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تفویض کا نوٹس
نیو یارک سٹی میں تعمیراتی کارکنان کے لیے
یہ نوٹس آپ کو مالزمت کی تفویض ،کسی بھی سامان یا حفاظتی لباس کے بارے میں بتاتا ہے جس کی آپ کو تفویض کے لیے ضرورت ہے ،اور
اجرت اور فوائد کے بارے میں بتاتا ہے۔  NYCمحکمہ برائے صارفین اور کارکنان کا تحفظ کی جانب سے الئسنس یافتہ کنسٹرکشن لیبر پرووائیڈر کو
یہ فارم الزمی طور پر پُر کرنا چاہیے اور آپ کو انگریزی اور آپ کی بنیادی زبان میں دیا جانا چاہیے۔
جاب کالئنٹ  /ورک سائٹ سپروائزر
جاب کالئنٹ کا نام:

کاروبار کا پتہ:

ورک سائٹ سپروائزر کا نام (اگر جاب کالئنٹ سے مختلف ہے):

کاروبار کا پتہ:

ورک سائٹ کا پتہ

مالزمت کی تفصیالت
آپ جو کام کریں گے:

جس سامان کی آپ کو ضرورت ہوگی:

حفاظتی لباس جو آپ کو درکار ہو گا:

وہ گھنٹے جن میں آپ کام کرنے کی توقع کر سکتے ایک ہفتے سے زیادہ مالزمت کے لیے:
ہیں:
_____ گھنٹے فی ہفتہ
مالزمت کب تک جاری رہنے کی توقع ہے:

ایک ہفتے سے کم مالزمت کے لیے:
_____ گھنٹے فی دن
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اجرتیں اور مراعات
اجرتیں
رقم:

$

یہ رقم موجودہ اجرتوں کی عکاسی کرتی ہے ،جو آپ کے کام کے لیے
واجب االدا ہے۔

 ہاں

1

 نہیں

اضافی مراعات  /کارکنان کے معاوضے کی کوریج
صحت کا بیمہ
ریٹائرمنٹ فنڈز
بیمہ پریمیمز
کارکنان کے معاوضے کی کوریج
دیگر؛ وضاحت کریں__________________________ :

احاطہ کردہ مراعات میں درج ذیل شامل ہیں:







مراعات/کارکنان کے معاوضے کی کوریج فراہم کرنے کے لیے ذمہ
دار فریق:

 کنسٹرکشن لیبر پرووائیڈر
 جاب کالئنٹ
 کوئی دوسرا ادارہ ،یا ایک سے زیادہ فریق ،کسی بھی احاطہ شدہ
مراعات کے لیے ذمہ دار ہے؛ وضاحت کریں:
____________________________________

بیمہ پالیسی نمبر:
کھانا یا سامان
آپ کو درج ذیل چیزیں فراہم کی جائیں گی:

 کھانا
 سامان
 دونوں

ذمہ دار فریق:

 کنسٹرکشن لیبر پرووائیڈر
 جاب کالئنٹ

آپ کے لیے متوقع الگت ،اگر کوئی ہے:

کھانا

$

سامان

$

کنسٹرکشن لیبر پرووائیڈر جس نے اسائنمنٹ کا نوٹس مکمل کیا:
کاروبار کا نام:
پتہ:
محکمہ برائے صارفین اور کارکنان کا تحفظ کا
الئسنس نمبر:
کارکن کا دستخط شدہ بیان:
مجھے[ _______________________________________ ،جلی حروف میں نام] ،اسائنمنٹ کا یہ نوٹس انگریزی میں اور اگر قابل اطالق
ہو تو ،میری بنیادی زبان ________________________ [جلی حروف میں زبان] میں موصول ہوا۔ میں نے اس نوٹس کو پڑھ اور سمجھ لیا ہے۔
_______________________________

_______________________________

کارکن کو نوٹس دینے کی تاریخ

کارکن کا دستخط

اہم بات :آپ یہ نوٹس اپنی بنیادی زبان میں موصول کرنے کے مستحق ہیں۔

 1مروجہ اجرت  NYCکے پبلک ورکس پروجیکٹس پر تعمیراتی کام کے لیے  NYCکمپٹرولر کی طرف سے ساالنہ مقرر کردہ اجرت اور مراعات کی شرح ہے۔
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