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کارکنان کے لیے/فاسٹ فوڈ آجران
:ضروری معلومات

 کےNYC FAIR

W RKWEEK
& FAST FOOD
DEDUCTIONS
LAWS

محکمہ برائے صارف معامالت ( )Department of Consumer Affairs, DCAکا دفتر برائے
لیبر پالیسی اور معیارات ) NYC (Office of Labor Policy & Standards, OLPSکے
( Fair Workweekفیئر ورک ویک) اور ( Fast Food Deductionsفاسٹ فوڈ ڈیڈکشنز)
قوانین کا نفاذ کرتا ہے جو  26نومبر  2017سے مؤثر ہوئے۔  DCAنے یہ جائزہ آجران اور مالزمین کے لیے
تیار کیا ہے۔ مزید معلومات ،بشمول اکثر پوچھے گئے سواالت ،کے لیے  nyc.gov/dcaمالحظہ کریں۔
نوٹ:

 آجران مالزمین کی سرزنش نہیں کر سکتے ،انہیں سزا نہیں دے سکتے ،ان کے خالف انتقامی کارروائی نہیں کر سکتے یا
کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے جو ان کو قانون کے تحت اپنے حقوق استعمال کرنے سے روکے یا باز رکھ سکے۔ انتقامی
کارروائی کے بارے میں کارکنان کو  OLPSسے فوری طور پر رابطہ کرنا چاہیئے۔ کتابچے کی پچھلی جانب دیکھیں۔
 یہ قانون کارکنان کا ،ان کی امیگریشن کی حیثیت سے قطع نظر ،احاطہ کرتا ہے۔

قوانین کے بارے میں
 Fair Workweek Lawکے تحت  NYCمیں فاسٹ فوڈ کے آجران کو
کارکنان کو کام کا قابل پیش گوئی نظام االوقات دینا چاہیئے اور نئے کارکنان
بھرتی کرنے سے پہلے انہیں ہی نئی دستیاب شفٹوں میں کام کرنے کا موقع
دینا چاہیئے۔

 Fast Food Deductions Lawکے تحت فاسٹ فوڈ آجران کو
مالزمین کی جانب سے ان کی تنخواہ میں سے رضاکارانہ ادائیگیاں منہا کر کے
ایسے نان پرافٹ اداروں کو بھیجنے کی درخواستوں کو ماننا چاہیئے جن کے پاس
 DCAکا جاری کردہ اندراجی خط موجود ہو۔ یہ قانون نان پرافٹ اداروں کا بھی
احاطہ کرتا ہے۔ یہ قانون مزدور تنظیموں کو چندہ دینے کی اجازت نہیں دیتا۔

قانون کے تحت آنے والے آجران

ذیلی ٹھیکیداروں اور عارضی مدد فراہم کرنے والے تجارتی اداروں سمیت ایسے آجران جن کے کارکنان  NYCمیں کسی فاسٹ فوڈ کے ریستوران میں مخصوص خدمات انجام
دیتے ہیں۔ قانون کے تحت آنے والے مالزمین کا باب مالحظہ کریں۔
فاسٹ فوڈ کا ریستوران:
بنیادی طور پر کھانا اور مشروبات پیش کرتا ہے۔
جہاں گاہک کھانا وہیں پر کھانے یا لے کر جانے سے پہلے ادائیگی کرتے ہیں۔
محدود خدمات پیش کرتا ہے۔

کسی چین ( )chainکا حصہ ہے۔ اور
قومی سطح پر  30یا زیادہ اداروں میں سے ایک ہے ،بشمول کسی مربوط
کاروباری ادارے کے حصے کے طور پر یا ایک علیحدہ ملکیتی فرنچائز کے طور پر۔

دیگر اقسام کے مراکز ،جیسے کے مال ،کے اندر واقع فاسٹ فوڈ کے ریستوران اس قانون کے تحت آتے ہیں۔

قانون کے تحت آنے والے مالزمین

ایسے مالزمین جو  NYCمیں کسی فاسٹ فوڈ ریستوران میں مندرجہ ذیل میں سے کم از کم کوئی ایک کام انجام دیتے ہیں:
گاہک خدمات
کھانا پکانا
کھانے اور مشروب کی تیاری
ڈلیوری

