PUNJABI

ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਾਂ ਸੰਬੰਿੀ ਸੂ ਚਨਾ

ਦਾਈਆਾਂ, ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਨਿਰ ਦੇ Earned Safe and Sick Time Act (Paid Safe and Sick Leave Law) [ਅਰਿਡ ਸੇਫ ਐਂਡ ਨਸਿੱਕ ਟਾਈਮ ਐਕਟ (ਪੇਡ ਸੇਫ
ਐਂਡ ਨਸਿੱਕ ਲੀਵ ਕਾਿੂੰ ਿ)] ਦੇ ਤਨਿਤ, ਘਰੇਲ ਿੌ ਕਰਾਂ ਕੋਲ ਸੁਰਿੱਨਿਆ ਅਤੇ ਨਿਮਾਰੀ ਕਾਰਿ ਛੁਿੱਟੀ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਿੈ। ਇਸ ਕਾਿੂੰ ਿ ਿਾਰੇ ਵਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
nyc.gov/PaidSickLeave ਉਿੱਤੇ ਜਾਓ।
ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਧਸਿੱਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਾਾਂ 4 ਜੂ ਨ, 2018 ਤਕ,
ਾਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਸੂ ਚਨਾ ਧਲਖਤ ਧਵਿੱਚ ਹਾਧਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਧਵਿੱਚ ਆਉਦਾ

ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁ ਰਿੱਧਖਅਤ ਛੁਿੱ ਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ, ਧਜਸਨੂੰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਧਸਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਜਾਾਂ ਸੁ ਰਿੱਧਖਆ ਦੇ ਮਾਪਾਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਧਰਵਾਰਕ
ਸਦਿੱਸ ਧਕਸੇ ਘਰੇਲੂ ਧਹੰਸਾ ਜਾਾਂ ਅਣਚਾਹੇ ਧਜਨਸੀ ਸੰਪਰਕ, ਗੁ ਿੱਸ,ੇ ਜਾਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਧਕਸੇ ਗਤੀਧਵਿੀ
ਜਾਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਧਸ਼ਕਾਰ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਬਮਾਰੀ ਲਈ ਛੁਿੱ ਟੀ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਧਜਸਨੂੰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਧਕਸੇ ਪਧਰਵਾਰਕ
ਸਦਿੱਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਧਮਲ ਕੀਤੇ/ਸ਼ਾਧਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ:
ਸ਼ਾਧਮਲ ਕੀਤੇ
ਤੁ ਸੀ ਕਾਿੂੰ ਿ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਨਮਲ ਕੀਤੇ ਇਿੱਕ ਘਰੇਲ ਿੌ ਕਰ ਿੋ ਜੇਕਰ ਤੁ ਿਾਿੂੰ
ਨਕਸੇ ਘਰ ਜਾਂ ਪਨਰਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਸਿੱਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿੌ ਕਰੀ ਉਿੱਤੇ ਰਿੱਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ
ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ:
•
•
•

ਿਿੱਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਦੇ ਿੋ
ਨਕਸੇ ਿਜ਼ੁਰਿ, ਨਿਮਾਰ, ਅਪੂੰਿ, ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਵਾਲੇ
ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਦੇ ਿੋ
ਿਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਿ ਵਰਿੇ ਘਰੇਲ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਿੋ

ਸ਼ਾਧਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਨਕਸੇ ਘਰ ਲਈ ਪਨਿਲੇ ਿਾਿੇ ਨਵਿੱਿ ਨਲਿੇ ਕੂੰਮ ਨਕਸੇ ਏਜੂੰਸੀ ਰਾਿੀ ਂ ਕਰ
ਰਿੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁ ਿਾਿੂੰ ਕਾਿੂੰ ਿ ਦੇ ਤਨਿਤ ਇਕ "ਘਰੇਲ ਿੌ ਕਰ" ਿਿੀ ਂ ਮੂੰਨਿਆ
ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਤੁ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਰੇਣੀ ਨਵਿੱਿ ਸ਼ਾਨਮਲ ਿਿੀ ਂ ਿੋ।
ਏਜੂੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿੱਿੇ ਿਏ ਿੌ ਕਰਾਂ ਿੂੰ ਕਾਿੂੰ ਿ ਦੇ ਤਨਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਕਰਮਿਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 40 ਘੂੰਟੇ ਤਿੱਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱਨਿਆ ਅਤੇ ਨਿਮਾਰੀ ਲਈ
ਅਦਾਇਿੀਸ਼ੁ ਦਾ ਛੁਿੱ ਟੀ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਕਾਿੂੰ ਿ ਤਨਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਕਰਮਿਾਰੀਆਂ ਿਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ nyc.gov/PaidSickLeave
ਉਿੱਤੇ ਜਾਓ। ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਿੂੰ ਿਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਨਿਕ ਤੁ ਿਾਿੂੰ
ਸ਼ਾਇਦ ਇਿੱਕ “ਘਰੇਲ ਿੌ ਕਰ” ਮੂੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁ ਿਾਿੂੰ ਸ਼ਾਇਦ
ਵਾਿ ਸੁਰਿੱਨਿਆ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਸੁ ਰਿੱਧਖਆ ਅਤੇ ਧਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਿੀ ਛੁਿੱਟੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ:
•

ਿੌ ਕਰੀ ਸ਼ੁਰ ਕਰਿ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਿਾਅਦ, ਤੁ ਿਾਿੂੰ ਿੌ ਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿੂੰ ਿਰ ਸਾਲ ਅਦਾਇਿੀਸ਼ੁ ਦਾ ਸੁਰਿੱਨਿਆ ਅਤੇ ਨਿਮਾਰੀ ਲਈ ਦੋ ਨਦਿ ਦੀ ਛੁਿੱਟੀ ਦੇਣੀ
ਪਵੇਿੀ। ਸ਼ਨਿਰੀ ਛੁਿੱਟੀ ਨਤੂੰਿ ਨਦਿ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀਸ਼ੁ ਦਾ ਆਰਾਮ ਲਈ ਨਮਲਦੀ ਛੁਿੱਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿੈ ਨਜਿੜੀ ਕੇ ਤੁ ਿਾਿੂੰ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਿੂੰ ਿ ਦੇ
ਤਨਿਤ ਸ਼ਾਇਦ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਿੂੰ ਿ ਦੇ ਤਨਿਤ ਤੁ ਿਾਡੇ ਅਨਿਕਾਰਾਂ ਿਾਰੇ ਵਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ labor.ny.gov ਉਿੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ
“Domestic Workers’ Bill of Rights” ਦੀ ਿੋਜ ਕਰੋ।

ਸੁ ਰਿੱਧਖਆ ਅਤੇ ਧਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਿੀ ਛੁਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਪਲਬਿਤਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:
•
•

ਂ ਾ ਿੈ, ਨਿਮਾਰੀ ਲਈ ਛੁਿੱ ਟੀ ਲੈ ਣੀ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।
ਤੁ ਸੀ 1 ਅਪਰੈਲ, 2015 ਤੋਂ ਜਾਂ ਿੌ ਕਰੀ ਸ਼ੁਰ ਕਰਿ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਿਾਅਦ, ਜੋ ਵੀ ਿਾਅਦ ਨਵਿੱਿ ਆਉਦ
ਂ ਾ ਿੈ, ਸੁਰਿੱਨਿਆ ਲਈ ਛੁਿੱ ਟੀ ਲੈ ਣੀ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।
ਤੁ ਸੀ 5 ਮਈ, 2018 ਤੋਂ ਜਾਂ ਿੌ ਕਰੀ ਸ਼ੁਰ ਕਰਿ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਿਾਅਦ, ਜੋ ਵੀ ਿਾਅਦ ਨਵਿੱਿ ਆਉਦ

ਸੁ ਰਿੱਧਖਆ ਅਤੇ ਧਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਿੀ ਛੁਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਾਰਨ:
ਤੁ ਸੀ ਂ ਸੁਰਿੱਨਿਆ ਅਤੇ ਨਿਮਾਰੀ ਸੂੰਿੂੰਿੀ ਛੁਿੱਟੀ ਿੂੰ ਕੂੰਮ ਤੋਂ ਛੁਿੱਟੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜਦੋਂ:
•
•
•
•

