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 قلعتم ےس ظفحت ےک تمزالم ےیل ےک ںویرہش یکلم ریغ

 Employment Protection for Foreign)،ٹکیا

Nationals Act) ،2009 قوقح ےک پآ تحت ےک 

ے(ین ا پی ایف ای)ا 2009، ٹکیاتعلق  مےفظ سح تےک مالزمت ےیے لکں ویشہر یلک مریغسیلہ یہ و :یبردارت دساعالن

(Employment Protection for Foreign Nationals Act, 2009, EPFNA)  کم بعضدہ کر ررقمحت ت ے کضوابطاور 

 یںہ نرہشو مینونا قہی۔ ے ہاگی اکیار تیے لیے ک ددم کی ینجراور آن میزمالں میکو سمجھنے ں یواردذمہ ور قوق اح کم از

 رژنطہ وضابا بے کشہ قانونمی ہہوالحے اور  ہںہینینا گہ لجکی بط ضواا ی )EPFNA( ےین اایف ا پی یاد صق ما کساے۔ ہ

ازہ ت  تکدحممکنہ  تامعلوم کی ہوسیلہ اس کں ہیے  کرتشوش کیورپ کی ے بنانیینق یہ یم ہ توں یویے۔چاہ اجاندیا  ہی اک

 کم از کم رفص )EPFNA( ےین ایف ا پی ایایں۔  ہیجاتہی ہو ں اغلطی تااوقسا  بگر مں، ہوترسدالکل  بورین اتر

 حت وسیع تے کدیگر قانون یا ومی قانونعم، ےدہامعاعی تمج، اےد معاہیمت مالز کوینمالزمعض بے۔  ہا کرتمرات فراہاعیم

 ۔یں ہےکر سکتصل احشورہ  مینوناق ینمالزمین اور جر۔ آیں ہےتسکہو صل احقوق حتر 

 Employment Protection for)ے( ی ایف این ا)ای پ 2009، قانون متعلقے ظ سفحے تے مالزمت کیکے لوں یشہر یلکر میغ
Foreign Nationals Act, 2009) (EPFNA) یضعار یلکر میا غی یک وطنجو ترے وں پر ہوتا ہیشہر یلکر میا اطالق ان غک 

کن کار یلکر میغ یضارں عیو میارنٹپ اور آ، اگر پروکے طال مثں۔ یہ یمتالشے ام کں کیو میارنٹب اوجبموے رام کت پروگمالزم

 ۔اہوگالگو پ پر ر آطور پ یکانام )EPFNA(ے ی ایف این اای پتو، ں یر رہے ہا تالش کیں یے ہ رہم کراحت کے ترام کپروگ

ر یک غیت امالزمسر ں بر یو میارنٹ۔ اوےم کرتا ہفراہہ ص خالاقوق کحے ت آپ کحے تک )EPFNA(ے ایف این ای ای پہ چپر یہ معلوماتی

 Employment Standards)ے( اس ای ای) 2000قانون لق تعے مست رااعیم کے تممالزپر ر وم طاآپ کو عطور، ے بک یشہر یملک
Act, 2000, ESA) ے س اای ای ں۔یے ہہوتل صاح یبھقوق حت حے تک)ESA( ے سیجد دوحے کنٹوں گھے ام کور کت از کم اجرم اک

ت حے تک )ESA(ے س اای ایتھ اکے سز یاودستس ن کو ایمالزمط یححت مے تک )EPFNA(ے ی ایف این اای پہے۔ ط یحکو مت راایمع

 ہے۔حق ا ے کصل کرناح ہچپر یں معلوماتیے مارے بقوق کح

ںیر زبانگید

 تمحنت ارزہ وچپر یا معلوماتیہ آے کہ یوررنا ضرہ کتہ پیدہ کو ننال کحا بیجر ے آو آپ کے تں ہینہ یزیگرزبان ان یپہل یر آپ کاگ

ے ات کمعلومد یہے۔ مز یرروض یبھا راہم کرنرژن فہ شدہ ورجمکو تپ  تو، آے، اگر ہورہے اب ایدستں ین مازب یپہل یسے آپ ک

