
 
 

ن عند اإلنهاء من الخدمة  حقوق الموظفي 

 

 كنت إذا. أونتاريو مقاطعة في  أفضل بشكل القانونية حقوقك معرفة  على لمساعدتك البودكاست هذا إنشاء تم". التوقيع قبل" بودكاست في مبك مرحبًا
 قانونية مشورة ليست  المواد  هذه أن تعرف أن  المهم  من. كندا في حياتك على ايجابيا تؤثر خيارات اتخاذ من فستتمكن ، ومسؤولياتك حقوقك تعرف
 . حالتك على تنطبق عامة قانونية مواضيع حول معلومات تقدم فهي الخاصة،  لحالتك

  العمل من  الفصل  أو العمل إنهاء يكون أن يمكن. أونتاريو في  عملهم من  فصلهم أو خدمتهم إنهاء تم أن بعد الموظفين حقوق  عن نتحدث سوف اليوم
  قرار تبرير العمل صاحب  على يجب كان إذا ما معرفة ويريد ذلك حدوث سبب فصله تم الذي الشخص يفهم ال  ،  األحيان بعض في. جدًا مرهقًا
  صاحب  على  يجب ، العمل من فصلت إذا  ، الحاالت معظم في. فصلك سبب عن  يخبرك أن العمل صاحب  على يتعين ال ، ال عادة الجواب. الفصل
 بإخبارك إما بذلك القيام يمكنهم. معهم وظيفة لديك يعد لم  أنه تخبرك رسالة  لك يقدموا أن يجب أنهم يعني هذا. باإلنهاء كتابيًا إشعاًرا  إعطاؤك العمل

. معقول إشعار  من بدالً  بالدفع تزويدك عن  مسؤولون فهم ،  إشعار أي دون إنهاؤها تم إذا. الفور  على بالرحيل لك بالسماح أو لديك عمل  يوم آخر قبل

  من العديد  على دفعها يتعين التي األموال ومقدار القواعد وتعتمد. وظيفتك ستفقد بأنك مقدًما إخبارك  يعني فهذا" إشعار" عليهم يجب نقول عندما
 معينة ألسباب إشعار تقديم دون  فصلك  العمل لصاحب يمكن كما. اإلنهاء بعد مماثلة وظيفة تأمين وصعوبة ،  الخدمة  مدة وطول  عمرك مثل ، العوامل

 بموجب وجيه سبب بشأن مخطئون العمل أرباب يكون األحيان بعض في. القانونية المشورة طلب فحاول  ،  هذا حدث إذا. المتعمد السلوك سوء مثل ،
  العمل سالمة  قانون  قواعد فإن  ،  األقل  على أشهر 3 لمدة بك الخاص  العمل صاحب لدى  عملت  قد تكن لم  إذا . إنذار سابق دون شخص إلقالة  القانون

  ودفع الدنيا اإلشعار بفترات المتعلقة القواعد من  العديد على التوظيف معايير قانون يحتوي. إخطارك عليه يتعين ال العمل صاحب أن على تنص
  من  أجزاء فقط تنطبق ، الوظائف لبعض وبالنسبة  ، العمل معايير قانون بموجب الوظائف جميع تغطية يتم ال ،  ذلك ومع . إشعار تقديم خالل من النقود
 أو دائًما مقيًما أو كنديًا مواطنًا تكون أن إلى بحاجة لست أنك اعلم. وتفاصيله لموقفك مهمة القانونية المشورة تعد ،  السبب لهذا. العمل معايير قانون
 . العمل معايير قانون لقواعد وفقًا تغطيتك يتم حتى عمل  تصريح حامل
 مع العمل فترة حول معلومات يوضح نموذج هذا. األسباب من سبب ألي الوظيفة تترك عندما  ، التوظيف سجل  إعداد أيًضا  العمل  صاحب على يجب

 النموذج يحتوي. كسبته الذي المال  ومقدار عملك،  ساعات وعدد ، العمل صاحب لدى العمل  في قضيتها التي المدة ،  المثال سبيل على. العمل صاحب

.  السؤال  على  لإلجابة  استخدامها العمل صاحب على يجب رموز هناك. التوظيف  سجل الستكمال العمل  صاحب حمل الذي السبب حول  سؤال على

  ،  EI أيًضا وتسمى ، التوظيف تأمين مخصصات على للحصول  بطلب تقدمت إذا".  الفصل"  أجل  من" M" يختاروا أن المحتمل فمن  ، طردك تم إذا

 Service ألن  وذلك. التوظيف تأمين مزايا على  للحصول مؤهالً  كنت إذا   ما على  يؤثر قد ذلك  ألن سؤالك سيتم. طردك سبب توضيح منك فسيُطلب

Canada التي  والمدة ، عليها  ستحصل التي المزايا ومقدار التوظيف، تأمين مزايا على  الحصول بإمكانك كان  إذا ما لمعرفة التوظيف سجل تستخدم  

  إذا. الكترونيا  الحكومة الى  إرسالها أو بك الخاص التوظيف  لسجل  ورقية نسخة لك يوفر  أن  العمل لصاحب يمكن. االستحقاقات لتلقي مؤهالً  تكون

 يمكنك ، نسخة تريد كنت إذا .  EI على للحصول بطلب للتقدم  نسخة إلى تحتاج وال نسخة منحك إلى  يضطروا  فلن ، إلكترونيًا الحكومة إلى أرسلوها

 7218-206-800-1على بهم االتصال  خالل من Service Canada من  نسخة على  الحصول 

. الوظيفة من الطرد أو اإلنهاء  عند بحقوقك صلته حيث من األساسية القانونية المعلومات  لبعض جيدًا مصدًرا البودكاست هذا  وجدت قد  تكون أن نأمل

 . الموضوع هذا  حول بنا الخاص البودكاست إلى لالستماع الكافي الوقت أخذ  يرجى  ، العمل  على  التأمين  حول أسئلة لديك كانت إذا
 
 
 
 

 



 
 

 ، كمبيوتر جهاز  لديك كان  إذا. الصوتية  المواد هذه عن   أخبرك التي  الوكالة  أو الخدمة إلى العودة يرجى ، الموضوع  حول أسئلة  لديك  يزال ال كان  إذا

,   مشورة إلى  بحاجة أنك بالفعل تعرف كنت إذا . settlement.org أو stepstojustice.ca  موقع إلى االنتقال أيًضا يمكنك المعلومات من لمزيد

  صباًحا 8:00 الساعة  من الجمعة إلى االثنين من  1-800-668-8258 الرقم   على  Legal Aid Ontario بـ االتصال فيرجى ، قانوني تمثيل أو  دعم

ً  البودكاست هذا  دعم  يتم. لغة 300 من أكثر  في للمساعدة( EST. )مساءً  5:00 الساعة إلى   ،  The Law Foundation of Ontario قِبل من ماليا

YWCA St. Thomas-Elgin المحتوى هذا عن الوحيدة  المسؤولة هي . 

tel:+18006688258

