت 48صنايع خاص ميبايست بيش از 
.مربوطه تماس بگيريد
کارمند به ازای هر ساعت اضافه نرخ اضافه کاری بايد دسِت کم  يک و نيم برابر دريافتی معمول و منظم : پرداخت اضافه کاری

 . کاری باشد
يک کارمند در صورت موافقت کارفرما ميتواند انتخاب کند که پرداختی ساعات اضافه کاری را : نحوه پرداخت ساعات اضافه کاری 

در اين حالت نيز . اين توافق بين کارمند و کارفرما بايد مکتوب باشد. تجميع کرده و آنها را همزمان با پرداخت حقوق دريافت کند
جهت اطالع از جزئيات با .ای هر ساعت اضافه کاری تجميع شده دريافت کندکارمند بايد يک و نيم برابر دريافتی مقرر خود را به از

 .اداره مربوطه تماس بگيريد
حقوق نميتواند ديرتر از پنج روز روز پراخت . روز تجاوز کند16پرداخت به هر کارمند نبايد از هایدوره:بازه زمانی پرداخت ها

 . کاری پس از پايان هر دوره پرداخت باشد
برای.حقوق خود را نيز دريافت کنند) صورت حساب(يک فيش،کارمندان ميبايست همزمان با پرداخت حقوق: فيش حقوقی

ين بايد امکان دسترسی محرمانه برای ديدن آن و همچن،کارمندانی که فيش حقوقی خود را به صورت الکترونيکی دريافت ميکنند
 . امکان چاپ نسخه کاغذی آن مهيا باشد

فعاليتی مرتبط به کار به محل کار و يا جه انجامهر بار که نياز است تا کارمند در محل کار خود حاضر شود،: قل ميزان پرداختحدا
 .حداقل به ميزان سه ساعت حقوق مقرر بايد به او پرداخت شودبيايد،

 :در اکثر موارد کارمندان حق دارند که: زمان استراحت
.بعد از هر پنج ساعت کار مداوم داشته باشندنيم ساعته بدون پرداخت حقوقيک زمان استراحت ، دسِت کم به صورت روزانه-
. ساعت متوالی درهر هفتۀ هفت روزه، بدون پرداخت حقوق تعطيل باشند24به صورت هفتگی، دسِت کم به ميزان -

پس از اتمام هر سال دوهفته مرخصی همراه با دريافت حقوق،در اکثر مواقع کارمندان حق دارند که به ميزان: مرخصی با حقوق
. ته مرخصی با حقوق برخوردار شونداز سه هفپيوسته برای همان کارفرمااتمام هشتمين سال کاریو سپس بعد از. داشته باشندکاری

جای استفاده از زمان مرخصی، مبلغ حقوق که به انتخاب کنند وقت که به مدت يکسال متوالی کار کرده باشند، ميتوانند مندان نيمهکار
 . رسيده باشدصورت کتبی به اطالع کارفرما اين تصميم بايد به. معادل آنرا دريافت کنند

عيد پاکجمعه قبل از(جمعه خوب–) ماه فوريهآيلندر دی در(روز آيلندر–) اول ژانويه(سال نو):همراه با حقوق(تعطيالت قانونی
بيست (روز کريسمس–) يازده نوامبر( روز يادبود–)ماه سپتامبر(روزکارگر–) اول جوالی(روز ملی کانادا–)ماه آوريلدر

 )وپنجم دسامبر
 . پاداش و انعام جزيی از دارايی کارمند محسوب ميشود و کارفرما نمی تواند در آن شريک شود:انعام

دسته مرخصی خاص همراه با حفظ موقعيت )ده(10مجاز به استفاده ازدر اکثر موارد کارمندان : در شرايط خاص-ويژهمرخصی
 :شغلی می باشند

فوت اعضای در صورتبا حقوق به عالوه تا دو روز مرخصی بدون حقوق همراهيک روز مرخصی: مرخصی سوگواری-
 . خانواده؛ وتا سه روز مرخصی بدون حقوق در صورت فوت ساير اقوام

ماه و کمتر از پنج سال سابقه کار پيوسته برای يک کارفرما را دارند، مجاز به استفاده سهکارمندانی که بيش :مرخصی استعالجی-
پنج سال پيوسته برای يک کارمندان با سابقه کار بيش از. تا سه روز مرخصی استعالجی بدون حقوق در هر سال تقويمی می باشند

به استفاده از يک روز مرخصی استعالجی همراه با حقوق و تا سه روز مرخصی استعالجی بدون حقوق در هر سال کارفرما، مجاز
 . تقويمی می باشند

 .ماه کار پيوسته برای يک کارفرماپس از شش ،هر سال تقويمیدرتا سه روز مرخصی بدون حقوق :مرخصی موارد خانوادگی   -
در صورتی واجد شرايط استفاده از اين کارمند. مرخصی بدون حقوقهفته78تا :اندگیفرزندخو/والدين/مرخصی زايمان-

توسط همان کارفرما استخدام شده باشد و آغاز مرخصی قبل ازهفته 52هفته در دورۀ زمانی 20مدت در هرمرخصی می باشد که 
 .به کار برای همان کارفرما باشدمشغولهمچنانحال حاضرر د

