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ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨਸ
'ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ

ਇਹ ਪਰਚਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਕੈਪ. 57) ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਰਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਿਾਂ 
ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਕਮਾਤਰ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ । ਿੇਰਵਿਆਂ 
ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਕਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਰਰਕਾਸ਼ਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਜਾਂ 
"ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਗਾਈਡ" ਿੇਖੋ।

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
•  ਕੁਝ ਅਪਿਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

•  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਭਾਿੇਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ 
ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉਨਹਰਾਂ ਦੇ ਘੰਵਟਆਂ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ, 
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਵਹਤ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, 
ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ' ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣਾ ਆਵਦ।

•  ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਨਰੰਤਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
•  एक कर्मचारी जिसे एक ही जियोक्ा द्ारा लगातार 4 सप्ाह या उससे अजिक 

सरय तक जियोजित जकया गया ह, और प्रत्क सप्ाह रें कर से कर 18 घंट 
कार करता ह, उसे जिरतर अिुबंि क तहत जियोजित जकया सरझा िाता ह।
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ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
•  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਕ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ 

ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਲਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 
ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਮਆਦ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਦੱਤੇ 
ਅਨਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਤਨਖਾਹ
•   ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਮਹਨਤਾਨੇ, ਕਮਾਈ, ਭੱਤੇ (ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ 

ਭੱਤੇ, ਕਵਮਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਿਰਟਾਈਮ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ), ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 
ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਖਰਚੇ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 
ਪਰਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ । ਓਿਰਟਾਈਮ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ 
ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਵਨਰੰਤਰ ਚਵਰੱਤਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 
ਵਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਵਨਆਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਮਾਵਸਕ ਔਸਤਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ 
ਔਸਤਨਮਾਵਸਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

•   ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 
ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

•   ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾਂ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 7 ਵਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਨਹੀਂ 
ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

•   ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 
ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੋਵਟਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 
ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਪਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

➥��ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਿਸਥਾਿਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ 
ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਵਹਰਾਉਣ' ਤੇ, ਉਸ ਨੰ, ੂ (1) ਤਨਖਾਹ ਤ ਂੋ
ਗੈਰਕਾਨੰਨੀ ੂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿੱਧ ਤਂ ੋ ਿੱਧ $100,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 1 
ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; (2) ਜਾਣ-ਬੱਝ ੁ ਕੇ ਵਬਨਾਂ ਉਵਚਤ 
ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹਣ ਤੇ $350,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤ ੇ
3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ; (3) ਜਾਣ-ਬੱਝ ੁ ਕੇ ਅਤੇ ਵਬਨਾਂ ਉਵਚਤ ਕਾਰਨਤਨਖਾਹ ਦੀ 
ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ' ਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹਣ 'ਤੇ $10,000 ਦਾ 
ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ 
ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ

•   ਮੁੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਉੱਤਮ ਉਪ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਨਾਮਜਦ ਉਪ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਇਕ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਵਹਲੇ 2 ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹੈ ਜੋ 
ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ 
ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•   ਜੇ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਪ -ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਪਰਰਮੁੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਪ -ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 60 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 
(ਜਾਂ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਆਵਗਆ 90 ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਿਧੇਰੇ ਅਿਧੀ ਲਈ) ਵਲਖਤੀ ਨੋਵਟਸ 
ਦੇਣਾ ਪਿੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਵਟਸ ਵਿਚ ਹੇਠ ਵਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

    1. ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ; 
    2. ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ; 
    3.  ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜਗਹਰਾ ਦਾ ਪਤਾ; 
    4.  ਕੰਮ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਵਜਨਹਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ; ਅਤੇ 
    5.  ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਧੀ ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 
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•   ਪਰਰਮੁੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਉੱਤਮ ਉਪ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 
ਨੋਵਟਸ ਵਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ। ਉਹ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਉੱਤਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਉੱਤਮ ਨਾਮਜ਼ਦ 
ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਰਾਮ ਦਾ ਨਦਨ
•   ਵਨਰੰਤਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ 7 ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਹਰ 

ਵਮਆਦ ਵਿਚ 1 ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਦਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ

•   ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਦਨ ਲਈ ਇੱਕ 
ਹੋਰ ਆਰਾਮ ਦਾ ਵਦਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਵਜਹੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਪਵਹਲੇ ਬਾਕੀ ਵਦਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•   ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ 
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਸਿਾਏ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਪੌਦੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਅਣਵਕਆਸੇ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ।

•  ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਦਨ ਸਿੈਇੱਛਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

•  ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਦਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੀ 
ਸਵਹਮਤੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

➥�ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਵਬਨਾਂ ਉਵਚਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਦਨ 
ਪਰਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਵਹਰਾਉਣ 'ਤੇ, $50,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹੈ। 

