
 

مربوط به کار نیقوان یبرخ : 
 

فدرال کار که به آن نیقوان  Labour Code کار دولت فدرال را  یرویهزار ن 900حدود  ندیگو یم

 یها طیدر مح انیکار مسئول حفاظت از حقوق کارمندان و کارفرما نیدهد. برنامه ها و قوان یپوشش م

 ا،ه هیاتحاد ،یمحل یدولت ها یکارباشند. دولت فدرال با هم یتحت نظارت دولت فدرال م یکار

را فراهم  یو کارآمد منیمناسب، ا یکار یها طیسهامداران، مح ریو سا یالملل نیب یشرکا ان،یکارفرما

 .نموده و موجب گسترش روابط مشترک در محل کار شده است

شده  میتنظ یکار فدرال در بخش سوم قانون کار کانادا آمده است و در آن حداقل استانداردها یاستانداردها

کنند یرویو کارمندان از آنها پ انیتوسط دولت فدرال ارائه شده تا کارفرما . 

 یاز آنها م یبعد به برخ یدر پست ها ،یشغل یدر مورد حداقل استانداردها شتریکسب اطالعات ب یبرا

میپرداز : 

 

یکار ساعات : 

شرح است نیکارمند بد کی یکار استاندارد برا ساعات : 

ساعته است( 24 یدوره متوال کیهشت ساعت در روز )منظور از روز  *  

(یشب شنبه هفته بعد مهیشب شنبه تا ن مهین نیدوره بساعت در هفته ) 40 *  

 کشنبهیجهت استراحت اختصاص داده شده که معموال روز  لیروز تعط کیکارمندان در هر هفته  یبرا

 .است

 یهفته  وجود داشته باشد، ساعات کار استاندارد به ازا کیدر طول  لیچند روز تعط ای کیکه  یزمان

ابدی یهشت ساعت کاهش م ل،یهر روز تعط . 

 یساعت ها عیصنا یاز انواع مشاغل خاص و برخ یبرخ یاست که برا یوضع شده به گونه ا مقررات

ها  یمثال رانندگان در صنعت حمل و نقل؛ کارگران کشت یشده است؛ برا فیتعر یاستاندارد کار متفاوت

ییایدر صنعت حمل و نقل در  East Coast و Great Lakes و West Coast  ؛ کارکنان صنعت راه

در بخش  یدر صنعت پخش؛ و فروشندگان پورسانت ریفروشندگان پورسانت بگ ؛یلیآهن و خطوط ر

دارند گریکدیاز  یمتفاوت یساعات کار یبانکدار . 

https://t.me/joinchat/JcD3qBNmDtDTwenK9der8g
https://t.me/joinchat/JcD3qBNmDtDTwenK9der8g


کار اضافه کار ساعت : 

اضافه کار  یکنند، جزو ساعت ها یاستاندارد کار م یاز ساعات کار شتریکه کارمندان ب یساعت هر

شود یمحسوب م . 

 یهر ساعت اضافه کار یبه ازا یمعمول یبرابر دستمزد ساعت 1.5با نرخ حداقل  یاضافه کار دستمزد

ریموارد ز یشود، به استثنا یمحاسبه م : 

معاف  یاز اضافه کار نیمانند پزشکان، وکال، دندانپزشکان، معماران و مهندس نیو متخصص رانیمد

 .هستند

ساعت کار حداکثر : 

 یساعت کار م زانیم نیساعت است. ا 48هفته  کیاکثر موارد، حداکثر تعداد ساعات کار در طول  در

 یشتریب تیکه مجوز فعال ییو کارها یاضطرار یانجام کارها یاز جمله برا ییاستثنا طیتواند در شرا

شود شتریو  از حد معمول ب افتهی رییدارند تغ . 

... 

 

یعموم التیو تعط انهیسال التیتعط : 

 

انهیسال التیتعط : 

با  یسال کار کیپس از اتمام  انهیسال التیدولت فدرال، مجاز به استفاده از حداقل دو هفته تعط کارمندان

به  التیتعط زانیبا همان کارفرما، م یباشند. پس از انجام کار به مدت شش سال متوال یکارفرما م کی

ابدی یم شیهر سال به سه هفته افزا یازا . 

یعموم التیتعط : 

 التیبه عنوان تعط زین لیتعط یروزها نیدارند که ا یعموم التیروز تعط 9در هر سال  کارمندان

شناخته شده است یقانون . 

عبارتند از انهیسال یعموم التیتعط : 

 روز سال نو *

مقدس نهیآد ای کیجمعه ن *  (Good Friday) 

ایکتوریروز و *  

 روز کانادا *



 روز کارگر *

یروز شکرگزار *  

ادبودیروز  *  

سمسیروز کر *  

(سمسیروز پس از کر کی) نگیروز باکس *  

بتیو غ یمرخص طیشرا : 

 رینموده که در ز نییتع بتیو غ یمرخص طیشرا یکارمندان مجاز فدرال برخ یکار کانادا برا قانون

 کیهر  لیکارمند را به دل کیتنزل مقام  ای بیتاد ق،یحق اخراج، تعل ییکارفرما چیفهرست شده است. ه

دشو یها داده م یمرخص زانیدر م یراتییموارد خاص، تغ یندارد. در برخ ریاز موارد ز . 

یاستعالج یمرخص : 

کارفرما کار کرده باشد، حق استفاده از  کی یبرا یسه ماه متوال یکه کارمند حداقل برا یصورت در

خواست کند، که کارفرما در یهفته خواهد داشت. کارمند در صورت 17به مدت  یاستعالج یمرخص

روز پس از بازگشت به کار خواهد بود 15پزشک تا   یموظف به ارائه گواه . 

