
NYC FAST FOOD 
WORKERS (ਕਰਮਚਾਰੀਆਂਕਰਮਚਾਰੀਆਂ) ਦੇਦੇ  ਹੱਕਹੱਕ
NYC ਦੇ Fair Workweek Law ਤਹਿਤ, ਮਾਲਕ ਨੂ ੰਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। ਕਾਨੰੂਨ ਕਾਨੰੂਨ 
ਹੁਣ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੰੂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੰੂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ, ਮਾਲਕ ਹਿਨਾ ਹਕਸੇ ਉਹਚਤ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਆਰਹਿਕ ਕਾਰਣਾਂ ਤੋਂ ਿਗੈਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੂ ੰ
ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਿੀਂ ਿਟਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਘੰਹਟਆਂ ਨੂ ੰ15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ। ਮਾਲਕ ਨੂ ੰਇਿ ਨੋਹਟਸ ਉੱਿੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਹਜੱਿੇ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਕ 
NYC ਦੀ ਿਰੇਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਿਾਂ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂ ੰਵੇਖ ਸਕਣ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ | Punjabi

ਕਾਨੰੂਨਕਾਨੰੂਨ  ਦੁਆਰਾਦੁਆਰਾ  ਕਵਰਕਵਰ  ਕੀਤੇਕੀਤ ੇ ਗਏਗਏ Fast Food Workers (ਕਰਮਚਾਰੀਆਂਕਰਮਚਾਰੀਆਂ)
ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ NYC ਦੀ fast food ਸਿਾਪਨਾ ਵਹੱਚ ਿੇਠ ਲਹਖਹਆਂ ਵਹੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਨ: 

 � ਸਾਫ-ਸਫਾਈ
 � ਕੁਹਕੰਗ
 � ਗਾਿਕ ਸੇਵਾ
 � ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹ ਰ੍ ੰਕ ਹਤਆਰ ਕਰਨਾ

 � ਆੱਫ-ਸਾਈਟ ਹ੍ਹਲਵਰੀ
 � ਰੁਟੀਨ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਹ੍ਊਟੀਆਂ
 � ਸੁਰੱਹਖਆ
 � ਸਪਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਸਟਾਕ ਕਰਨੇ

ਕਾਨੰੂਨ, ਪਰਵਾਸਕਾਨੰੂਨ, ਪਰਵਾਸ  ਦੀਦੀ  ਸਥਿਤੀਸਥਿਤੀ  ਦੀਦੀ  ਪਰਵਾਹਪਰਵਾਹ  ਕੀਤੇਕੀਤ ੇ ਥਬਨ੍ਾਂਥਬਨ੍ਾ ਂ ਲਾਗੂਲਾਗੂ  ਹੁੰਦਾਹੁੰਦਾ  ਹੈ।ਹੈ।

ਕੋਈਕੋਈ  ਪ੍ਰਥਤਸ਼ੋਧਪ੍ਰਥਤਸ਼ੋਧ (ਬਦਲਾਬਦਲਾ) ਨਹੀਂਨਹੀਂ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਿੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਿਟਾਉਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰਿਦਲੇ ਿਾਰੇ ਤੁਰੰਤ DCWP ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

ਥਸ਼ਕਾਇਤਥਸ਼ਕਾਇਤ  ਦਰਜਦਰਜ  ਕਰੋਕਰੋ
The Department of Consumer and Worker Protection (DCWP) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂ ੰਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਹਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ:   

 � nyc.gov/workers ‘ਤੇ ਜਾਓ 
 � 311 ਨੂ ੰਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (212-NEW-YORK ਿਾਿਰ NYC) ਅਤੇ  “Fair Workweek Law” ਲਈ ਪੁੱਛੋ।
 � OLPS@dca.nyc.gov ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

DCWP ਤੁਹਾਡੀਤੁਹਾਡੀ  ਪਛਾਣਪਛਾਣ  ਨੂੰਨੂ ੰ ਗੁਪਤਗੁਪਤ  ਰੱਖੇਗਾਰੱਖੇਗਾ  ਜਦੋਂਜਦੋਂ  ਤੱਕਤੱਕ  ਕਾਨੰੂਨਕਾਨੰੂਨ  ਦੁਆਰਾਦੁਆਰਾ  ਖੁਲਾਸਾਖੁਲਾਸਾ  ਕਰਨਕਰਨ  ਦੀਦੀ  ਜ਼ਰੂਰਤਜ਼ਰੂਰਤ  ਨਹੀਂਨਹੀਂ  ਹੁੰਦੀ।ਹੁੰਦੀ।

ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਥਵੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਾਲਾਂਹਕ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਿੀ ਸਮੇਂ ਹਵੱਚ, DCWP ਕੋਲ ਹਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਹਵੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 
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ਤੁਹਾਡੇਤੁਹਾਡ ੇ ਹੱਕਹੱਕ

