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ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ  
ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ  
ਦਾ ਧਿੱਲ

NYC ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਅਵਿਕਾਰ ਪ੍ਾਪਤ ਹਨ  
ਭਾਿੇਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਆਿਾਸ ਸਵਿਤੀ ਕੋਈ ਿੀ ਵਕਉਂ ਨਾ ਹੋਿੇ। 

ਗਾਹਕ ਮਾਮਧਲਆਂ ਸਿੰਿੀ ਧਿਭਾਗ 
(Department of Consumer 
Affairs, DCA) ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਿਰ ਨੀਤੀ 
ਅਤੇ ਧਮਆਰਾਂ ਦਾ ਦਫਤਰ (Office of 
Labor Policy & Standards, 
OLPS) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ NYC 
ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਿਸੀਲਾ ਹੈ। 
DCA ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ: 

 311 (NYC ਤੋਂ ਿਾਹਰ 212-NEW-YORK)  
'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
OLPS@dca.nyc.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ। 
nyc.gov/dca 'ਤੇ ਜਾਓ।
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ਸੁਰੱਵਿਆ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰੀ ਿਾਸਤੇ 
ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਛੱੁਟੀ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ NYC ਧਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਧਿੱਚ 80 
ਘੰਧਟਆਂ ਤੋਂ ਿੱਿ ਘੰਧਟਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਧਜਸ ਧਕਸੇ ਨੂੰ ਿੀ ਤੁਸੀਂ 

ਆਪਣਾ ਪਧਰਿਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੀ 
ਸੁਰੱਧਿਆ ਅਤੇ ਧਿਮਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਛੱੁਟੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਧਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਨੂੰ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਿਾਸਤੇ ਿਰਤੋ।
ਸੁਰੱਧਿਆ ਛੱੁਟੀ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਧਹੰਸਾ ਦੇ ਧਕਸੇ ਿੀ ਿਰਤਾਰੇ ਜਾਂ ਿਮਕੀ, ਿੇਲੋੜੇ ਧਜਨਸੀ 
ਸੰਪਰਕ, ਧਪੱਛਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਿੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਿੰਿ ਧਿੱਚ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ 
ਸੁਰੱਧਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸੁਰੱਧਿਆ ਅਤੇ ਧਿਮਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ  ਛੱੁਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਪੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਧਿਆ ਅਤੇ 
ਧਿਮਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਗੈਰ-ਭੁਗਤਾਨ ਛੱੁਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੰਨਾ 10 ਦੇਿੋ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ  ਸੁਰੱਧਿਆ ਅਤੇ ਧਿਮਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਛੱੁਟੀ ਦੀ ਿੇਨਤੀ 
ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਧਿਲਾਫ਼ ਿਦਲਾਲਊ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ DCA ਕੋਲ ਧ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ: 

� 311 (NYC ਤੋਂ ਿਾਹਰ 212-NEW-YORK) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
� nyc.gov/PaidSickLeave 'ਤੇ ਜਾਓ।
� ਈਮੇਲ PSSL@dca.nyc.gov 

ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਧਹਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਧਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਿਾਿੂ ਛੱੁਟੀ ਲੈਣ 
ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ 50 ਤੋਂ ਿੱਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਾਲੇ 
ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਪਧਰਿਾਰ ਦੇ ਧਕਸੇ ਮੈਂਿਰ 
ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਜਾਂ ਨਿੇਂ ਿੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਂਡ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਹਫ਼ਧਤਆਂ ਤੱਕ 
ਧਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਿਾਲੀ ਛੱੁਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਛੱੁਟੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਂ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਸਮੇਂ ਤੇ 
ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਜਨਿਰੀ 2018 ਤੋਂ, ਧਨਊਯਾਰਕ ਦੇ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਾਮੇ ਇੱਕ ਨਿੇਂ ਿੱਚੇ ਨਾਲ 
ਿਾਂਡ ਿਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਧਸਹਤ ਸਧਥਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਧਰ਼ਿਤੇਦਾਰ 
ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਫੌਜ਼ੀ ਪਧਰਿਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਧਨਪਟਣ ਲਈ 
ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਛੱੁਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਛੱੁਟੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਾ਼ਿੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 
ਧਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਿੇਗੀ, ਜੋ ਕੰਮ ਦੇ ਅੱਠਿੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਼ਿੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 2018 ਧਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 
U.S. Department of Labor 
866-487-9243  |  dol.gov/whd

