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ஒன்றாரிய ா த ாழில் நி மங் கள் சை்ைம் என்றால்
என்ன?
ஒரு முதலாளி ததாழில் தளத்தில் வழங் க வவண்டிய
ஆகக்குறைந்த உரிறைகறள ததாழில் நியைங் கள் சட்டை்
(ESA) குறிப்பிடுகின்ைது. ஒப்பந்ததைான்றில்
றகச்சாத்திட்டால் கூட, ஒரு ததாழிலாளி தனது
உரிறைகறள றகவிட்டுவிட்டதாக கருதப் பட முடியாது.
சில குறைவான உரிறைகளுக்கு றகச்சாத்திட்டால் கூட,
ததாழில் சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள் ள அடிப்பறட
நியைங் களுக்கு நீ ங் கள் உரித்துறடயவர். அதை் கு நீ ங் கள்
பிரறையாகவவா, நிரந்தர வதிவிடை் அல் லது வவறல
அனுைதிப்பத்திரை் உறடயவராகவவா இருக்க வவண்டிய
அவசியமில் றல. நீ ங் கள் தகுதிகாண் காலத்தில் , பகுதிவநர
அல் லது தை் காலிக ஊழியராக இருந்தால் கூட ததாழில்
நியைங் கள் சட்டத்தினால் பாதுகாக்கப் படுகின்றீர்கள் .
எல் லா ததாழிலாளர்கறளயுை் சரிசைைாக இந்தச் சட்டை்
உள் ளாக்குவது இல் றல. உதாரணத்திை் கு, பண்றணத்
ததாழிலாளர்கள் ைை் றுை் கட்டிட முகாறையாளர்களுக்கு
தபாது அடிப்பறட சை் பளை் ைை் றுை் வைலதிக வநர
தகாடுப் பனவுகளுக்கு உரிறை வகார இயலாைல்
இருக்கின்ைது. நீ ங் கள் ஒரு சுய ததாழில் தசய் பவராக
இருந்தால் , இந்த ததாழில் நியைச்சட்டத்திை் குள் வர
ைாட்டீர்கள் . அவதவபால, ைத்திய தபடரல் அரசாங் க
ததாழில் களான வங் கி, ததாறலத்ததாடர்பு என்பன கனடா
ததாழில் குறியீடு (Canada Labour Code) மூலை்
நிர்வகிக்கப்படுகின்ைன.

இந்தத் தகவல் தாள் ததாழில் நியைங் கள் சட்டத்தின்
சகல தகவல் கறளயுை் உள் ளடக்கவில் றல. எனவவ,
உங் களுக்கு ததாழில் தளத்தில் உரிறைகள்
ததாடர்பாக ஏதாவது வகள் விகள் இருந்தால்
ததாழிலாளர் நடவடிக்றக நிறலயத்திை் கு
அறழயுங் கள் .
அடிப் படைச் சம் பளம்
உங் களது ஒவ் தவாரு ைணித்தியால வவறலக்குை் ஆகக்
குறைந்தது அடிப்பறடச் சை் பளை் தபருை் பாலான
ததாழில் களுக்கு வழங் கப் படுதல் வவண்டுை் . தரகு அல் லது
துண்டு வவறல அடிப் பறடயில் வவறல தசய் தால் கூட
நீ ங் கள் அடிப் பறட சை் பளத்திை் கு உரித்துறடயவர். ப ொது
அடி ் டைச் சம் ளமொனது மணித்தியொலத்திற் கு $15.50
ஆகும் . எனினும் 18 வயதிற் குக் குடறந்த மொணவர்கள்
கிழடமபயொன்றிற் கு 28 மணித்தியொலங் கள் அல் லது
அதற் குக் குடறவொக வவடல பசய் வொர்களொயின்
அவர்களுக்கொன மணித்தியொல அடி ் டைச் சம் ளம்
$14.60 ஆகும் .
வார ்திற் கான மணி ்தி