ਨੋਥਿਸਨੋਥਿਸ  ਦੀਦੀ    
ਸਮਾਂਸਮਾਂ

ਸਮਾ ਂਵਾਧੂਸਮਾ ਂਵਾਧੂ  ਘਥੰਿਆਂਘਥੰਿਆਂ    
ਲਈਲਈ  ਰੇਿਰੇਿ

ਜੇਜ ੇ ਘਥੰਿਆਂਘਥੰਿਆਂ  ‘ਤੇ‘ਤੇ  ਕਈੋ  ਕਈੋ  
ਪ੍ਰਭਾਵਪ੍ਰਭਾਵ  ਨਹੀਂਨਹੀਂ  ਤਾਂਤਾ ਂ ਰਿੇਰਿੇ

ਘਿਾਏਘਿਾਏ  ਘਥੰਿਆਂਲਈਘਥੰਿਆਂਲਈ    
ਰਿੇਰਿੇ

ਜਦੋਂਜਦੋਂ  ਤੁਸੀਂਤੁਸੀਂ  ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਥਵਚੱਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਥਵਚੱ  ਤਬਦੀਲੀਤਬਦੀਲੀ  ਨਾਲਨਾਲ  ਸਥਹਮਤਸਥਹਮਤ  ਹੁਦੰੇਹੁਦੰ ੇ ਹੋਹ ੋ ਤਾਂਤਾ ਂ ਤੁਸੀਂਤੁਸੀਂ  ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਪ੍ਰੀਮੀਅਮ  ਤਨਖਾਹਤਨਖਾਹ  
ਦਾਦਾ  ਆਪਣਾਆਪਣਾ  ਹਕੱਹਕੱ  ਨਹੀਂਨਹੀਂ  ਛੱਡਦੇਛੱਡਦ ੇ ਹ।ੋਹ।ੋ

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਪ੍ਰੀਮੀਅਮ  ਤਨਖਾਹਤਨਖਾਹ  ਦੀਦੀ  ਲੋੜਲੋੜ  ਨਹੀਂਨਹੀਂ  ਹੁਦੰੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਦੰੀ, ਜਦੋਂ ::

1. ਤੁਿਾ੍ਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਿਦੰ ਕਰਦਾ ਿ:ੈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰੁਹੱਖਆ ਜਾਂ 
ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂ ੰਖਤਰਾ ਿਵੋ;ੋ ਜਨਤਕ ਸਿਲੂਤ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ; ਜਨਤਕ 
ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਿਦੰ ਿਣੋਾ; ਅਗੱ, ਿੜ੍ਾ,ਂ ਜਾ ਂਿਰੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾ;ਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 
ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਿਵੋ।ੇ

2. ਤੁਸੀਂ ਹਲਖਤੀ ਰਪੂ ਹਵੱਚ ਹਿਫਟ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਤਿਦੀਲੀ ਦੀ ਿਨੇਤੀ ਕਰਦ ੇਿ।ੋ
3. ਤੁਸੀਂ ਹਕਸ ੇਿਰੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਹਿਫਟ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਕਰ ਕਰਦ ੇਿ।ੋ
4. ਤੁਿਾ੍ ੇਮਾਲਕ ਨੂ ੰਿਦਲੀ ਿਈੋ ਹਿਫਟ ਲਈ ਓਵਰਟਾਈਮ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵਗੇਾ।

14 ਹਦਨਾ ਂਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ 
ਨੋਹਟਸ $10 ਪਰਤੀ ਿਦਲਾਅ $10 ਪਰਤੀ ਿਦਲਾਅ $20 ਪਰਤੀ ਿਦਲਾਅ

7 ਹਦਨਾ ਂਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ  
ਨੋਹਟਸ $15 ਪਰਤੀ ਿਦਲਾਅ $15 ਪਰਤੀ ਿਦਲਾਅ $45 ਪਰਤੀ ਿਦਲਾਅ

24 ਘੰਹਟਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ 
ਨੋਹਟਸ $15 ਪਰਤੀ ਿਦਲਾਅ $15 ਪਰਤੀ ਿਦਲਾਅ $75 ਪਰਤੀ ਿਦਲਾਅ

ਥਲਖਤ ਥਵੱਚ ਲੰਬੇ ਸੰਮੇ ਦਾ ਥਨਯਮਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਥਲਖਤ ਥਵੱਚ ਲੰਬੇ ਸੰਮੇ ਦਾ ਥਨਯਮਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ
ਤੁਿਾ੍ਾ ਹਨਯਮਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਿਫਤਾ-ਦਰ-ਿਫਤਾ ਸਹਿਰ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਿਾਨੂੰ 
ਪਤਾ ਿੋਵੇ ਹਕ ਤੁਿਾ੍ੇ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਜੇ ਤਿਦੀਲੀਆ ਂ
ਿੋਈਆ ਂਿਨ ਤਾਂ ਤੁਿਾ੍ੇ ਮਾਲਕ ਨੂ ੰਤੁਿਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਨਯਮਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੰਮਕੰਮ  ਦੇਦੇ  ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਕਾਰਜਕ੍ਰਮ  ਦਾਦਾ 2  ਹਫ਼ਥਤਆਂਹਫ਼ਥਤਆ ਂ ਦਾਦਾ  ਪੇਸ਼ਗੀਪੇਸ਼ਗੀ  ਨੋਥਿਸਨੋਥਿਸ
ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂ ੰਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਕੈਲੰ੍ਰ ਹਦਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਫਟਾਂ ਹਦਖਾਉਣੀਆਂ 
ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਨਯਮਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂ ੰਦਰਸਾਉਂਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ 
ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਤਿਦੀਲੀ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਿੀਂ ਿੋ ਜਾਂਦੇ। 