➥  ਇਕ ਮਾਲਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਵਦਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ 
ਠਵਹਰਾਉਣ' ਤੇ, $50,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੱੁਟੀਆਂ
•   ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਸੇਿਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ, ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ 12 ਕਾਨੂੰਨੀ 

ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ:

ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਦਨ
ਚੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਹਦਨ

ਚੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਦਨ
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ਚੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਦਨ
ਹਚੰਗ ਹਿੰਗ ਫੈਸਟੀਵਲ

ਿਜ਼ਦੂਰ ਹਦਵਸ (1 ਿਈ)
ਤੁਏਨ ਐਨਜੀ ਫੈਸਟੀਵਲ

Hong Kong SAR ਸਥਾਪਨਾ ਹਦਵਸ (1 ਜੁਲਾਈ)
ਚੀਨੀ ਹਿਡ-ਪਤਝੜ ਦੇ ਹਤਉਿਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਦਨ

ਚੁੰਗ ਯੇਂਗ ਦਾ ਹਤਉਿਾਰ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਦਵਸ (1 ਅਕਤੂਬਰ)

ਚੀਨੀ ਹਵੰਟਰ ਸੌਹਲਸਟਾਈਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਾਂ ਹਕਰਿਸਿਸ ਡੇ (ਿਾਲਕ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ)

•   ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 60 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਿੀਂ 
ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪਰਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 48 ਘੰਵਟਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਦਾ ਪਵਹਲਾਂ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਸਵਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਵਨਕ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਛੁੱਟੀ  ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
30 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਦਨ ਬਦਲਿੀਂ ਛੁੱਟੀ ਿਜੋਂ ਪਰਰਬੰਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ  ਹੈ।

•   ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ ਦੀ 
ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤਨਵਦਹਾੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। (ਅੰਵਤਕਾ 
ਿੇਖੋ)

•   ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਵਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਜਸ ਵਦਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

•   ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਇਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ “ਵਿਕਲਪਕ ਛੁੱਟੀ” ਜਾਂ “ਬਦਲਿੀਂ 
ਛੁੱਟੀ” ਦਾ ਪਰਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ 
"ਖਰੀਦਣ" ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

➥�ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਵਜਹੜਾ ਵਬਨਾਂ ਉਵਚਤ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਵਿਕਲਪਕ ਛੁੱਟੀਆਂ 
ਜਾਂ ਬਦਲਿੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ 
ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਵਹਰਾਉਣ 'ਤੇ, $50,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹੈ। 

��

ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਛੱੁਟੀ
•   ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ 12 ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਵਦੱਤੀ 

ਗਈ ਹੈ, ਹੇਠ ਵਦੱਤੀ ਅਿਧੀ ਦੇ 12 ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ 
ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

•   ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਿਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
7 ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ 14 ਵਦਨਾਂ ਤੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਧਦੀ ਹੈ।

•   ਸਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਿਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਆਰਾਮ ਦਾ ਵਦਨ ਜਾਂ 
ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਵਗਵਣਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 
ਇਕ ਹੋਰ ਆਰਾਮ ਦਾ ਵਦਨ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•   ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤਨਵਦਹਾੜੀ ਦੇ 
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ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ। (ਅੰਵਤਕਾ ਿੇਖੋ)

•   ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ 
ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਮਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤਨਖਾਹ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ 
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

•   ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਇੰਟਾਇਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਹੱਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ 
ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 10 ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੈ।

•   ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਿਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਪਰ 12 ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਾਲਾ ਇੱਕ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸਦੇ ਗੰਭੀਰ 
ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸੰਖੇਪ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ), ਉਹ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ  
ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਿੇਗਾ।

➥� ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਵਬਨਾਂ ਉਵਚਤ ਕਾਰਨ ਵਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 
ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ 
ਤੇ $50,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹੈ ।

➥��ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਵਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ 
ਠਵਹਰਾਉਣ' ਤੇ $50,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹੈ।

ਨਬਮਾਰੀ ਭੱਤਾ
•    ਇੱਕ ਵਨਰੰਤਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ 

ਪਵਹਲੇ 12 ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 2 
ਅਦਾਇਗੀ ਵਬਮਾਰੀ ਵਦਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ 
ਲਈ 4 ਅਦਾਇਗੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਵਦਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ 120 ਵਦਨ 
ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•   ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਬਮਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਿੇਗਾ ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਉਵਚਤਵਗਣਤੀ ਵਿਚ 
ਅਦਾਇਗੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਵਦਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵਬਮਾਰ ਛੁੱਟੀ ਵਜਹੜੀ ਢੁਕਿੇਂ  
ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਰਾਪਤ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਨੋਟ1 ਵਬਮਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤਨਵਦਹਾੜੀ ਦੇ 
ਚੌਥੇ-ਪੰਜਿੇਂ ਵਹੱਸੇਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। (ਅੰਵਤਕਾ ਿੇਖੋ)