ਤੁ ਸੀ ਂ ਮਾਿਨਸਕ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿੀਮਾਰ ਿੋ, ਜ ਾਂ ਤੁ ਹ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਿੂੰਬੂੰਧੀ ਕੋਈ ਿਮੱਸਿਆ ਹੈ; ਤੁ ਹ ਡੀ ਮ ਨਸਿਕ ਜ ਾਂ ਸ਼ਰੀਰਕ ਨਿਮਾਰੀ, ਿੱਟ, ਜ ਾਂ ਹ ਲਤ
ਲਈ ਤੁ ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡ ਕਟਰੀ ਸਨਦ ਨ, ਦੇਖਭ ਲ ਜ ਾਂ ਇਲ ਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ; ਤੁ ਹ ਨੂੰ ਰੋਕਥ ਮ ਯੁ ਕਤ ਡ ਕਟਰੀ ਦੇਖਭ ਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਤੁ ਿਾਿੂੰ ਨਕਸੇ ਪਨਰਵਾਰਕ ਸਦਿੱਸ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ ਨਜਸਿੂੰ ਨਕਸੇ ਮਾਿਨਸਕ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਰਕ ਨਿਮਾਰੀ, ਿੱਟ, ਜ ਾਂ ਹ ਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਡ ਕਟਰੀ
ਸਨਦ ਨ, ਦੇਖਭ ਲ ਜ ਾਂ ਇਲ ਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ; ਜ ਾਂ ਰੋਕਥ ਮ ਯੁ ਕਤ ਡ ਕਟਰੀ ਦੇਖਭ ਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਨਕਸੇ ਜਿਤਕ ਨਸਿਤ ਆਪਾਤਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁ ਿਾਡੇ ਮਾਨਲਕ ਦਾ ਕਾਰੋਿਾਰ ਿੂੰਦ ਿੋ ਨਿਆ ਿੈ ਜਾਂ ਤੁ ਿਾਿੂੰ ਨਕਸੇ ਅਨਜਿੇ ਿਿੱਿੇ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ
ਨਜਸਦਾ ਸਕਲ ਜਾਂ ਨਸ਼ਸ਼ੁ ਦੇਿਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਕਸੇ ਜਿਤਕ ਨਸਿਤ ਆਪਾਤਕਾਲ ਕਰਕੇ ਿੂੰਦ ਿੋ ਨਿਆ ਿੈ।
ਤੁ ਸੀ ਂ ਜਾਂ ਤੁ ਿਾਡਾ ਕੋਈ ਪਨਰਵਾਰਕ ਸਦਿੱਸ ਨਕਸੇ ਘਰੇਲ ਨਿੂੰਸਾ ਜਾਂ ਅਣਿਾਿੇ ਨਜਿਸੀ ਸੂੰਪਰਕ, ਿੁ ਿੱਸੇ, ਜਾਂ ਮਿੁਿੱ ਿੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਨਕਸੇ ਿਤੀਨਵਿੀ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ
ਦਾ ਨਸ਼ਕਾਰ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁ ਿਾਿੂੰ ਤੁ ਿਾਡੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਕਸੇ ਪਨਰਵਾਰਕ ਸਦਿੱਸ ਦੀ ਸ਼ਰੀਰਕ, ਮਾਿਨਸਕ ਜਾਂ ਆਰਨਿਕ ਿਾਲਤ ਜਾਂ ਸੁਰਿੱਨਿਆ ਿੂੰ ਸੁ ਿਾਰਿ ਲਈ
ਜ਼ਰਰੀ ਕਦਮ ਿੁਿੱਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ ਜਾਂ ਤੁ ਿਾਡੇ ਿਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਿ ਵਾਨਲਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਨਿਆ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ ਨਜਸ ਨਵਿੱਿ ਸ਼ਾਨਮਲ ਿੈ:
o
o

