ਨੌ ਕਰੀ ਦੇ ਪੱ ਧਰ
ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਕ�ਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ� ਨ� ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪੱ ਧਰ
ਤਿਹ ਕੀਤੇ ਹਨ:
•

ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ ਤਨਖਾਹ

•

ਸਲਾਨਾ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ

•

ਪਬਿਲਕ (ਸਟੈਚਟ
ੂ ਰੀ) ਜ� ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀਆਂ

•

ਂ ਰਜੰ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ�
ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਟੇ, ਸਣੇ ਸਾਧਾਰਨ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ, ਓਵਰਟਾਇਮ ਅਤੇ ਐਮ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕ�ਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਧੀਨ ਆ�ਦੀ ਸੱ ਨਅਤ ਿਵਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ�ਦਰੀ ਇੰ ਪਲਾਏਿਮੰ ਟ ਸਟ�ਡਰਡ
ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਨਅਤ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਕ�ਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਧੀਨ ਆ�ਦੇ ਹਨ, ਉਨ�� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ:
•

ਬ�ਕ�

•

ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਰਸਤੇ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣਾ, ਬੇ਼ਡ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰ ਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ�

•

ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਣੇ ਹਵਾਈ ਅੱ ਿਡਆਂ ਦੇ, ਹਵਾਈ ਅੱ ਡੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਕੰ ਪਨੀਆਂ

•

ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਿਜਹਦੇ ਿਵਚ ਸੂਬਾਈ ਜ� ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱ ਦ� ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ

•

ਨਿਹਰ�, ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ�, ਸੁਰੰਗ� ਅਤੇ ਪੁਲ਼ (ਸੂਬਾਈ ਹੱ ਦ� ਪਾਰ ਕਰਨੀਆਂ)

•

ਟੈਲੀਫੋਨ, ਟੈਲੀਗਰਾਫ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਿਸਸਟਮ

•

ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਿਵਯਨ ਬਰਾਡਕਾਸਿਟੰ ਗ

•

ਗ�ੇਨ ਐਲੀਵੇਟਰ, ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਬੀਜ� ਦੀਆਂ ਿਮੱ ਲ�

•

ਯੁਰੇਨੀਅਮ ਮਾਈਿਨੰਗ ਅਤੇ ਪ�ਾਸੈਿਸੰ ਗ

•

ਮੱ ਛੀ ਸੱ ਨਅਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਵਜ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਨਾਲ ਸੰ ਬਧਤ ਿਬਜ਼ਿਨ�ਸ

•

ਪਿਹਲੀਆਂ ਕੌ ਮ� ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ

1 888 576-4444 l 514 496-4636
infoentrepreneurs.org l acclr.ca l ccmm.ca
Acclr, par le biais de son service d’intelligence d'affaires, reçoit le soutien
financier de Développement économique Canada pour les régions du
Québec et est membre du Réseau Entreprises Canada.
Acclr, through its business intelligence department, receives financial support from Canada
Economic Development for Quebec Regions and is a member of the Canada Business Network.

•

ਕ�ਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ�

•

ਕ�ਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਿਨ�ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਨ�� ਸੈਕਟਰ� ਿਵੱ ਚ� ਨਹ� ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਜ� ਪ�ਾਦੇਿਸ਼ਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਿਮਆਰ� ਅਨੁਸਾਰ ਚੱ ਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮੇ ਯੁਨੀਅਨ ਿਵਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹਨ ਤ� ਕੁਲੈਕਿਟਵ ਐਗਰੀਮ�ਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਿਮਆਰ� ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ
ਚੱ ਲਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਤਨਖਾਹ� ਅਤੇ ਪੇਅ ਰੋਲ
ਮਾਲਕ ਵਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਜ� ਰਾਜਖੇਤਰ ਵਲ� ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ
ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੋ। ਬਹੁਤੇ ਕੰ ਮ� ਵਾਸਤੇ, ਘੰ ਟੇ ਦੀ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਿਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਿਮਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੰ ਮ� ਿਵਚ ਛੋਟ� ਹਨ। ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਟਾਉਤੀਆਂ ਕੱ ਟ ਕੇ
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ� ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਟੇ ਤੇ ਓਵਰਟਾਇਮ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਖੇਤਰੀ ਿਮਆਰ ਤਿਹ ਹਨ ਿਕ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਿਕੰ ਨ� ਘੰ ਟੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ
ਪਵੇਗਾ। ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਿਮਆਰ� ਿਵਚ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਰੇਕ� ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ
ਿਮਆਰ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਛੋਟ� ਹਨ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਇਮ ਲਈ,
ਐਮਰਜ�ਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੇਿਸ਼ਆਂ ਜ� ਕੰ ਮ� ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਨਯਮ ਹਨ।

ਪਬਿਲਕ (ਸਰਕਾਰੀ) ਛੁੱ ਟੀਆਂ
ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤ� ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਬਿਲਕ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਖੇਤਰ� ਦੇ
ਲੇ ਬਰ ਿਮਆਰ� ਿਵਚ ਪਬਿਲਕ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੀ ਿਲਸਟ ਅਤੇ ਉਨ�� `ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਨਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਸਲਾਨਾ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਕਸਮ� ਦੀਆਂ ਿਨ�ਜੀ ਛੁੱ ਟੀਆਂ
ਇਕ ਮਾਲਕ ਵਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਛੁੱ ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਖੇਤਰ� ਦੇ ਲੇ ਬਰ ਪੱ ਧਰ� ਅਨੁਸਾਰ ਚੱ ਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਛੁੱ ਟੀ ਦੀ
ਿਕਸਮ ਉਸ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਿਵਚ ਵੱ ਖਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਸ
ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱ ਟੀਆਂ, ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ, ਮਾਤਮ ਲਈ ਛੁੱ ਟੀ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਬੀਮਾਰ ਮ�ਬਰ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਛੁੱ ਟੀ।
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ਬੱ ਚਾ ਜਨਣ (ਮੈਟਰਨਟੀ) ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਲਈ ਛੁੱ ਟੀ
ਕਨ�ਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਤ� ਛੁੱ ਟੀ ਦਾ ਹੱ ਕ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਉਹ ਮਾਪੇ ਬਣਨ। ਕੰ ਮ ਤ� ਿਵਹਲ ਕਰਨ
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੰ ਪਲਾਏਿਮੰ ਟ ਇੰ ਸ਼ੁਰ�ਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਰਾਹ� ਭੱ ਿਤਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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