तपाईका रोजगार सम्बिन्ध अ�धकारहरु  जन्नु

ज्याला – तपाईका सबै कामको ज्याला पाउने अ�धकार  !
तपाईको अ�धकार छ :

ज्याला उदाहरण

काम गरेका सम्ूणर् समयको
अथवा काममा हुनु पन� समयक
प
ज्याला पाउनेI

य�द तपाईलाई साधारणतय $१० प्र�त घण्ट �द�हन्

•

किम्तमा$७.२५ प्र घण्ट ज्याला पाउनेI  

•

•

हप्तामा४० घण्ट भन्दाबेसी म गरे “अ�त�रक्त समय“

•

ज्याला पाउनेI अ�त�रक्त समय  ज्याला साधारण ज्याला

डेड गुना हुन्छI

•

तपाईको चेकबाट  स्वास्थ �ब , कर  तथा  यु�नओन ्

बक्यौत जस्ता कानुन संगत कटौती मात्र गनI

४५ घण्ट काम गर् हुन
्छभने तपाईल
नु

•

प�हलो ४० घन्टाको$१० प्र�घण्ट पाउु पछ
न

प�छल्लो५ घण्टक $ १५ प्र�त घण्ट पाउनु पछर्

१५ प्र�त घण्ट तपाईको अ�त�रक्त समय दरI

तपाईको कामबाट भुक्तानी पुज� पाउनु ह ुन्न भन
आफुले काम गरेको सम्पूर् 
ण
समयको रेकोडर् राख

होला !

•

उपकरण वा सामग्री टुटे फु मा रोजगारदाताले तपाईको चेकबाट मुद्र कटौ गनर् सक्दैI

•

कामबाट �नका�लए प�न अिन्तम हप्ताकोचेक पाउनI

•

प्रत्येक हप्ता तपाईले काम गरेको समय, आिजर्त रकम तथा कटौती �ववरण अं�कत भुक्तानी पुज

स्टब) पाउनेI

•

कम्प�नका ला�ग काम गन� धेरै मा�नसहरु कमर्चार� हुन न्युनतम ज्याला तथा अ�त�रक्त स

ज्याला �दनबाट बच्न तपाईका हा�कमले तपाईलाई स्वतन्त्र ठेकादार हुन् भन्नI

य�द तपाई अनाग�रक/कागजात �ब�हन हुनह
ु ु न्छभने प�न यी अ�धकारहर तपाईमा रहनछन ् !

बेरोजगार� �य�तपु�तर
•

बेरोजगार� �य�तपु�तर् धेरै काम गुमाउनु हुने कामदारहरुका ला�ग सरकार�कम हो I

•

बेरोजगार� �य�तपु�तका ला�ग य
र
ोग्य हुन तपाईले प�छल्ल१५ म�हनामा क�त काम गनुर् भयो र क�त

कमाउनु भयो भन्ने कुरामा �नभर्र हुन्I

•

साधारणतय तपाईलाई कामबाट �नका�लयो भने मात्बेरोजगार� �य�तपु�तरका ला�ग योग्य हुनुहुनेछ ,

जानाजानी खराब आचरण ग�रयो  अथवा काम छोड्न बाध्य बनाईएम हुनुहुने छै न I

•

बेरोजगार� ��तपु�त र पाउनका ला�ग तपाई काम गनर् �म र उपलब्ध हुनुपन� I तपाईको बैद्य अवस्थ

हुन ् आवस्वक छI

•

http://www.uc.pa.gov. मा गएर अथवा २१५-८५६-६९९० मा फोन गरेर दाबी पेस गनुर्होसI

पा�रवा�रक तथा �च�कत्सा �बदा
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•

पत्नी/प�त  तथा आमा बुवाको गम्भीर स्वास्थ अवस्थामा, नवजात �शशुको हेरचाहका ला�ग , बच

हेरचाहका ला�ग अथवा आफ्नै गम्भीर स्वास्थ अवस्१२ हप्ताको अबैत�नक �बदा �लने अ�धकार छI

•

यस कानुनका ला�ग योग्यहुन ् तपाईले प�छल्लो साल किम्तम५० जना कामदार काम गद�  गरेको

व्यवसायमा

•

किम्तम१२ म�हना र किम्तमा१२५० घण्ट काम गरेको हुुपन� छ
I
न

सम्भव भए तपाईले�बदाका ला�ग  किम्तमा३० �दनको सूचना  �दनुपन� छ I य�द अचानक �बराम भए