ਨਕਸੇ ਘਰੇਲ ਨਿੂੰਸਾ ਤੋਂ ਿਿਣ ਲਈ ਸ਼ਰਣ, ਿਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸੂੰਕਟ ਿੂੰ ਦਰ ਕਰਿ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ, ਜਾਂ ਿੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰੋਿਰਾਮ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿਾ।
ਸੁਰਿੱਨਿਆ ਯੋਜਿਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿਾਿਾਂਤਨਰਤ ਕਰਿ ਨਵਿੱਿ ਨਿਿੱਸਾ ਲੈ ਣਾ ਜਾਂ ਤੁ ਿਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁ ਿਾਡੇ ਪਨਰਵਾਰਕ ਸਦਿੱਸ ਦੀ ਸੁਰਿੱਨਿਆ ਲਈ ਿੋਰ
ਪਰਨਕਨਰਆਵਾਂ ਕਰਿਾ, ਨਜਿਿਾਂ ਨਵਿੱਿ ਿਵੇਂ ਸਕਲ ਨਵਿੱਿ ਿਿੱਨਿਆਂ ਿੂੰ ਦਾਿਲ ਕਰਿਾ ਸ਼ਾਨਮਲ ਿੈ।
ਹੋਰ>

07/2019

o
o

ਨਿਰਾਸਤ; ਮੁਲਾਕਾਤ; ਨਵਆਿ ਸੂੰਿੂੰਿੀ ਮੁਿੱਦ;ੇ ਸੁਰਿੱਨਿਆ ਦੇ ਆਦੇਸ਼; ਪਰਵਾਸ; ਨਰਿਾਇਸ਼; ਰੁਜ਼ਿਾਰ, ਨਰਿਾਇਸ਼, ਜਾਂ ਿਪਤਕਾਰ ਕਰ ੈਨਡਟ ਨਵਿੱਿ ਭੇਦਭਾਵ
ਦੇ ਸੂੰਿੂੰਿ ਨਵਿੱਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਨਸਲ ਕਰਿ ਲਈ ਨਕਸੇ ਪਰਤੀਨਿਿੀ ਜਾਂ ਸਮਾਨਜਕ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਿੂੰ ਨਮਲਣਾ।
ਕਾਿੂੰ ਿ ਲਾਿ ਕਰਿ ਵਾਲੀ ਸੂੰਸਿਾ ਕੋਲ ਨਕਸੇ ਘਰੇਲ ਘਟਿਾ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਨਜਲਹ ਾ ਪਰਤੀਨਿਿੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਵਿੱਿ ਜਾਣਾ।

ਪਧਰਵਾਰਕ ਸਦਿੱਸ:
ਕਾਿੂੰ ਿ ਿੇਠਾਂ ਦਿੱਸੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿੂੰ ‘ਪਸਰਵ ਰਕ ਿਦੱਿ’ ਮੂੰਨਦ ਹੈ
•
•

•
•
•
•

ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਨਜਸਦਾ ਕਰਮਿਾਰੀ ਿਾਲ ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਨਰਸ਼ਤਾ ਿੈ
ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦਿੱਸ ਿਰਾਿਰ ਿੈ
ਿਿੱਿਾ (ਜੈਸਵਕ, ਗੋਦ ਸਲਆ ਸਗਆ, ਜ ਾਂ ਪ ਸਲਆ ਸਗਆ ਬੱਚ ;
ਕ ਨੂੰ ਨੀ ਪਰਵਸਰਸ਼; ਮ ਤ ਸਪਤ ਦੀ ਜਗਹ ਮੌਜਦ ਸਕਿੇ ਨੌ ਕਰ ਦ
ਬੱਚ )
ਪੋਤਰਾ
ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਿੀ
ਘਰੇਲ ਸਾਿੀ
ਮਾਤਾ-ਸਪਤ

•
•
•
•

ਦਾਦਾ-ਦ ਦੀ
ਨਕਸੇ ਕਰਮਿਾਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਿੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲ ਸਾਿੀ ਦਾ ਿਿੱਿਾ ਜਾਂ
ਮਾਤਾ-ਸਪਤ
ਭੈਣ-ਭਰ (ਇੱਕ ਿੌਤੇਲ ਜਾਂ ਗੋਦ ਸਲਆ ਭੈਣ ਭਰ )
ਕਰਮਿਾਰੀ ਿਾਲ ਿਿ ਦੇ ਨਰਸ਼ਤੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿੋਰ ਨਵਅਕਤੀ