U.S. Department of Labor Division 
Office in NYC 
212-264-8185

New York State Paid Family Leave 
844-337-6303  |  ny.gov, “Paid Family 
Leave” ਦੀ ਤਲਾ਼ਿ ਕਰੋ

ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਧਹਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਧਮਲ ਕ ੇਕਮੰ ਦ ੇਮਸਧਲਆਂ ਿਾਰ ੇਧਕਸ ੇਤਰ੍ਾ ਂਦੀਆਂ 
ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ ਧਿਚੱ ਼ਿਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪਰੂਣ ਹਨ, ਭਾਿੇਂ 
ਤੁਸੀਂ ਧਕਸ ੇਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਾਤ 
ਿਾਰ ੇਤੁਹਾਡੇ ਸਧਹਕਰਮੀਆਂ ਦ ੇਪ੍ਿਿੰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਗਲੱਿਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਰਜੋ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਈੋ ਕਾਰਿਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਧਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਧਿਰੁਿੱ ਕਾਰਿਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 
National Labor Relations Board 
866-667-NLRB  |  866-667-6572  |  NLRB.gov

ਅੱਗਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ > 
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ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 

ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੈਅ ਧ਼ਿਫਟ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਿਾਅਦ ਧਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 
ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਸਮੇਤ ਕੰਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘੰਟੇ 
ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
31 ਦਸੰਿਰ 2017 ਤੋਂ, ਇਹ ਧਨਊਨਤਮ ਤਨਿਾਿਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:

ਵਨਊ ਯਾਰਕ ਵਸਟੀ ਵਿੱਚ ਵਨਊਨਤਮ 
ਤਨਿਾਿਾਂ – ਦਰ ਸੂਚੀ

12/31/17 12/31/18 12/31/19

ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 

ਧਕੰਨੇ ਿੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ $13.50 $15.00

ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 

10 ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ $12.00 $13.50 $15.00

11 ਜਾਂ ਿੱਿ ਕਰਮਚਾਰੀ $13.00 $15.00

ਧਟੱਪ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਧਿ਼ਿੇ਼ਿ ਦਰਾਂ ਹਨ।

New York Regional Office (Manhattan/Bronx) 
26 Federal Plaza, Room 3614 
New York, NY 10278 
212-264-0300

Brooklyn Regional Office  
(Brooklyn/Queens/Staten Island) 
2 MetroTech Center 
100 Myrtle Avenue, 5th Floor 
Brooklyn, NY 11201 
718-330-7713
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ਓਿਰਟਾਈਮ

 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਧਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਿੱਿ ਘੰਧਟਆਂ 
ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਿਰਟਾਈਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਮੀ ਭੁਗਤਾਨ 
ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਿੱਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 
New York State Department of Labor    
888-469-7365  |  labor.ny.gov

New York State Department of Labor  
– NYC District Office 
212-775-3880

U.S. Department of Labor 
866-487-9243  |  dol.gov/whd

U.S. Department of Labor  
– Division Office in NYC 
212-264-8185

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 
New York State Department of Labor 
888-469-7365  |  labor.ny.gov

New York State Department of Labor  
– NYC District Office 
212-775-3880

U.S. Department of Labor  
– Division Office in NYC 
212-264-8185
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ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੰਮ ਦੀ ਿਾਂ

 ਼ਿਧਹਰ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਧਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਨਾਲ ਇਨ੍ਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਧਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ: 

� ਉਮਰ
� ਧਿਦੇ਼ਿੀ ਜਾਂ ਧਸਟੀਜ਼ਨਧ਼ਿਪ ਸਧਥਤੀ 
� ਰੰਗ 
� ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਧਗਆਤ ਅਪਾਹਜਤਾ 
� ਸੈਕਸ, ਧਲੰਗ, ਜਾਂ ਧਲੰਗ ਪਛਾਣ 

(ਧਜਨਸੀ ਧਿਤਕਰਾ ਿੀ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ)
� ਧਿਆਹੁਤਾ ਜਾਂ ਭਾਈਿਾਲੀ ਸਧਥਤੀ
� ਰਾ਼ਿਟਰੀ ਮੂਲ
� ਗਰਭਾਿਸਥਾ 
� ਜਾਤੀ 
� ਿਰਮ/ਦੀਨ 
� ਧਜਨਸੀ ਸਧਥਤੀ

