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ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ 72 ਘੰਵਟਆਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ 
(ਐਡਵਾਂਸ ਨੋਵਟਸ) 
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:

 � ਤੁਹਾਿੂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਲਖਤ ਕੰਮ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਕੰਮ ਿੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਪਨਹਲਾਂ 
ਇਸ ਢੰਗ ਿਾਲ ਦੇਣਾ, ਨਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ ਨਵੱਚ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਿਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 � ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਖੇ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਪੋਸਟ ਕਰਿਾ, ਨਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ 
ਇਸਿੰੂ ਦੇਖ ਸਕਣ। 

 � ਕੰਮ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਨਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਫਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ, ਨਿਫਟ ਿੁਰੂ ਅਤੇ 
ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਿ ਿਾਮਲ ਕਰਿਾ। 

 � ਿੇਕਰ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਨਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਿ ਤਾਂ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਿੂੰ 
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਨਵਤ ਵਰਕਰਾਂ 
ਿੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਾ।

ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ
Department of Consumer Affairs (DCA) Office of Labor Policy & Standards (OLPS), NYC ਦੀ Fair Workweek Law ਿੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
 ਿੋ 26 ਿਵੰਬਰ, 2017 ਿੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

OLPS ਕੋਲ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ, nyc.gov/dca ‘ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ 311 (NYC ਦੇ ਬਾਹਰ 212-NEW-YORK) ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ “Fair Workweek Law”  
ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। OLPS ਿਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਨਿਸ ਕਰੇਗਾ। OLPS ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਵਕ ਇਸਦਾ ਪ੍ਗਟਾਵਾ ਿਾਂਚ ਪੂਰੀ  
ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਕਨੰੂਨ ਵੱਲੋਂ  ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਨਕ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ OLPS ਿੂੰ ਨਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨਵੱਚ ਦਾਅਵਾ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 

OLPS ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ
nyc.gov/dca’ਤੇ ਿਾਓ, FWW@dca.nyc.gov’ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਿਾਂ 311 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ “Fair Workweek Law” ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।

*ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਇਸ ਿੋਨਟਸ ਿੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਵੱਚ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਨਿਹੀ ਭਾਿਾ ਨਵੱਚ ਲਗਾਵੇ, ਿੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਦੀ 
ਥਾਂ ਨਵਖੇ ਕੰਮ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਪ੍ਰਤੀਿਤ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਿਾ ਹੋਵੇ, ਿੇਕਰ ਇਹ DCA ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

72 ਘੰਵਟਆਂ’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਸ਼ਫਟਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਨਿਫਟ ਿੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ 72 ਘੰਨਟਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨਵੱਚ ਕੋਈ 
ਨਿਫਟ ਰੱਦ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਅਪਵਾਦ:

ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਤੀਆਂ ਸਨਥਤੀਆਂ ਨਵੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਿ 
72 ਘੰਨਟਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਨਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

 � ਵਰਕਰ ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਿੂੰ ਿਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਿੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ
 � ਿਿਤਕ ਯੂਟੀਨਲਟੀ ਅਸਫਲਤਾ
 � ਿਿਤਕ ਆਵਾਿਾਹੀ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ
 � ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ, ਹੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਿਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟ 
 � ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਘੋਨਿਤ ਕੀਤੀ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਦੀ ਸਨਥਤੀ

ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਿਤੀ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਿੂੰ ਅਰਾਮ ਲਈ ਸਮਾਂ (ਟਾਈਮ ਔਫ) 
ਦੀ ਮਿਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਦੂਿੇ ਨਰਟੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਾਲ 
ਨਿਫਟਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਿ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

72 ਘੰਵਟਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਸ਼ਫਟਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ
ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ 72 ਘੰਨਟਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨਵੱਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਨਵੱਚ ਸਮਾਂ ਿਾਂ ਨਿਫਟਾਂ ਿੋੜਿਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਤਬਦੀਲੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿ ਿਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਨਿਫਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹ ਨਲਖ਼ਤ ਨਵੱਚ ਕਰਿਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਔਨ-ਕਾਲ ਵਸ਼ਫਟਾਂ ਨਹੀਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ:

 � ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਿਦੋਂ ਮਾਲਕ ਚਾਹੇ, ਕੰਮ ਲਈ ਨਤਆਰ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ 
ਰਨਹਣਾ, ਇਸ ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨਬਿਾਂ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਨਵੱਚ ਕੰਮ 
ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਕੰਮ ਲਈ ਨਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

 � ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਨਕ ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਿਫਟ ਲਈ ਨਰਪੋਰਟ ਕਰਿੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਿਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੈਅ ਨਿਫਟ ਦੇ 72 ਘੰਨਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 
“ਚੈਕ ਇਿ” 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਧਕਾਰ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਭਾਵੀ ਕੰਮ ਦੀ  
ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ
NYC ਦੇ Fair Workweek Law ਦੇ ਅਧੀਿ, ਨਿਿਨਚਤ ਨਰਟੇਲ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀਆਂ ਦੇਣ। 
ਨਰਟੇਲਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਇਸ ਿੋਨਟਸ ਿੂੰ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਣ, ਨਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸਿੰੂ ਹਰੇਕ NYC ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਖੇ ਅਸਾਿੀ ਿਾਲ ਦੇਖ ਸਕਣ।* 

ਕਨੰੂਨ ਵੱਲੋਂ  ਕਵਰ ਕੀਤੇ  
ਵਰਟੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਕਨੰੂਨ ਵੱਲੋਂ  ਕਵਰ ਨਾ  
ਕੀਤੇ ਵਰਟੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਿੋ ਨਰਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਿੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 
‘ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ NYC ਨਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਵਰਕਰ 
ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਿ। 
ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਿਨਚਤ ਸਮੂਨਹਕ ਸੌਦੇਬਾਿੀ ਇਕਰਾਰਿਾਨਮਆਂ ਨਵੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀ।

ਮਾਲਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਅਵਿਹੀ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਜਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਵਹਰਾ ਸਕਦੇ, ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਵਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 
ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਨੰੂਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਿਾਂ ਡਰ ਵਵਖਾ ਕੇ ਵਰਿਦੀ ਹੋਵੇ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ OLPS ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ।
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