
ਸਿਆਟਲ ਆਸਿਿ ਆਿ ਲੇਬਰ ਿਟੈਂਡਰਡਜ਼ (8/11/2022) 

ਸਿਆਟਲ ਆਸਿਿ ਆਿ ਲੇਬਰ ਿਟੈਂਡਰਡਜ਼ (Seattle Office of Labor Standards)      
ਸਲਖਤੀ ਨੋਸਟਿ - ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਨਮੂਨਾ) 

ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਨਡੈਂਟ ਕਾਨਟਰੈਕਟਰ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂ ਿ (Independent Contractor 
Protections Ordinanc  ,e ICP) ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਾਪਤ ਿੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਲਖਤੀ ਨੋਸਟਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਿਿ ਸਵਿੱ ਚ ਹਰ ਵਾਰ ਿੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨ ੰ  
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ’ਤੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿੰਬੰਧੀ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਲਖਤੀ ਨੋਸਟਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ 
ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਭਾਸਾ ਸਵਿੱ ਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿ ੇਇਿ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਇਿ ਬਾਰੇ ਆਸਿਿ ਆਿ 
ਲੇਬਰ ਿਟੈਂਡਰਡਜ਼ (Office of Labor Standards) ਨ ੰ  ਿ ਸਚਤ ਜ਼ਰ ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਆਟਲ ਆਸਿਿ ਆਿ ਲੇਬਰ ਿਟੈਂਡਰਡਜ਼ (Seattle Office of 
Labor Standards) ਨਾਲ (206) 256-5297 ’ਤ ੇਿੰਪਰਕ ਕਰ ੋਜਾਂ https://www.seattle.gov/laborstandards ਤੇ ਜਾਓ। 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਭੁਗਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚੀਹੀਦਾ ਹੈ ਸਜਿ ਉੱਪਰ ਦੋਵੇਂ ਸਧਰਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸਮਲਣ ਵਾਲੇ (ਪਰੀ-ਵਰਕ) ਸਲਖਤੀ ਨੋਸਟਿ ਸਵੱਚ ਿਸਹਮਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

A. ਅਿੱ ਿ ਦੀ ਤਾਰੀਖ  

B. ਿੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ  

C. ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿੰਿਥਾ ਦਾ ਨਾਮ  

D. ਭੁਗਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ  
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਕੰਨੇ ਘੰਟ ੇਅਤੇ ਸਕਹੜੀਆ ਂਤਾਰੀਖਾਂ ਨ ੰ  ਕੰਮ 
ਕੀਤਾ, ਪ ਰੇ ਹੋਏ ਪਰੋਿੈਕਟ ਿਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਿਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ 
ਪੜਾਅ ਲਈ ਸਕਸਤ ਨੰਬਰ, ਿਾਂ ਸਕਿੇ ਖਾਿ ਇਨਵੌਇਿ ਸਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਿੇ 
ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨ ੰ  ਸਾਮਲ ਕਰਨਾ) 

 

E. ਭੁਗਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦਾ(ਦੇ) ਿਥਾਨ  

F. ਭੁਗਤਾਨ ਰਕਮ ਵਰਣਨ: ਸਤਰਛੀਆਂ ਸਲਖੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖੋ 

1) ਰੇਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਅਨੁਿਾਰ ਭੁਗਤਾਨ -- ਕੀਮਤ ਸਵਿੱ ਚ ਹੋਣ 
ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ, ਪਸਰਵਰਤਨਯੋਗ ਕੀਮਤ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਿਾਂ ਬੋਨਿ 
ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਦਓ, ਿ ੋਵੀ ਲਾਗ  ਹੁੰ ਦਾ: 

• ਘੰਟ ੇਅਨੁਿਾਰ 
• ਸਦਨ ਅਨੁਿਾਰ 
• ਹਫ਼ਤੇ ਅਨੁਿਾਰ 
• ਪਰਤੀ ਪਰੋਿੈਕਟ ਿੀਿ 
• ਪੀਿ ਰੇਟ 
• ਕਮੀਸ਼ਨ 
• ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬੋਨਿ 
• ਿਵੈ-ਇਿੱ ਛਾ ਨਾਲ ਸਮਲਣ ਵਾਲਾ ਬੋਨਿ 
• ਕੁਝ ਹੋਰ (ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਦਓ) 

$ = ___ (#) ਘੰਟ ੇ$___/ਘੰਟੇ ਦੇ ਿਰਸਵਿ ਰੇਟ 'ਤੇ 
$ = ___ (#) ਸਦਨ $___/ਸਦਨ ਦੇ ਿਰਸਵਿ ਰੇਟ 'ਤੇ 
$ = ___ (#) ਹਫ਼ਤੇ $___/ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਿਰਸਵਿ ਰੇਟ 'ਤੇ 
$ = ___ (#) ਪਰੋਿੈਕਟ $___/ਪਰੋਿੈਕਟ ਦੀ ਿੀਿ 'ਤ ੇ
$ = ___ (#) ਪੀਿ $___/ਪੀਿ ਦੇ ਰੇਟ 'ਤੇ 
$ = $_____ਦੀ ਿੇਲ ’ਤੇ ___% ਕਮੀਸ਼ਨ 
$ = ਟੀਸਚਆਂ ਨ ੰ  ਪਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ $___ਦਾ ਬੋਨਿ 

$ = ਟੀਚ ੇਨ ੰ  ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ $___ਦਾ ਬੋਨਿ 

$ = ਕੁਝ ਹੋਰ (ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਦਓ) 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

2) ਸਟਿੱ ਪ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ (ਿ ੇਲਾਗ  ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ) $ = ਸਟਿੱ ਪ 

3) ਿਰਸਵਿ ਚਾਰਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ (ਿ ੇਲਾਗ  ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ) $ = ਿਰਸਵਿ ਚਾਰਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 

4) ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ (ਿ ੇਲਾਗ  
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ) - ਹਰ ਆਈਟਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਿੱ ਿੋ 

$ = _________ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 

$ = _________ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 

ਿਮੁਿੱ ਚੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਰਕਮ $  
G. ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਆਈਟਮਾਂ ਿੰਬੰਧੀ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਿੀਿਾਂ, ਿਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ  

(ਿ ੇਲਾਗ  ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ) - ਹਰੇਕ ਕਟੌਤੀ, ਿੀਿ, ਿਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਦਓ 

$ = ___________ਲਈ ਕਟੌਤੀ 
$ = ___________ਲਈ ਿੀਿ 
$ = ___________ਲਈ ਹੋਰ ਖਰਚੇ 

ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਰਕਮ $  
  

https://www.seattle.gov/laborstandards

