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ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ:  
ਮਾਲਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 
 
NYC ਦੇ ਕਮਾਏ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ (ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨ ੰ ਨ) ਖ ੱਚ ਨ ੇਂ ਸੋਧ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਅਤੇ 1 ਜਨ ਰੀ 
2021 ਤੋਂ ਪਰਭਾ ੀ ਹੋਣਗ।ੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ NYC ਖ ੱਚ ਕੋਈ ਖਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ NYC ਖ ੱਚ ਘਰੇਲ  ਕਾਮੇ ਰੱਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਖ ੰਮੇ ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਮਝਣ 
ਲਈ ਇਹ ਤੱਥ ਸੀਟ1 ਪੜ੍ਹ।ੋ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕ ਰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਛੱੁਟੀ ਨ ੰ   ਰਤਣ ਦੇ ਅਖਧਕਾਰ ਹਨ: 
 
• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਮਾਰੀ ਲਈ ਛੱੁਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਖਧਕਾਰ ਹੈ, ਖਜਸਨ ੰ  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਕਸੇ ਪਖਰ ਾਰਕ ਸਦੱਸ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
• ਤੁਹਾਡੇ2 ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱੁਟੀ ਦਾ ਅਖਧਕਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਖਜਸਨ ੰ  ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਾਂ ਲਈ  ਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ 

ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਖਰ ਾਰਕ ਸਦੱਸ ਖਕਸੇ ਘਰੇਲ  ਖਹੰਸਾ ਜਾਂ ਅਣਚਾਹੇ ਖਜਨਸੀ ਸੰਪਰਕ, ਗੁੱ ਸੇ, ਜਾਂ ਮਨੱੁਿੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਖਕਸੇ ਗਤੀਖ ਧੀ ਜਾਂ ਿਤਰੇ ਦਾ ਖਿਕਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
  

ਸਾਰ ੇਖਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲ  ਕਾਖਮਆਂ ਦ ੇਮਾਲਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ  
 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂੰ ਖਿਆ  ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਲੂੰ ਡਰ ਸਾਲ ਛੱੁਟੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ* ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਗੈਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਛੱੁਟੀ 
1-4 
 

$1 ਖਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ 40 ਘੰਟੇ ਤੱਕ  ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਖਬਨਾਂ 
1/1/2021 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ: 
 

$1 ਖਮਲੀਅਨ ਜਾਂ  ੱਧ 
40 ਘੰਟੇ ਤੱਕ  ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ 

5 ਜਾਂ  ੱਧ  
ਖਨਜੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਦਆੁਰਾ ਕੰਮ 
ਤੇ ਰੱਿੇ ਗਏ ਕਾਮ ੇ
ਜਾਂ 
9/30/2020 ਪ੍ਰਭਾਵੀ: 
 

ਕਾਨ ੰ ਨ ਖਕਸੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ 1 ਜਾਂ 
ਇਸਤੋਂ  ੱਧ ਘਰੇਲ  ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ
 ਨ ੰ  ਕ ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਲਾਗ  ਨਹੀਂ 40 ਘੰਟੇ ਤੱਕ  ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ 

1/1/2021 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ: 
ਖਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਘਰੇਲ  
ਕਾਖਮਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਆੁਰਾ 100 ਜਾਂ  ੱਧ ਕੰਮ 
ਤੇ ਰੱਿੇ ਕਾਖਮਆਂ ਲਈ 

ਲਾਗ  ਨਹੀਂ 56 ਘੰਟੇ ਤੱਕ  ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ 

 
*ਖਧਆਨ ਖਦਓ: “ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ” ਦਾ ਅਰਥ ਖਨਯਖਮਤ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 12-ਮਹੀਨੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਖਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਛੱੁਟੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਖਨਯਮਤ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਿਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।  
 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਮੌਜ ਦਾ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਛੱੁਟੀ  ਰਤਣ ਦੀ ਆਖਗਆ ਖਦੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੀਆਂ  ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  
ਪ ਰਾ ਕਰ ੇਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ  ੱਧ ਹੋ ।ੇ 
 

ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹੇਠਾਂ ਖਦੱਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਛੱੁਟੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ  ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ: 
 
