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ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ੀਿਾਂਸ  
ਵਰਕਰਾਂ ਨੂ ੰਭਰਤੀ 
ਕਰਦੇ ਹੋ?  
NYC ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੋ

DCA ਦੇ ਿੇਬਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਮਆਰਾਂ 
ਦੇ ਦਫਤਰ (DCA’s Office of 
Labor Policy & Standards, 
(OLPS)) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਈ 
ਸ਼ਲਹਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਵੱਚ ਇੱਕ 
ਸਮਰਲਪਤ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਅਸੁਰੱਲਖਅਤ 
ਕਾਲਮਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਿ ਚਾਰਜ 
ਕੀਤਾ ਲਗਆ, OLPS ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ 
'ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਮੜੀ 
ਵਾਿੇ ਿੋਕਾਂ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂ ੰਪ੍ਭਾਲਵਤ 
ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਮੁੱਲਦਆਂ' ਤੇ ਲਧਆਨ 
ਕੇਂਦਲਰਤ ਕਰਨ ਿਈ ਸਾਡੇ ਜਨਾਦੇਸ਼ 
ਨੂ ੰਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
OLPS: 

 ਮੁੱਖ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂ ੰਲਾਗੂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਅਸਿੀ ਖੋਜ, ਆਊਟਰੀਚ ਅਤੇ ਲਸੱਲਖਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 ਅਲਜਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਂਦਾ ਵਵਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਨਊ ਯਾਰਕ 
ਲਸਟੀ ਦੀ ਲਵਕਲਸਤ ਹੁੰਦੀ ਅਰਥ-ਲਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਿ 
ਿਈ ਪ੍ਤੀਲਕਲਰਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

The NYC Department of Consumer Affairs (DCA) ਸੰਪੰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 
ਲਸਰਜਨਾ ਿਈ ਲਨਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਿੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਰਥਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਲਖਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿੇਬਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਮਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਫਤਰ (Office of Labor Policy & 
Standards) ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਰਾਹੀਂ, DCA ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਨੂ ੰਲਵੱਤੀ ਲਸਹਤ ਅਤੇ 
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲਵੱਚ ਸੰਤੁਿਨ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਉਹਨਾਂ ਿਈ ਿੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ 
ਵਸੀਿੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰਕਾਬਿ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
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ਵਸੀਿੇ
ਨਮੂਨਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
DCA ਨੇ ਅਲਜਹੇ ਨਮੂਨਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਿਣਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਜੰਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਿੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫ੍ੀਿਾਂਸ 
ਵਰਕਰ ਸਮੀਲਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ nyc.gov/dca  
'ਤੇ ਜਾਓ।

ਛੋਟ ੇਵਪਾਰਾ ਂਦੇ ਲਈ ਵਸਰੀਲੇ 
ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਲਸੱਖਣ ਿਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਿਈ nyc.gov/business  
'ਤੇ ਜਾਓ।

ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਲਈ ਵਸਰੀਲੇ 
ਲਸਟੀ ਯੋਗ ਲਵਅਕਤੀਆਂ ਿਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਿਾਗਤ ਵਾਿੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਜਸ ਲਵਚ ਲਸਹਤ ਬੀਮਾ, ਲਵੱਤੀ ਸਿਾਹ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ 
ਕਾਗਜ਼ ਲਤਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ੍ੀਿਾਂਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂ ੰ
nyc.gov/dca 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।



ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 
ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਵਰਕਰਾ ਂਨੂ ੰਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਇਮਰੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਰੁਤਬ ੇ
ਤ ੇਵਵਚਾਰ ਕਰੀਤ ੇਵਬਨਾ ਂਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਵਲਖਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

$800 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 
ਲਿਖਤ ਲਵੱਚ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਵੱਚ ਉਹ 
ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫ੍ੀਿਾਂਸ ਵਰਕਰ ਦੇ 
ਦਰਲਮਆਨ ਹੋਏ ਹਨ ਲਜਸਦਾ ਕੁਿੱ ਲਕਸੀ 120 ਲਦਨਾਂ ਦੀ ਲਮਆਦ ਲਵੱਚ 
$800 ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਕੰਮ; ਕੰਮ ਿਈ 
ਤਨਖਾਹ; ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂ ੰਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਫ੍ੀਿਾਂਸ ਵਰਕਰ ਨੂ ੰਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ 
ਆਪਣੇ ਕੋਿ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਲਕਸੇ ਫ੍ੀਿਾਂਸ ਵਰਕਰ ਨੂ ੰਸਾਰੇ ਪੂਰੇ 
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਿਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਵੱਚ ਲਦੱਤੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਜਾਂ 
ਉਸ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ਾਮਿ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ੀਿਾਂਸ ਵਰਕਰ ਨੂ ੰਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 
ਲਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲੈਣਾ 

ਫ੍ੀਿਾਂਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂ ੰਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ 
ਜਾਂ ਬਿੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ  
ਲਕਉਂਲਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਿ  
ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਭੁਗਤਾਨ 

ਫ੍ੀਿਾਂਸ ਵਰਕਰ DCA ਦੇ ਿੇਬਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ 
ਲਮਆਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ (DCA’s Office of 
Labor Policy & Standards) ਕਿੋ ਇੱਕ 
ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਖਿਾਫ਼ ਕੋਈ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ 
DCA ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਨੋਲਟਸ ਬਾਰੇ 
ਲਿਖਤ ਲਵੱਚ 20 ਲਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲਦੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਫ੍ੀਿਾਂਸ ਵਰਕਰ ਅਦਾਿਤ ਲਵੱਚ 
ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਲਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਇਹ ਮੰਨੇਗਾ 
ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਉਿੰਘਣਾਵਾ ਂਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਿ ਹਨ, 
ਤਾਂ freelancer@dca.nyc.gov. 'ਤੇ ਈਮਿੇ ਭੇਜੋ।

ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ

ਕੋਈ ਫ੍ੀਿਾਂਸ ਵਰਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਿੰਘਣਾਵਾਂ 
ਿਈ ਅਦਾਿਤ ਲਵੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ 
ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਿਤ ਨੂ ੰਪਤਾ 
ਿੱਗਦਾ ਹੈ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਿੰਘਣਾ 
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਿਈ ਲਜ਼ੰਮੇਵਾਰ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ—ਦੇਰ ਨਾਿ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਭੁਗਤਾਨ ਿਈ ਦੋਹਰੇ ਮੁਆਵਜ਼;ੇ 
ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ 
ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਲਚਆਂ ਦੇ ਨਾਿ-ਨਾਿ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ।  

ਦਰੀਵਾਨਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ NYC ਲਵੱਚ ਲਕਸੇ ਫ੍ੀਿਾਂਸ 
ਵਰਕਰ ਨੂ ੰਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ੀਿਾਂਸ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਐਕਟ 
ਦੇ ਤਲਹਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁਮੰੇਵਾਰੀਆਂ 
ਹਨ, ਜੋ 15 ਮਈ 2017 ਨੂ ੰ
ਪ੍ਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਿ 
ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Department 
of Consumer Affairs 
(DCA) (ਗਾਹਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 
ਸਬੰਧੀ ਲਵਭਾਗ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੇਬਰ 
ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਮਆਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ 
(Office of Labor Policy 
& Standards) ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।    
DCA ਨੇ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਲਚਤ ਕਰਨ ਿਈ 
ਬਣਾਈ ਹੈ।  

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, 311 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋਅਤੇ 
“Freelance Workers” (ਫ੍ੀਿਾਂਸ ਕਰਮੀ) ਦੀ ਮੰਗ 
ਕਰੋ ਜਾਂ nyc.gov/dca ’ਤੇ ਜਾਓ।

ਇੱਕ ਕਵਰਡ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਿੀ 
ਪਾਰਟੀ ਕੌਣ ਹੈ?
ਇੱਕ ਭਰਤਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਰੀ ਪਾਰਟਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ 
ਅਲਜਹਾ ਲਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਕਸੇ ਫ੍ੀਿਾਂਸ ਵਰਕਰ ਨੂ ੰਕੰਮ ਤੇ ਲਨਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਕਵਰਡ ਫ੍ੀਿਾਂਸ ਵਰਕਰ  
ਕੌਣ ਹੈ?
ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ  
ਿਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਜਾਂ ਰੱਲਖਆ  
ਲਗਆ ਲਵਅਕਤੀ ਹੈ। ਫ਼੍ੀਿਾਂਸ ਵਰਕਰਾਂ ਿਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ 
ਲਵੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ:

 � ਲਫ਼ਿਮ ਅਤੇ ਵੀਲਡਓ
 � ਗਾ੍ਲਫ਼ਕ ਅਤੇ ਵੈਬ ਲਡਜ਼ਾਇਨ
 � ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਿਈ
 � ਮੀਡੀਆ
 � ਫੋਟੋਗ੍ਾਫੀ
 � ਅਨੁਵਾਦ 

ਅਪਵਾਦ:

ਕੁਝ ਲਵਕਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੀਆਂ, ਅਟਾਰਨੀ, ਅਤੇ ਿਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਮੈਡੀਕਿ 
ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂ ੰਫ੍ੀਿਾਂਸ ਵਰਕਰ ਦੀ ਪਲਰਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਲਖਆ  
ਲਗਆ ਹੈ। 
ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਮਲੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਲਹਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਕੰਮ 'ਤੇ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਜਹੜਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂ ੰਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 
ਤੇ ਪਲਰਭਾਲਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰਰੀ ਜਾ ਂਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ? 

ਕੀ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ “ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ” ਜਾਂ ਇੱਕ 
“ਕਰਮਚਾਰੀ” ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ 
ਲਵਵਸਥਾ ਦੀ ਲਕਸਮ ਤੇ ਲਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਿਈ ਲਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਿਈ ਕੰਮ ਦੇ ਸਹੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਿਈ nyc.gov/dca 
'ਤੇ ਜਾਓ। ਕੰਮ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਿ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
DCA ਨਾਿ freelancer@dca.nyc.gov ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਹਾਲਾਂਵਕ, DCA ਕਾਨੰੂਨਰੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।


