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NYC ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵਸੀਲੇ

ਿੇਬਰ ਨੀਤੀ 
ਅਤੇ ਲਮਆਰਾਂ 
(Office 
of Labor 
Policy & 
Standards) 
ਬਾਰੇ ਦਫਤਰ

ਵਸੀਲੇ 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨਾਿ ਜੋੜਣ ਲਿੱਚ ਿੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

 � ਆਿਾਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ
 � ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਿਾਸਾਂ
 � ਘੱਟ ਿਾਗਤ ਿਾਿਾ ਲਸਹਤ ਬੀਮਾ
 � ਜਨਤਕ ਿਾਭ
 � ਮੁਫ਼ਤ ਆਰਥਕ ਸਿਾਹ
 � ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੁਫਤ ਲਤ ਆਰੀ
 � ਲਸੱਲਿਆ ਅਤੇ ਲਸਿਿਾਈ ਸਬੰਧੀ ਿ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, 311 'ਤੇ ਕਾਿ ਕਰੋ ਜਾਂ OLPS@dca.nyc.gov 
'ਤੇ ਈਮੇਿ ਲਿੱਿੋ।

The NYC Department of Consumer Affairs (DCA) ਸੰਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 
ਲਸਰਜਨਾ ਿਈ ਲਨਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਿੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਰਥਕ ਜੀਿਨ ਦੀ ਰੱਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿੇਬਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਮਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਫਤਰ (Office of Labor Policy & 
Standards) ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਰਾਹੀਂ, DCA ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਲਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤੀ ਲਸਹਤ ਅਤੇ 
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੀਿਨ ਲਿੱਚ ਸੰਤੁਿਨ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰਨ ਿਈ ਉਹਨਾਂ ਿਈ ਿੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ 
ਿਸੀਿੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰਕਾਬਿ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
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Department of Consumer 
Affairs Office of Labor Policy 
& Standards (ਗਾਹਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 
ਸਬੰਧੀ ਲਿਭਾਗ ਦਾ ਿੇਬਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ 
ਲਮਆਰਾ ਂਬਾਰ ੇਦਫਤਰ) NYC ਦਾ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਈ ਕੇਂਦਰੀ ਿਸੀਿਾ ਹੈ। 
ਅਸੀਂ NYC ਦੀ ਸ਼ਲਹਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਚੱ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਈ ਇੱਕ ਸਮਰਲਿਤ 
ਅਿਾਜ਼ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਮਆਰਾਂ 
ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰੁਲੱਿਆ ਕਰਦ ੇਅਤੇ 
ਿ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦ ੇਹਾ ਂਜ ੋਲਨਰਿਿੱ ਕਮੰ ਦੀ 
ਥਾਿਂਾ ਂਬਣਾਉਂਦ ੇਹਨ ਤਾ ਂਜ ੋਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ੇਲਕ ਸਾਰ ੇਕਰਮਚਾਰੀ 
ਆਿਣੇ ਅਲਧਕਾਰਾ ਂਨੂ ੰਸਮਝ ਸਕਣ, ਭਾਿੇਂ 
ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰਸ਼ੇਨ ਰਤੁਬਾ ਕਈੋ ਿੀ ਹੋਿ।ੇ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

ਿਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਆਉਟਰੀਚ ਅਤੇ ਲਸੱਲਿਆ 

ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਦਿੇਭਾਿ ਲਿ ਭਾਗ
ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੈਫ਼ਰਿ 

 ਅਨੁਸੰਧਾਨ, ਐਡਿੋਕੇਸੀ, ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਲਿਕਾਸ 

ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲਕਿੇਂ ਿਹੁੰਚਣਾ ਹੈ:

 311 'ਤੇ ਕਾਿ ਕਰੋ (NYC ਤੋਂ ਬਾਹਰ  
212-NEW-YORK)। ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਦੇਿਭਾਿ, 
ਲਬਮਾਰੀ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਛੱੁਟੀ, ਫ੍ਰੀਿਾਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, 
ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਿਾਜਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਿਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਿੁੱਛੋ।
 OLPS@dca.nyc.gov 'ਤੇ ਈਮੇਿ ਭੇਜੋ। 
 nyc.gov/dca 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੈਫ਼ਰਲ 
ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਂਿਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਿੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਾਅਲਿਆਂ ਦੀ ਿੜਤਾਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਾਗੂ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਜਿੇਂ ਲਕ ਤਨਿਾਹ ਦੇ ਨਾਿ ਲਬਮਾਰੀ ਛੱੁਟੀ ਕਨੂੰਨ। ਦੂਜੇ ਮਸਲਿਆਂ 
ਿਈ, ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰਉੱਲਚਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆ,ਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੇਾ 
ਿ੍ਰਦਾਤਾਿਾਂ, ਅਤੇ ਿਸੀਲਿਆਂ ਨਾਿ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਅਲਧਕਾਰਾਂ ਦੇ 
ਉਿਯੋਗ ਅਤੇ ਰਲੱਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੇਾਿਾਂ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰਨ ਲਿੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਨੁਸੰਧਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਸੀ, ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸ਼ਵਕਾਸ 
ਅਸੀਂ ਨਿੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਿਲਹਿਕਦਮੀਆਂ ਨੂ ੰਅੱਗੇ ਿਧਾਉਣ ਿਈ ਿੇਬਰ 
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਿੜਤਾਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਦਿ ਰਹੀ ਅਰਥ-ਲਿਿਸਥਾ ਦੇ 
ਿ੍ਰਤੀ ਜਿਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਰਕਰਾਂ ਿਈ 
ਸੁਰਲੱਿਆ, ਿਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਿਿੇਰੇ ਰੰਗ ਿਾਿੇ ਲਿਅਕਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 
ਿ੍ਰਿਾਸੀਆਂ ਿਈ ਸੁਰਲੱਿਆ ਨੂ ੰਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 
ਅਸੀਂ ਮੁੱਿ NYC ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਲਨਯਮਾਂ ਨੂ ੰਿਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,  
ਲਜਸ ਲਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ:

 � ਤਨਿਾਹ ਦੇ ਨਾਿ ਲਬਮਾਰੀ ਛੱੁਟੀ ਕਨੂੰਨ
 � ਫ੍ਰੀਿਾਂਸ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਐਕਟ 
 � ਆਿਾਜਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਿਾਭ ਕਾਨੂੰਨ 
 � ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਿਰਕਰ ਲਰਟੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ 
 � ਰਲਹਣਾ ਅਤੇ ਿ੍ਰਭਾਿੀ ਤਨਖਾਹ ਕਾਨੂੰਨ

ਆਉਟਰੀਚ ਅਤੇ ਸ਼ਸਸ਼ਿਆ 
ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ—ਨਾਿ ਹੀ ਨਾਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂ—ੰ
ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਫੈਡਰਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਥਾਂਿਾਂ ਦੀ ਲਹਫਾਜ਼ਤ ਬਾਰੇ 
ਲਸੱਲਿਆ ਲਦੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਿੱਕਾ ਕਰਨ ਿਈ ਲਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਿਣੇ ਅਲਧਕਾਰ 
ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਿਕਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਿ ਭਾਈਿਾਿੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ ਨੂ ੰ
ਿਾਿਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਲਭਆਚਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਿਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਲਧਕਾਰਾਂ 
ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਿਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਲਸੱਲਿਆ ਲਦੰਦੇ ਹਾਂ। 

ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਦੇਿਭਾਲ ਸ਼ਵ ਭਾਗ
ਸਾਡੇ ਕੋਿ ਿਲਹਿੀ ਆਿਣੀ ਲਕਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲਡਿੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ 
ਦਿੇਭਾਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਿੀ ਿਈ ਸਮਰਿਤ ਹੈ, ਲਜਿੇਂ ਲਕ, 
ਲਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਘਰੇਿੂ ਮਦਦ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਅਤੇ ਲਨੱਜੀ ਦੇਿਭਾਿ ਲਿੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਾਿੇ, ਘਰੇਿੂ ਨੌਕਰ, ਨੈਨੀਜ਼, ਸੰਭਾਿਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ 
ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਿਾਿੇ; ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਦਿੇਭਾਿ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ 
ਗੁਣਿੱਤਾ ਲਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਭਾਿ ਿ੍ਰਣਾਿੀ ਨੂ ੰਮਜ਼ਬੂਤ 
ਬਣਾਉਣਾ।


