
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨ� ਸ 
‘ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤੀ

ਿਬਮਾਰੀ ਭੱਤਾਿਬਮਾਰੀ ਭੱਤਾ

ਤਨਖਾਹਤਨਖਾਹ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ

ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ

ਛੁੱਟੀਆਂਛੁੱਟੀਆਂ

ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਸੁਰੱਿਖਆ/
ਵਲਦੀਅਤ ਛੁੱਟੀ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

��������������������������������
�����
��	�������



ਅਰਜ਼਼ੀ 
• ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਾਂ ਤੋੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈੈਂ ਸ ਸਾਰ ੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ  

ਹੁੰ ਦਾਾ ਹੈ।

• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈੈਂ ਸ ਦਾ ੇਅਧੀਨੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੂਰ ੇਸਮੇਂ ਵਾਲੇ 
ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ ਅਤੋੇ ਕੰਮ ਦਾ ੇਉਨੈ੍ਹਾ ਾਂ ਦਾ ੇਘੰਟਟਆ ਂਦਾੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੋ ੇਟਿਨੈਾਂ, 
ਆਰਡੀਨੈੈਂ ਸ ਦਾ ੇਤੋਟਹਤੋ ਇਹਨੈ੍ਹਾ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾੀ ਸੁਰੱਟਿਆ ਦਾ ੇਹੱਕਦਾਾਰ ਹਨੈ ਟਜਾਵੇਂ ਟਕ ਤੋਨੈਿਾਹਾਂ 
ਦਾਾ ਭੁਗਤੋਾਨੈ, ਤੋਨੈਿਾਹ ਦਾੀ ਕਟੌਤੋੀ ਉੱਤੋ ੇਪਾਿੰਦਾੀ ਅਤੋੇ ਕਾਨੰੂੈਨੈੀ ਛੁੱਟੀਆ ਂਦਾੇਣਾ, ਆਟਦਾ।

• ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ੇ ਹੱਕਦਾਾਰ ਹਨੈ ਜੇਾਕਰ ਉਹ ਲਗਾਤੋਾਰ ਚੱਲ ਰਹ ੇ
ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਦਾ ੇਅਧੀਨੈ ਕੰਮ ਕਰਦੇਾ ਹਨੈ।

ਇਹ ਇਸ਼ਟਤੋਹਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈੈਂ ਸ (ਕੈਪ. 57) ਦਾੀਆ ਂ ਮੁੱਿ 
ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੰੂੈ ਸਰਲ ਸ਼ਿਦਾਾਂ ਟਵੱਚ ਦਾਰਸਾਉਂਦਾਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਟਧਆਨੈ 
ਰਹ ੇਟਕ ਆਰਡੀਨੈੈਂ ਸ ਿੁਦਾ ਹੀ ਕਾਨੰੂੈਨੈ ਦਾੀਆ ਂਸਮਝਾਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 
ਿਾਰ ੇ ਇਕਮਾਤੋਰ ਅਟਧਕਾਰ ਹੈ। ਵਧੇਰ ੇ ਜਾਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਟਕਰਪਾ 
ਕਰਕ ੇ ਟਕਰਤੋ ਟਵਭਾਗ ਦਾੁਆਰਾ ਛਪਾਏ ਆਰਡੀਨੈੈਂ ਸ ਦਾ ੇ ਪੂਰੀ 
ਆਲੋਚਨੈਾ ਜਾਾਂ "ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈੈਂ ਸ ਦਾੀ ਇਕ ਸੰਿੇਪ ਗਾਈਡ" ਨੰੂੈ 
ਵੇਿੋ।

www.labour.gov.hk/eng/
public/ConciseGuide.htm

ਨਿਰੰਤਰ ਇਕਰਾਰਿਾਮਾ
•  ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋਾ ਇੱਕ ੋਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਦਾੁਆਰਾ ਲਗਾਤੋਾਰ 4 ਹਫ਼ਤੋ ੇਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋੋਂ ਵੱਧ 

ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੌੈਕਰੀ ਉੱਤੋ ੇਰੱਟਿਆ ਟਗਆ ਹੋਵ,ੇ ਹਰ ਹਫਤੋ ੇਘੱਟ ੋਘੱਟ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨੈ 
ਵਾਲੇ ਨੰੂੈ ਇਕ ਟਨੈਰੰਤੋਰ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਅਧੀਨੈ ਨੌੈਕਰੀਸ਼ੁਦਾਾ ਮੰਟਨੈਆ ਜਾਾਵੇਗਾ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਿਾਮਾ
•  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਾ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮਾ ਇੱਕ ਟਲਿਤੋੀ ਜਾਾਂ ਜ਼ਿੁਾਨੈੀ ਸਮਝੌਤੋਾ ਹੁੰ ਦਾਾ ਹ ੈ ਜੋਾ ਇੱਕ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਅਤੋੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟਵਚਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾੀਆ ਂ ਸ਼ਰਤੋਾਂ ਿਾਰ ੇ ਹੁੰ ਦਾਾ ਹੈ। 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਿਾਮ ੇਦ਼ੀ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਗੱਲ ਰੱਦ ਮੰਿ਼ੀ ਜਾਵੇਗ਼ੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 
ਆਰਡ਼ੀਿੈਂ ਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀ ਿੰੂ ਨਦੱਤੇ ਅਨਿਕਾਰਾਂ ਿੰੂ ਖਤਮ ਕਰਿ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ 
ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦ਼ੀ ਹੈ।
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ਤਿਖਾਹ
• ਤੋਨੈਿਾਹ ਦਾਾ ਅਰਥ ਹ ੈਸਾਰਾ ਵੇਤੋਨੈ, ਕਮਾਈ, ਭੱਤੋੇ (ਯਾਤੋਰਾ ਭੱਤੋੇ ਅਤੋੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭੱਤੋੇ, 

ਕਟਮਸ਼ਨੈ ਅਤੋੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਤੋਨੈਿਾਹ ਸਮੇਤੋ), ਕੀਤੋ ੇਗਏ ਜਾਾਂ ਕੀਤੋ ੇਜਾਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ੇ
ਸੰਿੰਧ ਟਵੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਯੋਗ ਿਰਚਾ ਅਤੋੇ ਸੇਵਾ ਿਰਚੇ, ਅਤੋੇ ਪੈਸ ੇਦਾ ੇਰੂਪ 
ਟਵੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੈ ਦਾ ੇਸਮਰੱਥ ਿਰਚੇ। ਓਵਰਟਾਈਮ ਵੇਤੋਨੈ ਨੰੂੈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ੇਹੱਕਾਂ 
ਦਾੀ ਟਗਣਤੋੀ ਕਰਨੈ ਟਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੈਾ ਚਾਹੀਦਾਾ ਹੈ ਜੇਾਕਰ ਉਹ ਸਟਥਰ ਹ ੈਜਾਾਂ ਟਪਛਲੇ 
12 ਮਹੀਟਨੈਆ ਂਟਵੱਚ ਇਸਦਾੀ ਮਾਟਸਕ ਔਸਤੋ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾੌਰਾਨੈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾੀ ਔਸਤੋਨੈ 
ਮਾਟਸਕ ਤੋਨੈਿਾਹ ਦਾ ੇ20% ਤੋੋਂ ਘੱਟ ਨੈਹੀਂ ਹ ੈ।

• ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਨੰੂੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈੈਂ ਸ ਸ਼ਰਤੋਾਂ ਤੋੋਂ ਟਿਨੈਾਂ ਹੋਰ ਟਕਸੇ ਵੀ ਤੋਰ੍ਹਾਾਂ ਆਪਣ ੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾੀ ਤੋਨੈਿਾਹ ਕੱਟਣ ਉੱਤੋ ੇਪਾਿੰਦਾੀ ਹ ੈ|

• ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਨੰੂੈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਤੋਮ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਤੋਨੈਿਾਹ ਚੱਕਰ ਿਤੋਮ 
ਹੋਣ ਦਾ ੇ7 ਟਦਾਨੈਾਂ ਟਵੱਚ ਤੋਨੈਿਾਹ ਦਾੇਣੀ ਚਾਹੀਦਾੀ ਹੈ। ਨੈਹੀਂ ਤੋਾਂ ਉਸਨੰੂੈ ਿਕਾਇਆ ਤੋਨੈਿਾਹ 
ਉੱਤੋ ੇਟਵਆਜਾ ਦਾੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

• ਜੇਾਕਰ ਤੋਨੈਿਾਹ ਦਾਾ ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਿਕਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋੋਂ ਿਾਅਦਾ 1 ਮਹੀਨੇੈ ਦਾ ੇਅੰਦਾਰ ਨੈਹੀਂ ਕੀਤੋਾ 
ਜਾਾਂਦਾਾ ਹੈ ਤੋਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾਾ ਹ ੈਟਕ ਉਸਦਾੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਦਾੁਆਰਾ ਉਸਦਾੀ 
ਨੌੈਕਰੀ ਨੰੂੈ ਿਤੋਮ ਕਰ ਟਦਾੱਤੋਾ ਟਗਆ ਹ ੈਅਤੋੇ ਉਹ ਨੋੈਟਟਸ ਦਾ ੇਿਦਾਲੇ ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਅਤੋੇ ਹੋਰ 
ਸਮਾਪਤੋੀ ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਦਾਾ ਹੱਕਦਾਾਰ ਹ ੈ।

➥  ਉਪਰੋਕਤੋ ਪ੍ਰਿੰਧਾਂ ਦਾੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੈ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋੇ ਮੁਕੱਦਾਮਾ 
ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਵਾਿਦਾੇਹ ਹੈ ਅਤੋੇ ਦਾੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਾਣ ਉੱਤੋੇ, ਟਜ਼ਆਦਾਾ ਤੋੋਂ ਟਜ਼ਆਦਾਾ  
(1) $100,000 ਦਾਾ ਦੰਾਡ ਅਤੋੇ ਤੋਨੈਿਾਹ ਤੋੋਂ ਗੈਰਕਾਨੰੂੈਨੈੀ ਕਟੌਤੋੀ ਕਰਨੈ ਲਈ 1 ਸਾਲ 
ਦਾੀ ਕੈਦਾ ਦਾੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਾ ਸਕਦਾੀ ਹੈ; (2) ਿਕਾਇਆ ਤੋਨੈਿਾਹ ਜਾਾਣ ਿੁੱਝ ਕੇ ਜਾਾਂ 
ਿਹਾਨੇੈ ਿਣਾ ਕੇ ਨੈਾ ਦਾੇਣ ਦਾੀ ਸੂਰਤੋ ਟਵੱਚ $350,000 ਦਾਾ ਦੰਾਡ ਅਤੋੇ 3 ਸਾਲ ਦਾੀ ਸਜ਼ਾ 
ਹੋਵੇਗੀ; (3) ਟਿਨੈ੍ਹਾ ਾਂ ਟਕਸੀ ਉਟਚਤੋ ਿਹਾਨੇੈ ਤੋੋਂ ਅਤੋੇ ਜਾਾਣਿੁੱਝ ਕੇ ਤੋਨੈਿਾਹ ਦਾੀ ਿਕਾਇਆ 
ਰਕਮ ਉੱਤੋੇ ਟਵਆਜਾ ਨੈਾ ਅਦਾਾ ਕਰਨੈ ਦਾੀ ਸੂਰਤੋ ਟਵਚ $10,000 ਦਾਾ ਜੁਾਰਮਾਨੈਾ ਲੱਗੇਗਾ।
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ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰ਼ੀਆ ਂਦ਼ੀਆਂ ਤਿਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦ਼ੀ 
ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰ਼ੀ

• ਮੁੱਿ ਠੇਕੇਦਾਾਰ, ਉੱਤੋਮ ਉਪ ਠੇਕੇਦਾਾਰ ਅਤੋੇ ਉੱਤੋਮ ਨੈਾਮਜ਼ਦਾ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਾਰ ਜੋਾ ਇਮਾਰਤੋ 
ਅਤੋੇ ਟਨੈਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਾਂ ਟਵੱਚ ਲੱਗ ੇ ਹੋਏ ਹਨੈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾੀ ਪਟਹਲੇ 2 ਮਹੀਟਨੈਆ ਂ
ਦਾੀ ਟਿਨੈਾਂ ਟਕਸੇ ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਕੀਤੋੀ ਮਜ਼ਦਾੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵਾਿਦਾੇਹ ਹਨੈ ਜੋਾ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਾਰ ਜਾਾਂ 
ਨੈਾਮਜ਼ਦਾ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਾਰ ਦਾੁਆਰਾ ਕੰਮ ਤੋ ੇਰੱਿ ੇਗਏ ਹਨੈ। 

• ਜੇਾਕਰ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਾਰ ਜਾਾਂ ਨੈਾਮਜ਼ਦਾ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਾਰ ਦਾੁਆਰਾ ਨੌੈਕਰੀ ਤੋ ੇ ਰੱਿ ੇ ਹੋਏ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾੀ ਤੋਨੈਿਾਹ ਿਕਾਇਆ ਹ,ੈ ਤੋਾਂ ਉਸਨੰੂੈ ਪ੍ਰਮੁੱਿ ਠੇਕੇਦਾਾਰ ਜਾਾਂ ਮੁੱਿ ਨੈਾਮਜ਼ਦਾ 
ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਾਰ ਨੰੂੈ 60 ਟਦਾਨੈਾਂ ਦਾ ੇਅੰਦਾਰ (ਜਾਾਂ ਮਜ਼ਦਾੂਰੀ ਕਟਮਸ਼ਨੈਰ ਕੋਲੋਂ 90 ਟਦਾਨੈਾਂ ਦਾੀ ਵਾਧ ੂ
ਟਮਆਦਾ ਲਈ ਆਟਗਆ ਲੈ ਕੇ) ਟਲਿਤੋੀ ਨੋੈਟਟਸ ਤੋਨੈਿਾਹ ਿਕਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋੋਂ ਿਾਅਦਾ ਦਾੇਣਾ 
ਪਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਨੋੈਟਟਸ ਟਵਚ ਹੇਠ ਟਦਾੱਤੋਾ ਟਲਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾਾ ਹ:ੈ 

 1. ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾਾ ਨੈਾਮ ਅਤੋੇ ਪਤੋਾ; 

 2. ਉਸ ਦਾ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਦਾਾ ਨੈਾਮ ਅਤੋੇ ਪਤੋਾ; 

 3. ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾੀ ਜਾਗ੍ਹਾਾ ਦਾਾ ਪਤੋਾ; 

 4. ਕੰਮ ਦਾ ੇਵੇਰਵ ੇਟਜਾਨੈ੍ਹਾ ਾਂ ਦਾ ੇਸੰਿੰਧ ਟਵੱਚ ਤੋਨੈਿਾਹਾਂ ਟਨੈਰਧਾਰਤੋ ਹਨੈ; ਅਤੋੇ 

 5. ਤੋਨੈਿਾਹ ਦਾੀ ਿਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੋ ੇਉਹ ਟਮਆਦਾ ਟਜਾਸ ਨੈਾਲ ਉਹ ਸੰਿੰਧ ਰੱਿਦਾੀ ਹੈ। 

• ਪ੍ਰਮੁੱਿ ਠੇਕੇਦਾਾਰ, ਉੱਤੋਮ ਉਪ ਠੇਕੇਦਾਾਰ ਅਤੋੇ ਉੱਤੋਮ ਨੈਾਮਜ਼ਦਾ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਾਰਾਂ ਨੰੂੈ ਨੋੈਟਟਸ 
ਟਮਲਣ ਤੋੋਂ ਿਾਅਦਾ 30 ਟਦਾਨੈਾਂ ਦਾ ੇਅੰਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਤੋਨੈਿਾਹ ਦਾੇਣੀ ਚਾਹੀਦਾੀ ਹੈ। ਉਹ 
ਹਰੇਕ ਉੱਤੋਮ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਾਰ ਜਾਾਂ ਉੱਤੋਮ ਨੈਾਮਜ਼ਦਾ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਾਰ ਨੰੂੈ ਟਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਨੰੂੈ ਸਾਂਝਾ 
ਕਰਨੈ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਨੰੂੈ ਿੇਨੈਤੋੀ ਕਰ ਸਕਦਾੇ ਹਨੈ।
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ਆਰਾਮ ਦਾ ਨਦਿ
• ਟਨੈਰੰਤੋਰ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਅਧੀਨੈ ਕੰਮ ਕਰਨੈ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ 7 ਟਦਾਨੈਾਂ ਦਾੀ ਹਰ ਟਮਆਦਾ 