• ਸੰਘੀ  ਰਕ-ਸਟੱਡੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਖ ੱਚ ਖ ਖਦਆਰਥੀ  
• ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਯੋਗਤਾ ਸਕਾਲਰਖਸਪ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ 

ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
• ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ  
• ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਖਪਸਟ, ਖਕੱਤਾਮੁਿੀ ਥੈਰੇਖਪਸਟ, ਸਪੀਚ ਲੈਂਗ ੇਜ ਪੈਥੋਲੋਖਜਸਟ, 

ਆਡੀਓਲੋਖਜਸਟ, ਜੋ ਖਨਉਯਾਰਕ ਦੇ ਸਟੇਟ ਖਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਜ ਕੇਸਨ 
ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸੰਸਸੁਦਾ ਹਨ (ਖਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮਰ ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਖ ੰਮੇ ਾਰੀਆਂ 
ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਸ ਚੀ ਨ ੰ  ਖਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਖਕਸੇ  ੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨ ੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 
ਰੱਿਦੇ ਹਨ ਜ ੋਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਖਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਪਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤਨਿਾਹ ਖਦੱਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਕ ਸੰਘੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਿਾਹ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ)  

• ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੋ ਖਨਉ ਯਾਰਕ ਰਾਜ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਕਸੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਖਰਭਾਸਾ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ  

• ਕਾਰਜ ਤਜਰਬ ੇਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਖ ਚ ਖਹੱਸਾ ਲੈਣ  ਾਲੇ  
• ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮ ਖਹਕ ਸੌਦੇਬਾ ੀ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ3 
 

 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਖਿਕਾਰਾਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿੀ ਸ ਚਨਾ 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹਰੇਕ ਕ ਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਛੱੁਟੀ ਦੇ ਅਖਧਕਾਰ ਬਾਰੇ ਖਲਿਤੀ ਨੋਖਟਸ ਦੇਣਾ ਪ ੇਗਾ, ਖਜਸ ਖ ੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖਬਮਾਰੀ 
ਸੰਬੰਧੀ ਛੱੁਟੀ ਦੀ ਜਮਹਾਂ ਅਤੇ  ਰਤੋਂ, ਖਸਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਧਕਾਰ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਖਧਕਾਰ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਨੋਖਟਸ ਖ ੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੀ 
ਸੁਰ ਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਖਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਅੰਗਰੇ ੀ ਖ ੱਚ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਡੀਸੀਡਬਲਯ ਪੀ(DCWP)  ੈਬਸਾਈਟ nyc.gov/workers 
ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਭਾਸਾ ਕੋਈ ਅਨੁ ਾਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਖ ੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਉਸ ਭਾਸਾ ਖ ੱਚ ਨੋਖਟਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਧਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਨੋਖਟਸ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ  ਾਲੀ ਥਾਂ 
'ਤੇ ਖਕਸੇ ਅਖਜਹੇ ਿੇਤਰ ਖ ੱਚ ਨੋਖਟਸ  ੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਖਦਸਣਯੋਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਹੋ ੇ। 
 
 
 
 
 
 

 
1 ਖਪੱਛੇ ਖਦੱਤੀ ਤਾਰੀਿ ਨ ੰ  ਨੋਟ ਕਰੋ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP) ਦਾ NYC ਖ ਭਾਗ ਇਸ ਸੀਟ ਨ ੰ  ਉਖਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ nyc.gov/workers  ੇਿੋ। 
2 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਖ  ਸਥਾ ਾਂ 5 ਮਈ, 2018 ਤੋਂ ਪਰਭਾ  ਖ ੱਚ ਆਈਆਂ। ਮਾਲਕਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੁੱ ਟੀ ਲਈ  ਾਧ  ਸਮਾਂ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਾਲਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ਜਮਹਾ ਕੀਤੀ ਛੁੱ ਟੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ 
ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਗਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
3 ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸਪਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦ ੇਪਰਬੰਧਾਂ ਨ ੰ  ਅਸ ੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਲਾਭ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦ।ੇ ਹਾਲਾਂਖਕ, ਸਮ ਖਹਕ ਸੌਦੇਬਾ ੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਖਹਤ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਕਖਰਆਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਖ ੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਕਾਨ ੰ ਨ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸਪਸਟ ਤੌਰ ਤ ੇਕਾਨ ੰ ਨ ਦ ੇਪਰਬੰਧਾਂ ਨ ੰ  ਅਸ ੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।   

https://www1.nyc.gov/site/dca/workers/worker-rights.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/workers/worker-rights.page
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ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ  
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕ:  
 

