
 شرائط و ضوابط
 

 یہ دستاویز کوئی معاہدہ نہیں ہے اور یہ قانونی طور پر واجب التعمیل نہیں ہے۔

 

 مالزمتی ایجنسی کی معلومات
 :کا الئسنس نمبر DCA :مالزمتی ایجنسی کا نام

 :ٹیلیفون نمبر :ایجنسی کے عملہ یا سیلز پرسن کا نام

 :ای میل پتہ، اگر دستیاب ہو :پتہ

 

 وضاحت اور فیسکام کی 
 :اجرتوں یا معاوضے کی متوقع شرح :انجام دی جانے والی خدمت کی نوعیت

 :فی ہفتہ کام کے دنوں کی متوقع تعداد :فی دن کام کے گھنٹوں کی متوقع تعداد

 :مالزمت کی متوقع مدت
 عارضی □
 مستقل □

 (دیکھیں۔ 186اور  185ایجنسی از روئے قانون زیادہ سے زیادہ جتنی فیس چارج کر سکتی ہے اس کے لیے منسلک سیکشن )جاب پلیسمنٹ کی فیس 

 اگر فیس آجر ادا کرے گا تو یہاں نشان زد کریں۔  □

 : $ ________کل رقم     فلیٹ پلیسمنٹ کی فیس □

 (دائرہ بنائیںایک پر )مہینے یا ہفتے  ______ از : ______% تنخواہ کا فیصد □
 

 فیس ادائیگی کا شیڈول 
 :فیس ادا کی جائے گی

 دس مساوی ہفتہ وار قسطوں میں جو ہر پہلے دس ہفتوں کے اختتام پر واجب االدا ہوگی □

 پانچ مساوی قسطوں میں جو ہر پہلی پانچ ادائیگی کی مدت کے اختتام پر واجب االدا ہوگی □

 ___________________________________________________________: دیگر □

 

 اہم شرائط اور تقاضوں کا خالصہ

 رسید فراہم کرے گی۔ یایجنسی کے ذریعہ وصول کردہ ہر ڈیپازٹ، فیس یا چارج کے لیے وہ آپ کو ایک علیحدہ، تحریر :رسیدیں

 کر سکتی۔  نہیںآجر کے ذریعے آپ کو ادائیگی کیے جانے سے پہلے ایجنسی کوئی فیس قبول یا آپ پر چارج  :فیس کی رقوم

سے حاصل شدہ موجودہ، جائز نوکری کے مواقع میں بھیجے گی، االا یہ کہ وہ آپ کو حوالہ دیے جانے کے بارے میں  آجرایجنسی آپ کو صرف  :جائز مالزمت

 دیں۔ پیشگی طور پر بصورت دیگر بتا

 ایجنسی آپ کو پلیسمنٹ سے پہلے فی ہفتے اتنے گھنٹے فراہم کرے گی جتنے گھنٹے آپ سے کام کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔  :کام کے گھنٹے

بنیاد پر ادائیگی کی آیا آپ کو ہفتہ وار، دو ہفتے پر یا ماہانہ  1)(ایجنسی آپ کو پلیسمنٹ سے پہلے اس بارے میں معلومات فراہم کر سکتی ہے کہ  :کام کے حاالت

یا سالمتی کے کوئی خطرات شامل ہیں اور ان خطرات کو روکنے یا کنٹرول کرنے کے لیے کون سے اقدامات کیے جا /آیا اس میں صحت اور (2)جائے گی؛ اور

 سکتے ہیں۔

 

 

نوکری قبول   آپ مالزمتی ایجنسی آپ، نوکری کے درخواست دہندہ، پر آپ کو قبول کرنے والی نوکری میں آپ کے بھیجنے سے پہلے، چارج نہیں کر سکتی۔ اگر 

بہ کر سکتے ہیں، کرنے سے پہلے فیس ادا کرتے ہیں یا ایسی فیس ادا کرتے ہیں جس سے بصورت دیگر قانون کی خالف ورزی ہوتی ہے تو آپ ریفنڈ کا مطال

 پر کال کریں۔ 1-1-3جو سات دنوں کے اندر واپس ادا کی جائے گی۔ اگر آپ کی کوئی شکایت ہو یا مزید معلومات درکار ہوں تو 

URDU 