ாலங் கள்

தபாதுவாக நாதளான்றுக்கு உங் களுக்கான உச்ச
ைணித்தியாலங் கள் 8 ை் வாரதைான்றுக்கு 48
ைணித்தியாலங் களுைாகுை் . உங் களது முதலாளி
வாரை் ஒன்றிை் கான உச்ச ைணித்தியாலங் கறள
விட கூடிய ைணித்தியாலங் கள் வவறல
தசய் வதை் கான அனுைதிறய உங் களிடமிருந்து
எழுத்தில் வகட்கலாை் . ஒவ் தவாரு 5 ைணித்தியால
வவறலக்குை் சை் பளைை் ை 30 நிமிட இறடவவறள
உங் களுக்கு வழங் கப் பட வவண்டுை் . உங் களது

இறடவவறள இரண்டு 15 நிமிடங் களாகவுை்
இருக்கலாை் .
உங் களது முதலாளி வவறல அட்டவறணயிறன
எப் வபாது வழங் க வவண்டுை் அல் லது கிழறைக்கான
ஆகக்குறைந்த ைணித்தியாலங் கள் எவ் வளவு
என்பதை் கான விதிகளுை் இல் றல.
யமலதிக யநர யவடல
வாரதைான்றிை் கு 44 ைணித்தியாலங் களுக்கு வைல் வவறல
தசய் யுை் ஒவ் தவாரு ைணித்தியாலத்திை் குை் உங் கள்
வழறையான ஊதியத்தின் ஒன்ைறர ைடங் கு ஊதியை்
வழங் கப்படல் வவண்டுை் . உங் கள் முதலாளி ஒன்றுக்கு
வைை் பட்ட கிழறைகளில் வவறல தசய் த சராசரி
ைணித்தியாலங் களின் அடிப்பறடயில் உங் கள் வைலதிக
வவறல வநரத்திறன கணிக்குைாறு வகட்கலாை் .
உதாரணத்துக்கு, முதல் கிழறை நீ ங் கள் 40
ைணித்தியாலங் களுை் அடுத்த கிழறை 60
ைணித்தியாலங் களுை் வவறல தசய் திருந்தால் அதன்
சராசரி வாரை் ஒன்றுக்கு 50 ஆகுை் . அப்படியாயின்
உங் களுக்கு 16 ைணித்தியாலங் களுக்கு பதிலாக 12
ைணித்தியாலங் கவள வைலதிக வநர படியாக
வழங் கப்படுை் .
வைலுை் நீ ங் கள் எழுத்தில் உடன்பட்டால் , வைலதிகைாக
வவறலதசய் த ஒவ் தவாரு ைணித்தியாலத்திை் குை் ஒன்ைறர
ைடங் கு சை் பளத்துடன் கூடிய விடுப் பு உங் களுக்கு
வழங் கப்படல் வவண்டுை் .
த ாழில் பாதுகாப் புைனான லீவுகள்

பின் வருை் ததாழில் பாதுகாப் புடனான லீவுகளுக்கு
நீ ங் கள் உரித்துறடயவர்.
•

•

•

•

சுகயீன லீவு: உங் களது சுகயீனை் , காயை் ,
ைை் றுை் ைருத்துவ ரீதியான அவசரத்
வதறவகளுக்கு 3 நாட்கள் சை் பளைை் ை
சுகயீன லீவு எடுக்க முடியுை் .
குடும் பப் தபாறுப் பு லீவு: உங் களது குடுை் ப
உறுப் பினர் ஒருவரின் சுகயீனை் , காயை் ,
ைருத்துவரீதியான அவசரை் ைை் றுை் அவசர
வதறவகளுக்கு நீ ங் கள் சை் பளைை் ை மூன்று
நாட்கள் சுகயீன லீறவப் தபைலாை் .
கர்ப்பகால லீவு: கர்ப்பிணித் தாய் ைார்கள்
17 கிழறைகள் சை் பளைை் ை லீவிறனப்
தபைலாை் .
தபற் யறார் தபாறுப் புக்கான லீவு:
தாய் ைார்கள் கர்ப்பகால லீவு எடுத்தவர்கள் ,
61 கிழறைகள் வறர சை் பளைை் ை லீவிறனப்
தபைலாை் . ஏறனய புதிய தபை் வைார்கள் 63
கிழறைகள் வறர சை் பளைை் ை லீவிறனப்
தபைலாை் .
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விடுப் பும் தகாடுப் பனவும்

