
ਕਨੰੂਨ ਬਾਰੇ
Fair Workweek Law ਦੇ ਅਧੀਨ, NYC ਵਿੱਚ ਵਿਟੇਲ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਿਿਕਿਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਿੀ ਕੰਮ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀਆਂ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਮਾਲਕ 
ਮਾਲਕ—ਉਪ ਠੇਕੇਦਾਿਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਫ਼ਿਮਾਂ ਸਮੇਤ—ਵਿਹਨਾਂ ਦੇ ਿਿਕਿ NYC ਵਿੱਚ ਵਿਟੇਲ ਕਾਿੋਬਾਿ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿਦੇ ਹਨ। ਕਿਿ ਕੀਤੇ/ਕਿਿ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕਿਮਚਾਿੀ 
ਭਾਗ ਦੇਖੋ।
ਵਿਟੇਲ ਕਾਿੋਬਾਿ ਇੱਕ ਅਵਿਹਾ ਸਟੋਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਮੁੱਖ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਿਸਤਾਂ ਿੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ NYC ਵਿੱਚ 20 ਿਾਂ ਿੱਧ ਿਿਕਿਾਂ ਨੂੰ ਵਨਯੁਕਤ ਕਿਦਾ ਹੈ। 

ਕਵਰ ਕੀਤੇ/ਕਵਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਕਵਰ ਕੀਤੇ

ਸਾਿੇ ਕਿਮਚਾਿੀ, ਿੋ NYC ਵਿੱਚ ਵਿਟੇਲ ਕਾਿੋਬਾਿ ਸਟੋਿ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿਦੇ ਹਨ। ਕਿਿ 
ਕੀਤੇ ਮਾਲਕ ਭਾਗ ਦੇਖੋ।

ਕਵਰ ਨਾ ਕੀਤੇ

ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਸਮੂਵਹਕ ਸੌਦੇਬਾਿੀ ਇਕਿਾਿਨਾਵਮਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਿ ਕੀਤੇ ਕਿਮਚਾਿੀ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ

ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਬਾਿੇ 72 ਘੰਵਟਆਂ (3 ਵਦਨਾਂ) ਦੀ ਪੂਿਿ ਸੂਚਨਾ 
(ਐਡਿਾਂਸ ਨੋਵਟਸ)

ਿਿਕਿ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਦੇ ਵਬਨਾਂ 72 ਘੰਵਟਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ 
ਕੋਈ ਿਾਧੂ ਵਸ਼ਫਟਾਂ ਨਹੀਂ

ਕੋਈ ਔਨ-ਕਾਲ ਵਸ਼ਫਟਾਂ ਨਹੀਂ
ਵਸ਼ਫਟ ਦੇ ਸ਼ੁਿੂ ਹੋਣ ਦੇ 72 ਘੰਵਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਕੋਈ ਕਾਲ-ਇਨ  
(ਿਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ) ਵਸ਼ਫਟਾਂ ਨਹੀਂ

72 ਘੰਵਟਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਸ਼ਫਟਾਂ ਿੱਦ ਨਹੀਂ

ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਨੋਵਟਸ “YOU HAVE A RIGHT TO A PREDICTABLE WORK SCHEDULE” (“ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਭਾਿੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਿਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ”) ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਣ, ਵਿੱਥੇ ਕਿਮਚਾਿੀ ਉਸਨੰੂ ਹਿੇਕ NYC ਕਾਿਿਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਣ। 
ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਇਸ ਨੋਵਟਸ ਨੂੰ ਅੰਗਿੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਅਵਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ, ਿੋ ਕਾਿਿਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਿਿਕਿਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ  
5 ਪ੍ਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਿੇ, ਿੇਕਿ ਇਹ DCA ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ nyc.gov/dca ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਟਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ
ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਿਡ ਿੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:

 ਿਿਕਿ ਘੰਿੇ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ
 ਹਿੇਕ ਿਿਕਿ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਫਿਾਂ, ਤਾਿੀਖ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਸਮੇਤ

 ਿਦੋਂ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇ, ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਟਲਖਤ ਸਟਹਮਤੀ
 ਹਰੇਕ ਟਲਖਤ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ, ਿਿਕਿਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ 

ਖ਼ਤਮ >

Department of Consumer Affairs (DCA) Office of Labor Policy & Standards 
(ਗਾਹਕ ਮਾਮਵਲਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਲੇਬਿ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਮਆਿਾਂ ਬਾਿੇ ਦਫਤਿ) (OLPS), NYC ਦੇ ਵਨਿਪੱਖ 
ਕੰਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (Fair Workweek Law) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਿੋ 26 ਨਿੰਬਿ, 2017 ਨੂੰ 
ਪ੍ਭਾਿੀ ਹੋਈ ਸੀ। DCA ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਮਚਾਿੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਿੂਪ-ਿੇਖਾ ਵਤਆਿ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਿ 
ਿਾਣਕਾਿੀ ਲਈ nyc.gov/dca ‘ਤੇ ਿਾਓ, ਅਕਸਿ ਪੁੱਛੇ ਿਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲਾਂ ਸਮੇਤ।

ਨੋਿ: 

 ਮਾਲਕ ਕਿਮਚਾਿੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਵਹਿਾ ਸਕਦੇ, ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਵਿਿੁੱਧ ਕੋਈ ਿੀ ਅਵਿਹੀ ਕਾਿਿਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕਦੇ, ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਨ ਤੋਂ ਿੋਕੇ ਿਾਂ ਡਿ 
ਵਿਖਾ ਕੇ ਿਿਿਦੀ ਹੋਿੇ। ਿਿਕਿਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਾਿੇ ਤੁਿੰਤ OLPS ਨੂੰ ਸੰਪਿਕ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਿੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ।

 ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਿਿਕਿਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਿੁਤਬੇ ਤੇ ਵਿਚਾਿ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ ਕਿਿ ਕਿਦਾ ਹੈ।

ਟਰਿੇਲ ਮਾਲਕਾਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ:

NYC’S FAIR W RKWEEK LAW

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ | Punjabi



The NYC Department of Consumer Affairs (DCA) ਸੰਪੰਨ ਭਾਈਚਾਿੇ ਦੀ ਵਸਿਿਨਾ ਲਈ ਵਨਊ ਯਾਿਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਿਥਕ ਿੀਿਨ ਦੀ ਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਿ ਕਿਦਾ ਹੈ।
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ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਤੰਨ (3) ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ੋਵਨਕ ਅਨੁਪਾਲਣ ਵਿਕਾਿਡ ਿੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਿੇਕਿ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਵਿਕਾਿਡ ਿੱਖਣ ਿਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਕਿਮਚਾਿੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਲਆਉਣ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ “rebuttable presumption” (“ਖੰਡਨ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ”) ਪ੍ਾਪਤ ਕਿਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਿਨ ਦੀ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਿੀ ਹੋਿੇਗੀ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਟਿਕਾਇਤਾਂ
OLPS ਕੋਲ ਟਿਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ। nyc.gov/dca ‘ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ 311 (NYC ਦੇ ਬਾਹਿ 212-NEW-YORK) ‘ਤੇ ਸੰਪਿਕ ਕਿੋ ਅਤੇ “Fair Workweek Law” 
ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੋ। OLPS ਿਾਂਚ ਕਿੇਗਾ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਵਨਪਟਾਿਾ ਕਿਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ ਕਿੇਗਾ। OLPS ਟਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਕ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਗਿਾਵਾ 
ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਨੰੂਨ ਵੱਲੋਂ  ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਟਵੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਕਿਮਚਾਿੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ OLPS ਨੂੰ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਿਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕਦੇ।

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