ੱ

•   ਵਬਮਾਰੀ ਭੱਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤਨਖਾਹ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

➥��ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਵਬਨਾਂ ਉਵਚਤ ਕਾਰਨ ਵਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਬਮਾਰੀ ਭੱਤਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਵਹਰਾਉਣ' ਤੇ, $50,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹੈ। 

ਨੋਟ1  ਜਦੋਂ ਗਰਭਿਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਜਾਂਚ,ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦਜਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ 
ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਟੀਫਵਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਵਸ ਦਵਨ ਉਹ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਵੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਵਮਾਰੀ ਦੇ ਦਵਨ ਿਜੋਂ ਗਵਣਵਆ 
ਜਾਿੇਗਾ (11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪਰਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਿੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੀ 
ਸਰਟੀਫਵਕੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ) | ਇਨਰਹਾਂ ਸਥਵਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਵਤ, ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ  ਉੱਚਵਤ ਗਵਣਤੀ ਿਵਚ 
ਅਦਾਇਗੀ ਬਵਮਾਰੀ ਦੇ ਦਵਨ ਲਏ  ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰ ਬਵਮਾਰੀ ਦੇ ਦਵਨ ਬਵਮਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਵੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾI5



ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਨਖਆ
•    ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਬਮਾਰੀ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਵਸਿਾਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ 
ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਖੇਪ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ।

➥   ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਿਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ 
ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਵਹਰਾਉਣ' ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ $100,000 
ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹੈ। 

➥  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਮਾਲਕ  ਨੂੰ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਵਦਨ ਗਲਤ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਲਈ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵਦਨ ਤੋਂ 7 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਤੋਂ 
ਇਲਾਿਾ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ  
ਵਿਰੁੱਧ “ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਵਖਆ” ਦੇ ਉਪਾਿਾਂ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ("ਰੁਜ਼ਗਾਰ 
ਸੁਰੱਵਖਆ" ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਿਾਲਾ ਵਹੱਸਾ ਿੇਖੋ)

ਜਣੇਪਾ ਸੁਰੱਨਖਆ
•   ਆਪਣੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁਟੱੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਵਨਰੰਤਰ ਸਮਝੌਤੇ 

ਤਵਹਤ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਇਕ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਬਾਰੇ ਮਾਲਕ 
ਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ:

    ►  ਵਨਰੰਤਰ 14 ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਦੀ ਅਿਧੀਨੋਟ2 ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ;

    ►    ਜੇ ਜਣੇਪਾ ਸੰਭਾਿਤ  ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀਵਮਆਦ ਦੇਰੀ 
ਦੇ ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ;

    ►     ਵਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਜਾਂ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਛੁੱਟੀਦੀ ਿਾਧੂ ਅਿਧੀ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ 4 ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਤਕ।

•   ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਜਣੇਪੇ ਦੀ 
ਸੰਭਾਿਤ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਵਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

•   ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ 14ਨੋਟ3 एक ਹਫਵਤਆਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ 
ਜੇ ਉਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਵਹਲਾਂ 40 ਹਫਵਤਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਵਹਤ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ 
ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। ਜਣੇਪਾ 
ਛੁੱਟੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤਨਵਦਹਾੜੀ ਦੇ ਚੌਥੇ-ਪੰਜਿੇਂ 
ਵਹੱਸੇਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ (ਅੰਵਤਕਾ ਿੇਖੋ)। ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ 11 ਿੇਂ ਤੋਂ 14 ਿੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ 4 
ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ $80,000 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈI 

਼
਼

•   ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਆਮ ਤਨਖਾਹ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਅਦਾ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

•   ਮਾਲਕ, ਆਮ ਤਨਖਾਹ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਸਾਰੀਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, 
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨਨੋਟ4 11 ਿੇਂ ਤੋਂ 14 ਿੇਂ ਹਫ਼ਵਤਆਂ 

ਨੋਟ2  ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਵਨਰਹਾਂ ਦਾ ਜਣੇਪਾ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪਹਵਲਾਂ ਹੁੰਦਾਹੈ, 10 ਹਫ਼ਤਵਆਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ 
ਦੀ ਨਵਰੰਤਰ ਅਿਧੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨैंI

ਨੋਟ3  ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਵਨਰਹਾਂ ਦਾ ਜਣੇਪਾ  11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪਹਵਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 10 ਹਫਤਵਆਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ 
ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨैंI

ਨੋਟ4  ਜਣੇਪਾ ਛੱੁਟੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਰਬੰਧਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈI

6



ਦੇ 'ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਵਹਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਿੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਕਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਰਰਕਾਸ਼ਤ 
ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਸੰਬੰਵਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇਖੋ।