ارائه مراقبت و یهفته برا52هفته در مدت 37بدون حقوق تا یمرخص: سخت و بحرانیيماریكودك مبتال به بیصمرخ -
.کودک باشدينحداقل به مدت سه ماه بطور مداوم شاغل باشد و والديدباکارمند . یبحرانيماریاز كودك مبتال به بيبانیپشت

يجهفرزند کارمند به عنوان نتی که هفته در صورت52بدون حقوق تا یمرخص: کودکمرگ / مربوط به جرمشدنيدناپدمرخصی -
حداقل يدکارمند با؛ جرم يک یاحتماليجهکارمند بعنوان نتفرزنددرگذشتهفته در صورت104.ناپديد شده باشدرمجيکیاحتمال

 .ن کودک باشديبه مدت سه ماه بطور مداوم شاغل باشد و والد
 مرخصی بدون حقوق برای انجام وظيفه به عنوان هيئت منصفه دادگاه:در دادگاهمرخصی شرکت   -
برای مراقبت از شخصی که بعنوان عضو خانواده محسوب می شود هفته مرخصی بدون حقوق28: مرخصی مراقبت دلسوزانه-.

 .مبتال شده استبا خطر باالی مرگ مواجه است هفته 26و مشخص شده است که به يک بيماری که در طی 
مرخصی بدون حقوق برای کارمندی که ناچار به ترک شغل غيرنظامی خويش جهت انجام خدمات : مرخصی سرباز ذخيره  -

 .ميبايست دسِت کم به مدت شش ماه برای همان کارفرما مشغول به کار بوده باشد. نظاميست
روز7دستمزد و مرخصی با روز 3: یخشونت جنس/ یگزنديکشرتوسط خشونت / ی، خشونت خانگ2019نوامبر 1از تاريخ -

بطور مداوم برای همان کارفرما مشغول به کار سه ماه که کارمند برایبعد ازيمیدر هر سال تقودستمزدبدون پرداختمرخصی
 . بوده باشد

آنرا به صورت بايددر صورتی که کارفرما قصد فسخ قرارداد کاری با کارمندی را بدون ارائه دليل داشته باشد، : اعالم خاتمه کار
:را درعوض آن پرداخت کنداين دورهزير به اطالع کارمند رسانده و يا مبلغ دستمزد زمانبندی شده درکتبی و با رعايت موارد

 توسط کارفرما نيست؛کتبی خاتمه کاراعالم نيازی به–سابقه کار پيوسته کمتر از شش ماه     -
؛اعالم کتبی خاتمه کار دو هفته قبل از تاريخ مورد نظر–سابقه کار پيوسته بيش از شش ماه و کمتر از پنج سال     -
 مورد نظر؛هفته قبل از تاريخچهاراعالم کتبی خاتمه کار–سابقه کار پيوسته بيش از پنج سال و کمتر از ده سال     -
 هفته قبل از تاريخ مورد نظر؛شش اعالم کتبی خاتمه کار–سابقه کار پيوسته بيش از ده سال و کمتراز پانزده سال     -
هفته قبل از تاريخ مورد نظر؛هشتاعالم کتبی خاتمه کار –سال پانزده سابقه کار پيوسته بيش از     -

از ادامه کار، در صورت داشتن سابقه کار پيوسته بين شش ماه تا پنج سال ميبايست درخواست استعفا را کارمنداندر مورد استعفای 
سال باشد، بايد دو بيش از پنجپيوستهو اگر سابقه کار. يک هفته قبل از تاريخ کناره گيری  به صورت کتبی به کارفرما ارايه دهد

کارمندی که سابقه کار پيوسته او کمتر از شش ماه ميباشد نيازی به ارايه پيشاپيش. يه کندهفته قبل از کناره گيری استعفای کتبی را ارا
 . نداردنامهاستعفا

جهت اطالع از جزئيات با اين اداره .می باشدقانونی پرداخت حقوق به کارمند منوط به کسر کسوراتِ : کسورات پرداخت حقوق
 .تماس بگيريد

 . جهت اطالع از جزئيات با اين اداره تماس بگيريد. سال تابع قوانين ويژه ای می باشند16کارمندان زير : اشتغال جوانان
يا اخذ فرم شکايت، و برای تهيه اطالعات تکميلی و.ديگر قوانين استخدامی و شغلی در اين پوستر ذکر نشده است: ساير مقررات

های استخدامی از طريق شماره تلفننين استاندارد استخدامی، با واحد استانداردهمچنين دريافت نسخه رايگان راهنمای کامل قوا
يا از اين وب سايت تماس گرفته و )902(-368-5476فاکسو شماره 1-)800(-333-4362ويا تلفن رايگان )902(-5550-368
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 بدانيدبايدادواردپرنسجزيرهاستخدامیاستانداردهایقانوندربارهشماآنچه

جوانان بهره مند به خواننده اين پوستر شديداً توصيه می شود که از خدمات مشاوره جهت قوانين و مقررات استاندارد استخدامی و يا مقررات استخدامی ويژه . اين پوستر صرفا يک راهنمای مقدماتی است
 .و متن کامل قانون برداشت می شود، متن قانون به عنوان مرجع صحيح در نظر گرفته می شودهرکجا که تفاوتی ميان مطالب اين پوستر. شوند


