
ਤਨਖਾਹ ਸਮਤੇ ਸਰੱੁਖਖਅਤ ਅਤੇ 
ਖਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੱੁਟੀ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 80 ਨਾਲੋਂ ਵ਼ਿਆਦਾ ਘੰਵਿਆਂ 
ਲਈ NYC ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 

40 ਘੰਵਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਰੁੱਵਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਿੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਛੁੱਿੀ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਵਕਸ ੇਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਰਿਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, 
ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਘਰੇਲ ੂਵਹੰਸਾ, ਅਣਇੱਛਤ 
ਵਲੰਗੀ ਸੰਪਰਕ, ਵਪੱਛਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਿੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਵਕਸ ੇਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਧਮਕੀ 
ਦੇ ਸੰਿੰਧ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੁੱਵਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ।

ਪਰਵਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ  
ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ NYC ਖਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ,ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਅਖਿਕਾਰ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਸ਼ੇਨ ਸਖਿਤੀ, 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਲੂ, ਜਾਂ ਮਲੂ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਖਦਹਾੜੀ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਹਰ ਘੰਿ ੇਲਈ ਭਗੁਤਾਨ ਕੀਤਾ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਨਯਤ ਵਿਫਿ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਾਅਦ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਦੌਰਾਨ ਸਫਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸਮਾਂ ਿਾਮਲ ਹੈ। 

31 ਦਸੰਿਰ, 2018 ਤੋਂ, ਇਹ ਘੱਿੋ-ਘੱਿ ਵਦਹਾੜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ:

ਖਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਖਹਰ ਖਵੱਚ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 
ਖਦਹਾੜੀਆ ਂ– ਦਰ ਅਨੁਸੂਚੀ

12/31/18 12/31/19

ਫਾਸਟ ਫਡੂ ਦੇ ਮਾਲਕ

ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਕਈੋ ਿੀ ਸੰਵਿਆ $15.00

ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ

10 ਜਾਂ ਘੱਿ ਕਰਮਚਾਰੀ $13.50 $15.00

11 ਜਾਂ ਵ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ $15.00

ਵਿਪ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਿਾਸ ਦਰਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਗਖਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਖਿਕਾਰ

ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ੇਯਨੂੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਪਵ੍ਤਵਨਧਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਿਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਮਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 
ਕੰਮ ਦੇ ਮਸਵਲਆਂ ਿਾਰੇ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 
ਸਵਹਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਿਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਿਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਲਾਤਾਂ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਵਹਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਗਵਠਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ 
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਲਾਫ 
ਹੋਰ ਕਾਰਿਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਓਵਰਟਾਇਮ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 40 ਘੰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵ਼ਿਆਦਾ 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਲਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 

40 ਘੰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਭਗੁਤਾਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਮਤ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਿੋ-
ਘੱਿ 1.5 ਗੁਣਾ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖਵਤਕਰਾ-ਮਕੁਤ ਕੰਮ  
ਵਾਲਾ ਸਿਾਨ

ਿਵਹਰ, ਰਾਜ, ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੰੂਨ ਕਈ ਅਧਾਰਾਂ ਤੇ 
ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਿਿੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ  
ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਸਵਿਤੀਆ ਂਿਾਮਲ ਹਨ:

 � ਇਮੀਗ੍ਸੇ਼ਨ ਦਰਜਾ
 � ਨਸਲ
 � ਰਾਿਿਰੀ ਮਲੂ
 � ਧਰਮ/ਪੰਿ
 � ਰੰਗ
 � ਅਯਗੋਤਾ 
 � ਵਲੰਗ, ਲੈਂਵਗਗਤਾ 
 � ਵਲੰਗੀ ਪਛਾਣ

ਉਹਨਾਂ ਸਤੰੁਤਰ ਠੇਕਦੇਾਰਾਂ ਦੀ ਿੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਿਿੋਣ ਤੋਂ ਰੱਵਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਜੋ ਿਦੁ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਵਪਛਲੇ ਪਾਸ ੇਜਾਰੀ >

ਸੁਰੱਖਖਅਤ ਅਤੇ ਖਸਹਤਮੰਦ ਕੰਮ 
ਵਾਲਾ ਸਿਾਨ

ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਿਾਲਾ ਸਿਾਨ ਵਗਆਤ ਵਸਹਤ ਅਤੇ 
ਸਰੁੱਵਿਆ ਸਿੰਧੀ ਿਤਵਰਆਂ ਤੋਂ ਮਕੁਤ ਹੋਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ  
ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਿਤਵਰਆਂ ਿਾਰੇ  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸਿਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ  
ਿੀ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ।

Punjabi

 � ਗਰਭ-ਅਿਸਿਾ
 � ਵਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ
 � ਵਗਰਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਦੋਿ-ਵਸੱਧੀ 
ਦਾ ਵਰਕਾਰਡ

 � ਘਰੇਲ ੂਵਹੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਿਜੋਂ  
ਸਵਿਤੀ

 � ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਦੀ ਸਵਿਤੀ
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$ ਇੱਕ ਸਤੰੁਤਰ ਿੇਕੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ NYC ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀ੍ਲੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਵਧਕਾਰ ਹਨ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਿਾਮਲ ਹਨ:

