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ਨਿਯਮਤ ਯਾਤਰੂਆਂ ਲਈ ਲਾਭ

ਭੁਗਤਾਿ ਸਮੇਤ ਨਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਸਮਾਂ 
(PSST) ਦਰਾਂ

ਪੜਾਅ 1 ਪੜਾਅ 2 ਪੜਾਅ 3

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਆਕਾਰ
ਫੁੱ ਲ-ਟਾਈਮ ਿਰਾਿਰ ਨਿਸ਼ਿ ਭਰ ਨਿੱਚ 

(FTEs) ਕਰਮਚਾਰੀ
49 ਤੱਕਤੱਕ

FTEs

50 – 249
FTEs

250+
FTEs

PSST ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਨਿ
ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ

1 ਘੰਟਾਘੰਟਾ
ਪ੍ਰਤੀ 40 ਘੰਟੇ

1 ਘੰਟਾਘੰਟਾ
ਪ੍ਰਤੀ 40 ਘੰਟੇ

1 ਘੰਟਾਘੰਟਾ
ਪ੍ਰਤੀ 30 ਘੰਟੇ

ਿਗੈ਼ਰ ਿਰਤੋਂ ਿਾਲੀ PSST 
ਿੰੂ ਅੱਗੇ ਨਲਜਾਣਾ

ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ
40 ਘੰਟੇਘੰਟੇ 56 ਘੰਟੇਘੰਟੇ 72 ਘੰਟੇਘੰਟੇ**

*  ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਮੈਂਿਰ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ 

**ਭੁਗਤਾਿ ਸਮਾਂ ਿੰਦ (PTO) ਿੀਤੀ ਦੇ ਿਾਲ TIER 3 ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ ਲਈ 108 ਘੰਟੇ

ਨਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਡਾਕਟਰੀ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇਤ, ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਨਦਮਾਗੀ 
ਨਸਿਤ ਦੀ ਿਾਲਤ

ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਸਮਾਂ: ਘਰੇਲੂ ਨਿੰਸਾ, ਨਜਿਸੀ 
ਿਮਲਾ, ਨਪੱਛਾ ਕਰਿਾ ਜਾਂ ਜਿਤਕ ਨਸਿਤ ਦ ੇ
ਮੁੱ ਨਦਆਂ ਿਾਲ ਸਿੰਧਤ ਕਾਰਿ*

ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਿਆ ਸਮੱਨਸਆਿਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੁਗਤਾਿਯੋਗ ਛੁੱ ਟੀ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ ੈਨਕ ਉਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਿੰੂ ਆਪਣੀ ਜਾਂ 
ਪਨਰਿਾਰ ਦ ੇਮੈਂਿਰ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿਯੋਗ ਛੁੱ ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿ।
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ਭੁਗਤਾਿ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਨਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਿਆ ਸਮਾਂ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ  ਿੰੂਿੰੂ  ਇਿਇਿ  ਕਰਿਕਰਿ  ਦੀਦੀ  ਲੋੜਲੋੜ  ਿੈਿ:ੈ:
ਨਿਿੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਿ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਿੋਣ ਤੋਂ ਿਾਦ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧਕ 

ਨਪਛੋਕੜ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਿੀ

ਨਸਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਨਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦ ੇਆਧਾਰ 

'ਤ ੇਗੰਭੀਰ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਨਿਲਾਂ 
ਪ੍ਰਨਕਨਰਆਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿੀ:

ਕੁਝਕੁਝ  ਇਤਰਾਜ਼ਇਤਰਾਜ਼  ਲਾਗੂਲਾਗ ੂ ਿੁੰ ਦੇਿੁੰ ਦ ੇ ਿਿਿਿ, , ਨਜਿ੍ਹ ਾਂਨਜਿ੍ਹ ਾਂ  ਨਿੱਚਨਿੱਚ  
ਸ਼ਾਮਲਸ਼ਾਮਲ  ਿਿਿਿ 16  16 ਸਾਲਸਾਲ  ਤੋਂਤੋਂ  ਘੱਟਘੱਟ  ਉਮਰਉਮਰ  ਦੇਦ ੇ ਿੱਨਚਆਂਿੱਨਚਆ ਂ 
ਲਈਲਈ  ਅਸੁਰੱਨਿਅਤਅਸੁਰੱਨਿਅਤ  ਪਿੁੰ ਚਪਿੁੰ ਚ, , ਨਿਕਾਸਨਿਕਾਸ  ਸੰਿੰਧੀਸੰਿੰਧੀ  
ਅਸਮਰਥਤਾਿਾਂਅਸਮਰਥਤਾਿਾਂ  ਿਾਲੇਿਾਲੇ  ਨਿਅਕਤੀਨਿਅਕਤੀ, , ਜਾਂਜਾਂ  ਕਮਜ਼ੋਰਕਮਜ਼ੋਰ  
ਿਾਲਗਿਾਲਗ

ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਮਿਾਿੀ: 
•  ਿੌਕਰੀ ਦ ੇਇਸ਼ਨਤਿਾਰ ਜ ੋਨਕ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ 

ਨਗਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਰਕਾਰਡਾਂ ਿਾਲੇ ਨਿਿੈਕਰਤਾਿਾਂ ਿੰੂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਿਿੀਂ ਕਰਦੇ

•  ਿੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਜਿ੍ਹ ਾਂ ਨਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ 
ਨਗ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨਰਕਾਰਡਾਂ ਿਾਰੇ ਸਿਾਲ ਿੋਣ, ਜਦ 
ਤੱਕ ਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੇ ਨਿਿੈਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾਿਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਨਿਲਾਂ 
ਤੋਂ ਿੀ ਜਾਂਚ ਿਾ ਕਰ ਲਈ ਿੋਿੇ

•  ਨਸਰਫ਼ ਨਗ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਰਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 
ਿੌਕਰੀ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ (ਜਾਂ ਿੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 
ਕਾਰਿਾਈਆਂ)

ਸਜ਼ਾਿਾਂ ਅਤੇ ਨਗ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੀਨਮਤ ਿਰਤੋਂ
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ਨਿਆਂਪੂਰਣ ਮੌਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

•  ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਨਰਤ ਤਿਿਾਿ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿਾ

•  ਓਿਰਟਾਈਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿਾ

•  ਆਰਾਮ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿਾ

•  ਿਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿਾ

•  ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਘੰਨਟਆਂ ਤੋਂ ਿਾਿਰਲੇ ਕੰਮ ਲਈ 
ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿਾ

ਨਲਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੱਚ ਇਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ:ੈ
• ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

• ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਿਿਾਿ ਦੀ ਦਰ, ਓਿਰਟਾਈਮ ਕਮਾਉਣ, ਤਿਿਾਿ ਦੇ ਆਧਾਰ (ਘੰਟੇ, ਨਸ਼ਫਟ, ਨਦਿ, 
ਿਫ਼ਤਾ, ਕਮੀਸ਼ਿ) ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਅਤੇ ਤਿਿਾਿ ਦਾ ਨਿਯਨਮਤ ਨਦਿ

• ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਨਟਪ ਪਾਨਲਸੀ ਦਾ ਿਰਣਿ

• ਤਿਿਾਿ ਦ ੇਨਦਿਾਂ 'ਤ ੇਤਿਿਾਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਈਟਮਾਈਜ਼ਡ ਨਿਓਰਾ

ਤਿਿਾਿ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀਆ ਂਉਦਾਿਰਣਾਂ:

20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾੰ ਿੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆੰ 
ਿੰੂ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਿਫ਼ਤੇ ਔਸਤਿ ਦੱਸ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਿ, ਸੰਘੀ ਕਾਿੰੂਿ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਾਨਿਤ 
ਿੱਧ ਤੋੰ ਿੱਧ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਤਿਿਾਿ ਨਿੱਚ ਆਿਾਜਾਈ ਜਾੰ ਿੈਿਪੂਲ ਿਰਚੇ ਨਿੱਚ 

ਕਟੌਤੀ ਕਰਿ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ, 
ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਸ ਦੀ ਿਜਾਏ ਇਕ ਟਰਾਂਨਜਟ ਪਾਸ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਿ ਜੋ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਨਰਆਇਤ ਿਾਲਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦ ੇ

60 ਕੈਲੰਡਰ ਨਦਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਲਾਭ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਿੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ ਿੰੂ ਤਿਿਾਿ ਦ ੇਨਿਰਧਾਨਰਤ ਨਦਿ 'ਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਿੰੂ ਸਾਰਾ 
ਭੁਗਤਾਿਯੋਗ ਮੁਆਿਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਿੌਕਰੀ ਅਤੇ ਤਿਿਾਿ ਿਾਰ ੇਨਲਿਤੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਤਿਿਾਿ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਿਰੁੱ ਧ ਸੁਰੱਨਿਆ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਿੈ
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ਤਿਿਾਿ ਦੀ ਚੋਰੀ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ  ਦਾਦਾ  ਆਕਾਰਆਕਾਰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦ ੇਨਿਸ਼ਿ ਭਰ ਨਿੱਚ 

ਸਾਰ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ 

ਨਗਣਤੀ ਕਰੋ। ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ਾਂ ਲਈ, 

ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਿੈੱਟਿਰਕ ਨਿੱਚ ਸਾਰ ੇ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਕਰੋ

ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ –  ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ –  
ਛੋਟੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਛੋਟੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ 

ਕਰਿ ਲਈ, ਇੱਕ ਛੋਟ ੇ

ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀਆ ਂਅਦਾਇਗੀਆ ਂ

ਨਸਲਿਰ-ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਮੈਡੀਕਲ 

ਲਾਭ ਯੋਜਿਾ ਲਈ ਿੋਣੀਆ ਂ

ਚਾਿੀਦੀਆ ਂਿਿ ਨਜਿੇਂ ਨਕ 

Affordable Care Act 

ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਨਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਿੈ।

ਛੋਟੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
(500 ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ)

ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 
$2.25 ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਟਪਸ ਿਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 

$2.25 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਿ?ੈ

ਿਿੀਂ ਿਾਂ

$15.75
ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ

$13.50
ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ

ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿਿਾਿ ਨਿਰਧਾਨਰਤ ਕਰਦਾ ਿੈ
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ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿਿਾਿ 

(ਿੱਚਾ, ਮਾਤਾ-ਨਪਤਾ, ਜੀਿਿਸਾਥੀ, ਰਨਜਸਟਰਡ ਘਰੇਲੂ ਸਾਥੀ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਪੋਤ,ੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ)
ਿੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
(501 ਜਾਂ ਿੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ)

$16.39
ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ

•  ਨਟਪਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿਾ 

•   ਸਰਨਿਸ ਕਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿਾ (ਜਦ ਤੱਕ ਨਕ 
ਰਸੀਦ ਜਾਂ ਮੈਿਯੂ ਉੱਤੇ ਕਰਮਚਾਰਰੀ(ਆਂ) ਦਾ ਗਾਿਕ 
ਿੰੂ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿਯੋਗ ਿਿੀਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਿੱਧ 
ਿਾ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਿੋਿੇ) 

•  ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਿਰਨਚਆਂ ਦੀ ਿਾਪਸੀ ਕਰਿਾ

•  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਿਰਗੀਕਰਣ ਿਿੀਂ

» »  ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੁਣ ਘੱਟ 
ਰੇਟ ਿਿੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ 
ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰ 
ਿਿੀਂ ਿੈ।

» »  ਅਪਰਾਧਕ ਨਪਛੋਕੜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰੂ 
ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਿ ਦ ੇਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਿ 
ਕਰਿਾ

» »  ਿੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦ ੋਕਾਰੋਿਾਰੀ 
ਨਦਿਾਂ ਤੱਕ ਿੁਲ੍ਹਾ ਰੱਿਣਾ

» »  ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਿਾਰੀ ਕਾਰਿ ਰੱਿਣਾ ਨਕ 
ਨਿਅਕਤੀ ਿੰੂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਿਾ ਕਾਰੋਿਾਰ ਿੰੂ 
ਿੁਕਸਾਿ ਪਿੁੰ ਚਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ 
ਿੌਕਰੀ ਕਰਿ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤ ੇਪ੍ਰਭਾਿ ਪਾਿੇਗਾ

ਕਰਮਚਾਰੀ
OLS ਕੋਲ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ੋਜਾਂ ਕੋਰਟ 
ਨਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
ਅਿੁਪਾਲਿਾ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

810 THIRD AVE, SUITE 375
SEATTLE, WA 98104

ਘੰਟੇ: ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜ ੇ(ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਿਾਰ)
LABORSTANDARDS@SEATTLE.GOV

OFFICE OF LABOR STANDARDS

ਸੰਪਰਕ

ਇਿ ਪੋਸਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਿੇਲੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿੱਚ, ਕੰਮ ਦ ੇਸਥਾਿ 'ਤ ੇਿਜ਼ਰ 
ਨਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਨਕਸੇ ਸਥਾਿ 'ਤ ੇਪ੍ਰਦਰਨਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਆਨਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਲੇਿਰ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਸਰੀਰਕ ਅਯੋਗਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਨਿਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਅਿੁਿਾਦ, ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਿਾਿਾਂ, 
ਅਤੇ ਨਰਿਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਆਨਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਲੇਿਰ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਦਾ ਨਮਸ਼ਿ ਸੂਝਿਾਿ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਿਪਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦ ੇਜ਼ਰੀਏ ਰਣਿੀਤਕ 

ਤੌਰ 'ਤ ੇਲਾਗ ੂਕਰਿਾ ਅਤੇ ਿਿੀਿਤਾਕਾਰੀ ਿੀਤੀ ਨਿਕਾਸ, ਿਸਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆ ਂਲਈ ਿਚਿਿੱਧਤਾ ਦ ੇ

ਿਾਲ. ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦ ੇਨਮਆਰ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿਾ ਿੈ।

2020 ਸੀਏਟਲ ਲੇਿਰ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਆਰਨਡਿੈਂ ਨਸਜ਼ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਿ ਸਨਥਤੀ ਜਾਂ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਿ ਦੀ ਪਰਿਾਿ ਕੀਤ ੇਨਿਿਾਂ, ਇਿ ਨਿਯਮ SEATTLE ਸ਼ਨਿਰ ਸੀਮਾਿਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਿ ਿਾਲੇ ਸਾਰ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਉੱਤ ੇਲਾਗ ੂਿੁੰ ਦ ੇਿਿ।

   ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ ਿੰੂ ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਕਾਿੰੂਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਿਗ਼ਾਿਤ ਕਰਿਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਿੰੂਿੀ ਿੈ।
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