ਟਵੱਚ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 1 ਟਦਾਨੈ ਦਾਾ ਆਰਾਮ ਲੈਣ ਦਾਾ ਹੱਕਦਾਾਰ ਹੈ।

• ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾੀ ਸਟਹਮਤੋੀ ਨੈਾਲ, ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਆਰਾਮ ਦਾ ੇਮੁੱਿ ਟਦਾਨੈ ਦਾੀ ਜਾਗ੍ਹਾਾ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਾਮ ਦਾਾ ਟਦਾਨੈ ਰੱਿ ਸਕਦਾਾ ਹੈ। ਅਟਜਾਹੀ ਸਟਥਤੋੀ ਟਵੱਚ, ਇਹ ਉਸੀ ਮਹੀਨੇੈ 
ਦਾ ੇਟਵੱਚ ਅਸਲ ਆਰਾਮ ਦਾ ੇਟਦਾਨੈ ਤੋੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਜਾਾਂ ਉਸ ਤੋੋਂ 30 ਟਦਾਨੈਾਂ ਦਾ ੇਅੰਦਾਰ ਅੰਦਾਰ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾਾ ਹੈ।

• ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਨੰੂੈ ਟਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਆਰਾਮ ਵਾਲੇ ਟਦਾਨੈ ਕੰਮ ਕਰਨੈ ਲਈ 
ਮਜਾਿੂਰ ਨੈਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਟਸਵਾਏ ਮਸ਼ੀਨੈਰੀ ਜਾਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ੇਿਰਾਿ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਟਕਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਐਮਰਜਾੈਂਸੀ ਦਾੀ ਸਟਥਤੋੀ ਤੋੋਂ ਇਲਾਵਾ।

• ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਰਾਮ ਦਾ ੇਟਦਾਨੈ ਉੱਤੋ ੇਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੈਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾਾ ਹ ੈਟਸਰਫ 
ਉਦਾਯੋਗ ਟਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇ18 ਸਾਲ ਤੋੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ੇਨੌੈਜਾਵਾਨੈਾਂ ਤੋੋਂ ਇਲਾਵਾ।

• ਭਾਵੇਂ ਆਰਾਮ ਦਾਾ ਟਦਾਨੈ ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਕੀਤੋਾ ਜਾਾਵੇ ਜਾਾਂ ਨੈਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਅਤੋੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਦਾੋਹਾਂ ਦਾੁਆਰਾ ਸਟਹਮਤੋੀ ਟਵੱਚ ਹੋਵੇ।

➥  ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਜੋਾ ਟਿਨੈਾਂ ਟਕਸੇ ਉਟਚਤੋ ਿਹਾਨੇੈ ਆਪਣ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂੈ ਆਰਾਮ ਦਾ ੇ
ਟਦਾਨੈ ਨੈਹੀਂ ਟਦੰਾਦਾਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਟਵਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਾਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਾ ਸਕਦਾਾ ਹ ੈਅਤੋੇ, ਦਾੋਸ਼ੀ ਪਾਉਣ 
ਉੱਤੋ,ੇ $50,000 ਦਾਾ ਜੁਾਰਮਾਨੈਾ ਲਾਇਆ ਜਾਾ ਸਕਦਾਾ ਹੈ।

➥  ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਜੋਾ ਆਪਣ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂੈ ਉਹਨੈ੍ਹਾ ਾਂ ਦਾ ੇਅਰਾਮ ਵਾਲੇ ਟਦਾਨੈ੍ਹਾ ਾਂ ਉੱਤੋ ੇਕੰਮ 
ਕਰਨੈ ਲਈ ਮਜਾਿੂਰ ਕਰਦਾਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਟਵਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਾਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾਾ ਹ ੈਅਤੋੇ ਦਾੋਸ਼ੀ ਹੋਣ 
ਦਾੀ ਸੂਰਤੋ ਟਵਚ, $50,000 ਦਾ ੇਜੁਾਰਮਾਨੇੈ ਲਈ ਟਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਕਾਿੰੂਿ਼ੀ ਛੁੱ ਟ਼ੀਆਂ
• ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ੇਸੇਵਾਕਾਲ ਦਾ ੇਸਮੇਂ ਨੰੂੈ ਮੰਨੇੈ ਟਿਨੇੈ, ਹੇਠ ਟਲਿੀਆਂ ਕਾਨੰੂੈਨੈੀ ਛੁੱਟੀਆ ਂ

ਦਾਾ ਹੱਕਦਾਾਰ ਹ:ੈ

ਜਾਨੈਵਰੀ ਦਾਾ ਪਟਹਲਾ ਟਦਾਨੈ
ਚੰਦਾਰ ਨੈਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾਾ ਟਦਾਨੈ

ਚੰਦਾਰ ਨੈਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾਾ ਦਾੂਜਾਾ ਟਦਾਨੈ
ਚੰਦਾਰ ਨੈਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾਾ ਤੋੀਜਾਾ ਟਦਾਨੈ

ਟਚੰਗ ਟਮੰਗ ਟਤੋਉਹਾਰ
ਮਜ਼ਦਾੂਰ ਟਦਾਵਸ (1 ਮਈ)

ਮਹਾਤੋਮਾ ਿੁੱਧ ਦਾਾ ਜਾਨੈਮ ਟਦਾਨੈ (2022 ਤੋੋਂ ਨੈਵਾਂ ਜੋਾਟਿਆ ਟਗਆ)
ਤੋੁਏਨੈ ਐਨੈਜਾੀ ਟਤੋਉਹਾਰ

ਹੋਂਗ ਕੋਂਗ SAR ਸਥਾਪਨੈਾ ਟਦਾਵਸ (1 ਜੁਾਲਾਈ)
ਚੀਨੈੀ ਅਰਧ-ਪਤੋਝਿ ਦਾ ੇਟਤੋਉਹਾਰ ਤੋੋਂ ਅਗਲੇ ਟਦਾਨੈ

ਚੁੰ ਗ ਯੇਂਗ ਦਾਾ ਟਤੋਉਹਾਰ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਦਾਵਸ (1 ਅਕਤੋੂਿਰ)

ਚੀਨੈੀ ਟਵੰਟਰ ਸੌਟਲਸਟਾਈਸ ਟਤੋਉਹਾਰ ਜਾਾਂ ਟਕ੍ਰਸਮਸ ਡ ੇ 
(ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਦਾੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੋ)ੇ
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• 2024 ਅਤੋੇ ਉਸ ਤੋੋਂ ਿਾਅਦਾ ਦਾੀਆ ਂ ਹੋਰ ਕਾਨੰੂੈਨੈੀ ਛੁੱਟੀਆ ਂ ਨੰੂੈ ਹੇਠਾਂ ਟਦਾੱਤੋ ੇ ਅਨੁੈਸਾਰ 
ਸੂਚੀਿੱਧ ਕੀਤੋਾ ਟਗਆ ਹੈ:

ਸਾਲ ਿਵ਼ੀਆ ਂਜੋੜ਼ੀਆ ਂਕਾਿੰੂਿ਼ੀ ਛੁੱ ਟ਼ੀਆਂ ਕਾਿੰੂਿ਼ੀ ਛੁੱ ਟ਼ੀਆਂ 
ਦ਼ੀ ਕੱੁਲ ਨਗਣਤ਼ੀ

2024 ਤੋੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਟਕ੍ਰਸਟਮਸ ਟਦਾਵਸ ਤੋੋਂ ਿਾਅਦਾ ਹਫ਼ਤੋ ੇਦਾਾ ਪਟਹਲਾ ਟਦਾਨੈ 14

2026 ਤੋੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਈਸਟਰ ਮੰਡੇ 15

2028 ਤੋੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਗੁੱਡ ਫ੍ਰਾਈਡੇ 16

2030 ਤੋੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਗੁੱਡ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਤੋੋਂ ਅਗਲਾ ਟਦਾਨੈ 17

• ਜੇਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋੋਂ ਕਾਨੰੂੈਨੈੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਟਦਾਨੈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾਾ ਹ,ੈ ਤੋਾਂ 
ਉਸਨੰੂੈ ਕਾਨੰੂੈਨੈੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਜਾਾਂ ਿਾਅਦਾ ਟਵਚ 60 ਟਦਾਨੈਾਂ ਦਾ ੇਅੰਦਾਰ ਿਦਾਲਵੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾਾ 
ਪ੍ਰਿੰਧ ਕਰਨੈਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਟਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ 48 ਘੰਟੇ ਪਟਹਲਾਂ ਨੋੈਟਟਸ ਟਦਾੱਤੋਾ ਜਾਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾਾ ਹੈ। ਜੇਾਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਅਤੋੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾੋਹ ੇਸਟਹਮਤੋ ਹੁੰ ਦਾ ੇਹਨੈ, ਤੋਾਂ ਕਾਨੰੂੈਨੈੀ 
ਜਾਾਂ ਟਵਕਲਪਕ ਛੁੱਟੀ ਤੋੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋੋਂ ਿਾਅਦਾ 30 ਟਦਾਨੈਾਂ ਦਾ ੇਅੰਦਾਰ ਟਕਸੇ ਵੀ ਟਦਾਨੈ 
ਿਦਾਲਵੀਂ ਛੁੱਟੀ ਵਜਾੋਂ ਟਦਾੱਤੋੀ ਜਾਾ ਸਕਦਾੀ ਹੈ। 

• ਕਾਨੰੂੈਨੈੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋੋਂ 3 ਮਹੀਟਨੈਆ ਂਤੋੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਤੋਾਰ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਅਧੀਨੈ ਕੰਮ 
ਕਰਨੈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ੇਭੁਗਤੋਾਨੈ ਦਾਾ ਹੱਕਦਾਾਰ ਹੁੰ ਦਾਾ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਟਦਾਨੈ 
ਦਾੀ ਤੋਨੈਿਾਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾੀ ਔਸਤੋ ਰੋਜ਼ਾਨੈਾ ਟਦਾਹਾਿੀ ਦਾ ੇਿਰਾਿਰ ਹੁੰ ਦਾੀ ਹੈ। (ਅੰਟਤੋਕਾ 
ਵੇਿ)ੋ

• ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਟਦਾਨੈ ਦਾੀ ਤੋਨੈਿਾਹ ਟਮਲਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਕਾਨੰੂੈਨੈੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋੋਂ ਿਾਅਦਾ 
ਟਮਲਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਤੋਨੈਿਾਹ ਤੋੋਂ ਇੱਕ ਟਦਾਨੈ ਵੀ ਦਾੇਰ ਨੈਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾੀ। 

• ਚਾਹ ੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆ ਂ ਦਾੀ ਤੋਨੈਿਾਹ ਦਾਾ ਹੱਕਦਾਾਰ ਹ,ੈ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ 
ਨੰੂੈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਕਾਨੰੂੈਨੈੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾੇਣੀ ਚਾਹੀਦਾੀ ਹ,ੈ ਜਾਾਂ “ਟਵਕਲਪਕ ਛੁੱਟੀ” ਜਾਾਂ 
“ਿਦਾਲਵੀਂ ਛੁੱਟੀ” ਦਾਾ ਪ੍ਰਿੰਧ ਕਰਨੈਾ ਚਾਹੀਦਾਾ ਹੈ। ਟਕਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਨੰੂੈ ਛੁੱਟੀ ਦਾੇਣ ਦਾੀ 
ਥਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਟਕਸੇ ਟਕਸਮ ਦਾੀ ਅਦਾਾਇਗੀ ਨੈਹੀਂ ਕਰਨੈੀ ਚਾਹੀਦਾੀ। ਦਾੂਜੇਾ ਸ਼ਿਦਾਾਂ ਟਵਚ, 
ਛੁੱਟੀਆ ਂਨੰੂੈ "ਿਰੀਦਾਣ" ਦਾੀ ਆਟਗਆ ਨੈਹੀਂ ਹੈ।

➥  ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਜੋਾ ਟਕਸੇ ਉਟਚਤੋ ਿਹਾਨੇੈ ਟਿਨੈ੍ਹਾ ਾ ਕਾਨੰੂੈਨੈੀ ਛੁੱਟੀਆ,ਂ ਟਵਕਲਪੀ ਛੁੱਟੀਆ ਂ
ਜਾਾਂ ਿਦਾਲੀਆ ਂ ਛੁੱਟੀਆ ਂ ਦਾੇਣ ਟਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰ ਦਾਾ ਹ,ੈ ਜਾਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਛੁੱਟੀ ਦਾੀ 
ਤੋਨੈਿਾਹ ਨੈਹੀਂ ਟਦੰਾਦਾਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਟਵਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਾਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਾ ਸਕਦਾਾ ਹ ੈਅਤੋੇ, ਸਜ਼ਾ 
ਹੋਣ ਤੋ,ੇ $50,000 ਦਾਾ ਜੁਾਰਮਾਨੈਾ ਕੀਤੋਾ ਜਾਾ ਸਕਦਾਾ ਹੈ।
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ਅਦਾ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਸਾਲਾਿਾ ਛੁੱ ਟ਼ੀ
• ਲਗਾਤੋਾਰ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਅਧੀਨੈ 12 ਮਹੀਟਨੈਆ ਂ ਤੋੋਂ ਨੌੈਕਰੀ ਕਰ ਰਹ ੇ ਹਰ ਇੱਕ 

ਕਰਮਚਾਰੀ, ਹੇਠ ਟਦਾੱਤੋੀ ਅਵਧੀ ਦਾ ੇ12 ਮਹੀਟਨੈਆ ਂਦਾ ੇਅੰਦਾਰ ਆਪਣੀ ਅਦਾਾਇਗੀ ਕੀਤੋੀ 
ਸਾਲਾਨੈਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾਾ ਹੱਕਦਾਾਰ ਹੈ।

• ਅਦਾਾ ਕੀਤੋੀ ਸਾਲਾਨੈਾ ਛੁੱਟੀਆ ਂਦਾੀ ਟਗਣਤੋੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ੇਸੇਵਾਕਾਲ ਦਾ ੇਅਨੁੈਸਾਰ 7 ਟਦਾਨੈਾਂ 
ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਤੋੋਂ ਵੱਧ 14 ਟਦਾਨੈਾਂ ਤੋੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧ ਸਕਦਾੀ ਹੈ।

• ਸਲਾਨੈਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾੀ ਅਵਧੀ ਦਾ ੇਅੰਦਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਕਸੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦਾ ੇਟਦਾਨੈ ਜਾਾਂ ਕਾਨੰੂੈਨੈੀ 
ਛੁੱਟੀ ਨੰੂੈ ਸਾਲਾਨੈਾ ਛੁੱਟੀ ਟਗਟਣਆ ਜਾਾਵੇ ਅਤੋੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਨੰੂੈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਇੱਕ ਹੋਰ 
ਆਰਾਮ ਟਦਾਨੈ ਜਾਾਂ ਛੁੱਟੀ ਟਨੈਯੁਕਤੋ ਕਰਨੈੀ ਪਵੇਗੀ।

• ਸਾਲਾਨੈਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਨੈਿਾਹ ਦਾੀ ਰੋਜ਼ਾਨੈਾ ਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾੀ ਔਸਤੋ ਟਦਾਹਾਿੀ ਦਾੀ ਰਕਮ ਦਾੇ 
ਿਰਾਿਰ ਹੋਵੇਗੀ। (ਅੰਟਤੋਕਾ ਵੇਿੋ) 

• ਸਲਾਨੈਾ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਟਦਾਨੈ ਦਾੀ ਤੋਨੈਿਾਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਸਲਾਨੈਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋੋਂ ਿਾਅਦਾ ਟਮਲਣ 
ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਤੋਨੈਿਾਹ ਤੋੱਕ ਟਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦਾੀ ਹੈ। 

• ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ੇਹੱਕ ਦਾ ੇਟਹੱਸੇ ਦਾ ੇਿਦਾਲੇ ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਨੰੂੈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ 
ਸਕਦਾਾ ਹ ੈਜੋਾ ਛੁੱਟੀ ਨੰੂੈ 10 ਟਦਾਨੈ ਹ ੋਚੁੱਕੇ ਹੋਣ।

• ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਟਵੱਚ 3 ਪਰ 12 ਮਹੀਟਨੈਆ ਂਤੋੋਂ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਅਤੋੇ ਟਜਾਸਦਾਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਤੋਮ ਕਰ ਟਦਾੱਤੋਾ ਟਗਆ ਹੋਵ(ੇਉਸਦਾੇ ਗੰਭੀਰ ਦਾੁਰਟਵਵਹਾਰ ਕਾਰਨੈ 
ਸੰਿੇਪ ਿਰਿਾਸਤੋਗੀ ਤੋੋਂ ਇਲਾਵਾ), ਉਹ ਪ੍ਰ-ੋਰਾਟਾ ਦਾੀ ਸਾਲਾਨੈਾ ਛੁੱਟੀ ਅਨੁੈਸਾਰ ਤੋਨੈਿਾਹ 
ਦਾਾ ਹੱਕਦਾਾਰ ਹੋਵੇਗਾ |

➥  ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਜੋਾ ਟਿਨੈ੍ਹਾ ਾਂ ਟਕਸੇ ਉੱਟਚਤੋ ਿਹਾਨੇੈ ਤੋੋਂ ਟਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਸਾਲਾਨੈਾ 
ਛੁੱਟੀ ਦਾੇਣ ਟਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਟਹੰਦਾਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਟਵਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਾਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਾ ਸਕਦਾਾ ਹ ੈ
ਅਤੋੇ, ਦਾੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋ ੇਉਸਦਾੇ ਉਪਰ $50,000 ਦਾਾ ਦੰਾਡ ਲੱਗੇਗਾ।

➥  ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਜੋਾ ਟਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਸਾਲਾਨੈਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾੀ ਅਦਾਾਇਗੀ ਕਰਨੈ ਟਵੱਚ 
ਅਸਫਲ ਰਟਹੰਦਾਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਟਵਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਾਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਾ ਸਕਦਾਾ ਹ ੈਅਤੋੇ, ਦਾੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋ ੇ
ਉਸਦਾੇ ਉਪਰ $50,000 ਦਾਾ ਦੰਾਡ ਲੱਗੇਗਾ।
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ਨਿਮਾਰ਼ੀ ਭੱਤਾ
• ਇੱਕ ਟਨੈਰੰਤੋਰ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਅਧੀਨੈ ਨੌੈਕਰੀ ਕਰਦਾਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਆਪਣੇ ਪਟਹਲੇ 12 ਮਹੀਟਨੈਆਂ ਦਾੀ ਨੌੈਕਰੀ ਦਾ ੇਦਾੌਰਾਨੈ ਹਰੇਕ ਪੂਰ ੇਹੋਏ ਮਹੀਨੇੈ ਲਈ  
2 ਅਦਾਾਇਗੀ ਟਿਮਾਰੀ ਦਾ ੇਟਦਾਨੈ, ਅਤੋੇ ਉਸ ਤੋੋਂ ਿਾਅਦਾ ਨੌੈਕਰੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੂਰ ੇਮਹੀਨੇੈ 
ਲਈ 4 ਅਦਾਾਇਗੀ ਟਿਮਾਰੀ ਦਾ ੇਟਦਾਨੈ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦਾਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋੋਂ ਵੱਧ 120 ਟਦਾਨੈ 
ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੋ ੇਜਾਾ ਸਕਦਾੇ ਹਨੈ।

• ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟਿਮਾਰੀ ਭੱਤੋੇ ਦਾਾ ਹੱਕਦਾਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਾ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਟਗਣਤੋੀ 
ਟਵੱਚ ਅਦਾਾਇਗੀ ਟਿਮਾਰੀ ਦਾੀਆ ਂਛੁੱਟੀਆ ਂਹੋਣ ਅਤੋੇ ਲਈ ਗਈ ਟਿਮਾਰੀ ਦਾੀ ਛੁੱਟੀ 
ਲਗਾਤੋਾਰ 4 ਟਦਾਨੈਾਂ ਤੋੋਂ ਘੱਟ ਨੈਹੀਂ ਹੈ ਟਜਾਹਿੀ ਇਹਨੈਾਂ ਦਾੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤੋ ਹੈ (i) ਇੱਕ 
ਢੁਕਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਟਫਕੇਟਨੋੈਟਨੋਟ1; ਜਾਾਂ (ii) ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾੀ ਕੰਮ ਤੋੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ 
ਉਸ ਦਾੁਆਰਾ ਰੋਗ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੋੇ ਟਨੈਯੰਤੋਰਣ ਆਰਡੀਨੈੈਂ ਸ (ਕੈਪ 599) ਦਾ ੇਤੋਟਹਤੋ 
ਲਗਾਈ ਗਈ ਆਵਾਜਾਾਹੀ ਪਾਿੰਦਾੀ ਦਾ ੇਨੈਾਲ ਇੱਕ ਟਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ-ਟਵਰੋਧੀ ਲੋਿ 
ਦਾੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ੇਕਾਰਨੈ ਦਾ ੇਸਿੰਧ ਟਵੱਚ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਅਟਜਾਹੀ ਲੋਿ ਦਾਾ ਸਿੂਤੋ 
ਪੇਸ਼ ਕਰਨੈ ਦਾੀ ਲੋਿ ਹੈਨੋਟ2 । ਟਿਮਾਰੀ ਭੱਤੋੇ ਦਾੀ ਰੋਜ਼ਾਨੈਾ ਰੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾੀ ਔਸਤੋਨੈ 
ਟਦਾਹਾਿੀ ਦਾ ੇਚੋਥੇ/ਪੰਜਾਵੇਂ ਟਹੱਸਾ ਦਾ ੇਿਰਾਿਰ ਹੈ | (ਅੰਟਤੋਕਾ ਵੇਿ)ੋ

• ਟਿਮਾਰੀ ਭੱਤੋਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਆਮ ਤੋਨੈਿਾਹ ਵਾਲੇ ਟਦਾਨੈ ਤੋੋਂ ਤੋੋਂ ਲੇਟ ਅਦਾਾ ਨੈਹੀਂ 
ਕਰਨੈਾ ਚਾਹੀਦਾਾ ਹੈ |

➥  ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਜੋਾ ਟਿਨੈਾਂ ਟਕਸੇ ਉਟਚਤੋ ਿਹਾਨੇੈ ਤੋੋਂ ਟਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਟਿਮਾਰੀ 
ਭੱਤੋਾ ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਕਰਨੈ ਟਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਟਹੰਦਾਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਵਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਾਮਾ ਚਲਾਇਆ 
ਜਾਾ ਸਕਦਾਾ ਹੈ ਅਤੋੇ, ਦਾੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋ,ੇ ਉਸਦਾੇ ਉਪਰ $50,000 ਦਾਾ ਦੰਾਡ ਲੱਗੇਗਾ।

ਕਰਮਚਾਰ਼ੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਨਖਆ
• ਟਕਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਨੰੂੈ ਉਸਦਾੀ ਅਦਾਾਇਗੀ ਟਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਟਦਾਨੈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ੇ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਨੰੂੈ ਿਤੋਮ ਕਰਨੈ ਦਾੀ ਮਨੈਾਹੀ ਹੈ, ਟਸਵਾਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ੇ
ਗੰਭੀਰ ਦਾੁਰਟਵਵਹਾਰ ਦਾ ੇਕਾਰਨੈ ਸੰਿੇਪ ਿਰਿਾਸਤੋਗੀ ਦਾ ੇਮਾਮਟਲਆਂ ਟਵੱਚ। 

➥  ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਜੋਾ ਉਪਰੋਕਤੋ ਪ੍ਰਿੰਧ ਦਾੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਵਰੁੱਧ 
ਮੁਕੱਦਾਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੋੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਉੱਤੋ,ੇ $100,000 ਦਾ ੇਜੁਾਰਮਾਨੈਾ ਦਾੇਣਦਾਾਰ ਹੈ|

➥  ਇਸ ਤੋੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਨੰੂੈ ਟਿਮਾਰੀ ਦਾ ੇ ਟਦਾਨੈ ਗਲਤੋ ਿਰਿਾਸਤੋਗੀ ਲਈ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਸਮਾਪਤੋੀ ਦਾ ੇ ਟਦਾਨੈ ਤੋੋਂ 7 ਟਦਾਨੈਾਂ ਦਾ ੇਅੰਦਾਰ ਅੰਦਾਰ ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਕਰਨੈਾ 
ਪਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਟਵਰੁੱਧ “ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਟਿਆ” ਸ਼ਰਤੋਾਂ 
ਤੋਟਹਤੋ ਦਾਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾਾ ਹੈ, ਜੇਾਕਰ ਉਸ ਨੰੂੈ ਆਰਡੀਨੈੈਂ ਸ ਟਵਚ ਦਾਰਸਾਏ 
ਜਾਾਇਜ਼ ਕਾਰਨੈਾਂ ਤੋੋਂ ਟਿਨੈਾਂ ਟਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨੈ ਿਾਰਜਾ ਕਰ ਟਦਾੱਤੋਾ ਜਾਾਵੇ। ("ਰੁਜ਼ਗਾਰ 
ਸੁਰੱਟਿਆ" ਦਾ ੇਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਟਹੱਸਾ ਵੇਿ)ੋ

ਨੋੈਟ1  ਜਾਦਾੋਂ ਗਰਭਵਤੋੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਾਂਚ ਦਾੇ ਕਾਰਨੈ ਕੰਮ ਤੋੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੰੁਦਾਾ ਹੈ, ਜਾਣੇਪੇ ਤੋੋਂ ਿਾਅਦਾ 
ਦਾਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜਾ ਜਾਾਂ ਗਰਭਪਾਤੋ ਅਤੋੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਟਫਕੇਟ ਟਦਾਿਾਇਆ ਜਾਾ ਸਕਦਾਾ 
ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਦਾਨੈ ਜਾਦਾੋਂ ਉਹ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਟਹੰਦਾੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਦਾਨੈ ਨੰੂੈ ਟਿਮਾਰੀ ਦਾੇ ਟਦਾਨੈ ਵਜਾੋਂ ਟਗਟਣਆ ਜਾਾਵੇਗਾ 
(11 ਦਾਸੰਿਰ 2020 ਜਾਾਂ ਉਸ ਤੋੋਂ ਿਾਅਦਾ ਕੀਤੋੀ ਗਈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾੇ ਸੰਿੰਧ ਟਵਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾੀ 
ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਾਂਚ ਦਾੇ ਸੰਿੰਧ ਟਵਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਟੀਟਫਕੇਟ ਤੋੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤੋਰ 
ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾਾ ਹੈ)। ਇਨੈ੍ਹਾ ਾਂ ਸਟਥਤੋੀਆਂ ਦਾੇ ਤੋਟਹਤੋ, ਜੇਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇੈ ਕਾਫ਼ੀ ਟਜ਼ਆਦਾਾ ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਕੀਤੋੇ 
ਟਿਮਾਰੀ ਦਾੇ ਟਦਾਨੈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇੋ ਹਨੈ, ਤੋਾਂ ਹਰ ਟਿਮਾਰੀ ਦਾੇ ਟਦਾਨੈ ਟਿਮਾਰੀ ਭੱਤੋਾ ਟਦਾੱਤੋਾ ਜਾਾਵੇਗਾ।

ਨੋੈਟ2  17 ਜੂਾਨੈ 2022 ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋੋਂ ਿਾਅਦਾ ਆਵਾਜਾਾਹੀ ਦਾੀ ਪਾਿੰਦਾੀ ਦਾੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾੇ ਕਾਰਨੈ ਕੰਮ ਤੋੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਟਿਮਾਰ ਟਦਾਨੈਾਂ 'ਤੋੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾਾ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਾਹੀ ਦਾੀ ਪਾਿੰਦਾੀ ਦਾੇ ਨੈਾਲ ਟਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਐਟਂੀ-ਮਹਾਮਾਰੀ ਲੋਿਾਂ ਉਹ ਹਨੈ ਜੋਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈੈਂ ਸ ਦਾੇ ਭਾਗ 1, ਅਨੁੈਸੂਚੀ 12 ਟਵੱਚ ਟਨੈਰਧਾਰਤੋ 
ਕੀਤੋੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨੈ। ਸੰਿੰਟਧਤੋ ਲੋਿਾਂ ਦਾੇ ਸਿੂਤੋਾਂ ਟਵੱਚ ਦਾਸਤੋਾਵੇਜ਼ ਦਾੀ ਟਲਟਿਤੋ ਟਰਕਾਰਡ ਜਾਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਟਨੈਕ 
ਰੂਪ, ਜਾਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾੁਆਰਾ ਜਾਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਟਨੈਕ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨੈ। ਸੰਿੰਟਧਤੋ ਸਿੂਤੋ ਟਵੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਦਾਾ ਨੈਾਮ, ਜਾਾਂ ਅਟਜਾਹੀ ਜਾਾਣਕਾਰੀ ਟਦਾਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦਾੀ ਹੈ ਜੋਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾੀ ਪਛਾਣ ਦਾੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇ, ਟਕਸ 
ਟਕਸਮ ਦਾੀ ਆਵਾਜਾਾਹੀ ਤੋੇ ਪਾਿੰਦਾੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇੋ ਅਟਜਾਹੀ ਪਾਿੰਦਾੀ ਦਾੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੋ ਅਤੇੋ ਸਮਾਪਤੋੀ ਟਮਤੋੀ।
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ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਸੁਰੱਨਖਆ
• ਟਨੈਰੰਤੋਰ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਤੋਟਹਤੋ ਨੌੈਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਮਟਹਲਾ ਆਪਣੀ ਜਾਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ੇਸ਼ੁਰ ੂ

ਹੋਣ ਤੋੋਂ ਤੋੁਰੰਤੋ ਪਟਹਲਾਂ ਅਤੋੇ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਿਾਰ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਨੰੂੈ ਸੂਟਚਤੋ 
ਕਰਨੈ ਸੰਿੰਧੀ ਹੱਕਦਾਾਰ ਹੈ:

    ►  14 ਹਫ਼ਟਤੋਆ ਂਦਾੀ ਟਨੈਰੰਤੋਰ ਅਵਧੀਨੋਟ3 ਦਾੀ ਜਾਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ;

    ►  ਜੇਾ ਿੱਚ ੇਦਾਾ ਜਾਨੈਮ ਉਮੀਦਾ ਕੀਤੋੀ ਟਮਤੋੀ ਤੋੋਂ ਿਾਅਦਾ ਹੁੰ ਦਾਾ ਹ,ੈ ਤੋਾਂ ਤੋਾਂ ਰਟਹੰਦਾੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾੇਰੀ 
ਕੀਤੋ ੇਟਦਾਨੈਾ ਦਾ ੇਿਰਾਿਰ ਹੋਵੇਗੀ;