•   ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ 
ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਸਦੀ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਸੰਭਾਿਤ ਵਮਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

➥��ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਵਕਸੇ ਗਰਭਿਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ 
ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੋਗ ਗਰਭਿਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ 
ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ 
ਹੋਣ ਤੇ $50,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਵਜੰਮੇਿਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਨਖਆ
•   ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਗਰਭਿਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 

ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ਵਦੱਤਾ 
ਹੈ, ਉਸਦੇ ਗੰਭੀਰ  ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸੰਖੇਪ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ।

➥��ਉੱਪਰ ਵਦੱਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾਲਕ ਲਈ ਗਰਭਿਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ 
ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ 
ਠਵਹਰਾਉਣ''ਤੇ, $100,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹੈ। 

➥��ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਮਾਲਕ ਨੂ ਗਰਭਿਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵਦਨ ਤੋਂ 7 ਵਦਨਾਂ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਲਈ ਸਮਾਪਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ “ਰੁਜ਼ਗਾਰ 
ਸੁਰੱਵਖਆ” ਦੇ ਉਪਾਿਾਂ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ 
ਦਰਸਾਏ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
("ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਵਖਆ" ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਿਾਲਾ ਵਹੱਸਾ ਿੇਖੋ)

•   ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਗਰਭਿਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ, ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੰਮ 
ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ।

➥��ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਜੋ ਵਬਨਾਂ ਉਵਚਤਕਾਰਨ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ 
ਠਵਹਰਾਉਣ 'ਤੇ $50,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ  ਹੈ। 

ਵਲਦੀਅਤ ਛੱੁਟੀ
ਇੱਕ ਮਰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਜੀਿਨ ਸਾਥੀ / ਸਾਥੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜਣੇਪੇ ਲਈ 5ਨੋਟ5 ਵਦਨਾਂ 
ਦੀ ਿਲਦੀਅਤ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜੇ –

1. ਉਹ ਨਿੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਪਤਾ ਹਨੋੈਟ6 ਜਾਂ ਵਪਤਾ ਬਣਨ ਿਾਲਾ ਹੈ;

2. ਵਨਰੰਤਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਵਹਤ ਕੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ; ਅਤੇ

3. ਉਸਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਵਦੱਤਾ ਹੈ।

ਨੋਟ5  ਿਲਦੀਅਤ ਛੱੁਟੀ ਦੇ ਵਦਨ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਇੱਕ ਯੋਗ ਮਰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸਾਥੀ / ਸਾਥੀ ਦੀ ਹਰ ਕੋਠੜੀ ਲਈ 3 
ਵਦਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਜ ਫਰਿਰੀ 2015 27 ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ 18 ਜਨਿਰੀ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 
2019।  

ਨੋਟ6  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨਂੈਸ ਅਧੀਨ ਪੈਟਰਨਟੀ ਛੱੁਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਨਿੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ 
ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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ਵਲਦੀਅਤ ਛੱੁਟੀ ਲਓ
•   ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ –

 1.  ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਵਹਲਾਂ ਿਲਦੀਅਤ  
ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਇਰਾਦਾ (ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਨਹੀਂ ਹੈ); ਅਤੇ 

 2.  ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਉਸਦੇ ਿਲਦੀਅਤ  ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਮਤੀਨੋਟ7

•   ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ 3 ਮਹੀਵਨਆਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਨੋਵਟਸ ਦੇਣ ਵਿਚ 
ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 5 ਵਦਨ 
ਪਵਹਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਿਲਦੀਅਤ ਛੁੱਟੀ ਬਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•   ਜੇ ਮਾਲਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 
ਇਕ ਵਲਖਤੀ ਵਬਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਵਜਸ' ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ –

    1. ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ; 

    2. ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ / ਅਸਲ ਤਾਰੀਖ; ਅਤੇ 

    3. ਵਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਪਤਾ ਹੈ।

•   ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਸੰਭਾਿਤ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 4 ਤੋਂ 14 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ 
ਵਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਿਲਦੀਅਤ  ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਨੋੈਟ8 ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਣੇਪੇ 
ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਿੱਖਰੇ ਵਦਨਾਂ 
ਵਿਚ ਸਾਰੇ 5 ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਿਲਦੀਅਤ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਵਲਦੀਅਤ ਛੱੁਟੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ
•   ਇੱਕ ਮਰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਲਦੀਅਤ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜੇ –

1.   ਿਲਦੀਅਤ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਵਹਲਾਂ 40 ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ 
ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ; ਅਤੇ

2.  ਹੇਠ ਵਦੱਤੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਪਰਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ (ਜੋ ਿੀ 
ਵਮਆਦ ਪਵਹਲਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) –