ஒரு முதலாளிக்குக் கீழ் ஒரு வருடை் வவறல தசய் த
பின் னர் நீ ங் கள் 2 கிழறைகள் சை் பளத்துடன் கூடிய
விடுப் பு எடுப் பதை் கு தகுதி தபறுகின்றீர்கள் . நீ ங் கள்
5 வருடங் கள் ஒரு முதலாளிக்குக்கீழ் வவறல தசய் த
பின் னர் 3 கிழறைகள் விடுப் பு தபை தகுதி
தபறுகின்றீர்கள் .
விடுப் புை் அதை் கான தகாடுப் பனவுகளுை் வித்தியாச

திகதியில் வவறலயிலிருந்து நிறுத்தப் படுவீர்கள்
என்பதறன முதலாளி எழுத்தில் தரவவண்டுை் .
உங் களுக்கு முன்னறிவித்தல் கிறடக்காதபட்சத்தில்
நீ ங் கள் அதை் குரிய வவதனத்றத sதபை வவண்டுை் .
நீ ங் கள் எவ் வளவு காலை் உங் கள் கை் தபனிக்காக
வவறல தசய் திருக்கின்றீர்கள் என்பதறனப்
தபாருத்து வவறலநிறுத்த தகாடுப் பனவு அல் லது
அதை் குரிய முன்னறிவித்தல் தீர்ைானிக்கப் படுை் .
எவ் வாறு இருப் பினுை் அதை் குரிய உச்சவரை் பு 8
வருட வசறவக்கு 8 வாரங் களாகுை் .

ைானறவகள் . நீ ங் கள் முதலாவது வருடத்தில்
விடுப் புக்கு உரித்து இல் லாவிட்டாலுை் , அதை் குரிய
தகாடுப் பனவுக்கு உரித்துறடயவர்.

ஏதென்சி மூலமான
உரிடமகள்

ற் காலிக த ாழிலாளர்களுக் கான

வருடங் கள் ஒரு முதலாளிக்குக் கீழ் வவறல தசய் த

ததாழில் நியைங் கள் சட்டத்தில் ஏறனய
ஊழியர்களுக்குள் ள அவத உரிறைகள் ஏதைன்சி
மூலைான தை் காலிக ததாழிலாளர்களுக்குை் உண்டு.
அதை் கு வைலதிகைாக, கீழ் தரப் பட்டறவகறளயுை்
ஞாபகத்தில் றவத்திருப் பது நல் லது:

பின் னர் உறழக்கப் பட்ட ஒவ் தவாரு தடாலருக்குை் 6

•

உறழக்கப் பட்ட ஒவ் தவாரு தடாலருக்குை் 4
வீதத்திறன விடுப் பு ஊதியைாக தபறுவதை் கு
உங் களுக்கு உரித்து உண்டு. நீ ங் கள் ஐந்து

வீத விடுப் புத் ததாறகயிறனப்
தபை் றுக்தகாள் ளலாை் . எனினுை் ஒவ் தவாரு சை் பளக்
காவசாறலயிலுை் விடுப் புக்குரிய
தகாடுப் பனவிறன தபை, நீ ங் கள் ஒரு
ஒப் பந்ததைான்றிறன தசய் துக் தகாள் ளலாை் .