• ਕ ਰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਕੰਮ ਸੁਰ  ਕਰਖਦਆਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਛੱੁਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਗਆ ਖਦਓ। ਕੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਹਰ 30 ਘੰਖਟਆਂ 
ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਰ 1 ਘੰਟਾ ਹੈ।  

• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਛੱੁਟੀ ਨ ੰ  ਇੱਕਠੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਖਦਓ:  
• ਹਰੇਕ ਤਨਿਾਹ ਦੀ ਖਮਆਦ ਖ ੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਖਲਿਤ ਦਸਤਾ ੇ  ਖਦਓ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਖਕ ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਖਕੰਨੀ ਖਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਛੱੁਟੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, 

ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।  
 
ਅਪ ਾਦ: ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਸਮ ਖਹਕ ਸੌਦੇਬਾ ੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕ ਰ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ ਜੋ 1 ਅਪਰੈਲ, 2014 ਤੋਂ ਲਾਗ  ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਿਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਤੋਂ 
ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਤਖਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਛੱੁਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਿੁਰ  ਕਰ ਖਦੰਦਾ ਹੋ।  
 
ਖਰਕਾਰਡ ਰੱਿਣਾ 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਕਾਰਡ ਨ ੰ  ਰੱਿਣਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਖਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖਬਮਾਰੀ 
ਸੰਬੰਧੀ ਛੱੁਟੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ  ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰੱਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਖਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਸਦਾ ਿੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਇਜਾ ਤ ਨਹੀਂ ਖਦੰਦਾ ਜਾਂ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਿੁਲਾਸੇ ਦੀ  ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (Department of Consumer and 

Worker Protection, DCWP) ਦੇ NYC ਖ ਭਾਗ ਦੇ ਨੋਖਟਸ 'ਤੇ ਸਖਹਮਤੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਖਰਕਾਰਡ ਨ ੰ  ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 
ਆਗਾਮੀ ਸ ਚਨਾ 
ਜੇਕਰ ਲੋੜ੍ ਦੇਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਖਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਛੱੁਟੀ ਨ ੰ   ਰਤਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਲਈ ਸੱਤ ਖਦਨ ਤੱਕ ਦਾ ਨੋਖਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਖਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭ  ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨੋਖਟਸ ਖਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਦਸਤਾ ੇ ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤੰਨ ਤੋਂ  ੱਧ ਖਦਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਖਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਛੱੁਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲੋੜ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:  
 

• ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਸੁਦਾ ਖਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਖਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਲਈ ਦਸਤਿਤ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ; ਜਾਂ  
• ਸਮਾਜਕ ਸੇ ਾ ਪਰਦਾਤਾ, ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸੇ ਾ ਪਰਦਾਤਾ, ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸਦੱਸ, ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱੁਟੀ ਦੀ  ਰ ਰਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨੋਟਰੀ  ਾਲਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਦਸਤਾ ੇ ।  

 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਖਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਛੱੁਟੀ ਲਈ ਦਸਤਾ ੇ ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਾ ਪ ।ੇ ਹੋਰ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿੁਲਾਸ ੇਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:  
 

• ਖਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਖਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਦੇ  ਰ ਰੀ ਦਸਤਾ ੇ  ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸਾਂ; ਅਤੇ  
• ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱੁਟੀ ਦੇ ਦਸਤਾ ੇ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰ ੇ ਾਜਬ ਿਰਚ ਜਾਂ ਿਰਚੇ। 

