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

ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਤ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਬਿਅਤ ਸਮਾਂ 
(PSST) ਦਰਾਂ

ਪੜਾਅ 1 ਪੜਾਅ 2 ਪੜਾਅ 3

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਆਕਾਰ
ਫੁੱ ਲ-ਟਾਈਮ ਿਰਾਿਰ ਬਵਸ਼ਵ ਭਰ ਬਵੱਚ 

(FTEs) ਕਰਮਚਾਰੀ
49 ਤੱਕ

FTEs

50 – 249
FTEs

250+
FTEs

PSST ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਬਿ
ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ

1 ਘੰਟਾ
ਪ੍ਰਤੀ 40 ਘੰਟੇ

1 ਘੰਟਾ
ਪ੍ਰਤੀ 40 ਘੰਟੇ

1 ਘੰਟਾ
ਪ੍ਰਤੀ 30 ਘੰਟੇ

ਿਗੈ਼ਰ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ PSST 
ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਬਲਜਾਣਾ

ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ
40 ਘੰਟੇ 56 ਘੰਟੇ 72 ਘੰਟੇ**

* ਸੁਰੱਬਿਅਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਮੈਂਿਰ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ 

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

ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਡਾਕਟਰੀ  
ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇਤ, ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਬਦਮਾਗੀ  
ਬਸਿਤ ਦੀ ਿਾਲਤ

ਸੁਰੱਬਿਅਤ ਸਮਾਂ: ਘਰੇਲੂ ਬਿੰਸਾ, ਬਜਨਸੀ 
ਿਮਲਾ, ਬਪੱਛਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਬਸਿਤ ਦ ੇ
ਮੁੱ ਬਦਆ ਂਨਾਲ ਸਿੰਧਤ ਕਾਰਨ*

ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਬਿਆ ਸਮੱਬਸਆਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਛੁੱ ਟੀ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ ੈਬਕ ਉਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜਾਂ 
ਪਬਰਵਾਰ ਦ ੇਮੈਂਿਰ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਛੁੱ ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।
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ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਬਿਆ ਸਮਾਂ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿ:ੈ
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਿੋਣ ਤੋਂ ਿਾਦ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧਕ 
ਬਪਛੋਕੜ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ

ਬਸਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਬਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦ ੇਆਧਾਰ 
'ਤ ੇਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਬਿਲਾਂ 
ਪ੍ਰਬਕਬਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ:

ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਗੂ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ, ਬਜਨ੍ਹ ਾਂ ਬਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਿਨ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਿੱਬਚਆਂ ਲਈ 
ਅਸੁਰੱਬਿਅਤ ਪਿੁੰ ਚ, ਬਵਕਾਸ ਸੰਿੰਧੀ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ 
ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਾਲਗ

ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਮਨਾਿੀ:
•  ਨੌਕਰੀ ਦ ੇਇਸ਼ਬਤਿਾਰ ਜ ੋਬਕ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ 

ਬਗਰਫ਼ਤਾਰੀ ਬਰਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ

•  ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਜਨ੍ਹ ਾਂ ਬਵੱਚ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ 
ਬਗ੍ਰਫਤਾਰੀ ਬਰਕਾਰਡਾਂ ਿਾਰੇ ਸਵਾਲ ਿੋਣ, ਜਦ 
ਤੱਕ ਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਬਿਲਾਂ 
ਤੋਂ ਿੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਿੋਵੇ

•  ਬਸਰਫ਼ ਬਗ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਬਰਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 
ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ (ਜਾਂ ਿੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ)

ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਗ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੀਬਮਤ ਵਰਤੋਂ
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ਬਨਆਂਪੂਰਣ ਮੌਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

•  ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਨਰਧਾਬਰਤ ਤਨਿਾਿ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ

•  ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ

•  ਆਰਾਮ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ

•  ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ

•  ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਘੰਬਟਆਂ ਤੋਂ ਿਾਿਰਲੇ ਕੰਮ ਲਈ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ

•  ਬਟਪਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ 

ਬਲਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਵੱਚ ਇਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ:ੈ
• ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

• ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਿਾਿ ਦੀ ਦਰ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਮਾਉਣ, ਤਨਿਾਿ ਦੇ ਆਧਾਰ (ਘੰਟੇ, ਬਸ਼ਫਟ, ਬਦਨ, 
ਿਫ਼ਤਾ, ਕਮੀਸ਼ਨ) ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਅਤੇ ਤਨਿਾਿ ਦਾ ਬਨਯਬਮਤ ਬਦਨ

• ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਬਟਪ ਪਾਬਲਸੀ ਦਾ ਵਰਣਨ

• ਤਨਿਾਿ ਦ ੇਬਦਨਾਂ 'ਤ ੇਤਨਿਾਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਈਟਮਾਈਜ਼ਡ ਬਿਓਰਾ

ਤਨਿਾਿ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀਆ ਂਉਦਾਿਰਣਾਂ:

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਤਨਿਾਿ ਦ ੇਬਨਰਧਾਬਰਤ ਬਦਨ 'ਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਸਾਰਾ 
ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਤਨਿਾਿ ਿਾਰ ੇਬਲਿਤੀ  

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਤਨਿਾਿ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਬਵਰੁੱ ਧ ਸੁਰੱਬਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ
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ਤਨਿਾਿ ਦੀ ਚੋਰੀ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਆਕਾਰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦ ੇਬਵਸ਼ਵ ਭਰ ਬਵੱਚ 
ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਕੁੱ ਲ 
ਬਗਣਤੀ ਕਰੋ। ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ਾਂ ਲਈ, 
ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਵੱਚ ਸਾਰ ੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਬਗਣਤੀ ਕਰੋ

ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ
ਛੋਟ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀ 
ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਅਫੋਰਡੇਿਲ ਐਕਟ 
(Federal Affordable 
Care Act) ਦੁਆਰਾ 
ਪਬਰਭਾਬਸ਼ਤ, ਇੱਕ ਬਸਲਵਰ-ਪੱਧਰ 
ਜਾਂ ਉੱਚ ਯੋਜਨਾ ਬਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ

ਛੋਟੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
(500 ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ)

ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬਵਅਕਤੀਗਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 
$3.00 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਟਪਸ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 

$3.00 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਿ?ੈ

ਨਿੀਂ ਿਾਂ

$15.00
ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ

$12.00
ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ

ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਿਾਿ ਬਨਰਧਾਬਰਤ ਕਰਦਾ ਿੈ
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ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਿਾਿ 

(ਿੱਚਾ, ਮਾਤਾ-ਬਪਤਾ, ਜੀਵਨਸਾਥੀ, ਰਬਜਸਟਰਡ ਘਰੇਲੂ ਸਾਥੀ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਪੋਤ,ੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ)

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

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
  ਅਨੁਪਾਲਨਾ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ/ਜਾਂ  

ਟ੍ਰੇਬਨੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਕਰਮਚਾਰੀ
OLS ਕੋਲ ਬਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਬਵੱਚ  

ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ

ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
(501 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ)

$16.00
ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ

•   ਸਰਬਵਸ ਕਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ (ਜਦ ਤੱਕ ਬਕ 
ਰਸੀਦ ਜਾਂ ਮੈਨਯੂ ਉੱਤੇ ਕਰਮਚਾਰਰੀ(ਆਂ) ਦਾ ਗਾਿਕ 
ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਯੋਗ ਨਿੀਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਿੱਧ 
ਨਾ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਿੋਵੇ) 

•  ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਿਰਬਚਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ

•  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨਿੀਂ

»  ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਬਨਰਧਾਬਰਤ ਤਨਿਾਿ ਤੋਂ ਘਟਾਈ 
ਗਈ ਰਕਮ ਨਿੀਂ ਦ ੇਸਕਦਾ ਜੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਿ ੈਜਾਂ 
ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ 
ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ

»  ਅਪਰਾਧਕ ਬਪਛੋਕੜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ 
ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦ ੇਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਨਾ

»  ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦ ੋਕਾਰੋਿਾਰੀ 
ਬਦਨਾਂ ਤੱਕ ਿੁਲ੍ਹਾ ਰੱਿਣਾ

»  ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਿਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰੱਿਣਾ ਬਕ 
ਬਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਬਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਕਾਰੋਿਾਰ ਨੰੂ 
ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੁੰ ਚਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ 
ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤ ੇਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ

ਇਿ ਪੋਸਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਿੇਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਵੱਚ, ਕੰਮ ਦ ੇਸਥਾਨ 'ਤ ੇਨਜ਼ਰ 
ਬਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤ ੇਪ੍ਰਦਰਬਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਆਬਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਲੇਿਰ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਸਰੀਰਕ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਅਨੁਵਾਦ, ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, 
ਅਤੇ ਬਰਿਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਆਬਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਲੇਿਰ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਦਾ ਬਮਸ਼ਨ ਸੂਝਵਾਨ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦ ੇਜ਼ਰੀਏ ਰਣਨੀਤਕ 
ਤੌਰ 'ਤ ੇਲਾਗ ੂਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਵਕਾਸ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬਨਆ ਂਲਈ ਵਚਨਿੱਧਤਾ ਦ ੇ

ਨਾਲ. ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦ ੇਬਮਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਿੈ।

2019 ਸੀਏਟਲ ਲੇਿਰ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਆਰਬਡਨੈਂ ਬਸਜ਼ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬਥਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਵਾਿ ਕੀਤ ੇਬਿਨਾਂ, ਇਿ ਬਨਯਮ SEATTLE ਸ਼ਬਿਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਉੱਤ ੇਲਾਗ ੂਿੁੰ ਦ ੇਿਨ।

    ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਿਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਿੈ। 


