NYC ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵਸੀਲੇ

ਵਸੀਲੇ

ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਹੇਠਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:








ਆਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ
ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ
ਜਨਤਕ ਲਾਭ
ਮੁਫ਼ਤ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹ
ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੁਫਤ ਤਿ ਆਰੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ OLPS@dca.nyc.gov
'ਤੇ ਈਮੇਲ ਲਿੱਖੋ।

ਲੇ ਬਰ ਨੀਤੀ
ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ
(Office
of Labor
Policy &
Standards)
ਬਾਰੇ ਦਫਤਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ | Punjabi
The NYC Department of Consumer Affairs (DCA) ਸੰਪੰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ
ਸਿਰਜਨਾ ਲਈ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਰਥਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇ ਬਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਫਤਰ (Office of Labor Policy &
Standards) ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਰਾਹੀਂ, DCA ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ
ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
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Department of Consumer
Affairs Office of Labor Policy
& Standards (ਗਾਹਕ ਮਾਮਲਿਆਂ
ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਲੇ ਬਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ
ਮਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਫਤਰ) NYC ਦਾ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸੀਲਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ NYC ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ
ਅਵਾਜ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂ ਰੀ ਮਿਆਰਾਂ
ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਖੱ ਿਆ ਕਰਦੇ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਕੰਮ ਦੀ
ਥਾਂਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਭਾਵੇਂ
ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੁਤਬਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵ।ੇ

ਭੁ ਗਤਾਨਯੋਗ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿ ਭਾਗ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਭੁ ਗਤਾਨਯੋਗ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ,
ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਘਰੇਲੂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਘਰੇਲੂ ਨੌ ਕਰ, ਨੈ ਨੀਜ਼, ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ
ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ; ਭੁ ਗਤਾਨਯੋਗ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌ ਕਰੀਆਂ ਦੀ
ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂ ੰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਬਣਾਉਣਾ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ NYC ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂ ੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:






ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਛੁ ੱਟੀ ਕਨੂ ੰਨ
ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਐਕਟ
ਆਵਾਜਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ ਕਾਨੂ ੰਨ
ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਵਰਕਰ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ
ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਾਨੂ ੰਨ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੈਫ਼ਰਲ

ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂ ੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਕਾਨੂ ੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਛੁ ੱਟੀ ਕਨੂ ੰਨ। ਦੂ ਜੇ ਮਸਲਿਆਂ
ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰ ਉੱਚਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਸੇਵਾ
ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ
ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:
ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਆਉਟਰੀਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
ਭੁ ਗਤਾਨਯੋਗ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿ ਭਾਗ

ਅਨੁ ਸੰਧਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਸੀ, ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੈਫ਼ਰਲ
ਅਨੁ ਸੰਧਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਸੀ, ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸ
ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ:
 11 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ (NYC ਤੋਂ ਬਾਹਰ
3
212-NEW-YORK)। ਭੁ ਗਤਾਨਯੋਗ ਦੇਖਭਾਲ,
ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਭੁ ਗਤਾਨਯੋਗ ਛੁ ੱਟੀ, ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀ,
ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਵਾਜਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।
OLPS@dca.nyc.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ।
nyc.gov/dca 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਆਉਟਰੀਚ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ

ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ—ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂ —
ੰ
ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਬਾਰੇ
ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂ ੰ
ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ
ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂ ੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂ ੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੇ ਬਰ
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਦਲ ਰਹੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ
ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ
ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਖੇਰੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂ ੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

