PUNJABI

ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਨਿਊਯੋਰਕ ਨਿਟੀ ਦੇ Earned Sick Time Act (Paid Sick Leave Law) [ਕਮਾਏ ਗਏ ਨਿਮਾਰੀ ਦੇ ਿਮੇਂ ਿਾਰੇ ਅਨਿਨਿਯਮ (ਤਿਖਾਹ ਦੇ ਿਾਲ ਨਿਮਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕਿੂੰ ਿ)] ਦੇ
ਤਨਹਤ, ਇਿਦੇ ਅਿੀਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੂੰ ਆਪਣੇ ਖਦ ਜਾਂ ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਨਕਿੇ ਮੈਂਿਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੁੱਕ ਹੈ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦੇ ਨਵਭਾਗ (Department of Consumer Affairs - DCA) ਿੇ ਇਹ ਨਕਤਾਿਚਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੂੰ ਕਿੂੰ ਿ ਦੇ ਤਨਹਤ ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਹੁੱਕਾਂ ਿਾਰੇ

ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ਦੇਣ ਲਈ ਨਤਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਨਚਤ ਹੋਣ 'ਤੇ DCA ਇਿ ਨਕਤਾਿਚੇ ਿੂੰ ਿਨਵਆਏਗਾ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਕਤਾਿਚੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਮਤੀ ਿੋਟ ਕਰੋ। ਕਿੂੰ ਿ ਜਾਂ ਕਿੂੰ ਿ ਿਾਰੇ
ਅਕਿਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਸ਼ਿ ਪੜ੍ਹਿ ਲਈ nyc.gov/PaidSickLeave 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਕਨੂੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ /ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ

 ਫਲ-ਟਾਈਮ ਕਰਮਚਾਰੀ

 ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ


 ਿਦਲਣਹਾਰ ਰਜ਼ਗਾਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ



 ਦਰਜ ਿਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ



ਕਰਮਚਾਰੀ

 ਅਨਜਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਿਰ




ਹਿ ਪਰ ਮਾਲਕ ਿਹੀਂ ਹਿ

ਕੇਂਦਰੀ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਕੂੰ ਮ-ਅਨਿਐਿ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਵੁੱਚ ਸ਼ਾਨਮਲ ਨਵਨਦਆਰਥੀ

ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਜਿਹਾਂ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਯੋਗ ਿਕਾਲਰਨਸ਼ਪ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਆਰਾ ਹਰਜ਼ਾਿਾ ਪਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਿਰਕਾਰੀ ਏਜੂੰ ਿੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਅਨਜਹੇ ਿਰੀਰਕ ਥੇਰੇਨਪਿਟ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਥੇਰੇਨਪਿਟ, ਿੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਚਨਕਤਿਕ, ਆਡੀਓਲੋ ਨਜਿਟ

ਇਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਉਿ ਿਨਥਤੀ ਨਵੁੱਚ ਕਿੂੰ ਿ ਦੇ ਅਿੀਿ ਿਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਿ ਜੇ ਉਹ ਿੌਂਪੇ ਗਏ ਕੂੰ ਮ ਲਈ ਇੁੱਛਾ

ਦੇ ਅਿਿਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਿ; ਆਪਣੇ ਕੂੰ ਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਮ ਖ਼ਦ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕਰਦੇ ਹਿ; ਉਹਿਾਂ ਕੋਲ ਉਹਿਾਂ ਿੂੰ

ਿਾਹਰ ਰਨਹੂੰ ਦੇ ਹਿ

ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਕਿੇ ਕੂੰ ਮ ਿੂੰ ਅਿਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਿਵੀਕਾਰ ਕਰਿ ਦੀ ਿਮਰੁੱਥਾ ਹੈ ; ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਿੂੰ ਔਿਤ ਿਲਾਿਾ

ਇਹ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਨਊਯੋਰਕ

ਤਿਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭਗਤਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਿੂੰ ਘੀ ਤਿਖ਼ਾਹ ਦੇ ਘੁੱਟ-ੋ ਘੁੱਟ ਿਾਲੋਂ ਘੁੱਟ ਤੋਂ ਘੁੱਟ

ਬਿਟੀ ਬਵੁੱ ਚ ਹਰੇਕ ਕਲੂੰਡਰ ਿਾਲ ਬਵੁੱ ਚ 80 ਤੋਂ


ਚਾਰ ਗਣਾ ਹੈ।

ਅਨਜਹੇ ਿਤੂੰ ਤਰ ਠੇਕਦਾਰ ਜੋ New York State Labor Law (ਨਿਊਯੋਰਕ ਰਾਜ ਮਜ਼ਦਰੀ ਕਿੂੰ ਿ) ਦੇ
ਅਿੀਿ ਨਕਿੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਿੂੰ ਪਰਾ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਿ (labor.ny.gov 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ

ਬਿਛਲੀ ਿਾਿੇ "ਘਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀ" ਿੈਕਸ਼ਨ
ਦੇਖੋ।

ਕਰਦੇ ਹਿ

ਨਜਿਹਾਂ ਿੂੰ ਨਿਊਯੋਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿੁੱਨਖਆ ਨਵਭਾਗ ਦਆਰਾ ਲਾਇਿੇਂਿ ਨਦੁੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ

 ਅਨਜਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਨਿਊਯੋਰਕ ਨਿਟੀ ਤੋਂ

ਵੁੱ ਧ ਘੂੰ ਟੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਨਿਊਯੋਰਕ ਨਿਟੀ ਨਵੁੱਚ ਹਰ ਕਲੂੰਡਰ ਿਾਲ ਨਵੁੱਚ 80 ਜਾਂ ਇਿ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਘੂੰ ਟੇ ਕੂੰ ਮ




"Independent Contractors" (ਿਤੂੰ ਤਰ ਠੇਕਦਾਰ) ਖੋਜੋ।)

ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਤਜਰਿੇ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ (Work Experience Programs - WEP) ਨਵੁੱਚ ਪਰਨਤਭਾਗੀ
ਿਮਨਹਕ ਿੌਦੇਿਾਜ਼ੀ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਦੇ ਅਿੀਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਝ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਬਧਆਨ ਬਦਓ: ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਅਨਜਹੀ ਮੌਜਦਾ ਿੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੂੰ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਦੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਿ ਿੀਤੀ ਿੂੰ ਕਿੂੰ ਿ ਦੀਆਂ
ਲੋ ੜ੍ਾਂ ਪਰੀਆਂ ਕਰਿੀਆਂ ਜ਼ਰਰੀ ਹਿ ਜਾਂ ਉਹ ਿੀਤੀ ਇਿ ਤੋਂ ਨਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹੁੱ ਕਾਂ ਦਾ ਨੋਬਟਿ
ਕਰਮਚਾਰੀ
ਿਵੇਂ

ਪਨਹਲੀ ਵਾਰ 1 ਅਪਰੈਲ 2014 ਿੂੰ ਜਾਂ ਇਿਦੇ ਿਾਅਦ ਿੌ ਕਰੀ 'ਤੇ ਰੁੱਖੇ ਗਏ
ਮੌਜਦਾ

1 ਅਪਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ

ਉਹ ਬਮਤੀ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਖਤੀ ਨੋਬਟਿ ਦੇਣਯੋਗ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ
ਰਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪਨਹਲਾ ਨਦਿ
1 ਮਈ 2014

ਜੇ ਤਿੀਂ ਇਿਦੇ ਅਿੀਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ , ਤਾਂ ਤਹਾਡੇ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਆਰਾ ਤਹਾਿੂੰ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਤਹਾਡੇ ਹੁੱਕ ਦਾ ਨਲਖਤੀ ਿੋਨਟਿ ਨਮਲਿਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ। ਤਹਾਿੂੰ
ਿੋਨਟਿ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨਵੁੱਚ ਅਤੇ, ਜੇ DCA ਦੀ ਵੈਿਿਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਿਿ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਢਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵੁੱਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦਾ ਹੁੱਕ ਹੈ। ਨੋਬਟਿ ਦੀ ਕਾਿੀ ਆਿਣੇ ਕੋਲ ਰੁੱ ਖੋ।

ਹੋਰ

ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਜੇ ਲਾਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਿਛਲੀ ਿਾਿੇ "ਘਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀ" ਿੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ।)
ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਆਰਾ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ

ਿਰਤੀ ਕਲੂੰਡਰ ਿਾਲ

ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ

ਿੂੰ ਬਖਆ

ਮਾਤਰਾ*

ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ

ਰੁੱ ਖੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ
5 ਜਾਂ ਵੁੱਿ
1-4

ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਦੀ
40 ਘੂੰ ਨਟਆਂ ਤਕ
40 ਘੂੰ ਨਟਆਂ ਤਕ

ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਿਨਾਂ

ਭਗਤਾਨ ਦੀ ਦਰ

ਤਿਖਾਹ ਦੇ ਿਾਲ

ਨਿਯਨਮਤ ਘੂੰ ਟਾਵਾਰ ਦਰ ਪਰ 8 ਪਰਤੀ ਘੂੰ ਟਾ (ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ

ਤਿਖਾਹ ਦੇ ਨਿਿਾਂ

ਲਾਗ ਿਹੀਂ

ਤਿਖ਼ਾਹ) ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਿਹੀਂ

*ਨਿਆਿ ਨਦਓ: "ਕਲੂੰਡਰ ਿਾਲ" ਦਾ ਮਤਲਿ ਨਕਿੇ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਆਰਾ ਨਿਰਿਾਨਰਤ 12 ਮਹੀਿੇ ਦੀ ਨਿਯਨਮਤ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਿਮਾਂ-ਨਮਆਦ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁੱਕਾਂ ਿੂੰ ਿੂੰ ਿੀ ਿੋਨਟਿ ਨਵੁੱਚ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਕਲੂੰਡਰ ਿਾਲ ਿਾਰੇ ਜ਼ਰਰ ਨਜ਼ਕਰ ਹੋਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਨੂੰ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਿਦੀ ਵਰਤੋਂ – ਮਹੁੱ ਤਵਿਰਨ ਬਮਤੀਆਂ (ਜੇ ਲਾਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ "ਘਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀ" ਿੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ।)
ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ

1 ਘੂੰ ਟਾ - ਕੂੰ ਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ 30 ਘੂੰ ਨਟਆਂ ਲਈ

ਜਮਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਮਤੀ

ਬਮਤੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਿਲਿਧ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ

(ਮੌਜਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ)

(ਮੌਜਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ)

1 ਅਪਰੈਲ 2014

ਰਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪਨਹਲਾ ਨਦਿ

(ਿਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ)

30 ਜਲਾਈ 2014

ਰਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਨਹਲਾਂ ਨਦਿ ਦੇ ਿਾਅਦ 120 ਨਦਿ

(ਿਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ)

ਅਪਵਾਦ: ਜੇ ਤਿੀਂ ਨਕਿੇ ਅਨਜਹੇ ਿਮਨਹਕ ਿੌਦੇਿਾਜ਼ੀ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਦਆਰਾ ਇਿਦੇ ਅਿੀਿ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ 1 ਅਪਰੈਲ 2014 ਿੂੰ ਲਾਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੀਂ ਉਿ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ
ਇਕਰਾਰਿਾਮਾ ਿਮਾਪਤ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਨਿਟੀ ਦੇ ਕਿੂੰ ਿ ਦੇ ਤਨਹਤ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਿੂੰ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾ ਸ਼ਰ ਕਰ ਨਦੂੰ ਦੇ ਹੋ।

ਤਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਨੂੰ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਦਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਾਰੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਿੀ ਰੁੱ ਖੋ।

ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਿਵੀਕਾਰਯੋਗ ਕਾਰਨ
ਤਿੀਂ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਿੂੰ ਵਰਤ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ:




ਤਹਾਿੂੰ ਕੋਈ ਮਾਿਨਿਕ ਜਾਂ ਿਰੀਰਕ ਨਿਮਾਰੀ, ਿੁੱਟ ਜਾਂ ਨਿਹਤ ਿਿੂੰ ਿੀ ਿਮੁੱਨਿਆ ਹੋਵੇ; ਤਹਾਿੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਦਾਿ, ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਿਨਿਕ ਜਾਂ ਿਰੀਰਕ
ਨਿਮਾਰੀ, ਿੁੱਟ ਜਾਂ ਿਨਥਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਵੇ; ਤਹਾਿੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਿ ਿੂੰ ਿੂੰ ਿੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਨਕ ਤਿੀਂ ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਨਕਿੇ ਅਨਜਹੇ ਮੈਂਿਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ ਨਜਿਿੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਦਾਿ, ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਨਕਿੇ ਮਾਿਨਿਕ ਜਾਂ ਿਰੀਰਕ ਨਿਮਾਰੀ, ਿੁੱਟ ਜਾਂ
ਨਿਹਤ ਿਿੂੰ ਿੀ ਿਮੁੱਨਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਜਿਿੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਿ ਿੂੰ ਿੂੰ ਿੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਵੇ।