   (i) ਲਈ ਗਈ ਿਲਦੀਅਤ  ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਵਨਆਂ ਬਾਅਦ; ਜਾਂ 

   (ii) ਜੇ  ਉਸਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ  6 
ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।

•   ਿਲਦੀਅਤ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰ, ਇਕ ਿਲਦੀਅਤਛੁੱਟੀ ਦੇ ਵਦਨ ਤੋਂ 

ਨੋਟ7  ਕਾਨੰੂਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਵਜਹੀ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਵਕਿਂੇ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇ।
ਨੋਟ8  ਜੇ ਬੱਚਾ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਂੋ ਪਵਹਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵਮਤੀ ਤਂੋ ਇਹ 

10 ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਤਕ ਦਾ ਹੈ।

ਨਮੂਨਾ ਵਲਖਤੀ ਵਬਆਨ

     ਮੈ,   (ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ)   , ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਵਕ ਮੈਂ ਜਣੇਪੇ / ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ 
ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਪਤਾ ਹਾਂ * ਨਾਲ    (ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ)  । ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ / 

ਅਸਲ * ਤਰੀਕ ਹੈ                                   ।

*ਉਵਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਓ
(ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ)  

ਤਾਰੀਖ਼

8



ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ 12-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਮਆਦ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 
ਔਸਤਨਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਚੋਥੇ-ਪੰਜਿੇਂ ਵਹੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। (ਅੰਵਤਕਾ ਿੇਖੋ) 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਨਵੱਚ ਜਨਮ ਲਈ: ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਵਜਸ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ 
ਨਾਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਪਤਾ ਿਜੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਮ ਲਈ: ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਸਥਾਨ ਦੇ 
ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜਸ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੱਚੇ 
ਦੇ ਵਪਤਾ ਿਜੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜਾਂ, ਜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਜਾਰੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਵਜਸ ਨੂੰ 
ਸਬੂਤ ਿਜੋਂ ਵਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਪਤਾ ਹੈ)।

ਨੋਟ: ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਥਾਿਾਂ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਮ 
ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਕਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਿੈਬ ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਜੇ ਬੱਚਾ ਮੋਇਆ ਜੰਨਮਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਸੰਬੰਿ ਨਵਚ ਕੋਈ ਜਨਮ ਸਰਟੀਨਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਗਆ: 

•   ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ 
ਜ਼ਰੂਰ ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਨੋਟ9।

•   ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ 
ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਲਖਤੀ ਵਬਆਨ ਿੀ ਦੇਣਾ ਪਿੇਗਾ 
ਵਕ -

   1.  ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਔਰਤਦੁਆਰਾ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਪਤਾ ਹੈ; 
ਅਤੇ

   2.  ਬੱਚਾ ਮੋਇਆ ਜੰਵਮਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿੀ ਉਵਚਤ ਹੈ। 

ਨਿੂਨਾ ਹਲਖਤੀ ਹਬਆਨ

     ਿੈ,   (ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਿ)    , ਦੱਸਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਹਕ ਿਂ ੈ ਜਣੇਪੇ / ਸਪੁਰਦ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਪਤਾ ਿਾਂ * ਨਾਲ    (ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਾਂ ਦਾ ਨਾਿ)   । ਬੱਚੇ 
ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਅਨੁਿਾਨਤ / ਅਸਲ * ਤਰੀਕ ਿੈ।

*ਉਹਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਟਾਓ
 (ਕਰਿਚਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ)  

ਤਾਰੀਖ਼

ਨੋਟ9  Hong Kong ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਜਗਹਰਾ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਪਰਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਿਜਂੋ ਉਵਚਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਵਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

9 ਵਕਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਰਰਕਾਸ਼ਤ (12/2020)



ਵਲਦੀਅਤ ਛੱੁਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ
•   ਜੇ ਵਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਿਲਦੀਅਤਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਉਸ ਵਦਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 

ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਪਰਰਦਾਨ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਲਦੀਅਤਛੁੱਟੀ ਦੀ 
ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ –

   1.  ਉਸ ਵਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਵਜਸ ਵਦਨ ਉਸ ਨੂੰ ਿਲਦੀਅਤ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਉਸਦੀ ਆਗਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਜਾਂ

   2.  ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਤੋਂ 7 
ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।

•   ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਲਦੀਅਤ  ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ 
ਪਰਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਲਦੀਅਤ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ 
ਪਿੇਗੀ –

   1.  ਉਸ ਵਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਵਜਸ ਵਦਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਜਾਂ

   2.  ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਪਰਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 
7 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।

➥�ਇਕ ਮਾਲਕ ਜੋ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਿਲਦੀਅਤ ਛੱੁਟੀ ਜਾਂ ਿਲਦੀਅਤ ਛੱੁਟੀ 
ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਵਹਰਾਉਣ 'ਤੇ $50,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ 
ਵਜੰ਼ਮੇਿਾਰ ਹੈ।

