PUNJABI

ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ: ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਕੁਝ ਖਾਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਨਿਊਯੋਰਕ ਨਸਟੀ ਦੇ Earned Sick Time Act (Paid Sick Leave Law) [ਕਮਾਏ ਗਏ ਨਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਾਰੇ

ਅਨਿਨਿਯਮ (ਤਿਖਾਹ ਦੇ ਿਾਲ ਨਿਮਾਰੀ ਛੁੁੱਟੀ ਕਿੂੰ ਿ)] ਦਾ ਪ੍ਾਲਿ ਕਰਿਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੂੰ ਿ ਦੇ ਤਨਹਤ, ਇਸਦੇ ਅਿੀਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਖੁਦ ਜਾਂ
ਪ੍ਨਰਵਾਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਮੈਂਿਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੁੱਟੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੁੱਕ ਹੈ।

ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦੇ ਨਵਭਾਗ (Department of Consumer Affairs - DCA) ਿੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਿੂੰ ਕਿੂੰ ਿ ਦੇ ਤਨਹਤ ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ
ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਨਕਤਾਿਚਾ ਨਤਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਨਚਤ ਹੋਣ 'ਤੇ DCA ਇਸ ਨਕਤਾਿਚੇ ਿੂੰ ਿਨਵਆਏਗਾ। ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਨਕਤਾਿਚੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਮਤੀ ਿੋਟ ਕਰੋ। ਕਿੂੰ ਿ ਅਤੇ ਕਿੂੰ ਿ ਿਾਰੇ
ਅਕਸਰ ਪ੍ੁੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਿ ਪ੍ੜ੍ਹਿ ਲਈ nyc.gov/PaidSickLeave 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬਜਨਹਾਂ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਮਹੁੱ ਈਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂੰ ਬਖਆ

5 ਜਾਂ ਵੁੱਿ

ਪ੍ਰਤੀ ਕਲੂੰਡਰ ਸਾਲ

ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ

ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ

ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ

ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਿਨਾਂ

40 ਘੂੰ ਨਟਆਂ ਤਕ

ਤਿਖਾਹ ਦੇ ਿਾਲ

ਘੂੰ ਟਾਵਾਰ ਦਰ ਪ੍ਰ ਘੁੱਟੋ-

40 ਘੂੰ ਨਟਆਂ ਤਕ

ਤਿਖਾਹ ਦੇ ਨਿਿਾਂ

ਲਾਗ ਿਹੀਂ

2 ਨਦਿ

ਤਿਖਾਹ ਦੇ ਿਾਲ

ਘੂੰ ਟਾਵਾਰ ਦਰ ਪ੍ਰ ਘੁੱਟੋ-

ਇੁੱਕ ਕਲੂੰਡਰ ਸਾਲ ਨਵੁੱਚ 80 ਤੋਂ ਵੁੱਿ ਘੂੰ ਟੇ ਕੂੰ ਮ ਜ਼ਰਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ

1-4

ਭਗਤਾਨ ਦੀ ਦਰ

ਘੁੱਟ ਤਿਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਿਹੀਂ

ਇੁੱਕ ਕਲੂੰਡਰ ਸਾਲ ਨਵੁੱਚ 80 ਤੋਂ ਵੁੱਿ ਘੂੰ ਟੇ ਕੂੰ ਮ ਜ਼ਰਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ

1 ਜਾਂ ਵੁੱਿ ਘਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਪ੍ਰਤੀ ਕਲੂੰਡਰ ਸਾਲ ਨਵੁੱਚ 80 ਤੋਂ ਵੁੱਿ ਘੂੰ ਟੇ ਕੂੰ ਮ ਜ਼ਰਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
ਦੁਆਰਾ ਘੁੱਟ-ੋ ਘੁੱਟ 1 ਸਾਲ ਤਕ ਕੂੰ ਮ 'ਤੇ ਰੁੱਨਖਆ ਨਗਆ ਹੋਵੇ

ਘੁੱਟ ਤਿਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਿਹੀਂ

*ਨਿਆਿ ਨਦਓ: "ਕਲੂੰਡਰ ਸਾਲ" ਦਾ ਮਤਲਿ ਨਕਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਿਾਨਰਤ 12 ਮਹੀਿੇ ਦੀ ਨਿਯਨਮਤ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਂ-ਨਮਆਦ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਬਦਓ: ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਜਹੀ ਮੌਜਦਾ ਿੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੂੰ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੁੱਟੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਦੂੰ ਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿੀਤੀ ਿੂੰ ਕਿੂੰ ਿ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ੍ਾਂ ਪ੍ਰੀਆਂ
ਕਰਿੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬਜਨਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਨੂੰ ਨ ਦੇ ਅਿੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ

ਅਨਜਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੂੰ ਿ ਦੇ ਅਿੀਿ ਿਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਨਕਸੇ ਕਲੂੰਡਰ ਸਾਲ ਨਵੁੱਚ 80 ਘੂੰ ਟੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਿ; ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਅਨਿਐਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਵੁੱਚ
ਸ਼ਾਨਮਲ ਨਵਨਦਆਰਥੀ; ਅਨਜਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਜਿਹਾਂ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਯੋਗ ਸਕਾਲਰਨਸ਼ਪ੍ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰਜ਼ਾਿਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ; ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ;

ਸਰੀਰਕ ਥੇਰੇਨਪ੍ਸਟ, ਪ੍ੇਸ਼ਾਵਰ ਥੇਰੇਨਪ੍ਸਟ, ਿੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਚਨਕਤਸਕ, ਆਡੀਓਲੋ ਨਜਸਟ ਨਜਿਹਾਂ ਿੂੰ ਨਿਊਯੋਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਨਸੁੱਨਖਆ ਨਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸੇਂਸ ਨਦੁੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ,
ਜੇ ਉਹ ਇੁੱਛਾ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਕੂੰ ਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਿ, ਆਪ੍ਣਾ ਕੂੰ ਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਮ ਨਿਰਿਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਉਹਿਾਂ ਕੋਲ ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਕੂੰ ਮ ਿੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ

ਕਰਿ ਦੀ ਸਮਰੁੱਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਿੂੰ ਔਸਤ ਸਲਾਿਾ ਤਿਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂੰ ਘੀ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਤਿਖ਼ਾਹ ਦਾ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੈ; ਅਨਜਹੇ ਸੁਤੂੰਤਰ ਠੇਕਦਾਰ
ਜੋ New York State Labor Law (ਨਿਊਯੋਰਕ ਰਾਜ ਨਮਹਿਤ ਕਿੂੰ ਿ) ਦੇ ਤਨਹਤ ਨਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਨਰਭਾਸ਼ਾ ਿੂੰ ਪ੍ਰਾ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ ; ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਤਜਰਿੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਵੁੱਚ

ਪ੍ਰਨਤਭਾਗੀ; ਸਮਨਹਕ ਸੌਦੇਿਾਜ਼ੀ ਇਕਰਾਰਿਾਮਾ ਦੇ ਅਿੀਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਸਮਨਹਕ ਸੌਦੇਿਾਜ਼ੀ ਇਕਰਾਰਿਾਨਮਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵੁੱਚ , ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਸਨਥਤੀ ਨਵੁੱਚ ਕਿੂੰ ਿ ਦੇ
ਅਿੀਿ ਿਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਇਕਰਾਰਿਾਮਾ ਸਪ੍ੁੱਸ਼ਟ ਰਪ੍ ਨਵੁੱਚ ਕਿੂੰ ਿ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਿਾਿ ਤੋਂ ਛਟ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਲਿਾਤਮਕ ਲਾਭ ਮੁ ਹੁੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ, ਸਮਨਹਕ

ਸੌਦੇਿਾਜ਼ੀ ਇਕਰਾਰਿਾਨਮਆਂ ਦੇ ਅਿੀਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਨਕਰਾਿਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਕਿੂੰ ਿ ਉਸ ਸਨਥਤੀ ਨਵੁੱਚ ਲਾਗ ਿਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਜੇ ਇਕਰਾਰਿਾਮਾ

ਸਪ੍ੁੱਸ਼ਟ ਰਪ੍ ਨਵੁੱਚ ਕਿੂੰ ਿ ਦੇ ਪ੍ਰਿੂੰਿ ਤੋਂ ਛਟ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਨਹਕ ਸੌਦੇਿਾਜ਼ੀ ਇਕਰਾਰਿਾਨਮਆਂ ਿਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ਲਈ nyc.gov/PaidSickLeave 'ਤੇ ਅਕਸਰ
ਪ੍ੁੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਿ ਪ੍ੜ੍ਹੋ।

ਹੋਰ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹੁੱ ਕਾਂ ਦਾ ਨੋਬਟਸ
ਕਰਮਚਾਰੀ

ਉਹ ਬਮਤੀ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਖਤੀ ਨੋਬਟਸ ਦੇਣਯੋਗ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ

ਿਵੇਂ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਨਹਲਾ ਨਦਿ

ਮੌਜਦਾ

1 ਮਈ 2014

ਪ੍ਨਹਲੀ ਵਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਿੂੰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਿਾਅਦ ਿੌ ਕਰੀ 'ਤੇ ਰੁੱਖੇ ਗਏ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ

ਤੁਹਾਿੂੰ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੁੱਟੀ ਦੇ ਹੁੱਕ ਦਾ ਨਲਖਤੀ ਿੋਨਟਸ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਿਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨਜਸ ਨਵੁੱਚ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੁੱਟੀ ਿੂੰ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿ ਅਤੇ

ਇਸਿੂੰ ਵਰਤਣ, ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਿ ਦਾ ਹੁੱਕ ਅਤੇ ਿਦਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਨਹਣ ਦਾ ਹੁੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੂੰ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਨਮਤੀ ਸਮੇਤ ਆਪ੍ਣਾ

ਕਲੂੰਡਰ ਸਾਲ ਦੁੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੂੰ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨਵੁੱਚ ਅਤੇ , ਜੇ DCA ਦੀ ਵੈਿਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਿਿ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵੁੱਚ ਿੋਨਟਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਿ ਦਾ
ਹੁੱਕ ਹੈ। ਿੋਨਟਸ nyc.gov/PaidSickLeave 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਿਿ ਹੈ।

ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਨੂੰ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ - ਮਹੁੱ ਤਵਪ੍ਰਨ ਬਮਤੀਆਂ

ਕਰਮਚਾਰੀ

ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ

ਜਮਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਮਤੀ

ਬਮਤੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪ੍ਲਿਿ ਹੂੰ ਦੀ

1 ਘੂੰ ਟਾ - ਕੂੰ ਮ ਕੀਤੇ ਗਏ

1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014

30 ਜੁਲਾਈ 2014

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਨਹਲਾ ਨਦਿ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਨਦਿ ਦੇ ਿਾਅਦ 120 ਨਦਿ

ਹਰੇਕ 30 ਘੂੰ ਨਟਆਂ ਲਈ

(ਮੌਜਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ)
(ਿਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ)

ਘਰੇਲ

ਕਰਮਚਾਰੀ

ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਿ 'ਤੇ 1 ਸਾਲ
ਦੇ ਿਾਅਦ 2 ਨਦਿ

DCA, nyc.gov/PaidSickLeave 'ਤੇ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰੇਗਾ

ਹੈ

(ਮੌਜਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ)
(ਿਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ)

DCA, nyc.gov/PaidSickLeave 'ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ
ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰੇਗਾ

ਅਪ੍ਵਾਦ: ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਸਮਨਹਕ ਸੌਦੇਿਾਜ਼ੀ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਅਿੀਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਿੂੰ ਲਾਗ ਹੈ , ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਇਕਰਾਰਿਾਮਾ ਸਮਾਪ੍ਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਨਸਟੀ ਦੇ ਕਿੂੰ ਿ ਦੇ ਤਨਹਤ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੁੱਟੀ ਿੂੰ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਨਦੂੰ ਦਾ ਹੈ।

ਬਰਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੂੰ ਭਾਲ

ਤੁਹਾਿੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਨਤੂੰ ਿ ਸਾਲ ਤਕ ਕਿੂੰ ਿ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਿ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਰਕਾਰਡ ਰੁੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਇਹਿਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਿੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਸਹਤ ਸੂੰ ਿੂੰ ਿੀ ਸਚਿਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਗੁਪ੍ਤ ਰੁੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਿੂੰ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਿ ਦੀ ਆਨਗਆ ਿਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤਕ
ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਿਾ ਕਿੂੰ ਿ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦਾ ਿਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਿੂੰ ਿੋਨਟਸ ਨਦੁੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਦਿ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਨਹਮਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਰਕਾਰਡ DCA ਿੂੰ ਉਪ੍ਲਿਿ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਅਗਾਉਂ ਨੋਬਟਸ

ਜੇ ਲੋ ੜ੍ ਦਾ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੁੱਟੀ ਿੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਸੁੱਤ ਨਦਿ ਤਕ ਦੇ ਅਗਾਉਂ ਿੋਨਟਸ ਦੀ ਮੂੰ ਗ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਲੋ ੜ੍ ਦਾ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਾ ਿਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਨਵਹਾਰਕ (ਤਰਕਸ਼ੀਲ) ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਿੋਨਟਸ ਨਦੁੱਤੇ ਜਾਣ
ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਲਖਤੀ ਸਿਤ

ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਨਥਤੀ ਨਵੁੱਚ ਨਕਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰੀ ਨਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਨਲਖਤੀ ਸਿਤ ਉਪ੍ਲਿਿ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਤੂੰ ਿ ਤੋਂ ਵੁੱਿ

ਲਗਾਤਾਰ ਕੂੰ ਮਕਾਜੀ ਨਦਿਾਂ ਿੂੰ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੁੱਟੀ ਦੇ ਰਪ੍ ਨਵੁੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। Paid Sick Leave Law (ਤਿਖਾਹ ਦੇ ਿਾਲ ਨਿਮਾਰੀ ਛੁੁੱਟੀ ਕਿੂੰ ਿ) ਤੁਹਾਡੇ ਨਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ

ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਿੂੰ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੁੱਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਿ ਦੁੱਸਣ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰਿ ਤੋਂ ਮਿਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਰ ਕਿੂੰ ਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ
ਿਾਰੇ ਨਲਖਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਿ ਦੇਣ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੇ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੁੱਟੀ ਿੂੰ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੁੱਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਨਤਆ ਹੈ।

ਨਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ

ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 40 ਘੂੰ ਟੇ ਤਕ ਦੀ ਿਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੁੱਟੀ ਿੂੰ ਅਗਲੇ ਕਲੂੰਡਰ ਸਾਲ ਨਵੁੱਚ ਨਲਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ, ਤੁਹਾਿੂੰ ਨਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਨਸਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕਲੂੰਡਰ
ਸਾਲ ਨਵੁੱਚ 40 ਘੂੰ ਟੇ ਤਕ ਦੀ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੁੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਲੂੰਡਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੂੰ ਤ 'ਤੇ ਿਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੁੱਟੀ ਲਈ ਨਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਿੂੰ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦਾ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਸਨਥਤੀ ਨਵੁੱਚ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੁੱਟੀ ਅੁੱਗੇ ਿਹੀਂ ਨਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ

ਉਹਿਾਂ ਿੂੰ ਿਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੁੱਟੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੂੰ ਤਿਖਾਹ ਦੇ ਿਾਲ ਨਿਮਾਰੀ ਛੁੁੱਟੀ ਦੀ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਿਵੇਂ
ਕਲੂੰਡਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਨਹਲੇ ਨਦਿ 'ਤੇ ਿਵੇਂ ਕਲੂੰਡਰ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿੂੰ ਿ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ੍ਾਂ ਿੂੰ ਪ੍ਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਿਾਲੋਂ ਵੁੱਿ ਹੈ।

ਿਦਲਾ ਲੈ ਣਾ

ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੁੱਟੀ ਦੀ ਿੇਿਤੀ ਕਰਿ ਜਾਂ ਇਸਿੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਿਦਲਾ ਿਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਿਦਲੇ ਨਵੁੱਚ ਕਿੂੰ ਿ ਦੇ ਅਿੀਿ ਗਾਰੂੰ ਟੀ ਨਦੁੱਤੇ ਗਏ
ਨਕਸੇ ਹੁੱਕ ਿੂੰ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਵਰੁੁੱਿ ਕੋਈ ਿਮਕੀ, ਜੁਰਮਾਿਾ, ਕਾਰਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਿਾ, ਅਹੁਦਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਮੁਅੁੱਤਲੀ ਜਾਂ ਨਕਸੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਘੂੰ ਨਟਆਂ ਨਵੁੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਵਰੁੁੱਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਨਤਕਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬਸ਼ਕਾਇਤਾਂ

ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ DCA ਦੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ DCA ਨਲਖਤੀ ਉੱਤਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਿੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਨਦਿਾਂ ਦੇ
ਅੂੰ ਦਰ DCA ਿੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਲੂੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਬਟਸ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲੂੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਟਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਟਿਨਾਂ ਉਲੂੰਘਣਾ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਿੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਸਿੀ ਿਰਾਇਟਿਊਨਲ (City Tribunal)
ਟਵੱ ਚ ਟਕਸੇ ਟਨਰਪੱ ਖ ਜੱ ਜ ਦੇ ਸਾਹਿਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਪ੍ੁੱ ਛਣ ਹਨ ਕੀ ਤਸੀਂ ਕਨੂੰ ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਕਸੇ ਬਸਖਲਾਈ ਬਵੁੱ ਚ ਬਹੁੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੂੰ ਦੇ ਹੋ
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