 
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਬਮਾਰੀ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੁੱ ਟੀ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗੈਰ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਛੱੁਟੀ ਦੇ 40 ਘੰਟੇ (ਜਾਂ, ਜੇ ਲਾਗ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ, 1 ਜਨ ਰੀ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗ  56 ਘੰਟੇ) ਨ ੰ  ਅਗਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਖ ੱਚ 
ਜਾਰੀ ਰੱਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਖਕ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਖਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਪਰਖਤ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 40 (56) ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਛੱੁਟੀ ਦਾ  ਰਤਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ।  
 
ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਖ ੱਚ ਖਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਖਬਨਾਂ  ਰਤੋਂ  ਾਲੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖਬਮਾਦੀ ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ— ਪਰ ਇਹ  ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਛੱੁਟੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਖਬਨਾਂ  ਰਖਤਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਛੱੁਟੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਛੱੁਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖਦੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨ ੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਖਹਲੇ ਖਦਨ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੀਆਂ  ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ  ੱਧ ਹੈ। 
 
ਪ੍ਰਖਤਸ਼ੋਿ 
ਤੁਸੀਂ ਸੁੱ ਰਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਛੱੁਟੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜ ਾਬੀ ਕਾਰ ਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਖ ਚ ਕੋਈ 
ਧਮਕੀ, ਅਨੁਸਾਸਨ ਕਾਰ ਾਈ, ਖਡਸਚਾਰਜ, ਅਹੁਦਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਮੁਅੱਤਲੀ, ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਘੰਖਟਆਂ ਖ ਚ ਕਟੌਤੀ, ਜਾਂ ਖਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ ਰੱੁਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੱੁਕ ੀਂ ਰੁ ਗਾਰ 
ਕਾਰ ਾਈ ਸਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਕਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਰੰਟੀਸੁਦਾ ਅਖਧਕਾਰ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਖਜਸ ਖ ੱਚ ਕਖਥਤ ਇਮੀਗਰੇਸਨ ਸਖਥਤੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ 
ਅਖਧਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਖਧਤ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਸਾਮਲ ਹਨ। 
 
ਖ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 
ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੀਸੀਡਬਲਯ ਪੀ (DCWP) ਕੋਲ ਖਸਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਸੀਡਬਲਯ ਪੀ (DCWP) ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲਿਤੀ ਜ ਾਬ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਸੀਡਬਲਯ ਪੀ (DCWP) ਨ ੰ  14 ਖਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਈ  ਾਰ ਦੋਸਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਜ ਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਸਕਾਇਤ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 
ਡੀਸੀਡਬਲਯ ਪੀ (DCWP) ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।  
 
ਜਾਂਚ ਦਾ ਨੋਖਟਸ 
ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਾਂਚ ਦਾ ਨੋਖਟਸ ਖਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾ ੇ  ਪਰਦਾਨ ਕਰ।ੋ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ 
ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਖਸ ਲ  ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਖ ਤ ਉਲੰਘਣਾ ਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ  ੀ ਮੰਖਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਰਕਾਰਡ ਪੇਸ ਕਰਨ ਖ ੱਚ ਅਸਫਲ ਰਖਹਣ ਨਾਲ ਸਖਹਰ ਦੇ 
ਪਰਬੰਧਕੀ ਖਟਰਖਬਊਨਲ ਖ ੱਚ ਕਾਰ ਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸ ਰਤ ਖ ੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਖਬਨਾਂ ਖਕਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਕਸੇ  ੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨ ੰ  ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ 
ਮੌਕਾ ਖਮਲੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਖਹਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕੀ ਖਟਰਖਬਉਨਲ ਖ ਿੇ ਖਕਸੇ ਖਨਰਪੱਿ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
 
11/20/2020 ਨ ੰ  ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ਪ੍ਰ਼ਿਨ?  ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਡੀਸੀਡਬਲਯ ਪੀ (DCWP) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ: 
 
• ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਸਨਾਂ ਲਈ nyc.gov/workers ‘ਤੇ ਜਾਓ 
• nyc.gov/BusinessToolbox ‘ਤੇ ਲਾਈ  ਚੈਟ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੋ 
• ਈਮੇਲ PSSL@dca.nyc.gov  
• 311 (212-NEW-YORK outside NYC) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ “ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤ ੇਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ” ਲਈ ਕਹੋ 

 

https://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/live-chat.page
mailto:PSSL@dca.nyc.gov