حفاظت
رسد یا سازوسامان کو ذخیرہ کرنا
صفائی
معمول کی مینٹینینس

حقوق کا نوٹس

 NYCمیں ہر جائے کار پر آجران کو ذیل میں بیان کردہ نوٹس ایسی جگہ لگانے چاہیئیں جہاں مالزمین آسانی سے انہیں دیکھ سکیں۔
آپ کو کام کے قابل پیش گوئی نظام االوقات کا حق حاصل ہے*
آپ کو اپنے آجر کے توسط سے نان پرافٹ اداروں کو چندہ دینے کا حق حاصل ہے

*آجران کو یہ نوٹس انگریزی میں اور کسی بھی ایسی زبان میں لگانا چاہیئے جو جائے کار پر کارکنان کی کم از کم  5فی صد تعداد کی مادری زبان ہو ،اگر  nyc.gov/dcaپر
موجود ہو تو۔

مالزمین کے حقوق کا جائزہ
Deductions Law

Fair Workweek Law
کام کے پہلے دن یا اس سے قبل ( Good Faith Estimateاچھی نیت سے تخمینہ)
اور کام کا پہال نظام االوقات

نان پرافٹ ادارے سے انکشافات وصول کریں

کام کے نظام االوقات کی  14دن ( 2ہفتے) پیشگی اطالع

آجر کو تنخواہ میں سے رضاکارانہ ادائیگیاں منہا کر کے
نان پرافٹ اداروں کو بھیجنے کی منظوری دیں

شفٹ کے آغاز میں  14دن سے کم وقت رہ جانے پر نظام االوقات میں کسی اضافے کے
لیے کارکن کی تحریری رضامندی

 DCAکی جانب سے نان پرافٹ ادارے کے اندراج کے
بعد خودکار طریقے سے کٹوتی اور اس کو ادائیگی

 14دن سے کم وقت رہ جانے پر اطالع کی صورت میں نظام االوقات میں تمام
تبدیلیوں کے لیے پریمیم اجرت – ذیل میں جدول مالحظہ کریں

رضاکارانہ ادائیگیاں کرنے کی منظوری کی منسوخی

( Clopeningکلوپننگ)* شفٹوں میں کام کرنے کے لیے کارکن کی تحریری رضامندی
اور  $100پریمیم
نئی دستیاب شفٹوں میں کام کرنے کے لیے آجر کی جانب سے نئے کارکنان بھرتی کئے
جانے سے پہلے موجودہ کارکنان کو ترجیح
* Clopeningسے مراد  2دنوں میں  2شفٹیں کرنا ہے جن میں سے پہلی شفٹ میں کسی دن کا اختتام ہوتا ہے اور دونوں
شفٹوں کے درمیان  11گھنٹے سے کم وقفہ ہوتا ہے۔

نظام االوقات میں آخری وقت پر ہونے والی تبدیلیوں کے لیے پریمیم اجرت کے نرخ:
کام کرنے کا
اضافی وقت یا
اضافی شفٹیں

شفٹوں میں تبدیلی لیکن
کام کے مجموعی وقت
میں کوئی تبدیلی نہیں

کام کرنے کا تخفیف
کردہ وقت یا
تحفیف کردہ شفٹیں

تبدیلی کے مؤثر ہونے کے لیے
اطالع دینے کا وقت

 14دن سے کم وقت رہ
جانے کی صورت میں اطالع

 $10فی تبدیلی

 $10فی تبدیلی

 $20فی تبدیلی

 7دن سے کم وقت رہ جانے
کی صورت میں اطالع

 $15فی تبدیلی

 $15فی تبدیلی

 $45فی تبدیلی

 24گھنٹے سے کم وقت رہ
جانے کی صورت میں اطالع

 $15فی تبدیلی

 $15فی تبدیلی

 $75فی تبدیلی

پریمیم اجرت ان صورتوں میں الزم نہیں ہے ،جب:
1۔

2۔
3۔
4۔

آجر کا ریستوران ان وجوہات کی بنا پر بند ہوتا ہے :کارکنان کے
تحفظ یا آجر کی پراپرٹی کو خطرہ ہو؛ پبلک یوٹیلٹی کی بندش؛
عوامی ذرائع آمد و رفت کی بندش؛ آگ ،سیالب یا کوئی دوسری
قدرتی آفت؛ گورنمنٹ کی جانب سے اعالن کردہ حاثاتی صورتحال
کارکن کسی مخصوص شفٹ کے نظام االوقات میں تبدیلی کی
درخواست کرتا ہے۔
کارکن کسی دوسرے کارکن کے ساتھ شفٹ تبدیل کر لیتا ہے۔
آجر کو تبدیل کردہ شفٹ کے لیے اوور ٹائم کی ادائیگی کرنا
ہوتی ہے۔

