
सरुक्षा र बिरषामी बिदषा भकु्षान गनुनुहोस ्

तपाईंले NYC मा वर्षको 80 घण्ा भन्ा बढी 
काम गर््ष ह्न्छ भरे, तपाईंले प्रत्ेक वर्षको सरक्ा 

र बबरामी बब्ाको 40 घण्ासमम कमाउर सकरह््न्छ। आफरो लागग वा 
स्ाहार तथा उपचारको लागग तपाईंले पररवार मानरे क्र ैपनर व्ककतलाई 
मद्दत गर्ष वा घरेल ्हहसंा, अनरक््छत ्ौर समपक्ष , बा्ो ढ्करे वा मारव 
तसकरीको क्र ैपनर का््ष वा धमककीको लागग मद्दत खोजर वा अन् सर्क्ा 
उपा्हरू अपराउर बब्ाको प्र्ोग गर््षहोस।्

आप्रवाशी काम्ारहरूका लागग 
महततवपरू्ष जारकारी
्पषाईंले NYC मषा कषाम गनुनुहुन्छ भने, आप्रवषासी स्थित्, रषासट्रिय मलू वषा मलू रषाट्रि बिनषा ्पषाईंसँग 
अधिकषारहरू हुन्छन।्

नयनू्म जयषालषा 

तपाईंलाई आफूले गरेको हरेक घण्ाको साथ ै
तपाईंको ताललकाबद्ध गररएको लशफ्को अनघ र/वा पन्छ र का््षह्रमा 
्ात्ामा बबताएको सम्को भक्तारी गरीरप््छ्ष। 
डिसेमबर 31, 2018 को रूपमा, ्ी न्रूतम ज्ालाहरू लाग ूह्न्छर:्

नययूोकनु  सहर - रेट ्षाललकषामषा नयनू्म 
जयषालषाहरू

12/31/18 12/31/19

फषा्ट फुड रोजगषारदषा्षाहरू

काम्ारहरूका क्र ैपनर सखं्ा $15.00

सि ैअनय रोजगषारदषा्षाहरू

10 वा थोरै काम्ारहरू $13.50 $15.00

11 वा थप काम्ारहरू $15.00

ह्प ह्इएको काम्ारहरूका लागग त्हाँ ववशरे रे्हरू ्छर।्

सङगठन िनषाउने अधिकषार

तपाईंले ्नूर्रदवारा प्रनतनरगधतव ह्र चाहरे 
सहहत, तपाईंलाई महततवपरू्ष लागरे क्राहरूका का््ष 
समस्ाहरू समबनधी क्रि्ाकलापहरूका ्ा्रामा 
आफरो सहकममीहरूसँग सँग ैसामेल ह्र सकरह््न्छ। रोजगार्ाताहरूले 
का््ष गरने अवसथाहरू समबनधी तपाईंको सहकममीहरूसँग सङगठर 
वा क्रा गर्षको लागग धमक्ाउर, भे्भाव गर्ष वा अन्था तपाईंको 
ववरोधमा केही क्म चालर सक्ैरर।्

ओभरटषाइम

तपाईं हपतामा 40 घण्ा भन्ा बढी काम गर््षह्न्छ 
भरे तपाईंको रोजगार्ाता 40 भन्ा मागथ काम 

गरेको घण्ाको लागग नर्लमत ्रको कमतीमा 1.5 गर्ा भक्तारी गर््षप्छ्ष।

भेदभषाव-रहह् कषायन्ु थिल

सहर, राज् र सघंी् काररूले काम्ारको नरमर 
वासतववक र कगथत सहहत धेरै आधारहरूमा 
भे्भाव र उतपीिर प्रनतबनध ग्छ्ष :

 � आप्रवासर कसथनत
 � जानत
 � राकट्रि् मलू
 � धम्ष/समप्र्ा्
 � रङग
 � अक्मता 
 � ललङग 
 � ललङ पहहचार

 � गभा्षवसथा
 � लङैगगक झक्ाव
 � गगरफतारी वा धाररा रेकि्ष
 � घरेल ्हहसंाको पीडितको रूपमा 
कसथनत

 � स्ाहार प्र्ा्कको कसथनत 

आफू कम्षचारीहरू रभएका सवतनत् ठेके्ारहरूलाई पनर भे्भाव र 
उतपीिरबा् सर्क्क्त राखखन्छ।

रिमश >

सरुक्क्् र ्व्थि कषायन्ु थिल

तपाईंको का््षसथलमा सवास्थ् र सर्क्ा 
जोखखमहरूको बारेमा थाहा पाउर नर:शल्क ह्रप््छ्ष। 
तपाईंसँग जागगरका जोखखमहरूको बारेमा जारकारी 
र प्रलशक्र प्रापत गरने अगधकार पनर ्छ।

मे्र आ्क्त आ्क्त आ््कत/अध्क्

Nepali
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$ ्व्नत्र ठेकेदषारको रूपमषा कषाम गरेको भकु्षानी

तपाईं NYC मा सवतनत् काम्ार ह्रह््न्छ भरे, तपाईंसँग काररूी अगधकारहरू ्छर ्जसले नरमरलाई समावेश ग्छ्ष :

 � क्र ै120-ह्र अवगधमा कामको जममा $800 वा सोभन्ा बढीको लागग ललखि् सम्झौ्षा
 � समयोधि् भकु्षानी
 � तपाईंले आफरो कामको लागग सम्ोगचत भक्तारी प्रापत गर््षह्नर भरे अलभयोग लगषाउने अधिकषार  
तपाईंसँग आफूलाई भक्तार रगररएको, प्रनतशोधको लागग क्नतहरू र वक्कलको शल्क तथा लागतहरूको 
भक्तारी रकमको ्ोबबर सङकलर गरने अगधकार ्छ।

कुन ैपतन प्रशनहरू ्छन ्वषा सहषाय्षा आवशयक प्छनुन?

