ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੱ ਥ ਸੀਟ
(206) 256-5297 ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰ ਤ, ਇਿ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿੂੰ ਿਕਰਣ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੈ.
ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਿੁਤੂੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਿੁਰੱਸਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂ ਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਵੱ ਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ
ਦੇ ਿਮੇਂ ਿੁਤੂੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿੁਲਾਿੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਇਸਰੂੰ ਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਕਰਦੀ
ਹੈ. ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਿੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ, ਪ੍ਰਵ-ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਿੁਲਾਿੇ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ, ਜਾਂ 30

ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਿੁਤੂੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਾਨੂੰ ਨ
1 ਸਤੰ ਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਲਾਗ ਹੋਵੇਗਾ.
ਕਵਰੇਜ
ਖਕਹੜੇ ਕਾਮੇ ਇਸ ਕਾਨੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਇੱ ਕ ਿੁਤੂੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇੱ ਕ ਿਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਵਅਕਤੀ ਹੈ ਸਜਿਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀ
ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਰੱ ਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਾਨੂੰ ਨ 1ਹੇਠਾਂ ਿਚੀਬੱ ਿ ਕੁਝ ਅਪ੍ਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਿਾਰੇ ਿੁਤੂੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ.
ਖਕਹੜੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰ ਨ ਹਾਇਸਰੂੰ ਗ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਨਯਸਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਵਪ੍ਾਰਕ ਗਤੀਸਵਿੀਆਂ ਸਵੱ ਚ ਰੁੱ ਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ,
ਸਜਿ ਸਵੱ ਚ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ.
ਖਕਹੜੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਇਸ ਕਾਨੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰ ਨ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕਰਤੀ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਸਮਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀੀ
ਕਸਆਟਲ ਕਵਿੱ ਚ ਿੀੀਾ ਕਿਆ ਿੰ ਮ
ਹਾਇਕਰਤੰ ਿ ਇਿਾਈ ਜਾਣਦੀ ਹੈ/ਇਸਿੋਲ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ
ਿਾਰਤਨ ਹੈ ਕਿ ਕਸਆਟਲ ਕਵਿੱ ਚ ਿੰ ਮ ਿੀੀਾ ਜਾਵੇਿਾ
1

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿੱ ਲ
$600 ੀੋਂ ਵਿੱ ਧ ਇਿਰਤਾਰਤਨਾਮਾ
ਇਿਰਤਾਰਤਨਾਕਮਆਂ ਨੰ ਇਿੱ ਿ ਸਾਲ ੀੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਮੇਂ
ਕਵਿੱ ਚ ਜੋਕਿਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ

ਇਿ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿੁਤੂੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਕੀਲ, ਅਸਜਹੀਆਂ ਿਸਥਤੀਆਂ ਸਜੱ ਥੇ ਹਾਇਸਰੂੰ ਗ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਿੁਤੂੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ

ਦਾ ਸਰਸਤਾ ਜਾਇਦਾਦ ਸਕਰਾਏ ਦੇ ਿਮਝੌਤੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹੇਅਰ ਿਟਾਈਸਲਿਟ ਇੱ ਕ ਿੈਲਨ ਸਵਿੇ ਬਥ ਸਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਣ ਤੱ ਕ ਿੀਮਤ ਹੈ), ਅਤੇ ਹੋਰ
ਿੁਤੂੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਆਸਿਿ ਆਿ ਲੇ ਬਰ ਿਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਨਯਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਸਰਭਾਸਸਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ. ਸਨਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ
ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ 2022 ਦੇ ਸੁਰ/ਮੱ ਿ ਸਵੱ ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ. ਓਐਲਐਿ ਸਨਊਜ਼ਲੈ ਟਰ ਵਾਿਤੇ ਿਾਈਨ ਅੱ ਪ੍ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅੱ ਪ੍ਡੇਟਾਂ ਵਾਿਤੇ ਓਐਲਐਿ
ਵੈੈੱਬਿਾਈਟ www.seattle.gov/laborstandards ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ.
ਸਿਆਟਲ ਆਸਿਿ ਆਿ ਲੇ ਬਰ ਿਟੈਂਡਰਡਜ਼

ਇਹ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਸਵਆਸਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਨੋ ਟ ਕਰੋ: ਆਸਿਿ ਆਿ ਲੇ ਬ ਰ ਿਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਿਲਾਹ ਵਜੋਂ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ

ਕਰਦੀ, ਏਜੂੰ ਿੀ ਦਾ ਿੈਿਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਾਠਕ ਨਾਲ ਅਟਾਰਨੀ-ਕਲਾਇੂੰ ਟ ਸਵਸੇਸ ਅਸਿਕਾਰ ਿਥਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਇਿ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਨਯਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ
ਵਰਸਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.

ਲੋ ੜਾਂ
ਸਮੇਂ ਖਸਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ
ਹਾਇਸਰੂੰ ਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੁਤੂੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ "ਿਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ" ਪ੍ਰਦਾਨ

ਖਸਆਟਲ ਆਖਿਸ ਆਿ ਲੇ ਬਰ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼
ਿਾਡਾ ਸਮਸਨ ਨਿਲ ਅਤੇ ਿਮਾਸਜਕ ਸਨਆਂ ਪ੍ਰਤੀ

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਵਚਨਬੱ ਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਚਾਰਸੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ

1) ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ;
2) ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਦੇ ਿੁਲਾਿੇ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ; ਜਾਂ
3) 30 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ.

ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁਝੇਸਵਆਂ, ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਗ

ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਵਕਾਿ ਰਾਹੀਂ
ਸਕਰਤ ਸਮਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਿਾਉਣਾ ਹੈ.
ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਿੁਲਾਸੇ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ

ਸਸਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਹਾਇਸਰੂੰ ਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਿਪ੍ੋਰਟੇਸਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੂੰ ਪ੍ਨੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ

ਕਾਸਮਆਂ ਤੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ

(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਸਲਿਟ ਡਰਾਈਵਰਾਂ) ਨੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਿਾਰੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਿੁਤੂੰਤਰ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਿਹਾਇਤਾ
ਿਰੋਤ ਅਤੇ ਸਿਿਾਰਸਾਂ

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਨਸਲਿਤ ਪ੍ਰੀ-ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਿਮੇਂ ਦੇ ਿੁਲਾਿੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਸਨਆਂ ਸਵੱ ਚ, ਓਐਲਐਿ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਪ੍ਲੇ ਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ
ਸਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਾਇਸਰੂੰ ਗ ਇਕਾਈਆਂ ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਿਕਦੀਆਂ

ਭਾਸਾ ਸਵਆਸਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੈ.
ਅਪ੍ੂੰ ਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਵਾਿਤੇ

ਹਨ-ਅੱ ਪ੍ਡੇਟਾਂ ਲਈ ਿਾਡੀ ਵੈੈੱਬਿਾਈਟ ਦੀ ਇੱ ਥੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ.

ਸਰਹਾਇਸਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.

1. ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਦੇ ਿੁਲਾਸੇ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

▪
▪
▪

ਸਮਤੀ

ਿੁਤੂੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ

▪
▪

ਹਾਇਸਰੂੰ ਗ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਾਮ +

▪

ਕੂੰ ਮ ਦਾ ਵਰਣਨ

▪

ਿੂੰ ਪ੍ਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
▪
▪
▪

ਕੂੰ ਮ ਦਾ ਸਟਕਾਣਾ

ਤਨਿਾਹ ਦੀ ਦਰ ਜਾਂ ਦਰਾਂ

ਤਨਿਾਹ ਆਿਾਰ

ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿੇਵਾ ਚਾਰਜ ਵੂੰ ਡ ਨੀਤੀ

ਿੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ.

ਕਾਲ ਕਰੋ (206) 256-5297 ਤੇ

ਈਮੇਲ ਕਰੋ Laborstandards@seattle.gov

ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਿਰਚੇ ਅਤੇ ਸਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਣ

ਜਾਵੋ: seattle.gov/laborstandards

ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
▪

ਕਟੌਤੀਆਂ, ਿੀਿਾਂ, ਜਾਂ ਖ਼ਰਚੇ
ਭੁਗਤਾਨ ਿਮਾਂ-ਿਾਰਣੀ

2. ਭੁਗਤਾਨ ਿੁਲਾਸੇ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
▪
▪
▪

ਸਮਤੀ

ਿੁਤੂੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ

ਹਾਇਸਰੂੰ ਗ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਾਮ

▪
▪
▪

ਨੁਕਤੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿੇਵਾ ਚਾਰਜ ਵੂੰ ਡਾਂ
ਤਨਿਾਹ ਆਿਾਰ

ਹਾਇਸਰੂੰ ਗ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚੇ

ਸਿਆਟਲ ਆਸਿਿ ਆਿ ਲੇ ਬਰ ਿਟੈਂਡਰਡਜ਼

ਇਹ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਸਵਆਸਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਨੋ ਟ ਕਰੋ: ਆਸਿਿ ਆਿ ਲੇ ਬ ਰ ਿਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਿਲਾਹ ਵਜੋਂ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ

ਕਰਦੀ, ਏਜੂੰ ਿੀ ਦਾ ਿੈਿਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਾਠਕ ਨਾਲ ਅਟਾਰਨੀ-ਕਲਾਇੂੰ ਟ ਸਵਸੇਸ ਅਸਿਕਾਰ ਿਥਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਇਿ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਨਯਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ
ਵਰਸਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.

▪

ਭੁਗਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ

▪

ਕੁੱ ਲ ਭੁਗਤਾਨ

ਭੁਗਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ

▪

ਕਟੌਤੀਆਂ

ਤਨਿਾਹ ਦੀ ਦਰ ਜਾਂ ਦਰਾਂ

▪

ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱ ਿ ਭੁਗਤਾਨ

ਿੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ
▪

ਿੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਟਕਾਣਾ
▪

ਸਰੋਤ
ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਅੱ ਪਡੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖਨਊਜ਼ਲਟਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਅੱ ਪ ਕਰੋ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਅੱ ਪ ਕਰੋ
ਵਾਸਤੇ ਹ www.seattle.gov/laborstandards.
ਿੁਤੂੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਿੁਰੱਸਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂ ਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਇੱ ਥੇ ਪ੍ੜਹੋ,
http://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/independent-contractor-protections-

ਸਿਆਟਲ ਆਸਿਿ ਆਿ ਲੇ ਬਰ ਿਟੈਂਡਰਡਜ਼

ਇਹ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਸਵਆਸਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਨੋ ਟ ਕਰੋ: ਆਸਿਿ ਆਿ ਲੇ ਬ ਰ ਿਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਿਲਾਹ ਵਜੋਂ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ

ਕਰਦੀ, ਏਜੂੰ ਿੀ ਦਾ ਿੈਿਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਾਠਕ ਨਾਲ ਅਟਾਰਨੀ-ਕਲਾਇੂੰ ਟ ਸਵਸੇਸ ਅਸਿਕਾਰ ਿਥਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਇਿ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਨਯਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ
ਵਰਸਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.