ریکارڈ رکھنا

آجران کو تعمیل کا ذیل میں بیان کردہ الیکٹرانک ریکارڈ بتائی گئی مدت کے لیے سنبھال کر رکھنا چاہیئے۔ اگر آجر ریکارڈ سنبھال کر رکھنے یا پیش کرنے میں ناکام رہے تو جب
قابل اِ سترداد قیاس ) مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دکھانا
مالزمین عدالت میں اپنی شکایت داخل کرتے ہیں تو انہیں اپنے حق میں “ِ ( ”rebuttable presumption
آجران کی ذمہ داری ہو گی کہ انہوں نے قانون کی خالف ورزی نہیں کی۔

Fair Workweek Law

Deductions Law

آجران کو ان سب کا ریکارڈ سنبھال کر رکھنا چاہیئے:

آجران کو ان سب کا ریکارڈ سنبھال کر رکھنا چاہیئے:

کارکن نے ہفتے میں کتنے گھنٹے کام کیا
ہر کارکن نے جن شفٹوں میں کام کیا ،بشمول تاریخ ،وقت اور مقام
کارکنان کو فراہم کئے گئےGood Faith Estimates
 Clopeningsمیں کام کرنے اور ضرورت پڑنے پر نظام االوقات کی تبدیلی کے متعلق
کارکنان کی تحریری رضامندی
کارکنوں کو فراہم کیا جانے واال ہر تحریری نظام االوقات
کارکنان کو کی جانے والی تمام پریمیم ادائیگیاں ،تاریخوں اور رقوم کے ساتھ

ریکارڈ تین ( )3سال کے لیے سنبھال کر رکھیں

تمام منظوریاں ،منظوریوں کی منسوخیاں ،کٹوتیاں اور نان
پرافٹ اداروں کو دیئے گئے چندے
مطلوبہ حقوق کے اعالن کی تقسیم کا ثبوت

ریکارڈ دو ( )2سال کے لیے سنبھال کر رکھیں

دوسری طرف مالحظہ کریں >

شکایات

 OLPSکے پاس شکایت درج کروائیں۔  nyc.gov/dcaپر جائیں یا  311پر رابطہ کریں ( NYCسے باہر  212-NEW-YORKپر) اور “ ”Fair Workweek Lawیا
“ ”Deductions Lawکے لیے کہیں۔  OLPSتحقیقات کرے گا اور شکایت کے حل کی کوشش کرے گا۔  OLPSشکایت کنندہ کی شناخت کو خفیہ رکھے گا ماسوائے اس
کے کہ کسی تحقیقات کی تکمیل کی وجہ سے یا قانون کے تحت انکشاف کرنا الزمی ہو۔
عدالت میں درخواست دائر کریں۔ تاہم ،مالزمین ایک ہی وقت میں دونوں کام ،یعنی  OLPSمیں شکایت درج کروانا اور عدالت میں درخواست دائر کرنا ،نہیں کر سکتے۔

 OLPSسے رابطہ کریں:

 nyc.gov/dcaمالحظہ کریں FWW@dca.nyc.gov ،پر ای میل کریں یا  311پر رابطہ کریں اور “ ”Fair Workweek Lawیا “ ”Deductions Lawکے
لیے کہیں۔

Consumer
Affairs
Lorelei Salas
Commissioner

Bill de Blasio
Mayor

نیویارک شہر کا محکمہ برائے صارف معامالت ( )Department of Consumer Affairs, DCAفروغ پذیر کمیونٹیز پیدا کرنے کے لئے نیویارک شہر کے رہائیشیوں کی روزمرہ اقتصادی زندگیوں کو تحفظ
دیتا ہے اور ان میں بہتری التا ہے۔
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