ਆਗਾਮੀ ਸੂ ਚਨਾ:
ਜੇਕਰ ਲੋ ੜ ਦੇਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁ ਿਾਡੇ ਮਾਨਲਕ ਿੂੰ ਤੁ ਿਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰਿੱਨਿਆ ਜਾਂ ਨਿਮਾਰੀ ਸੂੰਿੂੰਿੀ ਛੁਿੱਟੀ ਿੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿ ਦੀ ਤੁ ਿਾਡੀ ਇਿੱਛਾ ਲਈ ਸਿੱਤ ਨਦਿ
ਪਨਿਲਾਂ ਿੋ ਨਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਲੋ ੜ ਿਾਰੇ ਪਨਿਲਾਂ ਪਤਾ ਿਿੀ ਂ ਲਿੱ ਿਦਾ ਤਾਂ ਤੁ ਿਾਡੇ ਮਾਨਲਕ ਿੂੰ ਨਜੂੰਿੀ ਜਲਦੀ ਸੂੰਭਵ ਿੋ ਸਕੇ ਤੁ ਿਾਡੇ ਦੁਆਰਾ
ਿੋ ਨਟਸ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼:

ਤੁ ਿਾਡੇ ਮਾਨਲਕ ਿੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਲਿਾਤਾਰ ਨਤੂੰਿ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਨਦਿ ਕੂੰਮ ਤੋਂ ਸੁ ਰਿੱਨਿਆ ਜਾਂ ਨਿਮਾਰੀ ਸੂੰਿੂੰਿੀ ਛੁਿੱਟੀ ਲੈਂ ਦੇ ਿੋ। ਅਦਾਇਿੀ
ਸ਼ੁਦਾ ਸੁਰਿੱਨਿਆ ਅਤੇ ਨਿਮਾਰੀ ਸੂੰਿੂੰਿੀ ਛੁਿੱਟੀ ਦਾ ਕਾਿੂੰ ਿ ਮਾਨਲਕ ਿੂੰ ਇਿ ਅਨਿਕਾਰ ਿਿੀ ਂ ਨਦੂੰਦਾ ਨਕ ਉਿ ਨਿਮਾਰੀ ਸੂੰਿੂੰਿੀ ਛੁਿੱਟੀ ਦੀ ਨਸਿਤ ਦੇਿਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਤੋਂ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸੁਰਿੱਨਿਆ ਸੂੰਿੂੰਿੀ ਛੁਿੱ ਟੀ ਲਈ ਉਸਿੂੰ ਘਰੇਲ ਨਿੂੰਸਾ ਜਾਂ ਅਣਿਾਿੇ ਨਜਿਸੀ ਸੂੰਪਰਕ, ਗੁ ੱਿੇ, ਜ ਾਂ ਮਨੁੱ ਖੀ ਤਿਕਰੀ ਦੀ ਸਕਿੇ ਗਤੀਸਵਧੀ ਜ ਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ
ਜ ਣਕ ਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਦਿਤ ਵੇਜ਼ ਮੂੰਗਣ ਦ ਅਸਧਕ ਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕ ਨੂੰ ਨ ਾਂ ਦੁਆਰ ਖੁਲ ਿੇ ਦੋ ਲੋ ੜ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁ ਰਿੱਧਖਆ ਅਤੇ ਧਬਮਾਰੀ ਸੰਬਿ
ੰ ੀ ਛੁਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਾਧਲਕ ਦੇ ਧਵਰੋਿ ਤੋਂ
ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਤੁ ਿਾਡਾ ਮਨਲਕ ਤੁ ਿਾਡਾ ਨਵਰੋਿ ਿਿੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ:ਂ
•
•
•
•
•

ਤੁ ਸੀ ਂ ਿੇਿਤੀ ਕਰਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਨਿਆ ਅਤੇ ਨਿਮਾਰੀ ਸੂੰਿੂੰਿੀ ਛੁਿੱਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਿੋ।
DCA ਨ ਲ ਕ ਨੂੰ ਨ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਸਸ਼ਕ ਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਸਾਿੀ ਕਰਮਿਾਰੀ ਸਮੇਤ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਿਾਲ ਕਾਿੂੰ ਿ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਦੀ ਿਰਿਾ ਕਰਦੇ ਿੋ।
ਕਾਿੂੰ ਿ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਸੂੰਿੂੰਿੀ ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਵਿੱਿ ਨਿਿੱਸਾ ਲੈਂ ਦੇ ਿੋ।
ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਿੂੰ ਉਸਦੇ ਸੂੰਭਾਵੀ ਅਨਿਕਾਰਾਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦੂੰਦੇ ਿੋ।

