
کوڈ اسکین کریں یا 
پیچھے دیکھیں۔

کیا آپ کسی ایپ 
کیلئے ریسٹورنٹ 

کی ڈیلیوریز 
کرتے ہیں؟

آپ کے پاس نئے حقوق ہیں۔
ترک وطن کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انتقامی 

کارروائی غیر قانونی ہے۔
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 24 جنوری 2022 سے شروع ہو رہا ہے 
 )صرف اس صورت میں جب آپ ان ایپس کیلئے کام کرتے ہوں جو 

براہ راست کسٹمر کے آرڈرز لیتے ہیں(

ایپس کے ذریعے آپ کو یہ بات الزمی طور پر معلوم ہونی 
چاہیے کہ ہر ڈیلیوری کیلئے کسٹمر کی کتنی ٹپس ہیں۔

ایپس کے ذریعے آپ کو پچھلے دن کی آپ کی کل تنخواہ 
اور ٹپس الزمی طور پر معلوم ہونی چاہیے۔

جب آپ آرڈر لیتے ہیں تو آپ کو ریسٹورنٹ کے باتھ رومز 
تک بہتر رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔

 22 اپریل 2022 سے شروع ہو رہا ہے 
آپ کو اپنی ڈیلیوریز پر زیادہ کنٹرول حاصل ہے۔ آپ اس بات 

کو محدود کر سکتے ہیں کہ آپ ریسٹورنٹ سے کتنی دور 
جائیں گے اور آپ پلوں یا سرنگوں کو استعمال کرنے سے 

انکار کر سکتے ہیں۔
 آپ کے ڈیلیوری قبول کرنے سے پہلے ایپس کے ذریعے آپ 

کو راستے کی تفصیالت الزمی طور پر معلوم ہو جانی 
چاہئیں۔  پک اپ کا پتہ، سفر کے لیے متوقع وقت اور فاصلہ، 

ٹپ اگر پتا ہو، ادائیگی ضرور شامل ہونی چاہیے۔
ایپس کو ہفتے میں کم از کم ایک بار آپ کو ادائیگی کرنا 

ہوگی۔ ایپس آپ کی ادائیگی کو پراسیس کرنے کی کوئی فیس 
نہیں لے سکتی ہیں۔

ایپس کو 6 ڈیلیوری کے بعد آپ کو مفت موصل فوڈ ڈیلیوری 
بیگ ضرور دینا چاہیے۔

 1 جنوری 2023 سے شروع ہو رہا ہے
ایپس کو آپ کو نئی کم از کم تنخواہ کی شرح ادا کرنا ہوگی 

جو سٹی متعین کرے گا۔
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مزید معلومات کیلئے، محکمہ برائے صارف اور کارکن کا تحفظ 
 ( The Department of Consumer and Worker

( Protection, DCWP سے رابطہ کریں:

nyc.gov/DeliveryApps  مالحظہ کریں  •  
OLPS@dcwp.nyc.gov  پر ای میل کریں  •  

311 پر کال کریں اور "ڈیلیوری ورکر یا ایمپالئر اسسٹنس"   •  
طلب کریں

DCWP  آپ کی شناخت کو خفیہ رکھے گا۔

03/2022