14 ਥਦਨਾਂਥਦਨਾਂ  ਤੋਂਤੋਂ  ਘੱਿਘੱਿ  ਨੋਥਿਸਨੋਥਿਸ ' 'ਤੇਤ ੇ ਮਾਲਕਮਾਲਕ  ਦੁਆਰਾਦੁਆਰਾ  ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਕਾਰਜਕ੍ਰਮ  ਬਦਲਾਵਾਂਬਦਲਾਵਾਂ  ਲਈਲਈ  ਪ੍ਰੀਥਮਅਮਪ੍ਰੀਥਮਅਮ  ਅਦਾਇਗੀਅਦਾਇਗੀ    ਅਤੇਅਤ ੇ ਵਾਧੂਵਾਧ ੂ ਘੰਥਿਆਂਘੰਥਿਆਂ  ਨੂੰਨੂ ੰ ਨਾਨਾ  ਕਥਹਣਕਥਹਣ  
ਦਾਦਾ  ਹੱਕਹੱਕ

ਨਵੀਂਨਵੀਂ  ਉਪਲੱਬਧਉਪਲੱਬਧ  ਥਸ਼ਫਿਾਂਥਸ਼ਫਿਾਂ  ਦਾਦਾ  ਕੰਮਕੰਮ  ਕਰਨਕਰਨ  ਲਈਲਈ  ਛਾਂਿੀ ਕੀਤੇਛਾਂਿੀ ਕੀਤ ੇ ਜਾਂਜਾ ਂ 
ਮੌਜੂਦਾਮੌਜੂਦਾ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ਨੂੰਨੂ ੰ ਤਰਜੀਹਤਰਜੀਹ  

 � ਤੁਿਾ੍ੇ ਮਾਲਕ ਨੂ ੰਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹਵੱਚ ਪੋਸਟਰਾਂ ਰਾਿੀਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਿੀਂ 
ਹਿਫਟਾਂ ਦੀ ਮਿਿੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

 � ਤੁਿਾ੍ਾ ਮਾਲਕ ਹਸਰਫ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰਰੱਖ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜੇ ਕੋਈ ਛਾਂਟੀ 
ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ NYC ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤਕ 
ਹਿਫਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਿਨ।। 

“ਕਲੋਪਥਨੰਗ” ਥਸ਼ਫਿਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ “ਕਲੋਪਥਨੰਗ” ਥਸ਼ਫਿਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ $100 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 
ਅਤੇ ਨਾ ਕਥਹਣ ਦਾ ਹੱਕਅਤੇ ਨਾ ਕਥਹਣ ਦਾ ਹੱਕ
ਇੱਕ ਕਲੋਪਹਨੰਗ ਹਵੱਚ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹਿਫਟਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਿੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਣਾ 
ਿਾਮਲ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰੀਮੀਅਮ ਤਨਖਾਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਿੋ 
ਸਕਦੇ ਿੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

ਥਵੱਤੀਥਵੱਤੀ  ਕਾਰਣਾਂਕਾਰਣਾਂ  ਤੋਂਤੋਂ  ਥਬਨ੍ਾਂਥਬਨ੍ਾ ਂ ਕੋਈਕੋਈ  ਛਾਂਿੀਛਾਂਿੀ  ਨਹੀਂਨਹੀਂ (ਪਰਭਾਵੀ 7/4/2021)

ਛਾਂਟੀ ਸੀਹਨਓਹਰਟੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਹਵੱਚ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਿ ੇਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰਆਖਰੀ ਹਵੱਚ ਿਟਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਿਾਉਣ, ਘੰਿੇ ਘੱਿ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛਾਂਿਣ ਲਈ ਥਲਖਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਿਾਉਣ, ਘੰਿੇ ਘੱਿ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛਾਂਿਣ ਲਈ ਥਲਖਤ 
ਸਪਸ਼ਿੀਕਰਨਸਪਸ਼ਿੀਕਰਨ (ਪਰਭਾਵੀ 7/4/2021)

ਬਗੈਰ ਥਕਸੀ ਕਾਰਣ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘੰਥਿਆਂ ਦੀ ਬਗੈਰ ਥਕਸੀ ਕਾਰਣ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘੰਥਿਆਂ ਦੀ 
ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ (ਪਰਭਾਵੀ 7/4/2021)

ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਵਵਿਾਰ ਨੂ ੰਛੱ੍ ਕੇ, ਮਾਲਕ:

 � ਉਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ 
ਹਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰੋਿੇਿਨ ਅਵਧੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਿੈ।

 � ਹਸਰਫ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹਵੱਚ ਕਈ 
ਅਨੁਿਾਸਨੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਿਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਿਟਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 