    ►  ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਾਂ ਜਾਨੈਮ ਤੋੋਂ ਿਾਅਦਾ ਟਿਮਾਰੀ ਜਾਾਂ ਅਪਾਹਜਾਤੋਾ ਦਾ ੇਅਧਾਰ ਤੋ ੇਛੁੱਟੀ ਦਾੀ 
ਟਮਆਦਾ 4 ਹਫ਼ਟਤੋਆ ਂਤੋੋਂ ਵੱਧ ਨੈਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਉਸਦਾ ੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਦਾ ੇ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਅਨੁੈਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ 
ਿੱਚੇ ਦਾ ੇਜਾਨੈਮ ਦਾੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੋਾਰੀਿ ਤੋੋਂ 2 ਤੋੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੋ ੇਪਟਹਲਾਂ ਲੈਣ ਦਾਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ  
ਸਕਦਾੀ ਹੈ।

• ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ 14 ਹਫਟਤੋਆ ਂਦਾੀ ਜਾਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਨੈਿਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨੈੋਟ4 ਜੇਾ ਉਹ 
ਟਨੈਰਧਾਰਤੋ ਜਾਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਤੋੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 40 ਹਫ਼ਟਤੋਆ ਂਤੋੋਂ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ 
ਤੋਟਹਤੋ ਨੌੈਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੈਅਤੋੇ ਉਸਨੇੈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੋੇ ਜਾਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ੇਉਸ 
ਦਾ ੇਇਰਾਦਾੇ ਦਾਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਨੰੂੈ ਨੋੈਟਟਸ ਟਦਾੱਤੋਾ ਹੈ। ਜਾਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਨੈਿਾਹ ਦਾੀ ਰੋਜ਼ਾਨੈਾ 
ਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾੀ ਔਸਤੋਨੈ ਟਦਾਹਾਿੀ ਦਾ ੇਚੋਥੇ -ਪੰਜਾਵੇਂ ਟਹੱਸੇ ਦਾ ੇਿਰਾਿਰ ਹ ੈ(ਅੰਟਤੋਕਾ 
ਵੇਿ)ੋ। ਜਾਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ੇ11 ਵੇਂ ਤੋੋਂ 14 ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੋ ੇਲਈ 4 ਹਫ਼ਟਤੋਆ ਂਦਾੀ ਜਾਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾੀ 
ਤੋਨੈਿਾਹ $80,000 ਦਾ ੇਅਧੀਨੈ ਹੈ।

• ਜਾਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾੀ ਤੋਨੈਿਾਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ੇ ਆਮ ਤੋਨੈਿਾਹ ਵਾਲੇ ਟਦਾਨੈ ਟਦਾੱਤੋੀ ਜਾਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦਾੀ ਹੈ।

• ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ, ਆਮ ਤੋਨੈਿਾਹ ਵਾਲੇ ਟਦਾਨੈ ਸਾਰੀਆ ਂਜਾਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀਆ ਂਦਾ ੇਭੁਗਤੋਾਨੈ ਤੋੋਂ 
ਿਾਅਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੰੂੈ ਮੁਿ ਅਦਾਾਇਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ੇਸਕਦਾੇ ਹਨੈਨੋਟ5 11 ਵੇਂ ਤੋੋਂ 14 ਵੇਂ 
ਹਫ਼ਟਤੋਆ ਂਦਾ ੇ 'ਜਾਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾਾ ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਭੁਗਤੋਾਨੈਯੋਗ ਅਤੋੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈੈਂ ਸ ਦਾ ੇ
ਤੋਟਹਤੋ ਕੀਤੋਾ ਜਾਾਂਦਾਾ ਹੈ। ਵੇਰਟਵਆਂ ਲਈ, ਟਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇwww.rmlps.gov.hk ‘ਤੋ ੇ
“ਅਦਾਾਇਗੀ ਪੋਰਟਲ” ‘ਤੋ ੇਜਾਾਓ।

• ਜੇਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਨੰੂੈ ਇਸ ਦਾੀ ਜਾਰੂਰਤੋ ਹੁੰ ਦਾੀ ਹ,ੈ ਤੋਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਟਫਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜੋਾ ਉਸ ਦਾ ੇਜਾਣੇਪੇ ਦਾੀ 
ਸੰਭਾਵਤੋ ਟਮਤੋੀ ਦਾਰਸਾਵੇਗਾ।

➥  ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਜੋਾ ਟਕਸੇ ਗਰਭਵਤੋੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਜਾਣੇਪਾ 
ਛੁੱਟੀ ਦਾੇਣ ਟਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਟਹੰਦਾਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਯੋਗ ਗਰਭਵਤੋੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਜਾਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ 
ਨੈਹੀਂ ਟਦੰਾਦਾਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਵਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਾਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਾ ਸਕਦਾਾ ਹ ੈਅਤੋੇ, ਦਾੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋ ੇਉਸ 
ਉੱਪਰ $50,000 ਦਾਾ ਜੁਾਰਮਾਨੈਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਨੋੈਟ3  ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟਜਾਨੈ੍ਹਾ ਾਂ ਦਾਾ ਜਾਣੇਪਾ 11 ਦਾਸੰਿਰ 2020 ਤੋੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, 10 ਹਫ਼ਟਤੋਆਂ ਦਾੀ ਜਾਣੇਪਾ 
ਛੁੱਟੀ ਦਾੀ ਲਗਾਤੋਾਰ ਟਮਆਦਾ ਦਾੇ ਹੱਕਦਾਾਰ ਹਨੈ।

ਨੋੈਟ4  ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟਜਾਨੈ੍ਹਾ ਾਂ ਦਾਾ ਜਾਣੇਪਾ 11 ਦਾਸੰਿਰ 2020 ਤੋੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, 10 ਹਫਟਤੋਆਂ ਦਾੀ ਜਾਣੇਪਾ 
ਛੁੱਟੀ ਦਾੀ ਤੋਨੈਿਾਹ ਦਾੇ ਹੱਕਦਾਾਰ ਹਨੈ।

ਨੋੈਟ5  ਜਾਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਨੈਿਾਹ ਸਕੀਮ ਦਾੀ ਅਦਾਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾੀ ਪ੍ਰਿੰਧਕੀ ਯੋਜਾਨੈਾ ਹੈ।
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ਕਰਮਚਾਰ਼ੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਨਖਆ
• ਟਕਸੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਨੰੂੈ ਉਸ ਗਰਭਵਤੋੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ੇ ਟਨੈਰੰਤੋਰ 

ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਨੰੂੈ ਿਤੋਮ ਕਰਨੈ ਦਾੀ ਮਨੈਾਹੀ ਹ ੈਟਜਾਸ ਨੇੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਨੰੂੈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 
ਦਾਾ ਨੋੈਟਟਸ ਟਦਾੱਤੋਾ ਹ,ੈ ਟਸਵਾਏ ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਲਤੋ ਟਵਹਾਰ ਕਾਰਨੈ ਸੰਿੇਪ ਿਰਿਾਸਤੋ ਹੋਣ ਦਾ ੇ
ਮਾਮਟਲਆਂ ਟਵੱਚ।

➥  ਉੱਪਰ ਟਦਾੱਤੋ ੇ ਹਾਲਤੋਾਂ ਨੰੂੈ ਛੱਡ ਕੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਲਈ ਗਰਭਵਤੋੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ 
ਿਰਿਾਸਤੋ ਕਰਨੈਾ ਗੁਨੈਾਹ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਮੁਕੱਦਾਮੇ ਲਈ ਜਾਵਾਿਦਾੇਹ ਹ ੈਅਤੋੇ, ਸਜ਼ਾ 
ਹੋਣ 'ਤੋ ੇਉਸ ਉਪਰ, $100,000 ਦਾਾ ਜੁਾਰਮਾਨੈਾ ਲੱਗੇਗਾ।

➥  ਇਸ ਤੋੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਨੰੂੈ ਗਰਭਵਤੋੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਸਮਾਪਤੋੀ ਦਾ ੇ ਟਦਾਨੈ ਤੋੋਂ 
7 ਟਦਾਨੈਾਂ ਦਾ ੇਅੰਦਾਰ ਅੰਦਾਰ ਗਲਤੋ ਤੋਰੀਕ ੇਨੈਾਲ ਿਰਿਾਸਤੋਗੀ ਲਈ ਸਮਾਪਤੋੀ ਭੁਗਤੋਾਨੈ 
ਅਦਾਾ ਕਰਨੈਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਟਵਰੁੱਧ “ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਟਿਆ” 
ਦਾੀਆ ਂਸ਼ਰਤੋਾਂ ਅਨੁੈਸਾਰ ਦਾਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾੀ ਹ ੈਜੇਾ ਉਸ ਨੰੂੈ ਆਰਡੀਨੈੈਂ ਸ ਟਵਚ ਦਾਰਸਾਏ 
ਜਾਾਇਜ਼ ਕਾਰਨੈਾਂ ਤੋੋਂ ਟਿਨੈਾਂ ਟਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨੈ ਕਰਕ ੇ ਿਾਰਜਾ ਕਰ ਟਦਾੱਤੋਾ ਜਾਾਂਦਾਾ ਹੈ। 
("ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਟਿਆ" ਦਾ ੇਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਟਹੱਸਾ ਵੇਿ)ੋ

• ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਗਰਭਵਤੋੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਭਾਰੀ, ਿਤੋਰਨੈਾਕ ਜਾਾਂ ਨੁੈਕਸਾਨੈਦਾੇਹ ਕੰਮ 
ਨੈਹੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾਾ।

➥  ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਜੋਾ ਟਿਨੈਾਂ ਉਟਚਤੋ ਿਹਾਨੇੈ ਉਪਰੋਕਤੋ ਜ਼ਰੂਰਤੋਾਂ ਦਾੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੈ 
ਟਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਟਹੰਦਾਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਟਵਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਾਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਾ ਸਕਦਾਾ ਹ ੈਅਤੋੇ, ਸਜ਼ਾ 
ਹੋਣ ਤੋ ੇ$50,000 ਦਾਾ ਜੁਾਰਮਾਨੈਾ ਕੀਤੋਾ ਜਾਾ ਸਕਦਾਾ ਹੈ।

ਨਪਤਰਤਾ ਛੁੱ ਟ਼ੀ

ਇੱਕ ਮਰਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾੀਵਨੈ ਸਾਥੀ/ਪਤੋਨੈੀ ਦਾ ੇਹਰੇਕ ਜਾਣੇਪੇ ਲਈ 5 ਟਪਤੋਰਤੋਾ 
ਛੁੱਟੀਆ ਂਦਾਾ ਹੱਕਦਾਾਰ ਹਨੈੋਟ6 ਜੇਾਕਰ ਉਹ –

1. ਨੈਵੇਂ ਜੰਾਮ ੇਿੱਚ ੇਦਾਾ ਟਪਤੋਾ ਹਨੈੋਟ7 ਜਾਾਂ ਟਪਤੋਾ ਿਣਨੈ ਵਾਲਾ ਹ;ੈ

2. ਟਨੈਰੰਤੋਰ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਦਾ ੇਤੋਟਹਤੋ ਕੰਮ ਕਰ ਟਰਹਾ ਹ;ੈ ਅਤੋੇ

3. ਉਸਨੇੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਨੰੂੈ ਲੋਿੀਂਦਾਾ ਨੋੈਟੀਟਫਕੇਸ਼ਨੈ ਟਦਾੱਤੋਾ ਹੈ।

ਨੋੈਟ6  ਟਪਤੋਰਤੋਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾੇ ਟਦਾਨੈ ਦਾੀ ਟਗਣਤੋੀ ਇੱਕ ਯੋਗ ਮਰਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾੇ ਸਾਥੀ / ਸਾਥੀ ਦਾੇ ਹਰ ਜਾਣੇਪੇ ਲਈ 
3 ਟਦਾਨੈ ਹੈ, ਜੇਾ ਉਸ ਦਾੇ ਿੱਚੇ 'ਤੇੋ ਜੋਾ 27 ਫਰਵਰੀ 2015 ਜਾਾਂ ਉਸ ਦਾੇ ਿਾਅਦਾ ਪੈਦਾਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ 18 
ਜਾਨੈਵਰੀ 2019 ਤੋੋਂ ਪਟਹਲਾਂ।

ਨੋੈਟ7  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈੈਂ ਸ ਅਧੀਨੈ ਪੈਟਰਨੈਟੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾੇ ਹੱਕਦਾਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਨੈਵੇਂ ਜਾਨੈਮੇ ਿੱਚੇ ਦਾੀ 
ਮਾਂ ਨੈਾਲ ਟਵਆਹ ਕਰਨੈ ਦਾੀ ਲੋਿ ਨੈਹੀਂ ਹੈ।
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ਨਪਤਰਤਾ ਛੁੱ ਟ਼ੀ ਲੈਣਾ
• ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਉਸਦਾੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਨੰੂੈ ਸੂਟਚਤੋ ਕਰਨੈਾ ਚਾਹੀਦਾਾ ਹ ੈ–

 1.  ਿੱਚ ੇਦਾੀ ਜਾਣੇਪੇ ਦਾੀ ਸੰਭਾਟਵਤੋ ਟਮਤੋੀ ਦਾ ੇਘੱਟ ੋਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇੈ ਪਟਹਲਾਂ ਟਪਤੋਰਤੋਾ ਛੁੱਟੀ 
ਲੈਣ ਦਾਾ ਉਸਦਾਾ ਇਰਾਦਾਾ (ਇਸ ਪਿਾਅ ਉਤੋੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾੀ ਸਹੀ ਤੋਾਰੀਿ ਦਾੀ ਲੋਿ ਨੈਹੀਂ 
ਪੈਂਦਾੀ); ਅਤੋੇ 

 2.  ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਤੋੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਉਸਦਾੇ ਟਪਤੋਰਤੋਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾੀ ਟਮਤੋੀਨੋਟ8।

• ਜੇਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਨੰੂੈ ਉਪਰੋਕਤੋ 3 ਮਹੀਟਨੈਆ ਂਦਾਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਨੋੈਟਟਸ ਦਾੇਣ ਟਵਚ 
ਅਸਫਲ ਰਟਹੰਦਾਾ ਹ,ੈ ਤੋਾਂ ਉਸਨੰੂੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋੌਰ 'ਤੋ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਨੰੂੈ ਉਸ ਟਮਤੋੀ ਤੋੋਂ 5 ਟਦਾਨੈ 
ਪਟਹਲਾਂ ਉਸ ਦਾੀ ਟਪਤੋਰਤੋਾ  ਛੁੱਟੀ ਿਾਰ ੇਸੂਟਚਤੋ ਕਰਨੈਾ ਚਾਹੀਦਾਾ ਹੈ।

• ਜੇਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਿੇਨੈਤੋੀ ਕਰਦਾਾ ਹ,ੈ ਤੋਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋੌਰ 'ਤੋ ੇ ਆਪਣ ੇ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਨੰੂੈ ਇਕ ਟਲਿਤੋੀ ਟਿਆਨੈ ਦਾਸਤੋਿਤੋ ਕਰਕ ੇ ਦਾੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟਜਾਸ ਟਵੱਚ 
ਦਾੱਟਸਆ ਹੋਵ ੇ–

   1. ਿੱਚ ੇਦਾੀ ਮਾਂ ਦਾਾ ਨੈਾਮ; 

