
ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ: ਆਿਫਸ ਆਫ ਲੇਬਰ ਸਟ�ਡਰਡਜ਼ ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ੋਜਾ ਂਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ।ੋ 
ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ: ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਿਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ।ੋ

ਿਸਆਟਲ ਆਿਫਸ ਆਫ ਲੇਬਰ ਸਟ�ਡਰਡਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
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ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ, ਆਰਡੀਨ� ਸ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ� ਉਹ 
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਹੋਣ।

ਇਸ ਕਨੰੂਨ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਵਪਾਰਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀਆ ਂਸੰਸਥਾਵਾ ਂਲਈ ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਜਵਾਬੀ-ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ।
1 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤ� ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੂਰੇ ਆਰਡੀਨ� ਸ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਇਸ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰੋ:

ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਂਕੋਲ 
ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ: ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੌਣ ਆ�ਦਾ ਹੈ?

ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ 
ਅਿਧਕਾਰਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣੋ:

ਹੋਰ

ਇਡੰੀਪੈਨਡ�ਟ ਕਾਨਟ�ੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨ� ਸ 
(Independent Contractor Protections Ordinance)

ਆਿਧਕਾਰਾ ਂਦਾ ਨ� ਿਟਸ

ਜਵਾਬੀ-ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ: ਇਹ ਕ�ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ� ਉਹਨਾ ਂਦੇ 
ਅਿਧਕਾਰਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬੀ-ਕਾਰਵਾਈ ਤ� ਬਚਾ�ਦੇ ਹਨ।

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ: ਜੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ 
ਇਹਨਾ ਂਕ�ਨਾ ਂਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ� ਆਿਫਸ ਆਫ 
ਲੇਬਰ ਸਟ�ਡਰਡਜ਼ (Office of Labor Standards) ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ 
ਜਾ ਂਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ� ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ 
ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹ� ਸਗ� ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਤਾ ਂਆਿਫਸ ਆਫ ਲੇਬਰ ਸਟ�ਡਰਡਜ਼ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ

ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁਗਤਾਨ-ਸਿਹਤ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ, 
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਓਵਰਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ 
ਲਈ ਛੁੱਟੀਆ ਂਲੈਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਵਾਲਾ ਂਦੇ ਨਾਲ OLS ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਗਾਈਡ 
(Worker Classification Guide) ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ।

ਇਡੰੀਪੈਨਡ�ਟ ਕਾਨਟ�ੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨ� ਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰਾ ਂ
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ 
ਨਹ� ਹੋਣਗੇ।

ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਸੰਸਥਾਵਾ ਂ� ਇਹ ਨ� ਿਟਸ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਂ� 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਪ੍ਰੰਟ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਜਾ ਂ
ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਪਿੜ੍ਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਿਫਸ ਆਫ ਲੇਬਰ ਸਟ�ਡਰਡਜ਼, ਸਰੀਰਕ ਅਯੋਗਤਾਵਾ ਂਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂ� 

ਅਨੁਵਾਦਕ, ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀਏ ਅਤੇ ਿਰਹਾਈਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ�ਦਾ ਹੈ।

ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ ਿਨਯਮਾ ਂਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾ ਂਦਾ 
ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਿਨਯਮਾ ਂਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਨ� ਿਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ। 

ਕੰਮ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਿਲਖਤੀ ਨ� ਿਟਸ ਜਾ ਂਸਮਝੌਤ ੇਦੇ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤ ੇ

ਿਨਯਮਾ ਂਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮ� ਿਸਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਿਧਕਾਰ।

ਜੇ ਸਮਝੌਤ ੇਿਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਨਹ� ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਸਮਝੌਤ ੇਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀਆ ਂ

ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ 30 ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ।

ਹਰ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਨ� ਿਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਿਧਕਾਰ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਈਟਮਾ ਂਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ:

ਿਜਨ�ਾ ਂਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹ� ਹਨ,

ਜੋ ਿਸਆਟਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ,

ਅਤੇ

ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਤ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $600 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਗ।ੇ
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