��

ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਨਬੰਦੂ
ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ 
(ਗੋਪਨੀਯਤਾ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਕੈਪ. 486) ਦੇ ਤਵਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਨੱਜੀ 
ਡਾਟੇ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਿਲਦੀਅਤ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ 
ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਛਵਗੱਛ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਲਈ 
ਪਰਰਾਈਿੇਸੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ 
ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਵਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵਰਕਾਰਡ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, 
ਵਰਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਿਲਦੀਅਤ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਿੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਏ ਹਨ, 
ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
•    ਜੇ ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾ ਂ

ਦਾ ਪਰਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੇ ਉਸ ਨੰ ੂ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ 
ਵਮਆਦ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਵਹਤ ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ 
ਯੋਗ ਹੰਦਾ ਹੁ ੈ।

•    ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਉਹ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵਨਰਵਦਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
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ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤਨਮਾਵਸਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ। (ਅੰਵਤਕਾ ਿੇਖੋ)

•   ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਪਰਰੋ ਰਤਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਲ ਅੰਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵਕਸੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਮਆਦ ਵਿਚ 3 ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਰਹਾ ਹੋਿੇ (ਪਵਹਲੇ 3 ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੀ ਪਰਰੋਬੇਸ਼ਨ 
ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਅਤੇ:

    ►   ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ; ਜਾਂ

    ►   ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਵਸਿਾਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ 
ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸੰਖੇਪ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ)।

•  ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਨਿਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ 
ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ

ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਮਤੀ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਵਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਦਨ 
ਜਾਂ ਉਸ ਵਦਨ ਤੋਂ 7 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ

ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ 
ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਵਜਸ ਵਦਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਦਨ ਤੋਂ 7 ਵਦਨਾਂ 
ਦੇ ਅੰਦਰ

ਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਕਸੇ ਿੀ 
ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਹਿਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਉਹ ਵਦਨ ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਵਫਆਂ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਦਨ ਤੋਂ 
7 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ

➥� ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ  ਉਵਚਤ ਕਾਰਨ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 
ਸਾਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 
ਮੁਕੱਦਮਾਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਵਹਰਾਉਣ' ਤੇ, $50,000 ਦੇ 
ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹੈ। 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ
•   ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂ ੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ 

ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਵਟਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੋਵਟਸ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਨੋਵਟਸ ਦੀ 
ਲੰਬਾਈ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੋਵਟਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਹ ਹਨ:
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ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਨਿਤੀ ਨੋਨਟਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੋਨਟਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ

ਪਰਿੋਬੇਸ਼ਨ 
ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ

ਪਰਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਪਰਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ 
ਪਵਹਲੇ ਮਹੀਨੇ 
ਦੇ ਬਾਅਦ

ਵਜੱਥੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 
ਨੋਵਟਸ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ 
ਲੰਬਾਈ ਲਈ ਪਰਰਬੰਧ
ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 
ਪਰ 7 ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ 

 ਘੱਟ ਨਹੀਂ

ਨੋਵਟਸ ਦੀ ਵਮਆਦ ਵਦਨਾਂ 
ਜਾਂ ਹਫ਼ਵਤਆ ਂਵਿੱਚ ਪਰਰਗਟ 
ਕੀਤੀ ਗਈ:
=”ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਨਖਾਹ” 
x “ਨੋਵਟਸ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੇ 
ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਜਸ ਲਈ 
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ 
ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਿੇਗੀ”  
(ਅੰਵਤਕਾ ਿੇਖੋ)

ਵਜੱਥੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 
ਨੋਵਟਸ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ 
ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਪਰਰਬੰਧ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

7 ਵਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ

ਹਨਰੰਤਰ 
ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ 
ਲਈ * ਨਿੀਂ 
ਦੇ ਨਾਲ / 
ਪਰਿੋਬੇਸ਼ਨ 
ਅਵਧੀ ਦੇ 
ਬਾਅਦ

ਵਜੱਥੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨੋਵਟਸ ਦੀ 
ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਈ ਪਰਰਬੰਧ 
ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,
ਪਰ 7 ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਨਹੀਂ

ਨੋਵਟਸ ਦੀ ਵਮਆਦ ਮਹੀਵਨਆ ਂ
ਵਿੱਚ ਪਰਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ:
=”ਔਸਤ ਮਾਵਸਕ ਤਨਖਾਹ” 
x “ਨੋਵਟਸ ਦੀ ਵਮਆਦ ਵਿੱਚ 
ਵਨਰਧਾਰਤ ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੀ 
ਵਗਣਤੀ” (ਅੰਵਤਕਾ ਿੇਖੋ)

ਵਜੱਥੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨੋਵਟਸ ਦੀ 
ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਪਰਰਬੰਧ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ

1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਨਹੀਂ

*  ਪਰਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ / ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ-ਵਨਰੰਤਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ, 
ਨੋਵਟਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਵਹਮਤ ਅਿਧੀ ਹੋਿੇਗੀ।

•   ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਵਜਸ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ, ਨੋਵਟਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 
ਭੁਗਤਾਨ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ), ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
, ਲੰਮੀ ਸੇਿਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਵਿਖੰਡਨ ਅਦਾਇਗੀ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ | ਵਿਖੰਡਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 
ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 7 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਦਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ | ਵਿਖੰਡਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਨੋਵਟਸ ਪਰਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 
2 ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦੇਿੇਗਾ, ਜੋ ਵਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਖੰਡਨ 
ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਦਾਅਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•   ਇਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਵਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਵਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ 
ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 7 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ 
ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ। 

➥ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਵਬਨਾਂ ਉਵਚਤ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਵਹਰਾਉਣ' ਤੇ, $350,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ 
ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹੈ।

��

ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
•   5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਮੀ ਸੇਿਾ 

ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜੇ:

    ►   ਉਹ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ (ਵਸਿਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇਗੰਭੀਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ);

    ►   ਉਸਦਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਅਿਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਿੀਨੀਕਰਣ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ 
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ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ;

    ►  ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;

    ►   ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰਵਜਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਰਵਜਸਟਰਡ ਚੀਨੀ ਦਿਾਈ 
ਪਰਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਕਰੀ 
ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਹੈ; ਜਾਂ

    ►   ਉਹ 65 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ 
ਵਦੰਦਾ ਹੈ।

•   ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 7 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਸੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਸੇਿਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
ਵਸਿਾਏ ਵਕਸੇ ਵਮਰਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ 
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ।

ਰ

➥��ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਉਵਚਤ  ਕਾਰਨ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲੰਮੀ 
ਸੇਿਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ 
ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਵਹਰਾਉਣ 'ਤੇ $350,000 ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 
3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹੈ।

➥��ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਜਹੜਾ ਉਵਚਤ ਕਾਰਨ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਵਮਰਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ 
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੇਿਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੇ $50,000 ਦੇ 
ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹੈ।

ਰ

ਨਵਖੰਡਨ ਭੁਗਤਾਨ
•    24 ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਨਰੰਤਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲਾ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਖੰਡਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜੇ:

    ►  ਉਸਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;

    ►   ਉਸਦਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਅਿਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬੇਲੋੜਾ ਹੋਣਦੇ ਕਾਰਨ 
ਨਿੀਨੀਕਰਣ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ

    ►  ਬੰਦ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

•   ਮਾਲਕ  ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਵਜਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਲਖਤੀ ਨੋਵਟਸ 
ਵਮਲਣ 'ਤੇ 2 ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਵਪਹਲਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਖੰਡਨ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰੇਗਾ।

➥  ਇਕ ਮਾਲਕ ਜੋ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ  ਕਾਰਨ ਵਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਖੰਡਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਵਹਰਾਉਣ 'ਤੇ $50,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹੈ।

ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਨਵਖੰਡਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ
ਿਾਸਹਕ ਦਰਜੇ ਦਾ 
ਕਰਿਚਾਰੀ

(ਪਵਛਲੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ * x 2/3)# x ਸੇਿਾ ਦੇ ਿਰਣਨਯੋਗ 
ਸਾਲ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ 
ਦਰਜੇ ਦਾ ਕਰਿਚਾਰੀ

(ਕੋਈ 18 ਦਵਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ * ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਪਵਛਲੇ 
30 ਆਮ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਵਨਾਂ ਿਵਚੋਂ ਚੁਣਵਆ ਗਵਆ ਹੈ)# x ਸੇਿਾ ਦੇ 
ਿਰਣਨਯੋਗ ਸਾਲ

*  ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ 
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ਪਵਹਲਾਂ, 12 ਮਹੀਵਨਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਔਸਤਨ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਵਜਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨੋਵਟਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਔਸਤਨਤਨਖਾਹ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 12 
ਮਹੀਵਨਆਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਤੋਂ ਨੋਵਟਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।)

# ਰਕਮ $22,500 ਦੇ 2/3 ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ (ਅਰਥਾਤ $15,000)। 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਨਖਆ
•   ਹੇਠ  ਵਲਖੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 

ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੇ ਉਪਾਿਾਂ ਲਈ ਦਾਅਿਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
    ►   ਗੈਰ ਿਾਜਬ ਬਰਖਾਸਤਗੀ (ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਨਰੰਤਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ 24 

ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ);
    ►   ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਿਾਜਬ ਪਵਰਿਰਤਨ (ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਨੂੰ ਵਨਰੰਤਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ);
    ►  ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ।

