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ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਿੀ ਸੂਚਨਾ  
ਸੁਰੱਧਿਅਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਛੁੱ ਟੀ: 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ NYC ਵ ਿੱ ਚ ਵਕਸੇ  ੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨ ਵ ਿੱ ਚ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਫੁਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀ 
 ਜੋਂ NYC ਦੇ ਵਕਸੇ ਘਰ ਵ ਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕਸੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਸਦਿੱਸ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਵਕਸੇ  ੀ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ 
ਅਤੇ ਵਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਛੁਿੱ ਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਕੋਈ  ੀ ਹੋ ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਵਧਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਵ ਆਵਖਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਨੋਵਟਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  
 
ਸੁਰੱਧਿਆ ਅਤੇ ਧਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਿੀ ਛੁੱ ਟੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ: 
 
• ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਲ 40 ਘੰਧਟਆਂ ਤਿੱਕ ਲਈ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਛੁਿੱ ਟੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।   
 
1  ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ: 
 
• 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਲ 56 ਘੰਧਟਆਂ ਤਿੱਕ ਲਈ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਛੁਿੱ ਟੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  

 
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਹੈ:        ਤੋਂ          

ਪਵਹਲਾ ਮਹੀਨਾ                ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ 
 
ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਰ 30 ਘੰਧਟਆਂ ਲਈ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਛੁਿੱ ਟੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 
 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰ ਛੁਿੱ ਟੀ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ ਜੇ: 
 
• ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ 5 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। 
• ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ 5 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਕੁਿੱ ਲ ਆਮਦਨ $1 

ਵਮਲੀਅਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਹੈ। 
(1 ਜਨ ਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਪਰਭਾ ੀ) 

• ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵ ਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ; 
ਵਜ ੇਂ ਵਕ, ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ, ਘਰੇਲੂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਾਂ ਸਾਿੀ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। 
ਵਧਆਨ ਵਦਓ: ਕਾਨੰੂਨ ਵਕਸੇ ਘਰ ਵ ਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ 1 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ 
ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕ ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਬਨਾਂ ਤਨਿਾਹ ਵਾਲੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਛੁਿੱ ਟੀ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ ਜੇ: 
 
• ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ 5 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਿੱ ਲ ਆਮਦਨ  $1 ਵਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ। 

 
ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗੈਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਛੁਿੱ ਟੀ ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਅਿੱਗ ੇਵਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਸੁਰੱਧਿਆ ਅਤੇ ਧਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਿੀ ਛੁੱ ਟੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ: 
 

• ਇਸਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਵਰਕ ਰ ਹੋਣ 
ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।  

• ਇਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਕਸੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਸਦਿੱਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜੋ 
ਬੀਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵਜਸਨੇ ਇਿੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। 

 

• ਇਸਨੰੂ ਉਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਕਸੇ 
ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਆਪਾਤਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

• ਇਸਨੰੂ ਘਰੇਲੂ ਵਹੰਸਾ, ਅਣਚਾਹੇ ਵਜਣਸੀ ਸੰਪਰਕ, ਵਪਿੱਛਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖੀ 
ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਸਦਿੱਸ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। 

 
ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਛੁਿੱ ਟੀ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਵਕਸੇ ਸਮਾਂਬਿੱ ਧ ਡਾਕਟਰੀ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣ ਾਈ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਛੁਿੱ ਟੀ ਦੇ ਗੈਰ ਉਮੀਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਪਵਹਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਅਚਾਨਕ 
ਬੀਮਾਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਵ ਿੱ ਚ।  
 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਛੁਿੱ ਟੀ ਦਾ ਵਕਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕੀਤਾ ਹੈ।  
 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਤੰਨ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਛੁਿੱ ਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਦਸਤਾ ਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ 
ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾ ਜ਼ੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਵਕਸੇ ਫੀਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋ ੇਗੀ। ਦਸਤਾ ੇਜ਼ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਨਜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਵਨਜੀ ਸਵਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸ਼ਾਵਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।  
 
ਸੁਰੱਧਿਆ ਅਤੇ ਧਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਿੀ ਛੁੱ ਟੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਧਲਿਤੀ ਿੁਲਾਸੇ: 
 
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ: 
 
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਛੁਿੱ ਟੀ ਦੀ ਵਲਖਤੀ ਪੌਵਲਸੀ ਦੇਣੀ ਹੋ ੇਗੀ ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ  ੇਰ ੇ ਹੋਣਗੇ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭਾਂ ਨੰੂ ਵਕ ੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।  
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਿੱਸਣਾ ਹੋ ੇਗਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਕੰਨੀ ਛੁਿੱ ਟੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵਕੰਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਛਿੱ ਡੇ ਹਨ। 

 
ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਤਸ਼ੋਿ (ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ): 
 
ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਛੁਿੱ ਟੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਵਹੰਸਾ ਦੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ।  
 
 
 
 
 
 

 

ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਧਿਉਮਰ ਐਡਂ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸੰਪ੍ਰਕ 
ਕਰੋ। 
 

nyc.gov/workers ‘ਤੇ ਜਾਓ | 311 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ “ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਇਗੀਸ਼ੁਦਾ ਛੁਿੱ ਟੀ” 
ਲਈ ਪੁਿੱ ਛੋ। 
 

ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਬੇਨਾਮ ਵਟਿੱ ਪ  ੀ ਵਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 