•

தபாது விடுமுடறகள்
ஒன்ராறிவயாவில் வருடை் ஒன்றிை் கு 9 தபாது விடுமுறை
நாட்கள் அமுலில் உள் ளன.
New Year's Day, Family Day, Good Friday, Victoria Day, Canada Day,
Labour Day, Thanksgiving, Christmas Day, Boxing Day.
தபாது விடுமுறைக்கான சை் பளை் : தபாது விடுமுறை வந்த
வாரத்தில் முன்னுள் ள நான்கு வாரங் களில் உங் களது
வழறையான சை் பளத் ததாறகயின் கூட்டுத் ததாறகறய
20 ஆல் வகுக்க வருை் ததாறகயாகுை் . உங் களது
வழறையான வவறலக்கு முன்னுள் ள ஷிப் டடு
் ை்
தபாதுவிடுமுறைக்கு அடுத்து வருை் ஷிப் டடு
் ை் வவறல
தசய் திருக்கவவண்டுை் . நீ ங் கள் தபாது விடுமுறை
தினத்தில் வவறல தசய் பவராக இருந்தால் , ஒன்ைறர
ைடங் கு சை் பளத்திை் குை் தபாது விடுமுறை வவதனத்திை் குை்
எழுத்தில் உடன் படலாை் . ைாைாக வழறையான
வவதனத்தில் தபாது விடுமுறையில் வவறல தசய் வதை் குை்
இன்தனாரு நாளில் தபாது விடுமுறைக்கான
வவதனத்துடன் லீவு (day off) ஒன்றிறனயுை் கூட எடுக்கலாை் .
யவடல நிறு ்
்திற் குறி
தகாடுப் பனவும்

•

நீ ங் கள் ஏதைன்சி ததாழிலாளியாக
இருப் பதனாவலா அல் லது உங் களுக்கு ஒரு
வவறல வாய் ப் பு உதவியிறன வழங் குவதன்
காரணைாகவவா, அந்த ஏதைன்சி உங் களிடை்
ஒரு கட்டணத்றத வசூலிக்க இயலாது.
ஒரு ஏதைன்சி உங் களுக்கு 3 ைாதங் களுக்கு/
கூடுதலான காலத்திை் கு வவறலதயான்றிறன
வழங் கி, இறடநிறுத்தினால் , 1 வாரத்திை் கான
முன்னறிவித்தல் அல் லது 1 வாரத்திை் கான
சை் பளை் வழங் கப் படல் வவண்டுை் .
அந்த ஏதைன்சி உங் களுக்குரிய சை் பளத்திறன
வழங் காவிட்டால் , நீ ங் கள் வவறல தசய் கின்ை
கை் தபனி (client company) உங் களுக்கு வசர
வவண்டிய ததாறகக்கு தபாறுப் புக்கூைல்
வவண்டுை் .

உங் களது உரிடமகளுக்காக அவ் வாறு யபாராடுவது

உங் களது வவறலத்தள உரிறைகறள
வகட்பதை் காகவவா அல் லது அவை் றில் ஏதாவது ஒரு
உரிறையிறன நீ ங் கள் அனுபவிப் பதால் உங் கறள
தண்டிக்க இயலாது.
உங் களுக்கு ஏதாவது வவறலத்தளத்தில்
பிரச்சறனகள் இருக்குைாயின் அல் லது வைலதிக
தகவல் கள் வதறவப் படுைாயின், தயவுதசய் து
ததாழிலாளர் நடவடிக்றக நிறலயத்தின் 416-5310778 க்கு அறழயுங் கள் . www.workersactioncentre.org

முன்னறிவிப் புக் கடி மும்

நீ ங் கள் 3 ைாதத்திை் குை் குறைவாக வவறல
தசய் திருப் பின் உங் கள் முதலாளி உங் கறள எவ் வித
முன்னறிவிப் புமின்றி வவறலநிறுத்தை் தசய் யலாை் .3
ைாத காலை் வவறல தசய் திருப் பின் நீ ங் கள் எந்த

உங் களது உரிறைகள் மீைப் பட்டால் நீ ங் கள் ஒரு
வகாரிக்றகயிறன ததாழில் அறைச்சில் அல் லது
சிறிய வகாரிக்றககள் நீ திைன்ைத்தில் (small claims
court) தாக்கல் தசய் யலாை் .1-800-531-5551 |
www.labour.gov.on.ca/
2
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