� ਧਗਰਫ਼ਤਾਈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਧਰਕਾਰਡ 
� ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਦੀ ਸਧਥਤੀ 
� ਉਪਭੋਗਤਾ ਕ੍ੈਧਡਟ ਇਧਤਹਾਸ
� ਿੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਧਥਤੀ
� ਘਰੇਲੂ ਧਹੰਸਾ ਦੇ ਧ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 

ਸਧਥਤੀ, ਧਪੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸੈਕਸ 
ਸਿੰਿੀ ਗੁਨਾਹ 

� ਧਿਤਕਰੇ ਸਿੰਿੀ ਪ੍ੈਕਧਟਸਾਂ ਦਾ ਧਿਰੋਿ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਲਾ

� ਜੈਨੇਧਟਕਸ
� ਪਧਰਿਾਰਕ ਸਧਥਤੀ 
� ਧਮਲਟਰੀ ਸਧਥਤੀ 

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਕਸੇ ਫੈਸਧਲਆਂ ਧਿਚਲੇ ਅਧਜਹੇ ਧਿਤਕਰੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 
ਦੇ ਧਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਼ਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਿੇ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 
NYC Commission on Human Rights 
311 ਜਾਂ 718-722-3131 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ  |  nyc.gov/humanrights 

U.S. Equal Employment Opportunity Commission 
800-669-4000  |  eeoc.gov

New York State Division of Human Rights 
888-392-3644  |  dhr.ny.gov
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$ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ  
ਗਏ ਕੰਮ ਲਈ ਤਨਖਾਹ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ NYC ਧਿਚੱ ਫ੍ੀਲਾਸਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ 
ਕਾਨੂਨੰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾ੍ਪਤ ਹਨ, ਧਜਨੰਾ ਂਧਿਚੱ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ:

� ਵਲਿਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
$800 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿੱਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਧਲਿਤ ਧਿੱਚ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 
ਇਸ ਧਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ 
ਿਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਧਮਆਨ ਹੋਏ ਹਨ ਧਜਸਦਾ ਕੁੱਲ ਧਕਸੀ 120 ਧਦਨਾਂ ਦੀ 
ਧਮਆਦ ਧਿੱਚ $800 ਹੈ। ਧਲਿਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਧਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਕੰਮ; ਕੰਮ ਲਈ ਤਨਖਾਹ; ਅਤੇ ਧਜਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, 
ਨੂੰ ਸਪੱ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 
ਧਲਿਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

� ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਭੁਗਤਾਨ
ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਧਿੱਚ ਧਦੱਤੀ ਤਾਰੀਿ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਧਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਿ 
਼ਿਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਿਾਅਦ 30 ਧਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ।

� ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ
ਤੁਸੀਂ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਧਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ 
ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮੇਂ ਧਸਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਰਕਮ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, 
ਉਸ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦਾ, ਿਦਲੇ ਲਈ ਹਰਜਾਨਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ 
ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਿਰਧਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ DCA ਕੋਲ ਧ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ:

� 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ (NYC ਤੋਂ ਿਾਹਰ 212-NEW-YORK)।
� Freelancer@dca.nyc.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਧਲੱਿੋ
� nyc.gov/dca 'ਤੇ ਜਾਓ।
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ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਅਤੇ ਵਸਹਤਮੰਦ ਕੰਮ ਦੀ ਿਾਂ

ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਧਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਧਿਆ ਲਈ ਧਗਆਤ 
ਿਤਧਰਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦੇ 
ਿਤਧਰਆਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਧਸਿਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ 
ਦਾ ਿੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 
800-321-OSHA  |  800-321-6742  |  OSHA.gov

Manhattan Area Office 
201 Varick Street, Room 908 
New York, NY 10014 
212-620-3200

Queens District Office of the Manhattan Area Office 
45-17 Marathon Parkway 
Little Neck, NY 11362 
718-279-9060

ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ 
ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਧਹੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਿਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ 
ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਿੇਂ ਧਕਸੇ ਦਾ ਿੀ ਦੋ਼ਿ ਧਕਉਂ ਨਾ ਹੋਿੇ। 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਿਜ਼ੇ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਅਿਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 
ਲਈ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
New York State Workers’ Compensation Board 
877-632-4996  |  wcb.ny.gov

Brooklyn District Office (Brooklyn, Staten Island) 
111 Livingston Street, 22nd Floor 
Brooklyn, NY 11201

Manhattan District Office (Bronx, Manhattan) 
215 West 125th Street 
New York, NY 10027
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Queens District Office 
168-46 91st Street, 3rd Floor 
Jamaica, NY 11432