 ں۔یہ کرحظمال Ontario.ca/EPFNAم اہ کرے، بریل

ار سکتں کیس وصول نہیف یوئے کس حال کنندہ آپب

ت مے مالزیکے لپ ے، آش کرتا ہوشک یے کا تالش کرنیا ے مالزمت تالش کرتیکے لپ جو آے د ہوتا ہا فرسیا یبھ یکوئندہ کنال حب

ا تجیبھس اے پک یآپ کو کسے یلے د کدم یں آپ کیے منش کرتالت مالزمں یو میارنٹا اویے، ہا د کرتدم یے کسر دوںیے متالش کرن

http://www.ontario.ca/laws/statute/09e32
http://www.ontario.ca/laws/statute/09e32
http://www.ontario.ca/laws/statute/00e41
http://www.ontario.ca/laws/statute/00e41
http://ontario.ca/EPFNA
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ور کے طال مثہے۔ ا ر سکتں کیہصول نس ویف یکوئے پ سے آیکے لے دا فائیان سامدمت، خ یراہم کردہ کسہ آپ کو فدننال کحے۔ بہ

 Labour Market Impact)ے( م ال آئی ای)ایص یختش یکٹ کیمپٹ ایارکبر میل یے، آپ کنصل کراح یپر، وہ نوکر
Assessment, LMIA) ولصوس یف یکوئے یکے لز یچ ورا یار کسدرک ےیکے لے ع کرنروم شاے کآپ کں یو میارنٹا اویے یکے ل 

رہ یسوں وغاجال یتیے تربڈ کی اٹرسا فی، یاریت یو کیرونٹ، ایسی نوےومیزید، ریہتمے سیجت ادمخ یضافہے۔ ا یا/سکتر سکتں کینہ

ے واال ام کرنے ک سبجان یک ندہکنال ح، بے عالوہس کا۔ یا سکتج یں کیہصول نس ویے فپ سہوں، آ یاریہ اختہے واچے، یکے ل

 ۔ہے ار سکتں کینہ صلاحس یف یبھ یکوئے ں سین مپ سے افرد آ یبھ یکوئ

 (تھااء کے سں کر سکتا )محدود استثنیوصول نہں یالگت یک یلاکا آجر آپ سے بحآپ 

 ں کریہصول نں ویگتہ الیے پ سوہ آں تو یئں آیگتگر الیدس پر ا ای یدا کس ایف یے کنال کرحکو بپ نے آ جرکے آپ ر آ، اگر پروم طاع

 جوں یشامل ہس یور فز اجراچمتعلق ے م ساے کرح کط یک ہیں ایاس م۔ ےسکتا ہ ٹاں کہیے انمیں ست اجری ی آپ کہہ نور اا سکت

 یوفاقپ ر آ، اگمے۔ تاہیکے ل )LMIA(ے ی ال ایم آئایے کپ سے آیجے، ا ہیا گینع کے منے سول کرصپ سے وندہ کو آکنال حے بآپ ک

 )Seasonal Agricultural Worker Program, [SAWP](ی( یو پڈبلے س ای)ام" راکن پروگارک یرعز یے "موسمحکومت ک
 ی پڈبلیوے س اایہے اگر  اسکت کاٹ ںیالگت یمٹس کک پرورور ں ایالگت یفر کس یجر ہوائا آو آپ کں تی ہتمالزمسر ت بر حے تک

)SAWP( ۔زت ہواجا یں کویتکٹو ت انحے ت کےدمعاہ یمتے مالزک 

 ں لے سکتےینہ لکیتم یپ ک آجر آاینندہ ال کا بحپ کآ

ے ں لینہ تملکی یہ سے آپ کجو یبھ ید کسنے واال فرم کراے کب سجان یبھ یک یے کسں سین ما ایجر ا آندہ، آپ ککنا بحال آپ ک