   2. ਿੱਚ ੇਦਾੀ ਟਡਟਲਵਰੀ ਦਾੀ ਅਨੁੈਮਾਨੈਤੋ / ਅਸਲ ਤੋਾਰੀਿ; ਅਤੋੇ

   3. ਟਕ ਉਹ ਿੱਚ ੇਦਾਾ ਟਪਤੋਾ ਹੈ।

• ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੱਚ ੇਦਾੀ ਟਡਟਲਵਰੀ ਦਾੀ ਸੰਭਾਵਤੋ ਟਮਤੋੀ 4 ਤੋੋਂ 14ਨੋੈਟ ਹਫ਼ਤੋ ੇਤੋੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਦਾੀ 
ਟਮਆਦਾ ਦਾ ੇਦਾੌਰਾਨੈ ਟਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਟਪਤੋਰਤੋਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾਾ ਹਨੈੋਟ9 ਿੱਚ ੇਦਾੀ ਜਾਣੇਪੇ ਦਾੀ 
ਅਸਲ ਤੋਾਰੀਿ ਤੋੋਂ ਹਫ਼ਤੋ ੇਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰ ਦਾ ੇਹਨੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕ ੋਸਮੇਂ ਜਾਾਂ ਵੱਿਰ ੇਟਦਾਨੈਾਂ ਟਵਚ 
ਸਾਰ ੇ5 ਟਦਾਨੈਾਂ ਦਾੀ ਟਪਤੋਰਤੋਾ  ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾਾ ਹੈ।

ਨਪਤਰਤਾ ਛੁੱ ਟ਼ੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ
• ਇੱਕ ਮਰਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟਪਤੋਰਤੋਾ  ਛੁੱਟੀ ਤੋਨੈਿਾਹ ਦਾਾ ਹੱਕਦਾਾਰ ਹ ੈਜੇਾਕਰ ਉਸ ਨੰੂੈ –

   1.  ਟਪਤੋਰਤੋਾ  ਛੁੱਟੀ ਦਾ ੇ ਟਦਾਨੈ ਤੋੋਂ ਤੋੁਰੰਤੋ ਪਟਹਲਾਂ ਘੱਟ ੋ ਘੱਟ 40 ਹਫ਼ਟਤੋਆ ਂ ਲਈ 
ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਅਧੀਨੈ ਕੰਮ ਉੱਤੋ ੇਰੱਟਿਆ ਟਗਆ ਹ;ੈ ਅਤੋੇ

   2.  ਹੇਠ ਟਦਾੱਤੋੀ ਟਮਆਦਾ ਦਾ ੇਅੰਦਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਨੰੂੈ ਲੋਿੀਂਦਾ ੇਦਾਸਤੋਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਾਨੈ ਕੀਤੋ ੇਹਨੈ 
(ਜੋਾ ਵੀ ਟਮਆਦਾ ਪਟਹਲਾਂ ਿਤੋਮ ਹੁੰ ਦਾੀ ਹ)ੈ –

   (i) ਟਪਤੋਰਤੋਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ੇਪਟਹਲੇ ਟਦਾਨੈ ਤੋੋਂ 12 ਮਹੀਟਨੈਆ ਂਿਾਅਦਾ; ਜਾਾਂ

   (ii)  ਜੇਾ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿੰਦਾ ਕਰ ਟਦੰਾਦਾਾ ਹ,ੈ ਤੋਾਂ ਨੌੈਕਰੀ ਿਤੋਮ ਹੋਣ ਦਾ ੇ6 ਮਹੀਟਨੈਆ ਂਦਾ ੇਅੰਦਾਰ।

ਨੋੈਟ8  ਕਾਨੰੂੈਨੈ ਇਹ ਨੈਹੀਂ ਟਨੈਰਧਾਰਤੋ ਕਰਦਾਾ ਹੈ ਟਕ ਅਟਜਾਹੀ ਨੋੈਟੀਟਫਕੇਸ਼ਨੈ ਟਕਵੇਂ ਟਦਾੱਤੋੀ ਜਾਾਵੇ। 
ਨੋੈਟ9  ਜੇਾਕਰ ਿੱਚੇ ਦਾਾ ਜਾਨੈਮ 11 ਦਾਸੰਿਰ 2020 ਤੋੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੋਾਂ ਇਹ ਿੱਚੇ ਦਾੀ ਟਡਲੀਵਰੀ ਦਾੀ ਅਸਲ 

ਟਮਤੋੀ ਤੋੋਂ 10 ਹਫ਼ਟਤੋਆਂ ਤੋੱਕ ਹੈ।

ਨੈਮੂਨੈਾ ਟਲਿਤੋੀ ਟਿਆਨੈ

     ਮੈ,    (ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾਾ ਨੈਾਮ)    , ਦਾੱਸਦਾਾ ਹਾਂ ਟਕ ਟਕ ਮੈਂ    (ਿੱਚੇ ਦਾੀ ਮਾਂ ਦਾਾ 
ਨੈਾਮ)    ਵੱਲੋਂ  ਜਾਨੈਮ ਟਦਾੱਤੋੇ ਜਾਾ ਚੁੱਕੇ/ ਜਾਨੈਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿੱਚੇ ਦਾਾ ਟਪਤੋਾ ਹਾਂ* 

ਿੱਚੇ ਦਾੇ ਜਾਨੈਮ ਦਾੀ ਅਨੁੈਮਾਨੈਤੋ/ਅਸਲ* ਤੋਰੀਕ ਹੈ                              । 

* ਿੇਲੋਿੀਂਦਾਾ ਹਟਾਓ
(ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾੇ ਦਾਸਤੋਿਤੋ)    
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• ਟਪਤੋਰਤੋਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾੀ ਤੋਨੈਿਾਹ ਦਾੀ ਰੋਜ਼ਾਨੈਾ ਦਾਰ, ਇੱਕ ਟਪਤੋਰਤੋਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ੇਟਦਾਨੈ ਤੋੋਂ ਪਟਹਲਾਂ 
ਦਾੀ 12-ਮਹੀਨੇੈ ਦਾੀ ਟਮਆਦਾ ਟਵੱਚ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕੀਤੋੀ ਔਸਤੋਨੈ 
ਰੋਜ਼ਾਨੈਾ ਟਦਾਹਾਿੀ ਦਾ ੇਚੋਥੇ -ਪੰਜਾਵੇਂ ਟਹੱਸੇ ਦਾ ੇਿਰਾਿਰ ਹੈ। (ਅੰਟਤੋਕਾ ਵੇਿ)ੋ 

ਕਰਮਚਾਰ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕ਼ੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਹੋਂਗ ਕੋਂਗ ਨਵੱਚ ਜਿਮ ਲਈ: ਿੱਚ ੇਦਾਾ ਜਾਨੈਮ ਸਰਟੀਟਫਕੇਟ ਟਜਾਸ 'ਤੋ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾਾ ਨੈਾਮ 
ਿੱਚੇ ਦਾ ੇਟਪਤੋਾ ਵਜਾੋਂ ਦਾਾਿਲ ਹੁੰ ਦਾਾ ਹੈ। 

ਹੋਂਗ ਕੋਂਗ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਜਿਮ ਲਈ: ਿੱਚ ੇਦਾਾ ਜਾਨੈਮ ਸਰਟੀਟਫਕੇਟ ਸਥਾਨੈ ਦਾ ੇਅਟਧਕਾਰੀਆਂ 
ਦਾੁਆਰਾ ਜਾਾਰੀ ਕੀਤੋਾ ਜਾਾਂਦਾਾ ਹ ੈਅਤੋੇ ਟਜਾਸ 'ਤੋ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾਾ ਨੈਾਮ ਿੱਚ ੇਦਾ ੇਟਪਤੋਾ ਵਜਾੋਂ ਦਾਾਿਲ 
ਹੁੰ ਦਾਾ ਹ ੈ (ਜਾਾਂ, ਜੇਾ ਸਥਾਨੈ ਦਾ ੇਅਟਧਕਾਰੀ ਜਾਨੈਮ ਸਰਟੀਟਫਕੇਟ ਜਾਾਰੀ ਨੈਹੀਂ ਕਰਦੇਾ ਹਨੈ, ਤੋਾਂ 
ਅਟਧਕਾਰੀਆਂ ਦਾੁਆਰਾ ਜਾਾਰੀ ਕੀਤੋਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਸਤੋਾਵੇਜ਼ ਟਜਾਸ ਨੰੂੈ ਸਿੂਤੋ ਵਜਾੋਂ ਟਲਆ ਜਾਾ 
ਸਕਦਾਾ ਹ ੈਟਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੱਚ ੇਦਾਾ ਟਪਤੋਾ ਹ)ੈ|

ਨੋੈਟ: ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਤੋੋਂ ਿਾਹਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ੇਅਟਧਕਾਰੀਆਂ ਦਾੁਆਰਾ ਜਾਾਰੀ ਕੀਤੋ ੇਗਏ ਜਾਨੈਮ 
ਸਰਟੀਟਫਕੇਟ ਦਾ ੇਨੈਮੂਨੇੈ ਮਜ਼ਦਾੂਰ ਟਵਭਾਗ ਦਾ ੇਵੈਿ ਪੇਜਾਾਂ ਤੋ ੇਉਪਲਿਧ ਹਨੈ।

ਜ ੇਮਨਰਆ ਿੱਚਾ ਜੰਨਮਆ ਹ ੈਜਾਂ ਜਿਮ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਿੱਚੇ ਦ ੇਸੰਿੰਿ 
ਨਵਚ ਕੋਈ ਜਿਮ ਸਰਟ਼ੀਨਿਕੇਟ ਜਾਰ਼ੀ ਿਹੀਂ ਕ਼ੀਤਾ ਨਗਆ:

•  ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਟਫਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਟਤੋਆਰ ਕਰਨੈਾ ਚਾਹੀਦਾਾ ਹਨੈੋਟ10 ਟਜਾਸ 
ਉੱਪਰ ਿੱਚ ੇਦਾੀ ਟਡਲੀਵਰੀ ਨੰੂੈ ਤੋਸਦਾੀਕ ਕੀਤੋੀ ਹੋਵੇ।

• ਜੇਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਦਾੁਆਰਾ ਲੋਿੀਂਦਾਾ ਹੋਵ,ੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋੌਰ ਦਾ ੇ ਉੱਤੋ ੇ ਉਸ 
ਦਾੁਆਰਾ ਦਾਸਤੋਿਤੋ ਕੀਤੋਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਟਲਿਤੋੀ ਟਿਆਨੈ ਵੀ ਦਾੇਣਾ ਪਵੇਗਾ –

   1.  ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਟਫਕੇਟ ਟਵੱਚ ਦਾਰਜਾ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਡਲੀਵਰ ਕੀਤੋ ੇ ਹੋਏ ਿੱਚ ੇ ਦਾਾ 
ਟਪਤੋਾ ਹ;ੈ ਅਤੋੇ

   2.  ਿੱਚਾ ਮਟਰਆ ਪੈਦਾਾ ਹੰੁਦਾਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਜਾਨੈਮ ਤੋੋਂ ਿਾਅਦਾ ਮਰ ਜਾਾਂਦਾਾ ਹੈ, ਜੋਾ ਵੀ ਵਾਪਟਰਆ ਹੈ। 

ਨੋੈਟ10  Hong Kong ਤੋੋਂ ਿਾਹਰ ਜਾਨੈਮ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋੌਰ 'ਤੇੋ ਉਸ ਜਾਗ੍ਹਾਾ ਦਾੇ ਅਟਧਕਾਰੀਆਂ 
ਦਾੁਆਰਾ ਜਾਾਰੀ ਕੀਤੋਾ ਟਗਆ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਟੀਟਫਕੇਟ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਸਤੋਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਾਨੈ ਕਰਨੈਾ ਚਾਹੀਦਾਾ ਹੈ 
ਜੋਾ ਿੱਚੇ ਦਾੀ ਜਾਣੇਪੇ ਦਾੇ ਸਿੂਤੋ ਵਜਾੋਂ ਉਟਚਤੋ ਤੋੌਰ' ਤੋੇ ਟਲਆ ਜਾਾ ਸਕਦਾਾ ਹੈ |

ਨੈਮੂਨੈਾ ਟਲਿਤੋੀ ਟਿਆਨੈ

     ਮੈ,    (ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾਾ ਨੈਾਮ)    , ਦਾੱਸਦਾਾ ਹਾਂ ਟਕ ਟਕ ਮੈਂ     (ਿੱਚੇ ਦਾੀ ਮਾਂ 
ਦਾਾ ਨੈਾਮ ਟਜਾਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਟਫਕੇਟ ਟਵੱਚ ਹੈ)    ਵੱਲੋਂ  ਟਡਲੀਵਰ ਕੀਤੇੋ ਗਏ 

ਿੱਚੇ ਦਾਾ ਟਪਤੋਾ ਹਾਂ ਨੈਾਲ। ਿੱਚਾ ਮਟਰਆ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾਾ ਹੋਇਆ/ਜਾਨੈਮ ਤੋੋਂ ਿਾਅਦਾ 

ਮਰ ਟਗਆ*।

* ਿੇਲੋਿੀਂਦਾਾ ਹਟਾਓ  

(ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾੇ ਦਾਸਤੋਿਤੋ)   

ਤੋਾਰੀਖ਼

11



ਨਪਤਰਤਾ ਛੁੱ ਟ਼ੀ ਦ ੇਭੁਗਤਾਿ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸ਼ੀਮਾ
• ਜੇਾ ਟਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇੈ ਟਪਤੋਰਤੋਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ੇਉਸ ਟਦਾਨੈ ਤੋੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਨੰੂੈ 

ਲੋਿੀਂਦਾਾ ਦਾਸਤੋਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਾਨੈ ਕਰ ਟਦਾੱਤੋ ੇਹਨੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਨੰੂੈ ਉਸ ਨੰੂੈ ਵਲਦਾੀਅਦਾ ਛੁੱਟੀ 
ਦਾੀ ਤੋਨੈਿਾਹ ਦਾੇਣੀ ਪਏਗੀ –

   1.  ਦਾਸਤੋਾਵੇਜਾ ਟਦਾੱਤੋ ੇਜਾਾਣ ਤੋੋਂ ਿਾਅਦਾ ਉਸ ਨੰੂੈ ਟਪਤੋਰਤੋਾ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋੋਂ ਿਾਅਦਾ ਟਮਲਣ ਵਾਲੀ 
ਤੋਨੈਿਾਹ ਤੋੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਟਦਾਨੈ ਦਾੀ ਦਾੇਰੀ ਨੈਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾੀ; ਜਾਾਂ

   2.  ਜੇਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿੰਦਾ ਕਰ ਟਦੰਾਦਾਾ ਹ,ੈ ਤੋਾਂ ਨੌੈਕਰੀ ਤੋੋਂ ਿਾਅਦਾ 7 ਟਦਾਨੈਾਂ ਦਾ ੇਅੰਦਾਰ।

• ਜੇਾ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟਪਤੋਰਤੋਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਤੋੋਂ ਿਾਅਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਨੰੂੈ ਲੋਿੀਂਦਾਾ 
ਦਾਸਤੋਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਾਨੈ ਕਰਦਾਾ ਹ,ੈ ਤੋਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਨੰੂੈ ਉਸ ਨੰੂੈ ਟਪਤੋਰਤੋਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾੀ ਤੋਨੈਿਾਹ 
ਦਾੇਣੀ ਪਵੇਗੀ –

   1.  ਦਾਸਤੋਾਵੇਜਾ ਟਦਾੱਤੋ ੇਜਾਾਣ ਤੋੋਂ ਿਾਅਦਾ ਉਸ ਨੰੂੈ ਪੈਟਰਨੈਟੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋੋਂ ਿਾਅਦਾ ਟਮਲਣ 
ਵਾਲੀ ਤੋਨੈਿਾਹ ਤੋੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਟਦਾਨੈ ਦਾੀ ਦਾੇਰੀ ਨੈਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾੀ; ਜਾਾਂ 

