حقائق نامہ

نيويارک ميں گھريلو کارکنان کے ليے مزدور کے
حقوق اور تحفظات
گھریلو کارکنان کے لیے معلومات
گھریلو کارکنان اور ان کے آجروں کو قانون محنت ()Labor Law
کے تحت حقوق حاصل اور ان پر ذمہ داریاں عائد ہیں ،جس میں
گھریلو کارکنان کا حقوق کا مسودہ قانون (’Domestic Workers
 )Bill of Rightsشامل ہے ،جو  29نومبر  2010کو نافذ العمل
ہوا۔ مزید تفصیالت کے لیے www.labor.ny.gov ،پر جائیں۔

گھریلو کارکنان کون ہے؟
“گھریلو کارکن” ایسا شخص ہے جو دوسرے شخص کے گھر میں
کام کرتا ہے۔ ان کے کام میں شامل ہے:
•بچوں کی یا بیمار یا عمر رسیدہ شخص کی دیکھ بھال کرنا
•گھر کی دیکھ بھال کے کام
•آجر کے گھر میں انجام پانے والے دیگر
گھریلو فرائض
اس قانون میں ایسے گھریلو کارکنان شامل نہیں ہیں:
•جو اپنے آجروں کے گھر میں اتفاقی بنیاد پر کام کرتے ہیں،
جیسے جزوقتی آیائیں
•جو اپنے آجروں کے یا وہ جس کی دیکھ بھال کرتے ہیں اس
شخص (ان اشخاص) کے رشتہ دار ہیں

گھریلو کارکنان کو جان لینا چاہیے
نیو یارک اسٹیٹ کے قانون محنت ،بشمول گھریلو کارکنان کے حقوق
کا مسودہ قانون کے تحت:
•آپ کو کم سے کم اقل اجرت ادا کی جانی چاہیے
•آپ کو ایک تقویمی ہفتے میں  40گھنٹے کام کے بعد ادائیگی
کی آپ کی بنیادی شرح کے ڈيڑھ گنا کے لحاظ سے فاضل
وقت کی ادائیگی موصول ہونی چاہیے (اگر آپ اپنے آجر کے
گھر میں رہتے ہیں تو ،آپ کو ایک ہفتے میں  44گھنٹے کے
کام کے بعد فاضل وقت کی ادائیگی ملنی چاہیے۔)
•آپ کو ہفتے میں ایک دن ( 24گھنٹہ) آرام دیا جانا چاہیے –
یا ،اگر آپ اس دن کام کرنے سے اتفاق کرتے ہیں تو ،آپ
کو فاضل وقت کی شرح کے لحاظ سے ادائیگی کی جانی
چاہیے
•آپ کم از کم اسی آجر کے لیے ایک سال کام کرنے کے بعد
تین بامعاوضہ دن کی چھٹی کی مستحق ہیں

اگر آپ ہفتے میں کم از کم  40گھنٹے کام کرتے ہیں تو ،آپ درج
ذیل کے ذریعہ بھی محیط ہیں:
•کارکنان کے بیمہ کا معاوضہ (’Workers
 )Compensation Insuranceاگر آپ دوران مالزمت
زخمی ہوتے ہیں ،اور
•معذوری سے متعلق مراعات کا بیمہ (Disability Benefits
 )Insuranceاگر آپ کام سے الگ زخمی ہوتے یا بیمار پڑ
جاتے ہیں اور نتیجے میں سات دن سے زیادہ کام چھوٹ جاتا
ہے۔
•اگر آپ “ہمراہی کی خدمات” فراہم کرنے ،جیسے کسی عمر
رسیدہ فرد کی دیکھ بھال کے لیے کسی ایجنسی کے ذریعہ
بر سر مالزمت رکھے گئے ہیں ،تو ،فاضل وقت کے بارے
میں اصول اور آرام کے مطلوبہ دن کا اطالق آپ کے اوپر
نہیں ہوتا ہے۔
•اگر آپ اپنے آجر یا محکمہ محنت سے ان قوانین محنت کی
کسی خالف ورزی کے بارے میں شکایت کرتے ہیں تو،
آپ کا آجر آپ کے خالف انتقامی کارروائی نہیں کر سکتا
ہے۔ محکمۂ محنت میں شکایت درج کروانے کے لیے،
 1-888-469-7365پر کال کریں یا محکمۂ محنت کے
ضلعی دفاتر کی فہرست کے لیے www.labor.ny.gov/
workerprotection/laborstandards/workprot/
 lsdists.shtmپر جائیں۔
•گھریلو کارکنان کے حقوق کا مسودہ قانون آپ کے آجر کی
جانب سے ہراسانی کی بعض قسموں سے آپ کا تحفظ کرتا
ہے۔ آپ کا آجر آپ کو ناگوار جنسی پیش قدمیوں یاجنسی
نوعیت کے دیگر زبانی یا جسمانی اعمال کا مستوجب نہیں
بنا سکتا ہے۔ وہ صنف ،نسل ،مذہب ،یا قومی نژاد کی بنیاد
پر آپ کو ہراساں نہیں کر سکتے ہیں اور اگر آپ شکایت
درج کرواتے ہیں تو وہ انتقامی کارروائی نہیں کر سکتے
ہیں۔ آپ باضابطہ شکایت عدالت میں یا نیو یارک اسٹیٹ
کے شعبہ برائے انسانی حقوق (New York Division
 )of Human Rightsکے پاس درج کروا سکتےہیں۔ آپ
 www.dhr.ny.govپر یا بذریعہ فون 1-888-392-
 3644پر (ٹول فری) معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔
•اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے کم قیمت کے صحت
بیمہ کے بارے میں جاننے کے لیےwww.nyhealth. ،
 govپر نیو یارک اسٹیٹ کے محکمۂ صحت (New York
 )Department of Healthکی ویب سائٹ مالحظہ کریں۔
ہوم صفحہ کے دائیں طرف “سائٹ کے مشموالت” (“Site
 )”Contentsوالے حصے پر “صحت بیمہ پروگرام”
(“ )”Health Insurance Programsبٹن تالش کریں۔

شعبہ برائے نيو يارک رياست کا محکمہ محنت

نیو یارک اسٹیٹ کا محکمۂ محنت ایک مساوی موقع واال آجر/پروگرام ہے۔ معاون امداد اور خدمات معذور افراد کے لیے درخواست کرنے پر دستیاب ہیں۔
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