ਕਪੜਾ ਉਦਯੋਗ 

ਕਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਜ ਿਲੋਂ  ਸਥਾਧਪਤ ਘੰਟੇਿਾਰ 
ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਓਿਰਟਾਈਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਧਕ ਉਹ ਪੀਸ ਦੇ 
ਧਹਸਾਿ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਧਨਊਯਾਰਕ ਧਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਲਈ ਧਨਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਧਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੇਿਰ ਨਾਲ ਰਧਜਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਿਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਧਦੱਤੀ ਿੈਿਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: 

� labor.ny.gov ਅਤੇ “Apparel Industry Task Force” 
(ਧਨਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ) ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ।

� dol.gov ਅਤੇ “Wage and Hour Division” (ਅਮਰੀਕਾ)  
ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ।

ਵਬਲਵਡੰਗ ਸਰਵਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਧਜਸ ਧਕਸਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਧਿਚੱ ਤੁਸੀਂ ਕਮੰ ਕਰਦ ੇਹੋ ਉਸ 'ਤੇ ਧਨਰਭਰ ਕਰਧਦਆਂ, 
ਤੁਸੀਂ ਅਧਜਹੇ ਕਾਨੂਨੰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਡ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ ਧਜਸ ਧਿਚੱ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜੋ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 
ਨੂ ੰਧਨਊਨਤਮ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਿਿੱ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।
ਿਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, labor.ny.gov 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ “building service 
industry” ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। 
NYC ਦੇ ਧਡਸਪਲੇਸਡ ਧਿਲਧਡੰਗ ਸਰਧਿਸ ਿਰਕਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ 
ਧਕ ਕੁਝ ਨਿੇਂ ਧਿਲਧਡੰਗ ਮਾਲਕ, ਮੈਨੇਜਰ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਅਤੇ ਕਮਰ਼ਿੀਅਲ ਪੱਟਾ 
ਮਾਲਕ 90-ਧਦਨ ਦੇ ਿਦਲਾਅ ਦੀ ਅਿਿੀ ਲਈ ਪੂਰਿ-ਮੌਜੂਦਾ ਧਿਲਧਡੰਗ ਸੇਿਾ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਰਕਰਾਰ ਰੱਿਣ। ਿਦਲਾਅ ਦੀ ਅਿਿੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੇ਼ਿਕ਼ਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਿਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਦਰ਼ਿਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋ਼ਿਜਨਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ > 
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ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ DCA ਦੇ ਲੇਿਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਮਆਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

� OLPS@dca.nyc.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ।
� nyc.gov/dca 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਵਨਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨਊ ਯਾਰਕ ਧਿਚੱ ਧਨਰਮਾਣ ਦ ੇਕਮੰ ਤੇ ਲੱਗ ੇਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂ ੰਆਮ 
ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੰ ਦੀ ਥਾ ਂਤੇ ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਿਾਲੇ ਕਾਨੂਨੰਾ ਂਦੁਆਰਾ ਸਰੁਧੱਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਧੰਨਆ ਜਾਦਂਾ 
ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਧਜਹੇ ਧਨਰਮਾਣ ਦ ੇਕਮੰ ਤੇ ਲੱਗ ੇਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਧਜਸਨੂ ੰਇੱਕ ਸਤੰੁਤਰਕ 
ਠੇਕਦੇਾਰ ਦੀ ਤਰਾ੍ ਂਮਧੰਨਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂਨੰੀ ਸਲਾਹ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।

ਿਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, labor.ny.gov 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ “construction 
workers” ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। 

ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਨੈਨੀ, ਹਾਊਸ ਕਲੀਨਰ, 
ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਧਸਹਤ ਸਹਾਇਕ, ਤਾਂ ਧਨਊ ਯਾਰਕ ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿੱਲ ਆਫ਼ 
ਰਾਈਟਸ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿੱਲ) ਤੁਹਾਨੰੂ ਓਿਰਟਾਈਮ ਤਨਖਾਹ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਧਿੱਚ ਇੱਕ 
ਆਰਾਮ ਦਾ ਧਦਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਰਾਮ ਲਈ ਧਤੰਨ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਧਦਨ, ਅਤੇ ਧਜਨਸੀ ਅਤੇ 
ਨਸਲੀ ਪਰੇ਼ਿਾਨੀ ਤੋਂ ਿਚਾਅ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਧਸਟੀ ਦਾ ਸੁਰੱਧਿਆ ਅਤੇ ਧਿਮਾਰੀ 
ਿਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਛੱੁਟੀ ਸਿੰਿੀ ਕਨੂੰਨ (Paid Safe and Sick Leave Law) 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਰਾਮ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਧਤੰਨ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਧਦਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਧਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਧਿਆ ਛੱੁਟੀ ਦੇ ਮਕਸਦਾ ਿਾਸਤੇ ਛੱੁਟੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਸੀਧਲਆਂ ਲਈ DCA ਦੇ ਲੇਿਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਮਆਰਾਂ ਿਾਰੇ ਦਫਤਰ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਅਡ ਕੇਅਰ ਧਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