   2.  ਜੇਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾੀ ਨੌੈਕਰੀ ਖ਼ਤੋਮ ਹ ੋਗਈ ਹ,ੈ ਤੋਾਂ ਦਾਸਤੋਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਾਨੈ ਕੀਤੋ ੇਜਾਾਣ ਦਾ ੇ7 
ਟਦਾਨੈਾਂ ਦਾ ੇਅੰਦਾਰ।

➥  ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਜੋਾ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਟਪਤੋਰਤੋਾ ਜਾਾਂ ਟਪਤੋਰਤੋਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾੀ ਤੋਨੈਿਾਹ 
ਦਾੇਣ ਟਵਚ ਅਸਫਲ ਰਟਹੰਦਾਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਟਵਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਾਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਾ ਸਕਦਾਾ ਹ ੈਅਤੋੇ, 
ਦਾੋਸ਼ੀ ਠਟਹਰਾਏ ਜਾਾਣ ਉੱਤੋ ੇਉਸਨੰੂੈ $50,000 ਦਾਾ ਜੁਾਰਮਾਨੈਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਨਿਆਿ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾਵਾਂ ਅਤੋੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂੈ ਸਲਾਹ ਟਦਾੱਤੋੀ ਜਾਾਂਦਾੀ ਹ ੈ ਟਕ ਉਹ ਟਵਅਕਤੋੀਗਤੋ 
ਜਾਾਣਕਾਰੀ (ਗੋਪਨੈੀਯਤੋਾ) ਆਰਡੀਨੈੈਂ ਸ (ਕੈਪ. 486) ਦਾ ੇਤੋਟਹਤੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ੇਿੱਚ ੇਦਾੀ ਮਾਂ 
ਦਾੀ ਟਨੈੱਜਾੀ ਜਾਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ੇਿੁਲਾਸੇ ਅਤੋੇ ਇਸਤੋੇਮਾਲ ਕਰਨੈ ਜਾਾਂ ਟਪਤੋਰਤੋਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾੀ ਤੋਨੈਿਾਹ 
ਦਾੇਣ ਦਾ ੇਉਦਾੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਦਾਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਆਪਣੀ ਟਨੈੱਜਾੀ 
ਜਾਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ੇਿੁਲਾਸੇ ਤੋੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਆਪਣ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂੈ ਿੱਚ ੇਦਾੀ ਮਾਂ ਦਾੀ ਸਟਹਮਤੋੀ ਲੈਣ 
ਲਈ ਯਾਦਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾੇ ਹਨੈ। ਪੁੱਛਟਗੱਛ ਦਾ ੇਮਾਮਲੇ ਟਵੱਚ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਅਤੋੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਟਨੈੱਜਾੀ ਜਾਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗੋਪਨੈੀਯਤੋਾ ਕਟਮਸ਼ਨੈਰ ਦਾ ੇਦਾਫ਼ਤੋਰ ਨੈਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾੇ ਹਨੈ।

ਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਨੰੂੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋੌਰ 'ਤੋ ੇਟਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਟਨੈਆ ਂਦਾੌਰਾਨੈ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਦਾੀ ਤੋਨੈਿਾਹ ਅਤੋੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ੇਵੇਰਵਾ ਦਾਾ ਇੱਕ ਟਰਕਾਰਡ ਟਤੋਆਰ ਕਰਨੈਾ ਹੁੰ ਦਾਾ ਹੈ। ਹੋਰਨੈਾਂ 
ਟਵੱਚ, ਟਰਕਾਰਡ ਟਵੱਚ । ਛੁੱਟੀ ਦਾੀ ਟਮਆਦਾ ਦਾ ੇਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦਾੇ ਹਨੈ ਜੋਾ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਨੇੈ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦਾ ੇਸਿੰਧ ਟਵੱਚ ਭੁਗਤੋਾਨੈਾਂ ਦਾ ੇਵੇਰਟਵਆਂ ਦਾ ੇਨੈਾਲ ਲਏ ਜਾਾਣ, ਜੇਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾਾ ਹੈ। 
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ਸਾਲ ਦ ੇਅੰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ
• ਜੇਾਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮਾ ਸਾਲ ਦਾ ੇਅੰਤੋ ਦਾ ੇਭੁਗਤੋਾਨੈ ਹੱਕਦਾਾਰਾਂ ਦਾਾ ਪ੍ਰਿੰਧ ਕਰਦਾਾ 

ਹ,ੈ ਤੋਾਂ ਹਰ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾਾ ਹੈ ਜੇਾਕਰ ਉਸ ਨੰੂੈ ਪੂਰੀ ਅਦਾਾਇਗੀ ਦਾੀ 
ਟਮਆਦਾ ਲਈ ਲਗਾਤੋਾਰ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਦਾ ੇਤੋਟਹਤੋ ਰੱਟਿਆ ਟਗਆ ਹੈ।

• ਸਾਲਾਨੈਾ ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਦਾ ੇ ਅੰਤੋ ਦਾੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਰਕਮ ਹੁੰ ਦਾੀ ਹ ੈ ਜੋਾ ਟਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 
ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਟਵੱਚ ਟਨੈਰਧਾਰਤੋ ਕੀਤੋੀ ਜਾਾਂਦਾੀ ਹੈ। ਜੇਾ ਇਹ ਟਨੈਰਧਾਟਰਤੋ ਨੈਹੀਂ ਕੀਤੋੀ 
ਗਈ ਹ,ੈ ਤੋਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾੀ ਔਸਤੋ ਮਾਟਸਕ ਤੋਨੈਿਾਹ ਦਾ ੇਿਰਾਿਰ ਦਾੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ।  
(ਅੰਟਤੋਕਾ ਵੇਿ)ੋ

• ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰ-ੋਰਾਟਾ ਅਧਾਰ ਉੱਤੋ ੇਸਾਲ ਦਾ ੇਅੰਤੋਲੇ ਅਦਾਾਇਗੀ ਦਾ ੇਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾਾ ਹ ੈਜੇਾ 
ਉਹ ਟਕਸੇ ਅਦਾਾਇਗੀ ਦਾੀ ਟਮਆਦਾ ਟਵਚ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 3 ਮਹੀਟਨੈਆ ਂਲਈ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ 
ਅਧੀਨੈ ਕੰਮ ਕਰਦਾਾ ਟਰਹਾ ਹੋਵ ੇ(ਪਟਹਲੇ 3 ਮਹੀਟਨੈਆ ਂਦਾੀ ਪ੍ਰੋਿੇਸ਼ਨੈ ਪੀਰੀਅਡ ਨੰੂੈ ਛੱਡ ਕੇ) 
ਅਤੋੇ:

   ►  ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਦਾੀ ਟਮਆਦਾ ਦਾ ੇਿਤੋਮ ਹੋਣ ਤੋੋਂ ਿਾਅਦਾ ਵੀ ਨੌੈਕਰੀ ਕਰਨੈਾ ਜਾਾਰੀ ਰੱਿਦਾਾ ਹ;ੈ ਜਾਾਂ

   ►  ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਦਾੁਆਰਾ ਿਾਰਜਾ ਕਰ ਟਦਾੱਤੋਾ ਜਾਾਂਦਾਾ ਹ ੈ(ਟਸਵਾਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾੀ ਗੰਭੀਰ 
ਦਾੁਰਟਵਵਹਾਰ ਕਾਰਨੈ ਸੰਿੇਪ ਿਰਿਾਸਤੋਗੀ ਦਾ ੇਮਾਮਟਲਆਂ ਟਵੱਚ)।

• ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਦਾਾ ਸਮਾਂ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦ਼ੀ ਸਨਥਤ਼ੀ ਭੁਗਤਾਿ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਦਾਾ ਸਮਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਟਵੱਚ 
ਟਨੈਰਧਾਰਤੋ ਕੀਤੋਾ ਟਗਆ ਹੰੁਦਾਾ ਹੈ।

ਟਨੈਰਧਾਰਤੋ ਟਮਤੋੀ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਟਵਚ ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਦਾਾ ਸਮਾਂ 
ਟਨੈਰਧਾਰਤੋ ਨੈਹੀਂ ਕੀਤੋਾ ਜਾਾਂਦਾਾ ਹੈ

ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਦਾੀ ਟਮਆਦਾ ਦਾਾ ਆਿਰੀ 
ਟਦਾਨੈ ਜਾਾਂ ਉਸ ਟਦਾਨੈ ਤੋੋਂ 7 ਟਦਾਨੈਾਂ 
ਦਾ ੇਅੰਦਾਰ

ਜਾ ੇਭੁਗਤੋਾਨੈ ਦਾੀ ਟਮਆਦਾ ਿਤੋਮ ਹੋਣ ਤੋੋਂ ਪਟਹਲਾਂ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਾ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮਾ ਖ਼ਤੋਮ ਹ ੋਜਾਾਂਦਾਾ ਹ ੈ
ਅਤੋੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲ ਦਾ ੇਭੁਗਤੋਾਨੈ ਦਾ ੇਅੰਤੋ ਟਵਚ 
ਯੋਗਤੋਾ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕਰਦਾਾ ਹੈ

ਟਜਾਸ ਟਦਾਨੈ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮਾ ਖ਼ਤੋਮ ਹ ੋ
ਜਾਾਂਦਾਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਉਸ ਟਦਾਨੈ ਤੋੋਂ 7 ਟਦਾਨੈਾਂ 
ਦਾ ੇਅੰਦਾਰ

ਜਾ ੇਸਾਲ ਦਾ ੇਭੁਗਤੋਾਨੈ ਦਾੀ ਸਮਾਪਤੋੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ 
ਦਾ ੇਟਕਸੇ ਵੀ ਮੁਨੈਾਫੇ ਦਾ ੇਟਨੈਰਦਾੇਸ਼ ਨੈਾਲ ਕੀਤੋੀ ਜਾਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦਾੀ ਹੈ

ਉਸ ਟਦਾਨੈ ਜਾਦਾੋਂ ਮੁਨੈਾਟਫਆਂ ਦਾਾ ਪਤੋਾ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਉਸ ਟਦਾਨੈ 
ਤੋੋਂ 7 ਟਦਾਨੈਾਂ ਦਾ ੇਅੰਦਾਰ

➥    ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਜੋਾ ਜਾਾਣਿੁੱਝ ਕੇ ਅਤੋੇ ਉਟਚਤੋ ਿਹਾਨੇੈ ਟਿਨੈਾਂ ਟਕਸੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਨੰੂੈ ਸਾਲ ਦਾੀ ਤੋਨੈਿਾਹ ਦਾਾ ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਕਰਨੈ ਟਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਟਹੰਦਾਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਟਵਰੁੱਧ 
ਮੁਕੱਦਾਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਾ ਸਕਦਾਾ ਹ ੈਅਤੋੇ, ਦਾੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ‘ਤੋ ੇਉਸਨੰੂੈ $50,000 ਦਾਾ ਜੁਾਰਮਾਨੈਾ 
ਕੀਤੋਾ ਜਾਾ ਸਕਦਾਾ ਹੈ।
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ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਿਾਮ ੇਦ਼ੀ ਸਮਾਪਤ਼ੀ
• ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਜਾਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂੈ ਇਕ ਦਾੂਜੇਾ ਨੰੂੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ੇਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਨੰੂੈ ਿਤੋਮ 

ਕਰਨੈ ਦਾਾ ਨੋੈਟਟਸ ਜਾਾਂ ਨੋੈਟਟਸ ਦਾ ੇਿਦਾਲੇ ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਦਾੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾਾ ਹੈ। ਨੋੈਟਟਸ ਦਾੀ ਟਮਆਦਾ 
ਜਾਾਂ ਲੋਿੀਂਦਾ ੇਨੋੈਟਟਸ ਦਾ ੇਿਦਾਲੇ ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਦਾੀ ਦਾੀ ਜਾਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਟਲਿ ੇਅਨੁੈਸਾਰ ਹ:ੈ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦ਼ੀ ਸਨਥਤ਼ੀ ਿੋਨਟਸ ਦ਼ੀ ਨਮਆਦ ਿੋਨਟਸ ਦ ੇਿਦਲੇ ਭੁਗਤਾਿ

ਪ੍ਰੋਿੇਸ਼ਨੈ ਅਵਧੀ 
ਦਾ ੇਦਾੌਰਾਨੈ

ਪ੍ਰੋਿੇਸ਼ਨੈ ਦਾ ੇਪਟਹਲੇ ਮਹੀਨੇੈ ਦਾ ੇਅੰਦਾਰ ਲੋਿ ਨੈਹੀਂ ਲੋਿ ਨੈਹੀਂ

ਪ੍ਰੋਿੇਸ਼ਨੈ ਦਾ ੇ
ਪਟਹਲੇ ਮਹੀਨੇੈ 
ਦਾ ੇਿਾਅਦਾ

ਟਜਾੱਥ ੇਇਕਰਾਰਨੈਾਮਾ 
ਨੋੈਟਟਸ ਦਾੀ ਲੋਿੀਂਦਾੀ 
ਟਮਆਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਧ 
ਕਰਦਾਾ ਹੈ

ਸਮਝੌਤੋ ੇਦਾ ੇ
ਅਨੁੈਸਾਰ, ਪਰ 7 
ਟਦਾਨੈਾਂ ਤੋੋਂ ਘੱਟ ਨੈਹੀਂ

ਨੋੈਟਟਸ ਦਾੀ ਟਮਆਦਾ ਟਦਾਨੈਾਂ 
ਜਾਾਂ ਹਫ਼ਟਤੋਆ ਂਟਵੱਚ ਪ੍ਰਗਟ 
ਕੀਤੋੀ ਗਈ:
=”ਔਸਤੋ ਰੋਜ਼ਾਨੈਾ ਤੋਨੈਖ਼ਾਹਾਂ” 
x “ਨੋੈਟਟਸ ਦਾੀ ਟਮਆਦਾ ਦਾ ੇ
ਟਦਾਨੈਾਂ ਦਾੀ ਟਗਣਤੋੀ ਟਜਾਸ ਲਈ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਤੋਨੈਿਾਹ 
ਆਮ ਤੋੌਰ' ਤੋ ੇਭੁਗਤੋਾਨੈ ਯੋਗ 
ਹੋਵੇਗੀ” (ਅੰਟਤੋਕਾ ਵੇਿ)ੋ

ਨੋੈਟਟਸ ਦਾੀ ਟਮਆਦਾ 
ਮਹੀਟਨੈਆ ਂਟਵੱਚ ਪ੍ਰਗਟ 
ਕੀਤੋੀ ਗਈ:
=” ਔਸਤੋ ਮਾਟਸਕ ਤੋਨੈਿਾਹ” 
x “ਨੋੈਟਟਸ ਦਾੀ ਟਮਆਦਾ ਟਵੱਚ 
ਟਨੈਰਧਾਰਤੋ ਮਹੀਟਨੈਆ ਂਦਾੀ 
ਟਗਣਤੋੀ” (ਅੰਟਤੋਕਾ ਵੇਿ)ੋ

ਟਜਾੱਥ ੇਇਕਰਾਰਨੈਾਮਾ 
ਨੋੈਟਟਸ ਦਾੀ ਲੋਿੀਂਦਾੀ 
ਟਮਆਦਾ ਦਾਾ ਪ੍ਰਿੰਧ 
ਨੈਹੀਂ ਕਰਦਾਾ

7 ਟਦਾਨੈ ਤੋੋਂ ਘੱਟ 
ਨੈਹੀਂ

ਟਨੈਰੰਤੋਰ 
ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ 
ਲਈ * ਨੈਹੀਂ ਦਾ ੇ
ਨੈਾਲ / ਪ੍ਰੋਿੇਸ਼ਨੈ 
ਅਵਧੀ ਦਾ ੇ
ਿਾਅਦਾ

