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NYC ਦੇ 
ਫ੍ੀਿਾਂਸ 
ਕਰਧਮਆਂ ਦੀ 
ਰੱਧਖਆ ਕਰਦਾ
ਅਥਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਥਲਆਂ ਦੀ 
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

DCA ਦੇ ਿੇਬਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਮਆਰਾਂ 
ਦੇ ਦਫਤਰ (DCA’s Office of 
Labor Policy & Standards, 
(OLPS)) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਈ 
ਸ਼ਧਹਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧਵੱਚ ਇੱਕ 
ਸਮਰਧਪਤ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਅਸੁਰੱਧਖਅਤ 
ਕਾਧਮਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਿ ਚਾਰਜ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ, OLPS ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ 
'ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਮੜੀ 
ਵਾਿੇ ਿੋਕਾਂ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂ ੰਪ੍ਭਾਧਵਤ 
ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਮੁੱਧਦਆਂ' ਤੇ ਧਿਆਨ 
ਕੇਂਦਧਰਤ ਕਰਨ ਿਈ ਸਾਡੇ ਜਨਾਦੇਸ਼ 
ਨੂ ੰਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
OLPS: 

 ਮੁੱਖ ਨਗਰਪਾਧਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂ ੰਲਾਗੂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਅਸਿੀ ਖੋਜ, ਆਊਟਰੀਚ ਅਤੇ ਧਸੱਧਖਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 ਅਧਜਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਂਦਾ ਥਵਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਨਊ ਯਾਰਕ 
ਧਸਟੀ ਦੀ ਧਵਕਧਸਤ ਹੁੰਦੀ ਅਰਥ-ਧਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਿ 
ਿਈ ਪ੍ਤੀਧਕਧਰਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

The NYC Department of Consumer Affairs (DCA) ਸੰਪੰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 
ਧਸਰਜਨਾ ਿਈ ਧਨਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਿੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਰਥਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਧਖਆ ਅਤੇ ਸੁਿਾਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿੇਬਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਮਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਫਤਰ (Office of Labor Policy & 
Standards) ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਰਾਹੀਂ, DCA ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਧਰਵਾਰਾਂ ਨੂ ੰਧਵੱਤੀ ਧਸਹਤ ਅਤੇ 
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਧਵੱਚ ਸੰਤੁਿਨ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਉਹਨਾਂ ਿਈ ਿੋੜੀਂਦੇ ਸਾਿਨ ਅਤੇ 
ਵਸੀਿੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰਕਾਬਿ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
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ਵਸੀਿੇ
ਨਮੂਨਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
DCA ਨੇ ਅਧਜਹੇ ਨਮੂਨਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਧਜੰਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਿੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫ੍ੀਿਾਂਸ ਵਰਕਰ 
ਸਮੀਧਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ nyc.gov/dca 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਥਸਹਤ ਬੀਮਾ
NYC ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਬੰਿਨ (NYC Human Resources 
Administration) ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿੋੜਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਧਸਹਤ ਬੀਮੇ 
ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਿ ਖੋਜਣ ਧਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਧਵਅਕਤੀਗਤ ਮਦਦ ਿੈਣ 
ਿਈ ਧਸਹਤ ਧਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਮਾਧਣਤ ਐਪਿੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਾਹਕਾਰ ਖੋਜਣ ਿਈ 
311 ‘ਤੇ ਕਾਿ ਕਰੋ, nyc.gov/health 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ NY ਰਾਜ ਦੀ ਧਸਹਤ 
ਵੈੱਬਸਾਈਟ nystateofhealth.ny.gov ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਜਨਤਕ ਲਾਭ 
ACCESS NYC ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਧਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਤੁਸੀਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਿ ਸ਼ਧਹਰੀ, ਰਾਜ, ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਿਾਭਕਾਰੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ 
ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ACCESS NYC ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਿਈ 
ਆੱਨਿਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ACCESS NYC ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ 
nyc.gov/accessnyc ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 311 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਮੁਫ਼ਤ ਆਰਿਕ ਸਲਾਹ 
NYC ਆਰਥਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰ (NYC Financial 
Empowerment Centers) ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਧਵਅਕਤੀਗਤ ਸਿਾਹ 
ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਾਹਕਾਰ ਕਈ 
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿੋਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁਿਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਿਈ 311 'ਤੇ ਕਾਿ ਕਰੋ ਜਾਂ 
nyc.gov/dca ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੁਫਤ ਥਤਆਰੀ 
ਤੁਸੀਂ NYC ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੁਫਤ ਧਤਆਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ,  
ਧਜਸ ਧਵੱਚ ਆੱਨਿਾਈਨ ਫਾਇਧਿੰਗ ਅਤੇ IRS ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਮਾਧਣਤ VITA/TCE  
ਸਵੈਸੇਵਕ ਧਤਆਰ ਕਰਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਿ ਧਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਧਿੰਗ 
ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿ ਹੈ। ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ 311 ‘ਤੇ ਕਾਿ ਕਰੋ ਜਾਂ 
nyc.gov/taxprep ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