 ں۔یشامل ہٹ ک پرمور ایٹ راسپوپ کا پسے آیجت زایاودستں ین متے۔ اسک

 ر سکتےں کینہاق  سے اتفہونےسے دستکش حقوق پنے آپ ا

 )EPFNA(ے ی ایف این اای پتھ اکے سد فر یے کسوالے ام کرنے کیکے لجر ا آیندہ کنال حے بپنا ایجر،  آےن، اپندہکنال حے بپنپ اآ
 ہے۔طل اامہ بن اراقر یبھ یکوئا رح کس طتے۔ اسکں کر یہا دستخط نیاق فے پر اتد معاہےے کہونش ے دستکق سقوحے پنت احے تک

 ے دستخط کرتے پردہامعے ہوئے تیدت ازجا یے ک کرنولصس ویف یک یالحے بپ س کو آندہکنال حے بپناپ آور پر، اگر کے طال مث

 ا۔ہوگطل ا بہدہامعو وہ ں تیہ

 ہے یجا سکت یں دیہسزا ننے پر آپ کو ار الے کوئبرں ینہا ای پوچھنےں یرے ماحقوق کے بپنے ا

 پہ آں کی ہےہتکہ یا یں یے ہھتچپوں یے مارے بقوق کحے نحت اپے تک )EPFNA(ے ی ایف این اای پا ی )ESA(ے س ایی ااپ ر آاگ

 یبھ یخص کسش یکوئے واال کام کرنے ب سجان یبھ یک یے کسں سین ما ایجر آ ،ندہکنال حپ کا بں تو، آیجائ ےیئدقوق حے و آپ کک

 ا۔دے سکتں یہسزا ن آپ کوے ہ ختم کرکرشت یمت مالزال آپ ک، بشموےح سطر

 ےان ک"ے ) کرندانہ عائجرم ےح سطربھی سی کے سبب کیل ذرج د پر ریوںہی شلک م غیر/ن می مالز کواندگنن کالحب ں/روجآ

 :ے ہاگیدیا رار  قنوعم مے"( سے کرنیروائرا کیقامنتخالف ا

 ،اہنو ک کےنمیل کرتعکی  2009 کٹیتعلق ا مےفظ سحکے ت مالزمت ےیلے  کوںیشہر یلکر میغے د سفر یکس•

 ،اھنچ پوتیں سوالارے م بے کقوقححت  تےک 2009 کٹیتعلق ا مےفظ سح تےک مالزمت ےیے ل کوںیشہر یلک مریغ•

 رانا، کج درتکایت شح تےک 2009 کٹیتعلق ا مےفظ سح تےک مالزمت ےیے ل کوںیشہر یلک مریغ•

 ے بروئا یاالنار  کے بروئ کوقوقححت  تےک 2009 کٹیتعلق ا مےفظ سح تےک مالزمت ےیے ل کوںیشہر یلک مریغ•
 ا ی،ا کرنشوش کیےکالنار ک

 ایندات معلومکو تعلق افسر  مےت سرااعی میمتمالز•

 ا کرنتیں شرک مئیوںرواار کینونا قتح تےک 2009 کٹیتعلق ا مےفظ سح تےک مالزمت ےیے ل کوںیشہر یلک مریغ•

ن ابیری اوپر ہی شلک م غیریکوئ محیط تح تےک 2009ایکٹ ق تعل مےفظ سح تےک مالزمت ے لیےکں کی شہریو ملغیر اگر
 :تاککر سنہیں م  کاہیے جہ س واسدہ نن کالح با یجر آ توے ہایتدام ج انما کیبھوئی  کےں سمی امور کردہ
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 ،ایندال  نک کوممالز•

