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کیا آپ عارضی تعمیراتی کارکن ہیں؟
آپ کو حقوق حاصل ہیں۔
اگر آپ کنسٹرکشن لیبر پرووائیڈر—جسے "باڈی شاپ" یا عارضی ایجنسی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے—کے لیے کام کرتے
ہیں تو ،آپ کی ترک وطن کی حیثیت یا گرفتاری کے پچھلے ریکارڈ سے قطع نظر ،آپ کو حقوق حاصل ہیں۔
 9جون 2022 ،تک ،کنسٹرکشن لیبر پرووائیڈرز جو آپ کو  NYCورک سائٹس پر تعمیراتی کام یا دستی مزدوری کرنے کے لیے
کام تفویض کرتے ہیں ،ان کے پاس محکمہ برائے صارفین اور کارکنان کا تحفظ ( Department of Consumer and
 )Worker Protection, DCWPکا الئسنس ہونا چاہیے اور انہیں آپ کو آپ کے دستخط کے لیے انگریزی میں اور آپ کی
بنیادی زبان میں آپ کو درکار نوٹس دینا ہوگا۔

 .1سرٹیفیکیشن کا نوٹس
یہ نوٹس آپ کو آگاہ کرتا ہے کسی بھی سرٹیفیکیشن ،تربیت ،یا دیگر عہدوں سے جو آپ کو کام کرنے کے لیے درکار
ہے ،الگت ،اور آیا کنسٹرکشن لیبر پرووائیڈر ادا کرے گا۔ آپ کو مالزمت پر رکھنے سے پہلے یہ نوٹس ضرور مل
جانا چاہیے۔

 .2حقوق کا نوٹس
یہ نوٹس اہم کارکنان کے تحفظات کا انکشاف کرتا ہے ،بشمول تحفظ اور بیماری کی چھٹی؛ محفوظ اور صحت مند کام
کی جگہ؛ کم از کم اجرت اور اوور ٹائم؛ کارکنان کا معاوضہ؛ بے روزگاری بیمہ؛ امتیاز سے پاک کام کی جگہ؛ اور
کوئی انتقامی کارروائی نہیں۔ جب آپ کو نوکری پر رکھا جائے تو آپ کو یہ نوٹس ضرور مل جانا چاہیے۔

 .3تفویض کا نوٹس
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۔ آپ کو یہ نوٹس کسی نئی تعمیراتی جگہ پر جانے
سے پہلے ضرور مل جانا چاہیے ،سوائے مخصوص محدود حاالت کے۔
مزید جاننے کے لیے یا  DCWPکے پاس شکایت درج کرانے کے لیے:
•
•

 nyc.gov/workersمالحظہ کریں
 311پر کال کریں اور "کنسٹرکشن لیبر پرووائیڈر" بولیں۔

آپ ریاستی عدالت میں کنسٹرکشن لیبر پرووائیڈر کے خالف قانونی چارہ جوئی کے اخراجات اور وکیلوں کی فیس سمیت ہرجانہ
کے لیے مقدمہ بھی دائر کر سکتے ہیں۔