� 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ (NYC ਤੋਂ ਿਾਹਰ 212-NEW-YORK)
� PaidCare@dca.nyc.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਧਲੱਿੋ। 
� nyc.gov/dca 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਿਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, labor.ny.gov 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ “domestic worker” 
ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ।
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ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕਰਮਚਾਰੀ 

2017 ਅਤੇ 2018 ਧਿੱਚ ਧਨਊਨਤਮ ਤਨਖਾਹ ਦਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਧਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਦਰ ਸੂਚੀ 12/31/17 12/31/18

$13.50 $15.00

ਿਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, labor.ny.gov 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ “fast food 
workers” ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੰਮ 

ਕੁਝ ਕਾਰੋਿਾਰ ਧਜਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਜਧਨਕ ਕੰਮ ਿਾਲੇ ਪ੍ੋਜੈਕਟਾਂ 
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੇਿਾਿਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ “ਪ੍ਚਧਲਤ ਤਨਖਾਹ ਦਰ” ਜਾਂ “ਧਲਧਿੰਗ ਤਨਖਾਹ ਦਰ” ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਨਊਨਤਮ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ  ਿੱਿ ਹਨ ਅਤੇ ਿੈਧਨਧਫ਼ਟ 
ਜਾਂ ਿਾਿੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੂਰਕ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਿਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਧਦੱਤੀ ਿੈਿਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ:

� comptroller.nyc.gov 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ “Prevailing Wage”  
(ਧਨਊ ਯਾਰਕ ਧਸਟੀ) ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ

� labor.ny.gov 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ “The Bureau of Public Work” 
(ਧਨਊਯਾਰਕ ਧਸਟੀ) ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ

� health.ny.gov 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ “Medicaid Home Care 
Workers” (ਧਨਊਯਾਰਕ ਧਸਟੀ) ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ

� dol.gov 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ “Government Contracts” (ਅਮਰੀਕਾ)  
ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ 
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ਗ੍ੋਸਰੀ ਕਰਮੀ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਕਸ ੇਗ੍ਸੋਰੀ ਸਟਰੋ ਧਿਚੱ ਕਮੰ ਕਰਦ ੇਹੋ ਜੋ ਧਕ ਿਚੇ ਧਦਤੱਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਸਾਿਕਾ 
ਮਾਲਕ ਨੂ ੰਤੁਹਾਨੂ ੰਮਾਲਕੀਅਤ ਧਿਚੱ ਤਿਦੀਲੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿੰਿੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 
ਿਾਰ ੇਸਧੂਚਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। ਧਿਕਰੀ ਦ ੇਿਾਅਦ, ਨਿੇਂ ਮਾਲਕ ਨੂ ੰਿਚੇਣ ਦੀ ਧਮਤੀ ਤੋਂ 
ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 90 ਧਦਨਾ ਂਤੱਕ ਸਟਰੋ ਧਿਚੱ ਧਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰ ੇਮਜੂੌਦਾ ਸਟਾਫ ਨੂ ੰਿਣਾਈ 
ਰਿੱਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 90 ਧਦਨਾ ਂਦ ੇਿਾਅਦ, ਨਿਾ ਂਮਾਲਕ ਇਹ ਫਸੈਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ 
ਮਜੂੌਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਧਿਚੱੋਂ ਧਕਸ ੇਨੂ ੰਿੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਰਿੱਣਾ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ DCA ਕੋਲ ਧ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ:

� 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ (NYC ਤੋਂ ਿਾਹਰ 212-NEW-YORK)
� grocerylaw@dca.nyc.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਧਲੱਿੋ
� nyc.gov/dca 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਨਾਬਾਲਗ 

ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਧਕਸਮ ਅਤੇ ਘੰਧਟਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸੀਮਾਿਾਂ ਹਨ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਿਾਲੇ 
ਿੱਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਿਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, labor.ny.gov 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ “Laws Governing 
the Employment of Minors” ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ।

ਨੇਲ ਸੈਲੂਨ ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਨੇਲ ਸੈਲੂਨ ਧਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਧਿੱਲ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ 
(ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿੱਲ) ਕੁਝ ਸੁਰੱਧਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਹੀ 
ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਿਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ: 

� labor.ny.gov 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ “nail workers” ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। 
� 888-469-7365 'ਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। 
� (ਨੇਲ ਸੈਲੂਨ ਉਦਯੋਗ ਧਿੱਚ ਦੁਰਧਿਿਹਾਰ ਦੀ ਧਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ) 

labor.ny.gov 'ਤੇ ਜਾਓ।
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ਵਟੱਪ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਉਨ੍ਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਿਾਸ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ 
ਧਟੱਪ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਿਣਨ ਲਈ, ਧਕਸੀ 
ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਨੋਧਟਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਧਟੱਪ 
ਕ੍ੈਧਡਟ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧਟੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਧਹੱਸਾ ਨਹੀਂ 
ਲੈ ਸਕਦਾ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
New York State Department of Labor  
888-469-7365  |  labor.ny.gov

New York State Department of Labor  
– NYC District Office 
212-775-3880

U.S. Department of Labor 
866-487-9243  |  dol.gov/whd

U.S. Department of Labor  
– Division Office in NYC 
212-264-8185
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ਨੋਟਸ



ਨੋਟਸ



ਨੋਟਸ



DCA ਦ ੇਲੇਿਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਮਆਰਾ ਂਦੇ 
ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਼ਿਧਹਰ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਧਿਚੱ ਇੱਕ ਸਮਰਧਪਤ ਆਿਾਜ਼ 
ਹੈ। ਅਸਰੁਧੱਿਅਤ ਕਾਧਮਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 
ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਧਗਆ, OLPS ਕਮੰ ਦੇ 
ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਰਿਾਸੀਆਂ, ਿਿੱ-ਿਿੱ ਚਮੜੀ 
ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾ ਂਨੂ ੰਪਭ੍ਾਧਿਤ ਕਰਨ 
ਿਾਲੇ ਮੁਧੱਦਆਂ' ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਧਰਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਨਾਦ਼ੇਿ ਨੂ ੰਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
OLPS: 

 ਮੁਿੱ ਨਗਰਪਾਧਲਕਾ ਦ ੇਕਮੰ ਦੀ ਥਾ ਂਦ ੇਕਾਨੂਨੰਾ ਂਨੂ ੰਲਾਗ ੂਕਰਦਾ ਹ।ੈ

 ਅਸਲੀ ਿਜੋ, ਆਊਟਰੀਚ ਅਤੇ ਧਸਧੱਿਆ ਦਾ ਆਯਜੋਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 
 ਅਧਜਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਧਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਨਊ ਯਾਰਕ 
ਧਸਟੀ ਦੀ ਧਿਕਧਸਤ ਹੁੰਦੀ ਅਰਥ-ਧਿਿਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਿਲ 
ਲਈ ਪ੍ਤੀਧਕਧਰਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।



The NYC Department of Consumer Affairs (DCA) ਸਪੰਨੰ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੀ ਧਸਰਜਨਾ  
ਲਈ ਧਨਊ ਯਾਰਕ ਦ ੇਲੋਕਾ ਂਦ ੇਰਜੋ਼ਾਨਾ ਦ ੇਆਰਥਕ ਜੀਿਨ ਦੀ ਰਧੱਿਆ ਅਤੇ ਸਿੁਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਿਰ ਨੀਤੀ 
ਅਤੇ ਧਮਆਰਾ ਂਿਾਰ ੇਦਫਤਰ (Office of Labor Policy & Standards) ਦ ੇਕਮੰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ, DCA 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦ ੇਪਧਰਿਾਰਾ ਂਨੰੂ ਧਿਤੱੀ ਧਸਹਤ ਅਤੇ ਰਜੋ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੀਿਨ ਧਿਚੱ ਸਤੁੰਲਨ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 
ਲਈ ਲੋੜੀਂਦ ੇਸਾਿਨ ਅਤੇ ਿਸੀਲੇ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਿਾ ਕ ੇਉਹਨਾ ਂਨੂ ੰਕਾਿਲ ਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
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Mayor
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