सम्भब भए सम्म �सग्र सूचना �दन छ I

भेदभाव  – तपाईको भेदभाव र�हत काम गन� अ�धकार 
•

तपाईको �नम्न कुराका ला�ग तपाईको रोजगारदाताले तपाईलाई व्यवहार गनुर् अबैध -

•

जा�त, रं ग , उमेर(य�द तपाई ४० मा�थको हुनुहुन्छ भने), रािष्ट्रय मूल , धमर् , �लङ्ग , अपांग

गभार्वस्था , र ल्यां�गक अ�खीकरण(�फलाडेल�फयामा मात्र 

•

यसको मतलव यी कुनै गुणहरुका कारण तपाईलाई कामबाट �नकाल्न , कमबेतन �, �भन्न काम

लगाउन  �मल्दैनI

•

कायर्�ेत्रमा रोजगारदाताले यौन उत्पीडन गनर् �दनु अबैध हो ! य�द तपाईलाई काममा उत्पी�डत ग�रय

उत्पीडकलाई यसो नगनर् भन्नुहोसपयर्वे�लाई बताउनुहोस ् I

य�द काममा तपाईलाई भेदभाव ग�रएको छ भने �सग्र दाबी दता गनुर् पन�छ  फोन गनर्
ु स

•
•
•

Equal Opportunity Employment Commission (must file within 300 days) – 800.669.4000
इक्वल अप्परचु�न�ट एम्प्लोयमेन्ट  (३०० �दन �भत्रमा दतार् गनुर् )-८००.६६९.४०००

Pennsylvania Human Relations Commission (must file within 180 days) – 215.560.2496

पेनसलवे�नया ह्युमन �रलेसनस क�मसन  १८० �दन �भत्रमा दतार् गनुर्)-२१५.५६०.२४९६

Philadelphia Commission on Human Relations (must file within 240 days) – 215.686.4670

�फलाडेल�फया क�मसन अन  ह्युमन �रलेसन (२४० �दन �भत्रमा दतार् गनुर्)- २१५.६८६.४६७०

कायर्स्थल चोटपट
•

य�द तपाईलाई कायर्स्थलमा चोटपटक लागे , कानुन मुता�बक तपाईको उपचारको खचर्को िजम्मेव

रोजगारदाताको हो यो कागजात �ब�हन आप्रबासीमा प�न लागु हुनI

•

य�द कायर्स्थल चोटपटकका कारण एक हप्ता भन्दा बेसी का�हन हुनुहुन्छ भन तपाईको

रोजगारदाताले के �ह मात्रामा तपाईको तलब �दनुपन� हु I य�द तपाईलाई यस्तो भएको छ भने कामदार

��तपू�तर् व�कलसंग परामसर् गनुर् I

•

य�द तपाईलाई काममा चोटपटक लागेको छ भने रोजगारदातालाई जनाउनुहोस ्  I

•

स्वास्थकर कायर्स्थलको अ�धकार तपाई I  य�द खतरनाक अवास्थ छ भने, सुर�ा उपकरणको  या

ता�लमको अभाव छ भने OSHA लाई फोन गनुर्स , उ�नहरुले अनुसन्धान गन�छI OSHA मा गुमनाम 

उजुर� दतार्गनर् सक्नहुन्छI
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•

तपाईले OSHA लाई यहा (२१५) ८६१-४९०० फोन गनर् सक्नु हुनI

Organize संगठन !
•

तपाईलाई  कामबाट �नस्का�सत नभई यु�नयनमा प्रवेस गन� अ�धका I  तपाईलाई राम्रो काम गन

िस्थ�तको माग गनर् सहकम�संएक�त्रत हुने अ�धकार छ

•

य�द काममा समस्य भए सहकम�संग गए उजुर� गन�स I समूहमा उजुर� गरे कानुनले ज्यादा सुर�ा

�दन्छI

Anti-Retaliation! बदला �बरोधी

यस दस्तावेजमा च�चर्त कुनै प�न कानुन मुता�वक दाबी दतार्गरे वापत तपाईकाजगारदाताले तपाईलाई

कामबाट �नकाल्ने  अथवा कुनै प्र�तकुल अ गरे अबैध हुनेछ !

सहयोग चा�हए व�कल सम्पकर् गनुर् होल
Community Legal Services – 215.981.3700
कम्यु�नट� �लगल सरभीसेस– २१५.९८१.३७००

Philadelphia Legal Assistance – 215.981.3800

�फलाडेल�फया �लगल एसीसटेन्स– २१५.९८१.३८००

Friends of Farmworkers – 800.729.1607
फ्न्ड्स अफ फमर्वरकर- ८००.७२९.१६०७

Community Legal Services is a free legal assistance program for low income Philadelphians.
1424 Chestnut Street | Philadelphia, PA 19102 | 215.981.3700
Michael Hollander is the lawyer responsible for the content of this document