ਨਵਰੋਿ ਨਵਿੱਿ ਸ਼ਾਨਮਲ ਿੈ ਕਾਿੂੰ ਿ ਅਿੀਿ ਨਕਸੇ ਅਨਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿ ਲਈ ਜਾਂ ਅਨਜਿੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਿ ਲਈ ਿਮਕੀ ਦੇਣਾ, ਅਿੁ ਸ਼ਾਸਿ, ਸਰਹ ਈ, ਪਦ
ਸਵੱਚ ਕਮੀ, ਮੁਅੱਤਲ, ਜ ਾਂ ਤੁ ਹ ਡੇ ਕੂੰਮ ਦੇ ਿਮੇਂ ਸਵੱਚ ਕਮੀ ਜ ਾਂ ਤੁ ਹ ਡੇ ਸਵਰੁੱਧ ਕੋਈ ਿੋਰ ਕਾਰਜ ਨਵਰੋਿੀ ਿਤੀਨਵਿੀ ਕਰਿਾ।

ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਤੁ ਸੀ ਂ DCA ਕੋਲ ਸਸ਼ਕ ਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਸਸ਼ਕ ਇਤ ਦ ਫ ਰਮ ਹ ਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ nyc.gov/PaidSickLeave ਉਿੱਤੇ ਔਿਲਾਇਿ ਜਾਓ ਜਾਂ
311 (ਐੱਨ.ਵ ਈ.ਿੀ ਤੋਂ ਬ ਹਰ 212- NEW-YORK) ਨੂੰ ਿੂੰਪਰਕ ਕਰੋ।
DCA ਜ ਾਂਚ ਕਰੇਗ ਅਤੇ ਤੁ ਹ ਡੀ ਸਸ਼ਕ ਇਤ ਨੂੰ ਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗ । DCA ਤੁ ਹ ਡੀ ਪਸਹਚ ਣ ਨੂੰ ਗੁ ਪਤ ਰੱਖੇਗ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ ਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ,
ਸਸ਼ਕ ਇਤ ਨੂੰ ਦਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ ਾਂ ਕ ਨੂੰ ਨ ਦੁਆਰ ਲੋ ੜ ਅਨੁ ਿ ਰ ਅਸਜਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿਾ ਿੋਵੇ।
ਇਸ ਨੋਧਟਸ ਦੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਇਿੱਕ ਨਕਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿੱਖੋ ਜੋ ਸੁ ਰਿੱਧਖਆ ਅਤੇ ਧਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਿੀ ਛੁਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਜਾਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਾਂ ਹਨ।
ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਧਦਖਾਉਦੇ
ਧਿਆਨ ਧਦਓ: ਅਰੰਡ ਸੇਫ ਐ ਾਂਡ ਧਸਿੱਕ ਟਾਈਮ ਐਕਟ ਸੁ ਰਿੱਧਖਆ ਅਤੇ ਧਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਿੀ ਛੁਿੱ ਟੀ ਲਈ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਾਧਲਕ
ਦੀਆਾਂ ਛੁਿੱ ਟੀ ਸੰਬੰਿੀ ਨੀਤੀਆਾਂ ਪਧਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜਾਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਹਨ।

ਤੁ ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਅੂੰਿਰੇਜੀ ਨਵਿੱਿ ਇਿ ਸਿਿਾ ਿਾਨਸਲ ਕਰਿ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਿੈ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ DCA ਵੈੱਬਿ ਈਟ ਉੱਤੇ ਉਪਲਿੱ ਿਿ ਹੈ ਤ ਾਂ ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਇਿਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਭ ਸ਼ ਸਵੱਚ ਵੀ ਹ ਸਿਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।
ਵਿੇਰੇ ਪੁਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ nyc.gov/PaidSickLeave ਉਿੱਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 311 ਉਿੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਅਦਾਇਿੀ ਸ਼ੁ ਦਾ ਸੁਰਿੱਨਿਆ ਅਤੇ ਨਿਮਾਰੀ ਸੂੰਿੂੰਿੀ ਛੁਿੱ ਟੀ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੂੰਿ ਕਰੋ।
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