ਤਹਾਡੇ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਕਾਰੋਿਾਰ ਨਕਿੇ ਜਿਤਕ ਨਿਹਤ ਿਿੂੰ ਿੀ ਿੂੰ ਕਟਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਿ ਿੂੰ ਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਹਾਿੂੰ ਨਕਿੇ ਅਨਜਹੇ ਿੁੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ
ਨਜਿਦੇ ਿਕਲ ਜਾਂ ਿਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਿੇ ਨਕਿੇ ਜਿਤਕ ਨਿਹਤ ਿਿੂੰ ਿੀ ਿੂੰ ਕਟਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਿ ਕੂੰ ਮ ਿੂੰ ਦ ਕਰ ਨਦੁੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿੂੰ ਿ ਦੇ ਤਨਹਤ ਹੇਠਾਂ ਨਲਨਖਆਂ ਿੂੰ ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਮੂੰ ਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਿੁੱਚਾ; ਪੋਤਾ/ਪੋਤੀ/ਦੋਹਤਾ/ਦੋਹਤੀ; ਪਤਿੀ/ਪਤੀ; ਡੋਮੈਿਨਟਕ ਪਾਰਟਿਰ; ਮਾਤਾ/ਨਪਤਾ;

ਦਾਦਾ/ਦਾਦੀ/ਿਾਿਾ/ਿਾਿੀ; ਨਕਿੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਤਿੀ/ਪਤੀ ਜਾਂ ਡੋਮੈਿਨਟਕ ਪਾਰਟਿਰ ਦਾ ਿੁੱਚਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ/ਨਪਤਾ; ਭਰਾ/ਭੈਣ (ਅੁੱਿ,ੇ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਜਾਂ ਮਤਰੇਅ ਭਰਾ/ਭੈਣ
ਿਮੇਤ)।

ਅਗਾਉਂ ਨੋਬਟਿ

ਜੇ ਲੋ ੜ੍ ਦਾ ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਤਹਾਡਾ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਿੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਤਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਿੁੱਤ ਨਦਿ ਤਕ ਦੇ ਅਗਾਉਂ ਿੋਨਟਿ ਦੀ
ਮੂੰ ਗ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋ ੜ੍ ਦਾ ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਾ ਿਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਤਹਾਡਾ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਵਹਾਰਕ (ਤਰਕਸ਼ੀਲ) ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ

ਿੋਨਟਿ ਦੇਣ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਤਹਾਡਾ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਿ ਿਾਰੇ ਨਲਖਤ ਪਰਮਾਣੀਕਰਿ ਦੇਣ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤਿੀਂ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਿੂੰ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ
ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਨਤਆ ਹੈ।

ਬਲਖਤੀ ਿਿਤ

ਤਹਾਡਾ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਉਿ ਿਨਥਤੀ ਨਵੁੱਚ ਨਕਿੇ ਲਾਇਿੈਂਿਿਾਰੀ ਨਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਨਲਖਤੀ ਿਿਤ ਉਪਲਿਿ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤਿੀਂ ਨਤੂੰ ਿ ਤੋਂ ਵੁੱਿ
ਲਗਾਤਾਰ ਕੂੰ ਮਕਾਜੀ ਨਦਿਾਂ ਿੂੰ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰਪ ਨਵੁੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। Paid Sick Leave Law (ਤਿਖਾਹ ਦੇ ਿਾਲ ਨਿਮਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕਿੂੰ ਿ) ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਿੂੰ ਨਿਹਤ
ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਆਰਾ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਿ ਦੁੱਿਣ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰਿ ਤੋਂ ਮਿਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਲਾਿਾ ਹੋਰ ਕਿੂੰ ਿਾਂ ਦਆਰਾ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦਾ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ

ਨਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ

ਤਿੀਂ 40 ਘੂੰ ਟੇ ਦੀ ਿਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਿੂੰ ਅਗਲੇ ਕਲੂੰਡਰ ਿਾਲ ਨਵੁੱਚ ਨਲਜਾ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ, ਤਹਾਡੇ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਆਰਾ ਤਹਾਿੂੰ ਪਰਤੀ ਕਲੂੰਡਰ ਿਾਲ ਨਵੁੱਚ
ਨਿਰਫ਼ 40 ਘੂੰ ਟੇ ਤਕ ਦੀ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ।

ਿਦਲਾ ਲੈ ਣਾ

ਤਹਾਡਾ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਿੇਿਤੀ ਕਰਿ ਜਾਂ ਇਿਿੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਹਾਡੇ ਤੋਂ ਿਦਲਾ ਿਹੀਂ ਲੈ ਿਕਦਾ। ਿਦਲੇ ਨਵੁੱਚ ਕਿੂੰ ਿ ਦੇ ਅਿੀਿ ਗਾਰੂੰ ਟੀ ਨਦੁੱਤੇ ਗਏ ਨਕਿੇ
ਹੁੱਕ ਿੂੰ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਿ ਲਈ ਤਹਾਿੂੰ ਨਦੁੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਿਮਕੀ, ਜਰਮਾਿਾ, ਕਾਰਜ-ਮਕਤ ਕਰਿਾ, ਅਹਦਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਮਅੁੱਤਲੀ ਜਾਂ ਤਹਾਡੇ ਘੂੰ ਨਟਆਂ
ਨਵੁੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਤਹਾਡੇ ਨਵਰੁੱਿ ਕੋਈ ਪਰਨਤਕਲ ਰਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬਸ਼ਕਾਇਤਾਂ

