
OFFICE OF LABOR STANDARDS (ਆਫ਼ਿਸ ਆ਼ਿ ਲੇਬਰ ਸਟੈਂਡਰਡਸ)       810 THIRD AVE, SUITE 375, SEATTLE, WA 98104    (206) 256-5297    LABORSTANDARDS@SEATTLE.GOV    ਘੰਟੇ: ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ)

    ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ। 

 

 CHECK HERE FOR YOUR LANGUAGE  Amharic/  Arabic/  Chinese/  Khmer/  Korean/

 Oromo/ Oromiffa  Somali/ af Soomaali  Spanish/ Español  Tagalog  Thai/  Tigrinya/  Vietnamese/ Ti ng Vi t and more. 

 

 

 

 CHECK HERE FOR YOUR LANGUAGE  Amharic/  Arabic/  Chinese/  Khmer/  Korean/

 Oromo/ Oromiffa  Somali/ af Soomaali  Spanish/ Español  Tagalog  Thai/  Tigrinya/  Vietnamese/ Ti ng Vi t and more. 

 

 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਸੂਫਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਫਦੱਤੀ ਭਾਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਫਬਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਡਾਕਟਰੀ  
ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇਤ, ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਫਦਮਾਗੀ  
ਫਸਹਤ ਦੀ ਹਾਲਤ

ਸੁਰੱਫਿਅਤ ਸਮਾਂ: ਘਰੇਲੂ ਫਹੰਸਾ, ਫਜਨਸੀ 
ਹਮਲਾ, ਫਪੱਛਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਫਸਹਤ ਦੇ 
ਮੁੱ ਫਦਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਨ*

ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਫਿਆ ਸਮੱਫਸਆਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਛੁੱ ਟੀ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਕ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜਾਂ 
ਪਫਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਛੱੁਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।
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ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਫਗਆ ਫਬਮਾਰੀ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਫਿਆ ਸਮਾਂ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
ਫਬਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧਕ 
ਫਪਛੋਕੜ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ

ਫਸਰ਼ਿ ਅਪਰਾਧਕ ਫਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 
'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਂ 
ਪ੍ਰਫਕਫਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ:

 » ਅਪਰਾਧਕ ਫਪਛੋਕੜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ 
ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਨਾ

 » ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 
ਫਦਨਾਂ ਤੱਕ ਿੁਲ੍ਹਾ ਰੱਿਣਾ

 » ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰੱਿਣਾ ਫਕ 
ਫਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਫਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ 
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ  
ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ

ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਫਜਨ੍ਹ ਾਂ ਫਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਫਚਆਂ ਲਈ 
ਅਸੁਰੱਫਿਅਤ ਪਹੁੰ ਚ, ਫਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ 
ਵਾਲੇ ਫਵਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਲਗ

ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਮਨਾਹੀ:
• ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਫਤਹਾਰ ਜੋ ਫਕ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ 

ਫਗਰ਼ਿਤਾਰੀ ਫਰਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਫਬਨੈਕਰਤਾਵਾਂ 
ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

• ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਫਜਨ੍ਹ ਾਂ ਫਵੱਚ ਸਜ਼ਾ 
ਜਾਂ ਫਗ੍ਰਫਤਾਰੀ ਫਰਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ, 
ਜਦ ਤੱਕ ਫਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੇ ਫਬਨੈਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 
ਪਫਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ

• ਫਸਰ਼ਿ ਫਗ੍ਰ਼ਿਤਾਰੀ ਦੇ ਫਰਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 
'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ (ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ)

ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਗ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਫਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੀਫਮਤ ਵਰਤੋਂ
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ਫਨਆਂਪੂਰਣ ਮੌਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

• ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਨਰਧਾਫਰਤ ਤਨਿਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨਾ

• ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ
• ਆਰਾਮ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ
• ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ
• ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਘੰਫਟਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮ ਲਈ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ
• ਫਟਪਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ 

• ਸਰਫਵਸ ਕਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ (ਜਦ ਤੱਕ ਫਕ ਰਸੀਦ 
ਜਾਂ ਮੈਨਯੂ ਉੱਤੇ ਕਰਮਚਾਰਰੀ(ਆਂ) ਦਾ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸੇਵਾ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾ ਕੀਤਾ 
ਫਗਆ ਹੋਵੇ) 

• ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਿਰਫਚਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ

• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨਹੀਂ

ਫਲਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
• ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
• ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਤਨਿਾਹ ਦੀ ਦਰ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਮਾਉਣ, ਤਨਿਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ (ਘੰਟੇ, ਫਸ਼ਫਟ, 

ਫਦਨ, ਹ਼ਿਤਾ, ਕਮੀਸ਼ਨ) ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਅਤੇ ਤਨਿਾਹ ਦਾ ਫਨਯਫਮਤ ਫਦਨ
• ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਫਟਪ ਪਾਫਲਸੀ ਦਾ ਵਰਣਨ
• ਤਨਿਾਹ ਦੇ ਫਦਨਾਂ 'ਤੇ ਤਨਿਾਹ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਈਟਮਾਈਜ਼ਡ ਫਬਓਰਾ

ਤਨਿਾਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ:

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਤਨਿਾਹ ਦੇ ਫਨਰਧਾਫਰਤ ਫਦਨ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ  
ਨੰੂ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਤਨਿਾਹ ਬਾਰੇ  

ਫਲਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤਨਿਾਹ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਫਵਰੁੱ ਧ ਸੁਰੱਫਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
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ਤਨਿਾਹ ਦੀ ਚੋਰੀ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਆਕਾਰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਫਵਸ਼ਵ ਭਰ ਫਵੱਚ 
ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ 
ਫਗਣਤੀ ਕਰੋ। ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ਾਂ ਲਈ, 
ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਵੱਚ ਸਾਰੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫਗਣਤੀ ਕਰੋ

ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਫੈਡਰਲ 
ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਐਕਟ (Federal 
Affordable Care Act) 
ਦੁਆਰਾ ਪਫਰਭਾਫਸ਼ਤ, ਇੱਕ 
ਫਸਲਵਰ-ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਯੋਜਨਾ 
ਫਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

 » ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਫਨਰਧਾਫਰਤ ਤਨਿਾਹ ਤੋਂ ਘਟਾਈ 
ਗਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭਾਂ ਲਈ 
ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਛੋਟੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ  
(500 ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ)

ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਫਅਕਤੀਗਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 
$2.50 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟਫਪਸ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 

$2.50 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹ?ੈ

ਨਹੀਂ ਹਾਂ

$14.00
ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ

$11.50
ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ

ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ  
(501 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ)

ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਫਅਕਤੀਗਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭਾਂ  
ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹ?ੈ

ਨਹੀਂ ਹਾਂ

$15.45
ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ

$15.00
ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਿਾਹ ਫਨਰਧਾਫਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
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ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਿਾਹ 

(ਬੱਚਾ, ਮਾਤਾ-ਫਪਤਾ, ਜੀਵਨਸਾਥੀ, ਰਫਜਸਟਰਡ ਘਰੇਲੂ ਸਾਥੀ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਪੋਤੇ, ਭੈਣ-ਭਰਾ)

206-256-5297 
www.seattle.gov/laborstandards

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
ਨਫੱਜੀ ਅਤੇ ਮੁ਼ਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ।

  ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਫੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਫਿਲਾਈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ
 ਨਫੱਜੀ ਅਤੇ ਮੁ਼ਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ। 

ਸਫਿਲਾਈ, ਦਾਖ਼ਲੇ, ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ
 –ਜਾਂ– ਅਦਾਲਤ ਵਫੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। 

ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਤ ਬਫਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਫਅਤ ਸਮਾਂ (PSST) ਦਰਾਂ
ਪੜਾਅ 1 ਪੜਾਅ 2 ਪੜਾਅ 3

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਆਕਾਰ
ਫੁੱ ਲ-ਟਾਈਮ ਬਰਾਬਰ ਫਵਸ਼ਵ ਭਰ ਫਵੱਚ 

(FTES) ਕਰਮਚਾਰੀ

49 ਤੱਕ
FTEs

50 – 249
FTEs

250+
FTEs

PSST ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਫਹ
ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ

1 ਘੰਟਾ
ਪ੍ਰਤੀ 40 ਘੰਟੇ

1 ਘੰਟਾ
ਪ੍ਰਤੀ 40 ਘੰਟੇ

1 ਘੰਟਾ
ਪ੍ਰਤੀ 30 ਘੰਟੇ

ਬਗੈ਼ਰ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ PSST  
ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਫਲਜਾਣਾ

ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ
40 ਘੰਟੇ 56 ਘੰਟੇ 72 ਘੰਟੇ**

* ਸੁਰੱਫਿਅਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

**ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਾਂ ਬੰਦ (PTO) ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ TIER 3 ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ 108 ਘੰਟੇ

ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਸਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫਵੱਚ, ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ 
ਫਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਕਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਫਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਫ਼ਿਸ ਆ਼ਿ ਲੇਬਰ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਸਰੀਰਕ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਫਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ, ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, 
ਅਤੇ ਫਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਫ਼ਿਸ ਆ਼ਿ ਲੇਬਰ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਦਾ ਫਮਸ਼ਨ ਸੂਝਵਾਨ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 
ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਫਵਕਾਸ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਫਨਆਂ ਲਈ 

ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ. ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਫਮਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

2018 ਸੀਏਟਲ ਲੇਬਰ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਆਰਫਡਨੈਂ ਫਸਜ਼ (Seattle Labor Standards Ordinances)       

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਫਥਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਫਬਨਾਂ, ਇਹ ਫਨਯਮ SEATTLE ਸ਼ਫਹਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।