ਟਜਾੱਥ ੇਇਕਰਾਰਨੈਾਮਾ ਨੋੈਟਟਸ ਦਾੀ 
ਲੋਿੀਂਦਾੀ ਲੰਿਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਧ ਕਰਦਾਾ ਹੈ

ਸਮਝੌਤੋ ੇਦਾ ੇ
ਅਨੁੈਸਾਰ, ਪਰ 7 
ਟਦਾਨੈਾਂ ਤੋੋਂ ਘੱਟ ਨੈਹੀਂ

ਟਜਾੱਥ ੇਇਕਰਾਰਨੈਾਮਾ ਨੋੈਟਟਸ ਦਾੀ 
ਲੋਿੀਂਦਾੀ ਟਮਆਦਾ ਦਾਾ ਪ੍ਰਿੰਧ ਨੈਹੀਂ 
ਕਰਦਾਾ

1 ਮਹੀਨੇੈ ਤੋੋਂ ਘੱਟ 
ਨੈਹੀਂ

*  ਪ੍ਰੋਿੇਸ਼ਨੈ ਅਵਧੀ ਦਾ ੇਿਾਅਦਾ ਟਵੱਚ/ਦਾ ੇਿਾਅਦਾ ਨੈਾ-ਟਨੈਰੰਤੋਰ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਲਈ, ਨੋੈਟਟਸ ਦਾੀ 
ਟਮਆਦਾ ਸਟਹਮਤੋ ਅਵਧੀ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤੋਮ ਹੋਣ ਉੱਤੋ,ੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਸਮਾਪਤੋੀ ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਦਾਾ 
ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਕਰੇਗਾ ਟਜਾਸ ਟਵਚ ਆਮ ਤੋੌਰ' ਤੋ ੇ ਿਕਾਇਆ ਤੋਨੈਿਾਹ, ਨੋੈਟਟਸ ਦਾ ੇ ਿਦਾਲੇ 
ਭੁਗਤੋਾਨੈ (ਜੇਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵ ੇਤੋਾਂ), ਸਾਲਾਨੈਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਨੈਿਾਹ, ਸਾਲ ਦਾ ੇਅੰਤੋ ਦਾੀ ਅਦਾਾਇਗੀ, 
ਲੰਮੀ ਸੇਵਾ ਅਦਾਾਇਗੀ ਜਾਾਂ ਵੱਿ ਹੋਣ ਦਾੀ ਅਦਾਾਇਗੀ (ਜੇਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵ ੇਤੋਾਂ) ਅਤੋੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 
ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਦਾ ੇ ਅਧੀਨੈ ਹੋਰ ਭੁਗਤੋਾਨੈ। ਵੱਿਰ ੇ ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਨੰੂੈ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਮਾਪਤੋੀ ਦਾੀ 
ਅਦਾਾਇਗੀ ਸਮਾਪਤੋ ਹੋਣ ਦਾੀ ਟਮਤੋੀ ਤੋੋਂ 7 ਟਦਾਨੈਾਂ ਦਾ ੇਅੰਦਾਰ ਅੰਦਾਰ ਅਦਾਾ ਕੀਤੋੀ ਜਾਾਏਗੀ। 
ਵੱਿਰ ੇਭੁਗਤੋਾਨੈ ਲਈ, ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਇੱਕ ਨੋੈਟਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਹੋਣ ਤੋੋਂ 2 ਮਹੀਟਨੈਆ ਂਦਾ ੇ
ਅੰਦਾਰ-ਅੰਦਾਰ ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਕਰ ਦਾੇਵੇਗਾ, ਜੋਾ ਟਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਿਰੀਆ ਂਅਦਾਾਇਗੀ ਦਾਾ 
ਦਾਾਅਵਾ ਕਰਦਾਾ ਹੋਵੇ।

• ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਨੰੂੈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾੀ ਿਕਾਇਆ ਤੋਨੈਿਾਹ ਉੱਤੋ ੇਟਵਆਜਾ ਦਾੇਣਾ ਪੈਂਦਾਾ ਹ,ੈ 
ਜਾ ੇਉਹ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਦਾੀ ਟਮਆਦਾ ਿਤੋਮ ਹੋਣ ਦਾੀ ਟਮਤੋੀ ਤੋੋਂ 7 ਟਦਾਨੈਾਂ ਦਾ ੇਅੰਦਾਰ ਅੰਦਾਰ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਤੋਨੈਿਾਹ ਨੈਹੀਂ ਟਦੰਾਦਾਾ ਹੈ।

➥  ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਜੋਾ ਜਾਾਣ ਿੁੱਝ ਕੇ ਅਤੋੇ ਟਿਨੈ੍ਹਾ ਾਂ ਟਕਸੇ ਉਟਚਤੋ ਿਹਾਨੇੈ ਸਮਾਪਤੋੀ 
ਅਦਾਾਇਗੀਆ ਂਦਾਾ ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਕਰਨੈ ਟਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਟਹੰਦਾਾ ਹ,ੈ 
ਤੋਾਂ ਉਹ ਮੁਕੱਦਾਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਿੰਦਾ ਹੁੰ ਦਾਾ ਹ,ੈ ਅਤੋੇ ਦਾੋਸ਼ੀ 
ਠਟਹਰਾਉਣ ਤੋ ੇ $350,000 ਦਾਾ ਜ਼ਰੁਮਾਨੈਾ ਅਤੋੇ 3 ਸਾਲ ਦਾੀ 
ਕੈਦਾ ਦਾੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦਾਾ ਪਾਤੋਰ ਿਣਦਾਾ ਹੈ।
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ਲੰਿ਼ੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ
• ਘੱਟ ੋਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਟਨੈਰੰਤੋਰ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਅਧੀਨੈ ਕੰਮ ਕਰਨੈ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਲੰਮੀ ਸੇਵਾ ਅਦਾਾਇਗੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹ ੈਜੇਾ:

   ►  ਉਹ ਿਰਿਾਸਤੋ ਕਰ ਟਦਾੱਤੋਾ ਟਗਆ ਹ ੈ(ਟਸਵਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾੀ ਗੰਭੀਰ ਦਾੁਰਟਵਵਹਾਰ ਦਾ ੇ
ਕਾਰਨੈ ਿੇਲੋਿੀ ਜਾਾਂ ਸੰਿੇਪ ਿਰਿਾਸਤੋਗੀ ਦਾ ੇਕਾਰਨੈਾਂ ਤੋੋਂ ਇਲਾਵਾ);

   ►  ਉਸਦਾਾ ਟਨੈਰਧਾਰਤੋ ਅਵਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮਾ ਨੈਵੀਨੈੀਕਰਣ ਕੀਤੋ ੇਿਗੈਰ ਿਤੋਮ 
ਹੁੰ ਦਾਾ ਹ;ੈ

   ►  ਉਹ ਨੌੈਕਰੀ ਦਾੌਰਾਨੈ ਮਰ ਜਾਾਂਦਾਾ ਹ;ੈ

   ►  ਉਸ ਨੰੂੈ ਇਕ ਰਟਜਾਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨੈਰ ਜਾਾਂ ਰਟਜਾਸਟਰਡ ਚੀਨੈੀ ਦਾਵਾਈ 
ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨੈਰ ਦਾੁਆਰਾ ਟਨੈਰਧਾਰਤੋ ਫਾਰਮ ਟਵਚ ਇਕ ਸਰਟੀਟਫਕੇਟ ਜਾਾਰੀ ਕੀਤੋਾ ਟਗਆ 
ਹ,ੈ ਟਜਾਸ ਨੈਾਲ ਇਹ ਤੋਸਦਾੀਕ ਹੁੰ ਦਾਾ ਹ ੈਟਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜਾੂਦਾਾ ਨੌੈਕਰੀ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੋੌਰ 
'ਤੋ ੇਅਯੋਗ ਹੈ; ਜਾਾਂ

   ►  ਉਸ ਦਾੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਜਾਾਂ ਵੱਧ ਹ ੈਅਤੋੇ ਉਹ ਅਸਤੋੀਫਾ ਦਾ ੇਟਦੰਾਦਾਾ ਹੈ।

• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਦਾੀ ਸਮਾਪਤੋੀ ਦਾੀ ਟਮਤੋੀ ਤੋੋਂ 7 ਟਦਾਨੈਾਂ ਦਾ ੇਅੰਦਾਰ ਟਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਨੰੂੈ ਲੰਮੀ ਸੇਵਾ ਅਦਾਾਇਗੀ ਦਾਾ ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਕੀਤੋਾ ਜਾਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਾ ਹ,ੈ ਟਸਵਾਏ ਟਕਸੇ ਟਮ੍ਰਤੋਕ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ੇਲਾਭਪਾਤੋਰੀਆਂ ਨੰੂੈ ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਕਰਨੈ ਦਾ ੇਮਾਮਲੇ ਟਵੱਚ।

➥  ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਜੋਾ ਜਾਾਣ ਿੁੱਝ ਕੇ ਅਤੋੇ ਟਿਨੈ੍ਹਾ ਾਂ ਟਕਸੇ ਉਟਚਤੋ ਿਹਾਨੇੈ ਟਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਨੰੂੈ ਲੰਮੀ ਸੇਵਾ ਅਦਾਾਇਗੀ ਦਾਾ ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਨੈਹੀਂ ਕਰਦਾਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਟਵਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਾਮਾ ਚੱਲ 
ਸਕਦਾਾ ਹ ੈਅਤੋੇ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋ ੇ$350,000 ਦਾਾ ਜ਼ਰੁਮਾਨੈਾ ਅਤੋੇ 3 ਸਾਲ ਦਾੀ ਕੈਦਾ ਦਾੀ ਸਜ਼ਾ 
ਹ ੋਸਕਦਾੀ ਹੈ।

➥  ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਟਜਾਹਿਾ ਉਟਚਤੋ ਿਹਾਨੇੈ ਟਿਨੈਾਂ ਟਕਸੇ ਟਮ੍ਰਤੋਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ੇ
ਲਾਭਪਾਤੋਰੀਆਂ ਨੰੂੈ ਲੰਮ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਅਦਾਾਇਗੀ ਕਰਨੈ ਟਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਟਹੰਦਾਾ ਹ,ੈ 
ਉਸ ਟਵਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਾਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਾ ਸਕਦਾਾ ਹ ੈਅਤੋੇ, ਦਾੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋ ੇ $50,000 ਦਾਾ 
ਜਾੁਰਮਾਨੈਾ ਕੀਤੋਾ ਜਾਾ ਸਕਦਾਾ ਹੈ।
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ਵੱਖਰੇ ਭੁਗਤਾਿ
• 24 ਮਹੀਟਨੈਆ ਂਤੋੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਨੈਰੰਤੋਰ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਅਧੀਨੈ ਕੰਮ ਕਰਨੈ ਵਾਲਾ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਿਰੇਵਾਂ ਭੁਗਤੋਾਨੈਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹ ੈਜੇਾ:

   ►  ਉਹ ਨੰੂੈ ਲੋਿ ਨੈਾ ਹੋਣ ਦਾ ੇਕਾਰਨੈ ਕੰਮ ਤੋੋਂ ਕੱਢ ਟਦਾੱਤੋਾ ਜਾਾਂਦਾਾ ਹ;ੈ

   ►  ਉਸਦਾਾ ਟਨੈਰਧਾਰਤੋ ਅਵਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮਾ ਲੋਿ ਨੈਾ ਹੋਣ ਦਾ ੇ ਕਾਰਨੈ 
ਨੈਵੀਨੈੀਕਰਣ ਕੀਤੋ ੇਟਿਨੈਾਂ ਸਮਾਪਤੋ ਹੁੰ ਦਾਾ ਹ;ੈ ਜਾਾਂ

   ►  ਿਰਿਾਸਤੋ ਕਰ ਟਦਾੱਤੋਾ ਟਗਆ ਹੈ।

• ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਅਟਜਾਹੀ ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਦਾਾ ਦਾਾਅਵਾ ਕਰਨੈ ਲਈ ਟਲਿਤੋੀ ਨੋੈਟਟਸ 
ਟਮਲਣ 'ਤੋ ੇ 2 ਮਹੀਟਨੈਆ ਂ ਤੋੋਂ ਿਾਅਦਾ ਦਾ ੇ ਸਮੇਂ ਟਵਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਵੱਿਰਾ ਭੁਗਤੋਾਨੈ 
ਕਰੇਗਾ।

➥  ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਜੋਾ ਟਿਨੈਾਂ ਟਕਸੇ ਉਟਚਤੋ ਿਹਾਨੇੈ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਵੱਿਰ ੇਭੁਗਤੋਾਨੈ 
ਨੰੂੈ ਦਾੇਣ ਟਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਟਹੰਦਾਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਟਵਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਾਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਾ ਸਕਦਾਾ ਹ ੈਅਤੋੇ, 
ਦਾੋਸ਼ੀ ਠਟਹਰਾਉਣ 'ਤੋ ੇ$50,000 ਦਾਾ ਜੁਾਰਮਾਨੈਾ ਕੀਤੋਾ ਜਾਾ ਸਕਦਾਾ ਹੈ।

ਲੰਿ਼ੀ ਸੇਵਾ ਅਦਾਇਗ਼ੀ ਅਤ ੇਵੱਖਰੇ ਭੁਗਤਾਿ ਦਾ ਨਹਸਾਿ

ਮਾਟਸਕ ਦਾਰਜਾਾ ਪ੍ਰਾਪਤੋ 
ਕਰਮਚਾਰੀ

(ਟਪਛਲੇ ਪੂਰ ੇਮਹੀਨੇੈ ਦਾੀ ਤੋਨੈਿਾਹ * x 2/3) # x ਸੇਵਾ ਦਾ ੇ
ਵਰਣਨੈਯੋਗ ਸਾਲ

ਰੋਜ਼ਾਨੈਾ ਜਾਾਂ ਪੀਸ ਦਾਰਜਾਾ 
ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕਰਮਚਾਰੀ

(ਕੋਈ ਵੀ 18 ਟਦਾਨੈਾਂ ਦਾੀ ਤੋਨੈਿਾਹ * ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾੁਆਰਾ ਉਸਦਾੇ 
ਟਪਛਲੇ 30 ਆਮ ਕੰਮਕਾਜਾੀ ਟਦਾਨੈਾਂ ਟਵਚੋਂ ਚੁਟਣਆ ਟਗਆ ਹ)ੈ # x 
ਸੇਵਾ ਦਾ ੇਵਰਣਨੈਯੋਗ ਸਾਲ

*  ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟਹਸਾਿ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਦਾੀ ਸਮਾਪਤੋੀ ਤੋੋਂ 
ਤੋੁਰੰਤੋ ਪਟਹਲਾਂ, 12 ਮਹੀਟਨੈਆਂ ਟਵੱਚ ਆਪਣੀ ਔਸਤੋ ਤੋਨੈਿਾਹ ਦਾੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਨੈ 
ਦਾਾ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾਾ ਹੈ | (ਟਜਾਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਨੰੂੈ ਨੋੈਟਟਸ 
ਦਾੇ ਿਦਾਲੇ ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਕਰਕੇ ਿਤੋਮ ਕਰ ਟਦਾੱਤੋਾ ਜਾਾਂਦਾਾ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਔਸਤੋ 
ਤੋਨੈਿਾਹ ਦਾੀ ਵਰਤੋੋਂ 12 ਮਹੀਟਨੈਆਂ ਟਵਚ ਤੋੁਰੰਤੋ ਉਸ ਤੋਾਰੀਿ ਤੋੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾਾ 
ਹੈ ਟਜਾਸ ਤੋੋਂ ਨੋੈਟਟਸ ਦਾੇ ਿਦਾਲੇ ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਦਾੀ ਗਣਨੈਾ ਕੀਤੋੀ ਜਾਾਂਦਾੀ ਹੈ)।