ਥਸੱਥਖਆ ਅਤੇ ਥਸਖਲਾਈ ਸਬਿੰੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮ 
ਸ਼ਧਹਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਿੱਭਣ ਵਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਨੂ ੰਮੁਫਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇੱਕ Workforce1 Career Center (ਕਾਰਜਬਿ 1 ਕੈਰੀਅਰ ਕੇਂਦਰ) 
ਖੋਜਣ ਿਈ nyc.gov/workforce1 ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 311 ‘ਤੇ ਕਾਿ ਕਰੋ।

ਆਵਾਸ ਸਬਿੰੀ ਸਹਾਇਤਾ
ActionNYC ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਧਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਧਵੱਚ ਸੁਰਧੱਖਅਤ, 
ਮੁਫਤ ਆਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਕਰੀਧਨੰਗਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। nyc.gov/actionnyc 
‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 311 ‘ਤੇ ਕਾਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਹੋ “ActionNYC.”

ਅੰਗ੍ੇਜੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 
NYC ਧਵਭਾਗ ਦਾ ਯੂਥ ਅਤੇ ਸਾਮੂਦਾਇਕ ਧਵਕਾਸ ਦੇ ਅੰਗ੍ੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਪ੍ੋਗਰਾਮ (NYC Department of Youth and Community 
Development’s English Language Program) ਧਨਊ ਯਾਰਕ 
ਧਵੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਿੋਕਾਂ ਨੂ ੰਅੰਗ੍ੇਜ਼ੀ ਧਸਖਾਉਣ ਿਈ ਬਣਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ। ਵਿੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ nyc.gov/dycd ‘ਤੇ ਜਾਓ।



ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਸ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਥਕਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਥਲਖਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

$800 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 
ਧਿਖਤ ਧਵੱਚ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਧਵੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਿੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 
ਦਰਧਮਆਨ ਹੋਏ ਹਨ ਧਜਸਦਾ ਕੁਿੱ ਧਕਸੀ 120 ਧਦਨਾਂ ਦੀ ਧਮਆਦ ਧਵੱਚ 
$800 ਹੈ। ਧਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਧਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ; 
ਕੰਮ ਿਈ ਤਨਖਾਹ; ਅਤੇ ਧਜਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂ ੰਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੂ ੰ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਪਾਰਟੀ 
ਨੂ ੰਧਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਿ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਿੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂ ੰਸਾਰੇ ਕੰਮ ਿਈ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਧਵੱਚ ਧਦੱਤੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਜਾਂ 
ਉਸ ਤੋਂ ਪਧਹਿਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਧਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ 

ਤਾਰੀਖ ਸ਼ਾਮਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਿੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂ ੰਕੰਮ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਧਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਜਾਦੀ 

ਧਕਸੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਿਮਕੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੈਕ 
ਧਿਸਟ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਿ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

NYC ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (NYC 
Human Rights Law) ਧਨਊਯਾਰਕ 
ਦੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧਕਸਮਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ 
ਤੋਂ ਰਧੱਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਿ 
ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ NYC ਆਯੋਗ 
ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇੰਫਿੋਾਈਨ (NYC 
Commission on Human Rights 
Infoline) ਨੂੰ 311 ‘ਤੇ ਕਾਿ ਕਰੋ।

ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਆਜਾਦੀ

ਸਮੇਂ ਥਸਰ ਭੁਗਤਾਨ  
ਤੁਸੀਂ DCA ਦੇ ਿੇਬਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਮਆਰਾਂ 
ਦੇ ਦਫਤਰ (DCA’s Office of Labor 
Policy & Standards) ਕਿੋ ਇੱਕ ਧਸ਼ਕਾਇਤ 
ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। DCA ਭਰਤੀ ਕਰਨ 
ਵਾਿੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂ ੰਸਧੂਚਤ ਕਰੇਗਾ ਧਜੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸ 
ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ 20 ਧਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। DCA 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਿ ਿੱਭਣ, ਅਦਾਿਤ ਦੀ ਪ੍ਧਕਧਰਆ ਨੂ ੰਸਮਝਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ 
ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਨੂ ੰnyc.gov/dca 
ਤੋਂ ਡਾਉਨਿੋਡ ਕਰੋ ਜਾਂ 311 'ਤੇ ਕਾਿ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਿ ਹਨ, ਤਾਂ 
freelancer@dca.nyc.gov. 'ਤੇ ਈਮਿੇ ਭੇਜੋ।

ਥਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ 
ਕਰਨ ਦਾ ਅਥਿਕਾਰ 

ਤੁਸੀਂ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਿਈ 
ਅਦਾਿਤ ਧਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਪਾਰਟੀ 
'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਈ ਸਮੇਂ ਧਸਰ ਅਦਾਇਗੀ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਉਸ 
ਰਕਮ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, 
ਉਸ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਿੈਣ ਦਾ, ਬਦਿੇ 
ਿਈ ਹਰਜਾਨਾ ਿੈਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ 
ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਧਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ NYC ਧਵੱਚ ਇੱਕ 
ਫ੍ੀਿਾਂਸ ਕਰਮੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਿ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿੇ) ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੋਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਿ 
ਅਤੇ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਿਈ 
ਇੱਕ ਸਮਰਧਪਤ ਸ਼ਧਹਰੀ ਵਸੀਿਾ 
ਮੌਜੂਦ ਹੈ: Department of 
Consumer Affairs (DCA) 
(ਗਾਹਕ ਮਾਮਧਿਆਂ ਸਬੰਿੀ ਧਵਭਾਗ) 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੇਬਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਮਆਰਾਂ 
(Office of Labor Policy & 
Standards) ਦਾ ਦਫਤਰ।  
DCA ਨੇ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਧਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਧਚਤ ਕਰਨ ਿਈ  
ਬਣਾਈ ਹੈ। 

ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, 311 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ 
“Freelance Workers” (ਫ੍ੀਿਾਂਸ ਕਰਮੀ) ਦੀ  
ਮੰਗ ਕਰੋ ਜਾਂ nyc.gov/dca ’ਤੇ ਜਾਓ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੌਣ  
ਕਵਰਡ ਹੈ?
ਫ੍ੀਿਾਂਸ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਧਹਤ, ਜੋ ਧਕ 15 ਮਈ, 2017 ਨੂ ੰਪ੍ਭਾਵੀ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫ੍ੀਲਾਂਸ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਿੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 
ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਨਯੁਕਤ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਜਾਂ ਰੱਧਖਆ ਧਗਆ ਧਵਅਕਤੀ ਹੈ।  
ਫ਼੍ੀਿਾਂਸਰ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਧਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫ਼੍ੀਿਾਂਸ ਵਰਕਰਾਂ 
ਿਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਧਵੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ:

 � ਧਫ਼ਿਮ ਅਤੇ ਵੀਧਡਓ
 � ਗ੍ਾਧਫ਼ਕ ਅਤੇ ਵੈਬ ਧਡਜ਼ਾਇਨ
 � ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਿਈ
 � ਮੀਡੀਆ
 � ਫੋਟੋਗ੍ਾਫੀ
 � ਅਨੁਵਾਦ 

ਅਪਵਾਦ:

ਕੁਝ ਧਵਕਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੀਆਂ, ਅਟਾਰਨੀ, ਅਤੇ ਿਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਮੈਡੀਕਿ 
ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂ ੰਫ੍ੀਿਾਂਸ ਵਰਕਰ ਦੀ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਧਖਆ  
ਧਗਆ ਹੈ। 
ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਮਧੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਧਹਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਕੰਮ 'ਤੇ ਿਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਧਜਹੜਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂ ੰਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 
ਤੇ ਪਧਰਭਾਧਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ “ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ” ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੰਮ ਦੀ ਧਵਵਸਥਾ ਦੀ ਧਕਸਮ ਤੇ ਧਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਧਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਈ ਧਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਕੰਮ ਦਾ ਸਹੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ, ਧਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ nyc.gov/dca 'ਤੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਫ੍ੀਿਾਂਸ ਕਰਮੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ, 
ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਿ ਹਨ, 
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ DCA ਨਾਿ freelancer@dca.nyc.gov ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ 
ਅਧਜਹਾ ਧਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਕਸੇ ਫ੍ੀਿਾਂਸ ਕਰਮੀ ਨੂ ੰਕੰਮ ਤੇ ਧਨਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।