 � ਵਕਸ ੇਿੀ 120-ਵਦਨ ਦੀ ਵਮਆਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਮਲਾ ਕ ੇ$800 ਜਾਂ ਵ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਖਲਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
 � ਸਮੇਂ-ਖਸਰ ਭੁਗਤਾਨ
 � ਮਕੱੁਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਖਿਕਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਵਸਰ ਭਗੁਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਵਜਸ ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਿਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਲਈ ਭਰਪਾਈ, ਅਤੇ 
ਿਕੀਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਭਗੁਤਾਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਿਾਨ ਦੇ ਅਖਿਕਾਰ
ਵਡਪਾਰਿਮੈਂਿ ਆਫ ਕੰਵ਼ਿਊਮਰ ਅਫਅੇਰਸ (Department of Consumer Affairs, DCA) ਦਾ ਆਵਫਸ ਆਫ ਲੇਿਰ ਪਾਵਲਸੀ ਐਡਂ ਸਿੈਂਡਰਡਸ (Office of Labor 
Policy & Standards) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ NYC ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰੋਤ ਹੈ। DCA ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ:

 � 311 (NYC ਤੋਂ ਿਾਹਰ 212-NEW-YORK) ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।  
ਤਨਿਾਹ ਸਮਤੇ ਸਰੁੱਵਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਿੀ, ਫੀ੍ਲੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, 
ਜਾਂ ਫਅੇਰ ਿਰਕਿੀਕ ਕਾਨੰੂਨ ਿਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।

 � OLPS@dca.nyc.gov ਤੇ ਈ-ਮਲੇ ਕਰੋ
 � nyc.gov/dca ਤੇ ਜਾਓ

ਇਮੀਗ੍ਸ਼ੇਨ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ActionNYC ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਵਿੱਚ ਸਰੁੱਵਿਅਤ, ਮਫੁਤ ਇਮੀਗ੍ਸੇ਼ਨ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਕੀ੍ਵਨੰਗ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ActionNYC ਦੇ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ:

 � 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਹੋ “ActionNYC”।  � nyc.gov/actionnyc ਤੇ ਜਾਓ 

ਤੁਸੀਂ NYCitizenship ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਐਪਵਲਕਿੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਫੁਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਪਾਇੰਿਮੈਂਿ ਼ਿਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
NYCitizenship ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ:

 � 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਹੋ “citizenship appointment”। 

ਮਅੇਰ ਦੇ ਆਵਫਸ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ੈਂਿ ਅਫਅੇਰਸ (Mayor’s Office of Immigrant Affairs, MOIA) ਇਮੀਗ੍ੈਂਿ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੇ ਕਵਲਆਣ ਨੰੂ ਿਧਾਿਾ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਮੀਗ੍ੈਂਿਾਂ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਿਵਹਰ ਦੀਆਂ ਸਿੇਾਿਾਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦ੍ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। MOIA ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ:

 � nyc.gov/immigrants ਤੇ ਜਾਓ 

ਖਵਤਕਰੇ ਤੋਂ ਰੱਖਖਆ
ਵਨਊ ਯਾਰਕ ਵਸਿੀ ਕਵਮਿਨ ਆਨ ਵਹਯਮੂਨ ਰਾਇਿਸ (New York City Commission on Human Rights) ਕਲੋ ਮਨੁੱਿੀ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ 
ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਵਸੱਵਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਸਿੰਧਾਂ ਨੰੂ ਿਧਾਿਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵ਼ੰਿਮਿੇਾਰੀ ਹੈ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਾਨ ਤੇ ਪੱਿਪਾਤ ਜਾਂ ਿਿੋਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਦੇਵਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਵਮਿਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

 � 311 ਜਾਂ 1-718-722-3131 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
 � nyc.gov/humanrights ਤੇ ਜਾਓ 

ਜੇ ਯੂ.ਐਸ. ਇਮੀਗ੍ਸ਼ੇਨ ਐਡਂ ਕਸਟਮਸ ਏਨਫਰੋਸਮੈਂਟ (U.S. 
Immigration and Customs Enforcement, ICE) 
ਤੁਹਾਡ ੇਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਿਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀਆ ਂਗੱਲਾਂ:

 � ਿਾਂਤ ਰਹੋ।
 � ਜੇ ਤੁਸੀਂ ICE ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਿਾਰੇ ਜਾਣ ੂਰਹੋ ਵਕ ਜੋ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਹੰਦੇ ਹੋ 
ਉਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਲਾਫ ਿਰਵਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 � ਜ ੇICE ਏਜੰਿ ਕਲੋ ਕਈੋ ਅਦਾਲਤੀ ਿਰੰਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਨੱਜੀ ਿਤੇਰਾਂ ਵਿੱਚ 
ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰ਼ਿਾਮੰਦੀ ਼ਿਰੂਰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਮੀਗ੍ਸ਼ੇਨ ਅਖਿਕਾਰੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਖਹਰਾਸਤ 
ਖਵੱਚ ਖਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀਆ ਂਗੱਲਾਂ:

 � ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ੇਿਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 � ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ੇਿੀ ਕਾਗ਼ਿ ਤੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣ ੇਿਕੀਲ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 � ਜੇ ਤੁਸੀਂ ICE ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਿਾਰੇ ਜਾਣ ੂਰਹੋ ਵਕ ਜੋ ਿੀ 
ਤੁਸੀਂ ਕਵਹੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਲਾਫ ਿਰਵਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ: NYPD ਇਮੀਗ੍ਸ਼ੇਨ ਲਾਗਕੂਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 1-212-788-7654 ਤੇ ਮਅੇਰ ਦੇ ਆਵਫਸ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ੈਂਿ ਅਫਅੇਰਸ (Mayor’s Office of Immigrant Affairs) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।