 ،ایند کر م کواہختن کی ممالز•

 دینا، کر تاسخکو برزم مال•

 ،ایندسزا کو  یکی شہر مل غیر /ممالز•

 ،ا کرنتالب میں موفخکو  یکی شہر مل غیر /ممالز•

 ،ا کرندانہ عائجرم پر یکی شہر مل غیر /م مالزےے سقاور طریسی ک•

 ا یا۔یندمنع کر ے ے س کرنشوش کیک ے کرنشتال تمالزمے یے ل کیکی شہرمل غیر•

 ۔اینددھمکی  کی یروائاری کبھسی  کےیں س مان•

 تاراتیاخلق افسر کے سے متعارات مالزمت کے معی

ے ت سرااعیمے ، مالزمت کے تواتا ہجا  پایے واالد کرنائعہ جرمان ی پری شہرلکغیر مے  سہجی وبھی ال کساورہ بذکجر می آکوئاگر 

 زاس ساا ی ال کرے اور/حے ب سری پر پھرنوکی اس ک/مالزمہ کو مزمالی ہ وہ کسے کار ہتیخا اے کیند محک ہکو یجر ر کو آق افستعلم

 ے کی تالفی کرے۔خساری ے کسوالے نزم کو ہومالے ہ سجی وک

 ے، مالزمت کے تواتا ہجا ے واال پاید کرنہ عائمانجر ی پری شہرلکغیر مے ہ سجی وبھی رہ باال کسوذکدہ مننال کحاگر کوئی ب

ے والے ہونی کو ی شہرلکغیر مے ہ سجی ووز کاجاس تہ وہ ے کار ہتیخا اے کندی م حک ہکو یندہ کنال حکو ب سرمتعلق افے ت سرااعیم

 ے کی تالفی کرے۔ارسخی کس

 ںیتے ہچاہا رندائر ک یپ دعوا آیسوال ہے  یوئ کاپ کاگر آ

ا یں یہ کرحظمال Ontario.ca/EPFNAم اہ کرتو، برسواالت ہوں ے آپ کں یے مارے بک )EPFNA(ے ی ایف این اای پاگر 

ول )ٹ 7160-326 (416)ے س )Employment Standards Information Centre(ت از اطالعرکے مرات کایمع یمتمالز

ں یں مانود زبدتعات ممعلومں۔ یرطہ کر رابپ TTY 1-866-567-8893ے یکے لن یورذمع یعتاسما ی( 55511-531-800-1 یفر

 ۔ےاب ہیدست

ں یمحنت مت اروزپ ر آں اویہے ہوئں یہصل ناح قوقح ےپنت احے تک )EPFNA(ے ی ایف این اای پآپ کو ہ ے کن ہیقیآپ کو اگر 

 ں۔یے ہر سکتسا کیر اپ Ontario.ca/EPFNAپ آں تو یے ہہتاچا کرن یدعو

 یکوئت س بابہے۔ اا ہوتت ا وقال کڑھ سیڈے یکے لے کرن یدعوا قوق کحے پنت احے تک )EPFNA(ے ین اف ای پی ایاس اے پآپ ک

 ہے۔ ی سکتاج یکول صم ورق یتنے پر کنہو یارجآرڈر ک یت اح تےک )EPFNA(ے ی ایف این اای پہ ے کہں یہد نح

د ف حدومختل یر وقت کں پدہ دعوور کردائت حے تک )EPFNA(ے ی ایف این اای پور ا )ESA(ے س اای ایہ ں کیر لم نوٹ کاہ کربر

استعمال حدہ فارم یے علیے لے کنئر کرے داتحت دعوے ک)EPFNA(ے ین ایف ای اپی ااور  )ESA(ے ایس ی ااں۔ یہ یہوتالگو 

 ں۔یہے تے جایک

 تاعلومد میں مزیمے ارے بے کنر کردائ یدعوت حے تک )ESA(ے س ایی ااور ں ایے مارے بقوق کحت حے تک )ESA(ے س اای ای

 Your Guide to the Employment) انمہا رے آپ کیکے ل 2000 قانونلق تعے مت سراایمع کے تمالزمم اہ کربرے، یکے ل
Standards Act, 2000)، جو ں یہ کرحظمالOntario.ca/ESAguide  ہے۔ب ایدستپر 

http://ontario.ca/EPFNA
http://ontario.ca/EPFNA
http://ontario.ca/ESAguide
http://ontario.ca/ESAguide
http://ontario.ca/ESAguide
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