ਤਿੀਂ DCA ਦੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ, nyc.gov/PaidSickLeave 'ਤੇ ਆਿਲਾਈਿ ਜਾਓ ਜਾਂ 311 (NYC ਤੋਂ ਿਾਹਰ
212-NEW-YORK) 'ਤੇ ਿੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

DCA ਜਾਂਚ-ਪੜ੍ਤਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤਹਾਡੀ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਿੂੰ ਿੂੰ ਿ ਨਵੁੱਚ ਨਵਚੋਲਗੀ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਿ ਲਈ ਤਹਾਡੇ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਿਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰੇਗਾ। DCA ਤਹਾਡੀ ਪਛਾਣ
ਿੂੰ ਗਪਤ ਰੁੱਖੇਗਾ ਿਸ਼ਰਤੇ ਨਕ ਜਾਂਚ-ਪੜ੍ਤਾਲ ਕਰਿ, ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਿੂੰ ਿੂੰ ਿ ਨਵੁੱਚ ਨਵਚੋਲਗੀ ਕਰਿ ਲਈ ਖਲਾਿਾ ਕਰਿਾ ਜ਼ਰਰੀ ਿਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਕਿੂੰ ਿ ਦਆਰਾ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦਾ
ਿਾ ਹੋਵੇ।

ਘਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਹੇਠਾਂ ਨਿਟੀ ਦੇ ਕਿੂੰ ਿ ਦੇ ਤਨਹਤ ਘਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਾਲ ਿੂੰ ਿੂੰ ਿਤ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਨਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਿੂੰ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿ ਅਤੇ ਇਿਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾਰੇ
ਿਚਿਾ ਨਦੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਉਿ ਨਤੂੰ ਿ ਨਦਿ ਦੇ ਤਿਖਾਹ ਦੇ ਿਾਲ ਅਰਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਨਜਿਦੇ ਲਈ ਤਿੀਂ ਨਿਊਯੋਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਨਕਰਤ ਕਿੂੰ ਿ ਦੇ ਤਨਹਤ ਹੁੱਕਦਾਰ
ਹੋ।
ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ "Domestic Workers’ Bill of Rights" ਘਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁੱਕਾਂ ਦਾ ਨਿਲ) ਖੋਜੋ। ਇਿ ਨਕਤਾਿਚੇ ਨਵੁੱਚ ਿਾਕੀ ਿਾਰੀ
ਿਚਿਾ ਤਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ।
ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ

ਿਰਤੀ ਕਲੂੰਡਰ ਿਾਲ

ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਿਨਾਂ

2 ਨਦਿ

ਤਿਖਾਹ ਦੇ ਿਾਲ

ਭਗਤਾਨ ਦੀ ਦਰ
ਨਿਯਨਮਤ ਘੂੰ ਟਾਵਾਰ ਦਰ ਪਰ 8 ਪਰਤੀ ਘੂੰ ਟਾ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਿਹੀਂ
(ਵਰਤਮਾਿ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਤਿਖ਼ਾਹ)
ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ "Minimum Wage" ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਤਿਖ਼ਾਹ) ਖੋਜੋ।

ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ

ਜਮਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਮਤੀ

ਬਮਤੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਿਲਿਧ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ

1 ਿਾਲ ਦੇ ਿਾਅਦ 2 ਨਦਿ

DCA, nyc.gov/PaidSickLeave ਤੇ

DCA, nyc.gov/PaidSickLeave ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ਮਹੁੱਈਆ

ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਿਥਾਿ ਤੇ

ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰੇਗਾ

ਕਰੇਗਾ

ਿਰਸ਼ਨ ਿੁੱ ਛਣ ਹਨ?

DCA ਿਾਲ ਿੂੰ ਪਰਕ ਕਰਿ ਲਈ, nyc.gov/PaidSickLeave 'ਤੇ ਜਾਓ, PaidSickLeave@dca.nyc.govਿੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ ਜਾਂ 311 'ਤੇ ਫੋਿ

ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿਮਾਰੀ ਲਈ ਤਿਖਾਹ ਦੇ ਿਾਲ ਛੁੱਟੀ ਿਾਰੇ ਿਚਿਾ ਮੂੰ ਗੋ।