कषायन्ु थिल अधिकषारहरू
उपभोकता मालमला ववभाग (Department of Consumer Affairs, DCA) श्रम रीनत तथा मार्णि का्ा्षल् काम्ारहरूको लागग NYC को केकनरि् स्ोत 
हो। DCA लाई समपक्ष  गर्षको लागग:

 � 311 (NYC बाहहरको 212-NEW-YORK) मा फोर गर््षहोस ् 
भक्तार सर्क्क्त तथा बबरामी बब्ा, सवतनत् काम्ार वा  
नरट्पक् का््षसम् काररूको लाग ूअरर्ोध गर््षहोस।्

 � इमेल OLPS@dca.nyc.gov
 � nyc.gov/dca मा जारह्ोस ्

आप्रवषासन कषाननूी सेवषाहरू
ActionNYC ले तपाईंको सम्् ा्मा, तपाईंको आफर ैभारामा सर्क्क्त, नर:शल्क अध्ागमर काररूी कसरिनरङहरू उपलबध गराउँ्छ। ActionNYC लाई 
समपक्ष  गर्षको लागग:

 � 311 मा फोर गर््षहोस ्र “ActionNYC” भनरह्ोस।्  � nyc.gov/actionnyc मा जारह्ोस ्

तपाईंले NYCitizenship माफ्ष त रागररकता आवे्रहरूसँग नर:शल्क काररूी मद्दत प्रापत गर्ष सकरह््न्छ। तपाईंले अपोइन्मेन्को ताललका बराउरप््छ्ष। 
NYCitizenship लाई समपक्ष  गर्षको लागग:

 � 311 मा फोर गर््षहोस ्र “citizenship appointment” भनरह्ोस।् 
मे्स्ष अक्फस अफ इलमगे्न् अफे्स्ष (Mayor’s Office of Immigrant Affairs, MOIA) ले आप्रवासी सम्् ा्हरूको कल्ार प्रवद्ध्षर ग्छ्ष  र आप्रवासीहरूको 
लागग काररूी तथा लस्ी सेवाहरू बारेमा जारकारी उपलबध गराउँ्छ। MOIA लाई समपक्ष  गर्षको लागग:

 � nyc.gov/immigrants मा जारह्ोस ्

भेदभषाव समिनिी सरुक्षा
न्ू् ोक्ष  लस्ी कलमशरले काररूको प्रवत्षर र सव्षसाधाररलाई मारव अगधकार समबनधी प्रलशक्क्त गरने तथा सकारातमक सम्् ा् समबनधहरू बराउर 
प्रोतसाहर गरने कजममेवारी प्रापत ्छ। 

तपाईंले काममा भे्भाव वा ्व्््षवहार अरभ्व गर््षभएको ्छ वा साक्ी ह्रह््न्छ भरे, आ्ोगलाई समपक्ष  गर््षहोस:्

 � 311 वा 1-718-722-3131 मा फोर गर््षहोस ्
 � nyc.gov/humanrights मा जारह्ोस ्

य.ुएस. आप्रवषासन ्थिषा भनसषार प्रव्नुन (Immigration 
and Customs Enforcement, ICE) ्पषाईंको 
कषायन्ु थिलमषा आउँदषा थिषाहषा हुनपुनने कुरषाहरू:

 � धै् ्ष रहरह्ोस।्
 � तपाईं ICE सँग बोलर्भ्ो भरे, तपाईंले जे भरे पनर तपाईंको ववरोधमा 
प्र्ोग ह्र सक्छ भनरे क्रामा सचेत रहरह्ोस।्

 � ICE एजेन्हरूसँग न्ान्क वारेन् ्ैछर भरे, नतरीहरूले नरजी 
क्ते्हरूमा प्रवेश गर्ष सहमनत प्रापत गर््षप्छ्ष।

्पषाईं आप्रवषासन प्रषाधिकषारीहरूदवषारषा नजरिनद 
हुनहुुन्छ भने थिषाहषा पषाउनपुनने कुरषाहरू:

 � तपाईंले वककीलसँग क्रा गरने अरर्ोध गर्ष सकरह््न्छ।
 � तपाईंले क्र ैपनर क्रा हसताक्र गर््षभन्ा अगाडि आफरो 
वककीलसँग क्रा गर्ष सकरह््न्छ।

 � तपाईं ICE सँग बोलरभ््ो भरे, तपाईंले जे भरे पनर तपाईंको 
ववरोधमा प्र्ोग ह्र सक्छ भनरे क्रामा सचेत रहरह्ोस।्

नोट: NYPD ले आप्रवषासन प्रव्नुन सञिषालन गददैन। 
थप जारकारीको लागग, मे्रको अक्फस अफ इलमगे्न् अफे्स्ष (Mayor’s Office of Immigrant Affairs) लाई 1-212-788-7654 मा समपक्ष  गर््षहोस।्

मे्र आ्क्त आ्क्त आ््कत/अध्क्