•   ਜੇ  ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਵਲਖਤ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਜਾਂ ਪਵਰਿਰਤਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਿਾਜਬ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

    ►  ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ;
      ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ;►
    ►   ਵਰਡੰਡਂੈਸੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਸਲ ਸੰਚਾਲਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ;
    ►  ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ;
    ►  ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਾਰਨ।

•    ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਟਰਮੀਨਲ 
ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਮੁਆਿਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਮੁਆਿਜ਼ਾ ਵਸਰਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ 
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)।

*  ਿੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ “ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਗਾਈਡ” ਦੇ ਚੈਪਟਰ 
10 ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਲਓ।

ਲੇਬਰ ਨਟਰਰਨਬਨਲ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 
ਐਡਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਵੱਚ 
ਅਸਿਲ ਰਨਹਣ ਨਵੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਪਰਾਨਿਕ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ

•    ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਉਵਚਤ 

ਕਾਰਨ  ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਐਿਾਰਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ * ਵਜਸ ਰਕਮ 
ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 14 ਵਦਨਾਂ 
ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਵਹਰਾਉਣ 'ਤੇ, $350,000 
ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹੈ।

•    ਇਹ ਵਿਿਸਥਾਿਾਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਦੱਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ 
ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

*  ਿੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ “ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਗਾਈਡ” ਦੇ 13 ਿੇਂ 
ਅਵਧਆਇ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਲਓ।
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ਤਨਖਾਹ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਿਖਆ

ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਛੁੱ ਟੀਆਂ / ਛੁੱ ਟੀ

ਜਣੇਪਾ ਸੁਰੱਿਖਆ / 
ਵਲਦੀਅਤ ਛੁੱ ਟੀ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨ� ਸ
'ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ

(Punjabi Version)
Employment Ordinance at a Glance

ਿਬਮਾਰੀ ਭੱਤਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਸਾਲ ਦ ੇਅੰਤ ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ

ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਅੰਨਤਕਾ

•   ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਨਬਮਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਜਣੇਪਾ 
ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਨੋਵਟਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ 
ਸਾਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿਚ ਔਸਤਨਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਮਾਵਸਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਮਾਵਸਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
12-ਮਹੀਨਨੇੋਟ10 ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ | ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 
12 ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਣਨਾ ਛੋਟੀ ਅਿਧੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 
ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟਸ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਨਦਨ ਨਨਰਿਾਰਤ ਤਾਰੀਖ

ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
1 ਵਦਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਵਦਨ

ਲਗਾਤਾਰ 1 ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਦਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਵਦਨ

ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

1 ਵਦਨ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਵਦਨ

ਲਗਾਤਾਰ 1 ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਦਨ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਵਦਨ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ 
'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਵਦਨ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਵਮਤੀ

ਵਬਮਾਰੀ ਭੱਤਾ
1 ਵਦਨ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਵਦਨ

ਲਗਾਤਾਰ 1 ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਵਦਨ

ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਦਨ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਵਦਨ

ਿਲਦੀਅਤ ਛੁੱਟੀ ਤਨਖਾਹ
1 ਵਦਨ ਜਨਮ ਵਦਨ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਵਦਨ

ਲਗਾਤਾਰ 1 ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਦਨ ਿਲਦੀਅਤ  ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਵਦਨ

ਨੋਵਟਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ - 
ਵਜਸ ਵਦਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ 
ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਨੋਟ11 

ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨਨੋਟ12 - ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਦਨ

•    ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਿੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: (i) ਉਹ ਅਿਧੀ ਵਜਸ 
ਲਈ ਵਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਆਰਾਮ ਦਾ ਵਦਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੁੱਟੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ, ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ 
ਵਦਨ, ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ, ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵਬਮਾਰ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ 
ਨਾਲ ਲਈ ਗਈ ਛੁੱਟੀ ਮਾਲਕ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਕੰਮ ਦਾ ਆਮ ਵਦਨ ਵਜਸ ਤੇ ਮਾਲਕ 
ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ; ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ (ii) ਅਵਜਹੀਆਂ 
ਵਮਆਦਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ। 

ਨੋਟ10 “ਮਹੀਨਾ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ”।
ਨੋਟ11  ਜੇ ਕੋਈ ਨੋਵਟਸ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ, ਤਾਂ "ਵਜਸ ਵਦਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ" ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ।
ਨੋਟ12  ਸਵਥਤੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਵਜਸ ਵਿਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਰਕਮ ਵਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀ ਂ

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੌਟਲਾਈਨ ਪੁੱਛਨਗੱਛ: 2717 1771
(ਿੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ "1823" ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿ)ੈ
ਿਿਪੇਜ ਪਤਾ: www.labour.gov.hkੋ
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