کار نیح بیآس لیبه دل یمرخص : 

ها داشته  ینوع از مرخص نیجهت جبران دستمزد کارمندان و کارگران در ا یبرنامه ا دیبا انیکارفرما

منطقه محل  ایکارگران در استان  شده جهت جبران خسارات نییکه  معادل مبالغ تع یباشند به گونه ا

کارمندان به آنها حقوق بپردازند یزندگ . 

درازمدت یها تیمعلول یبرا ییها برنامه  

کارمندان خود جهت جبران درآمد از دست  یبرا تیدراز مدت معلول یایتواند از مزا یکارفرما م کی

 یپزشک لیمدت به دال یدر ادامه کار در طوالن یها اغلب شامل ناتوان تیمعلول نیرفته آنها استفاده کند. ا

شود یم . 

یباردار یمرخص : 

تواند از  یاندازد، م یفرزندشان را به خطر م ایشان سالمت آنها  یکه ادامه کار فعل یباردار زنان

مجددا  یپس از مدت ایدهند و  رییتغ یخود درخواست کنند که شغل خود را به صورت مقطع یکارفرما

که نشان  ندیماارائه ن یپزشک یگواه کیدرخواست  نیهمراه ا دیبا انیم کار شوند. متقاضمجاز به انجا

اجتناب کنند دیبا ییها تیخطر وجود دارد و کارمندان فوق از چه فعال نیدهد چه مدت ا . 

مانیزا یمرخص : 



 یاز شروع مرخص شیپ یکه شش ماه متوال یو متخصصان، در صورت رانیزن، از جمله مد کارمندان

استفاده کنند مانیاز زا شیپ یهفته از مرخص 17کارفرما کار کرده باشند، حق دارند تا  کی یبرا . 

که فرزند  یتواند تا روز یم مانیزا یانجام نشود، مرخص یهفته مرخص 17در طول  مانیزا چنانچه

شود دیشود، تمد یمتولد م . 

تواند او  ینداشته باشد، کارفرما نم یرداردر دوران با یبه استفاده از مرخص یلیکارمند زن تما چنانچه

باشد ینم فشیقادر به انجام وظا یبه درست یاثبات شود و نکهیمگر ا دیرا مجبور به استفاده از آن نما . 

نیوالد یمرخص : 

هفته از  63باشند، به مدت  مانیزا یمشابه مرخص یطیکه واجد شرا یتوانند در صورت یو مادرها م پدر

هفته پس از تولد نوزاد درخواست استفاده از  78توانند در طول  ی. آنها مندیاستفاده نما نیوالد یمرخص

را بدهند یمرخص نیا . 

شدن نوزاد یبستر : 

داشته باشد، ممکن است  یبه بستر ازین مارستانیدر ب رشیپذ ایپس از تولد  ینوزاد در مدت کوتاه اگر

زمان تمام شود نیدر ا نیوالد ای مانیزا یمرخص . 

بر اساس تعداد هفته  رد،یبگ نیوالد ای مانیزا یتواند به عنوان مرخص یکه کارمند م یمدت زمان نیبنابرا

شود یم دیباشد، تمد یبستر مارستانیکه کودک در ب ییها . 

فوت بستگان یمرخص : 

خود کار کرده باشد، حق استفاده از  یکارفرما یبرا یسه ماه متوال یکه کارمند برا یصورت در

صورت، آنها حق دارند  نیا ریخانواده خود دارد. در غ یاز اعضا یکیفوت  یبا حقوق برا یمرخص

پس از مرگ عضو خانواده  یتا سه روز متوال یمرخص نی. مدت زمان ارندیبدون حقوق بگ یمرخص

 .است

 

پرداخت و کسورات دستمزد،  

در رابطه با پرداخت دستمزد برخوردار هستند یخاص یها تیفدرال، از حما کارمندان . 

دستمزد حداقل : 

شود. هر  یم نییقلمرو تع ایاست که توسط هر استان  یدستمزد فدرال معادل حداقل دستمزد عموم حداقل

منطقه به طور خودکار  نیا یدهد، نرخ فدرال برا یم شیحداقل دستمزد را افزا یدولت استان کیبار که 

ابدی یم شیافزا . 

پرداخت حقوق کارمند زمان : 



شده باشد به کارمند پرداخت شود نییکه توسط کارفرما تع نیروز مع کیدر  دیو دستمزد با حقوق . 

حقوق کسر  

ندیمجازند که از حقوق کارکنان کسر نما انیفرماموارد، کار یبعض در . 

است ریمجاز شامل موارد ز کسورات : 

اشتغال، کسورات بر اساس حکم  مهیو حق ب اتیمانند مال یاستان ایانجام شده توسط قانون فدرال  کسورات

نداز، پس ا یها نهیکمک هز ه،یریخ یشده توسط کارمند به عنوان مثال کمک ها دییدادگاه، کسورات تا

طرح حقوق  ت،یولدرازمدت معل یها مهیو حق ب یزندگ یها مهیب ،یو دندانپزشک یپزشک یها مهیحق ب

و یبازنشستگ  … 

تیشکا : 

 انیکه از کارفرما یمبالغ ریسا ایپرداخت نشده و  یتواند درمورد حقوق و دستمزد ها یکارمند م کی

خود را به اداره کار ارائه کند تیخود طلب دارد شکا یقبل . 

 

 


