آپ حقوق رکھتے ہیں!
امیگریشن کی حیثیت سے قطع نظر
آپ کے پاس حق ہے کہ:

• کام کیے جانیوالے تمام گھنٹوں کے لئے ادائیگی کی جانی
چاہئیے ،بشمول تربیتی مدت
• کم از کم ،کم از کم تنخواہ کی ادائیگی کی جانی چاہئیے،
اضافی وقت کی ادائیگی کی جائے اور باقاعدگی سے ادائیگی
کی جائے (عام طور پر ہفتہ وار یا دو ہفتوں میں)
• اپنی تنخواہ کی کٹوتیوں کے بارے میں معلوم ہو ،اور پہلے
سے لکھی ہوئی رضامندی کے بغیر تنخواہ سے کوئی کٹوتی
کبھی نہ کی جائے
• امتیازی سلوک ،جنسی ہراسگی اور بدسلوکی سے پاک ماحول
میں کام کرے
•  NYSڈیپارٹمنٹ آف لیبر سے کسی انتقامی کاروائی کے
خوف کے بغیر مدد کی درخواست کریں

اپنا تحفظ کریں!
ذیل کا ریکارڈ رکھیں:

• دن اور گھنٹے جب آپ نے کام کیا
• آپ کو کتنی اور کب ادائیگی کی گئی
 پر اہم ایونٹس کی تواریخ اور اوقات (زخم ،دھمکیاں یا تنازعات)،
• کام
اور آپ نے کس کو ان کی اطالع دی
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جربی مشقت ایک جرم ہے!

یہ آپ کے حقوق کی ایک مجرمانہ خالف ورزی ہو سکتی ہے اگر آپ کو:
 • بتایا کہ قرضہ کی ادائیگی کرنے کیلئے آپ الزماً کام کریں
 • بتایا کہ آپ کا آجر پاسپورٹ یا آئی ڈی لے لے گا
 • ان فوائد کا وعدہ کیا جو آپ کو وصول نہیں ہوئے ہیں،
جیسا کہ گرین کارڈ یا رقم
 • دھمکی دی کہ اگر آپ کام نہیں کریں گے تو امیگریشن
یا پولیس کو بال لیا جائے گا
 • دھمکی دی کہ آپ یا آپ کے خاندان کو نقصان
پہنچایا جائے گا
 • حقیقت میں نقصان پہنچایا ،یا خاندان کے کسی رکن
کو زک پہنچائی

اپنے حقوق کے بارے میں مزید معلومات کے لئے اور کیا مدد دستیاب ہے ،قومی
 8پر یا DIPA
انسانی اسمگلنگ کی 24-گھنٹہ ہاٹ الئن  88.373.7888
 8پر کال کریں۔
ہاٹ الئن کو  77.466.9757
آپ trafficking@labor.ny.gov پر ای میل یا 917.692.7215
پر ٹیکسٹ بھیج سکتے ہیں۔

نیویارک اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف لیرب ایک مساوی مواقع آجر/پروگرام ہے۔ معذوی کے حامل افراد کیلئے معاون آالت اور خدمات دستیاب ہیں۔