# 2/3 ਦਾ ੇ$22,500 (ਅਰਥਾਤੋ $15,000) ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਨੈਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾੀ।
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ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦ਼ੀ ਸੁਰੱਨਖਆ
• ਹੇਠ ਟਲਿੀਆ ਂ ਸਟਥਤੋੀਆਂ ਅਧੀਨੈ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣ ੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਟਵਰੁੱਧ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਟਿਆ ਸ਼ਰਤੋਾਂ ਲਈ ਦਾਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾਾ ਹ:ੈ

   ►  ਗੈਰ ਉਟਚਤੋ ਿਰਿਾਸਤੋਗੀ (ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਟਨੈਰੰਤੋਰ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਅਧੀਨੈ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 
24 ਮਹੀਟਨੈਆ ਂਲਈ ਨੌੈਕਰੀ ਉੱਤੋ ੇਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾਾ ਹੈ);

   ►  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਦਾੀਆ ਂਸ਼ਰਤੋਾਂ ਦਾੀ ਗੈਰ ਉਟਚਤੋ ਪਟਰਵਰਤੋਨੈ (ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ 
ਟਨੈਰੰਤੋਰ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਅਧੀਨੈ ਟਨੈਯੰਤੋਟਰਤੋ ਕੀਤੋਾ ਜਾਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਾ ਹ)ੈ;

   ►  ਟਿਨੈ੍ਹਾ ਾਂ ਵਜਾ੍ਹਾਾ ਅਤੋੇ ਗੈਰਕਾਨੰੂੈਨੈੀ ਿਰਿਾਸਤੋਗੀ।

• ਜੇਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਆਪਣ ੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਿਰਿਾਸਤੋ ਕਰਦਾਾ ਹ ੈ ਜਾਾਂ ਆਪਣ ੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾੀਆ ਂਸ਼ਰਤੋਾਂ ਨੰੂੈ ਹੇਠ ਟਲਿਤੋ ਜਾਾਇਜ਼ ਕਾਰਨੈਾਂ ਤੋੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਿਦਾਲਦਾਾ ਹ,ੈ ਤੋਾਂ ਿਰਿਾਸਤੋਗੀ ਜਾਾਂ ਪਟਰਵਰਤੋਨੈ ਨੰੂੈ ਗੈਰ ਵਾਜਾਿ ਮੰਟਨੈਆ ਜਾਾਂਦਾਾ ਹ:ੈ

   ►  ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ੇਟਵਹਾਰ;

   ►  ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾੀ ਕਾਰਜਾਸ਼ੀਲਤੋਾ ਦਾੀ ਯੋਗਤੋਾ ਜਾਾਂ ਕਾਿਲੀਅਤੋ;

   ►  ਸਮਰੂਪ ਜਾਾਂ ਕਾਰੋਿਾਰ ਦਾੀਆ ਂਹੋਰ ਅਸਲ ਸੰਚਾਲਨੈ ਜ਼ਰੂਰਤੋਾਂ;

   ►  ਕਾਨੰੂੈਨੈੀ ਲੋਿਾਂ;

   ►  ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨੈ।

• 17 ਜੂਾਨੈ 2022 ਤੋੋਂ ਿਾਅਦਾ:

   ►  ਆਵਜਾਾਹੀ ਦਾੀ ਪਾਿੰਦਾੀ ਦਾ ੇ ਨੈਾਲ ਟਕਸੇ ਿਾਸ ਮਹਾਮਾਰੀ-ਟਵਰੋਧੀ ਲੋਿਾਂ ਦਾੀ ਪਾਲਣਾ 
ਦਾ ੇਕਾਰਨੈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾੀ ਕੰਮ ਤੋੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਉਸਦਾੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਦਾੁਆਰਾ ਟਕਸੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾੀ ਿਰਖ਼ਾਸਤੋਗੀ ਜਾਾਂ ਉਸਦਾੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਦਾੀਆ ਂਸ਼ਰਤੋਾਂ ਟਵਚ 
ਿਦਾਲਾਵ ਦਾਾ ਇੱਕ ਜਾਾਇਜ਼ ਕਾਰਨੈ ਨੈਹੀਂ ਿਣਦਾੀ ਹੈ। ("ਟਿਮਾਰੀ ਭੱਤੋੇ" ਟਵੱਚ ਆਵਜਾਾਹੀ 
ਦਾੀ ਪਾਿੰਦਾੀ ਦਾ ੇਨੈਾਲ ਿਾਸ ਮਹਾਮਾਰੀ-ਟਵਰੋਧੀ ਲੋਿਾਂ ਉੱਤੋ ੇਟਹੱਸੇ ਦਾਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ)

• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਟਿਆ ਦਾੀਆ ਂ  ਸ਼ਰਤੋਾ  ਟਵੱਚ ਮੁਿ ਿਹਾਲੀ, ਦਾੁਿਾਰਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤੋ, ਅੰਟਤੋਮ 
ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਅਤੋੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈ (ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਟਸਰਫ ਟਿਨੈ੍ਹਾ ਾਂ ਵਜਾ੍ਹਾਾ ਅਤੋੇ ਗੈਰਕਾਨੰੂੈਨੈੀ 
ਿਰਿਾਸਤੋਗੀ ਦਾ ੇਮਾਮਲੇ ਟਵੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾਾ ਹ)ੈ।

*  ਜਾਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਟਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ “ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈੈਂ ਸ ਦਾੀ ਇੱਕ ਸੰਿੇਪ ਗਾਈਡ” ਦਾ ੇ
ਚੈਪਟਰ 10 ਦਾਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ।

ਨਕਰਤ਼ੀ ਨਟ੍ਰਨਿਊਿਲ ਿੰੂ ਅਵਾਰਡ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਨਵੱਚ 
ਿਕਾਮਯਾਿ ਹੋਣ ‘ਤ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦ਼ੀ ਅਪਰਾਿਕ ਜਵਾਿਦੇਹ਼ੀ 
ਜਾਂ ਮਾਮੂਲ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਅਨਵਆ ਂਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਿੋਰਡ

• ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਜੋਾ ਜਾਾਣਿੁੱਝ ਕੇ ਅਤੋੇ ਟਿਨੈ੍ਹਾ ਾਂ ਟਕਸੀ ਉਟਚਤੋ ਿਹਾਨੇੈ ਤੋੋਂ ਇਨੈਾਮ* ਦਾਾ 
ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਕਰਨੈ ਟਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰ ਦਾਾ ਹ ੈਟਜਾਸ ਟਦਾਨੈ ਰਕਮ ਦਾੀ ਅਦਾਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾੀ 
ਸੀ ਉਸ ਤੋਰੀਕ ਤੋੋਂ 14 ਟਦਾਨੈਾਂ ਿਾਅਦਾ ਮੁਕੱਦਾਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾਾ ਹ ੈਅਤੋੇ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ 'ਤੋ,ੇ 
$350,000 ਦਾਾ ਜ਼ਰੁਮਾਨੈਾ ਅਤੋੇ 3 ਸਾਲ ਦਾੀ ਕੈਦਾ ਦਾੀ ਸਜ਼ਾ ਹ ੋਸਕਦਾੀ ਹੈ।

• ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਧ 29 ਅਕਤੋੂਿਰ 2010 ਨੰੂੈ ਜਾਾਂ ਇਸਤੋੋਂ ਿਾਅਦਾ ਟਦਾੱਤੋ ੇਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਤੋ ੇਲਾਗੂ 
ਹੁੰ ਦਾੀਆ ਂਹਨੈ।

*  ਜਾਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਟਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ “ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈੈਂ ਸ ਦਾੀ ਇੱਕ ਸੰਿੇਪ ਗਾਈਡ” ਦਾ ੇ 
13 ਵੇਂ ਅਟਧਆਇ ਦਾਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ।
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ਅੰਨਤਕਾ
• ਛੁੱ ਟ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਤਿਖਾਹ, ਸਾਲਾਿਾ ਛੁੱ ਟ਼ੀ ਦ਼ੀ ਤਿਖਾਹ, ਨਿਮਾਰ਼ੀ ਭੱਤਾ, ਜਣੇਪਾ ਛੁੱ ਟ਼ੀ ਦ਼ੀ 

ਤਿਖਾਹ, ਨਪਤਰਤਾ ਛੁੱ ਟ਼ੀ ਦ਼ੀ ਤਿਖਾਹ, ਿੋਨਟਸ ਦ ੇਿਦਲੇ ਭੁਗਤਾਿ ਅਤ ੇਸਾਲ ਦ ੇਅੰਤ 
ਦ਼ੀ ਅਦਾਇਗ਼ੀ ਟਵੱਚ ਔਸਤੋ ਰੋਜ਼ਾਨੈਾ ਜਾਾਂ ਮਾਟਸਕ ਤੋਨੈਿਾਹ ਟਵੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾੁਆਰਾ 
12-ਮਹੀਨੇੈਨੋਟ11 ਟਵੱਚ ਹੇਠ ਟਲਿੀਆਂ ਤੋਾਰੀਿਾਂ ਤੋੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਦਾੀ ਟਮਆਦਾ ਤੋੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕੀਤੋੀ 
ਰੋਜ਼ਾਨੈਾ ਜਾਾਂ ਮਾਟਸਕ ਤੋਨੈਿਾਹ ਦਾਾ ਸੰਕੇਤੋ ਹੁੰ ਦਾਾ ਹੈ। ਜੇਾ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 12 ਮਹੀਟਨੈਆ ਂਤੋੋਂ 
ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾਾ ਹ,ੈ ਤੋਾਂ ਟਹਸਾਿ ਛੋਟੀ ਅਵਧੀ ਦਾ ੇਅਧਾਰ ਤੋ ੇਕੀਤੋਾ ਜਾਾਏਗਾ।

ਕਾਿੰੂਿ਼ੀ ਹੱਕਦਾਰ਼ੀ ਛੁੱ ਟ਼ੀ ਦਾ ਨਦਿ ਨਿਰਿਾਰਤ ਤਾਰ਼ੀਖ

ਛੁੱਟੀਆ ਂਦਾਾ ਭੁਗਤੋਾਨੈ
1 ਟਦਾਨੈ ਕਾਨੰੂੈਨੈੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾਾ ਟਦਾਨੈ
ਲਗਾਤੋਾਰ 1 ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਟਦਾਨੈ ਕਾਨੰੂੈਨੈੀ ਛੁੱਟੀਆ ਂਦਾਾ ਪਟਹਲਾ ਟਦਾਨੈ

ਸਾਲਾਨੈਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾਾ 
ਭੁਗਤੋਾਨੈ

1 ਟਦਾਨੈ ਸਾਲਾਨੈਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾਾ ਟਦਾਨੈ
ਲਗਾਤੋਾਰ 1 ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਟਦਾਨੈ ਸਾਲਾਨੈਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾਾ ਪਟਹਲਾ ਟਦਾਨੈ
ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਦਾ ੇਿਤੋਮ ਹੋਣ 
'ਤੋ ੇਅਣਚਾਹੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾਾ ਟਦਾਨੈ

ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਦਾੀ ਸਮਾਪਤੋੀ ਦਾੀ 
ਟਮਤੋੀ

ਟਿਮਾਰੀ ਭੱਤੋਾ
1 ਟਦਾਨੈ ਟਿਮਾਰੀ ਦਾਾ ਟਦਾਨੈ

ਲਗਾਤੋਾਰ 1 ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਟਦਾਨੈ ਪਟਹਲਾ ਟਿਮਾਰੀ ਦਾਾ ਟਦਾਨੈ
ਜਾਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ 
ਤੋਨੈਿਾਹ ਲਗਾਤੋਾਰ 1 ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਟਦਾਨੈ ਜਾਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ੇਪਟਹਲੇ ਟਦਾਨੈ

ਵਲਦਾੀਅਦਾ ਛੁੱਟੀ 
ਤੋਨੈਿਾਹ

1 ਟਦਾਨੈ ਵਲਦਾੀਅਦਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ੇਟਦਾਨੈ

ਲਗਾਤੋਾਰ 1 ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਟਦਾਨੈ ਵਲਦਾੀਅਦਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ੇਪਟਹਲੇ ਟਦਾਨੈ

ਨੋੈਟਟਸ ਦਾ ੇਿਦਾਲੇ 
ਭੁਗਤੋਾਨੈ - ਟਜਾਸ ਟਦਾਨੈ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਨੰੂੈ ਿਤੋਮ 

ਕਰਨੈ ਦਾਾ ਨੋੈਟਟਸ ਟਦਾੱਤੋਾ ਜਾਾਂਦਾਾ ਹਨੈੋਟ12

ਸਾਲ ਦਾ ੇਭੁਗਤੋਾਨੈ ਦਾਾ 
ਅੰਤੋਨੋਟ13 - ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਦਾਾ ਟਦਾਨੈ

• ਔਸਤੋ ਤੋਨੈਿਾਹ ਦਾੇ ਟਹਸਾਿ ਟਵੱਚ, ਇਸਨੰੂੈ ਵੱਿ ਕਰਨੈਾ ਚਾਹੀਦਾਾ ਹੈ: (i) ਉਹ ਅਵਧੀ 
ਟਜਾਸ ਲਈ ਟਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਆਪਣੀ ਤੋਨੈਿਾਹ ਜਾਾਂ ਪੂਰੀ ਤੋਨੈਿਾਹ ਦਾਾ ਭੁਗਤੋਾਨੈ 
ਨੈਹੀਂ ਕੀਤੋਾ ਜਾਾਂਦਾਾ, ਆਰਾਮ ਟਦਾਨੈ ਨੰੂੈ ਟਗਣਕੇ, ਕਾਨੰੂੈਨੈੀ ਛੁੱਟੀ, ਸਾਲਾਨੈਾ ਛੁੱਟੀ, ਟਿਮਾਰੀ 
ਦਾਾ ਟਦਾਨੈ, ਜਾਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ, ਟਪਤੋਰਤੋਾ ਛੁੱਟੀ, ਕੰਮ ਦਾੌਰਾਨੈ ਲਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨੈ ਟਿਮਾਰ 
ਛੁੱਟੀ ਜਾਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਦਾੇ ਸਮਝੌਤੋੇ ਨੈਾਲ ਲਈ ਗਈ ਛੁੱਟੀ, ਅਤੋੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾਾ 
ਆਮ ਟਦਾਨੈ ਟਜਾਸ ਤੋੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਾਤੋਾ ਦਾੁਆਰਾ ਕੰਮ ਦਾੇ ਨੈਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨੈਹੀਂ ਕੀਤੋਾ ਜਾਾਂਦਾਾ; 
ਦਾੇ ਨੈਾਲ (ii) ਅਟਜਾਹੀਆਂ ਟਮਆਦਾਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂੈ ਅਦਾਾ ਕੀਤੋੀ ਗਈ ਰਕਮ।

ਨੋੈਟ11  “ਮਹੀਨੈਾ” ਦਾਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਕੈਲੰਡਰ ਦਾਾ ਮਹੀਨੈਾ”।
ਨੋੈਟ12  ਜੇਾ ਕੋਈ ਨੋੈਟਟਸ ਨੈਹੀਂ ਟਦਾੱਤੋਾ ਟਗਆ, ਤੋਾਂ "ਟਜਾਸ ਟਦਾਨੈ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮਾ ਖ਼ਤੋਮ ਹੰੁਦਾਾ ਹੈ" ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਾਵੇਗਾ।
ਨੋੈਟ13  ਸਟਥਤੋੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਟਜਾਸ ਟਵਚ ਇਕਰਾਰਨੈਾਮੇ ਟਵਚ ਸਾਲ ਦਾੇ ਅੰਤੋ ਦਾੇ ਭੁਗਤੋਾਨੈ ਦਾੀ ਰਕਮ ਟਨੈਰਧਾਰਤੋ 

ਨੈਹੀਂ ਕੀਤੋੀ ਗਈ ਹੈ।
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