באלעבאסן קענען נישט אַ נטקעגנשטעלנ זיך קעגן איר
פֿ אַ ר באקלאגנ וועגן ברעכן פון אַ רבעט געזעץ
סעקציע  215פון די ניו יארק סטעיט
לייבער געזעץ
מאכט עס אומלעגאַ ל פֿ אַ ר אַ באַ לעבאָ ס ,אָ דער ווער עס איז אין די
נאמען פון אַ באַ לעבאָ ס ,צו אָ ּפזאָ גן ,באשטראפן אָ דער אין קיין וועג
דיסקרימינירן אָ דער אנטקעגנשטעלנ זין קעגן אַ ן אָ נגעשטעלטער פֿ אַ ר:
•שטעלן אַ קלאָ ג וועגן אַ מעגלעך ברעכן פון אַ רבעט געזעץ צו די
דעפאַ רטמענט פון לייבער אָ דער צו ווער עס איז
ּ
דעפאַ רטמענט פון לייבער
•צושטעלן אינפֿ אָ רמאַ ציע צו די
ּ
•אנהייבן א פראצעדור לויטן ארבעטס געזעץ
•געבן עדות אין אַ ן אויספאָ רשונג אָ דער אנדערע ּפראַ צעדור אונטער
לייבער געזעץ
עקסערסייזינג קיין רעכט וואָ ס זענען געשיטצט אונטער

•
לייבער געזעץ
•ווירקן אז דער באַ לעבאָ ס וועלט באַ קומען אַ אַ דווערס פעסטקייַט
דעפאַ רטמענט פון לייבער
פון די
ּ
אויב אַ באַ לעבאָ ס ברעכט דעם געזעץ ,די ניו יארק סטעיט
דעפאַ רטמענט פון לייבער קענען:
ּ
•אָ ּפשאַ צן אַ שטראָ ף פון  1,000$צו ( 10,000$ערשטער מאל)
אָ דער אַ רויף צו ( $ 20,000צווייטע מאל)
•באפאלן א צאָ לונג פון פאַ רפאַ לן פאַ רגיטיקונג צו דער
אָ נגעשטעלטער
•באפאלן צאָ לונג פון שאדן
•קיין אנדערע צונעמענע רעליעף
דער אָ נגעשטעלטער אויך קען ברענגען אַ ּפריוואַ ט ציווילע אַ קציע
אין גערעכט .דער אָ נגעשטעלטער האט צוויי יאר פון די דאַ טע פון די
ריטאַ ליאַ טאָ רי אַ קט ,צו אָ נהייבן אַ זאַ לעגאַ ל אקצייע.

וואָ ס איז א נקמה?
ריטאַ לייישאַ ן איז אַ ן אַ קציע גענומען קעגן אַ ן אָ נגעשטעלטער צו
באַ שטראָ פן יענעם אָ נגעשטעלטער פֿ אַ ר קלאגן איבער אַ רבעט געזעץ
דעפאַ רטמענט פון לייבער,
ברעכן ,צושטעלן אינפֿ אָ רמאַ ציע צו די
ּ
דעפאַ רטמענט פון
אָ דער אָ נטייל נעמען אין פאַ רהאַ נדלונג אין די
ּ
לייבער .עס קען נעמען פילע פארמען .די אַ קציע קען זיין געהאלטן
ריטאַ ליאַ טאָ רי (נקמה) אונטער געוויסע צושטאנדן:
•אָ ּפזאָ גן פון באַ שעפטיקונג
•צעשנייַדן אין אַ רבעט שעה

•איברעזעצן צו ווייניקער געוואלט אַ רבעט אָ רט
•צעשנייַדן אין צאָ ל
דיסציפלינערי אקצייע
•
ּ
•מער אינטענסיווע אָ דער קריטיש השגחה
•דעגראדירן אָ דער אַ ריבערפירן
•צוריקציען פון פריער ערלויבט ּפריווילאעגן
•אויבטרעטונג צו מער שווער דוטיז
•פאדערן מער ּפראָ דוקציע
טרעץ צו נעמען אַ זאַ אַ קציעז ,און /דער טרעץ צו אונטערטען

•
דער אָ נגעשטעלטער צו אַ ּפראָ צעס אָ דער פאַ רברעכער
דעפאָ רטאַ ציע אויטאריטעטן
אויטאריטעטן ,אָ דער
ּ
די רשימה טוט נישט דעקן אַ לע מעגליכקייטן .אויב איר האָ ט

פֿ ראגן ,קאָ נטאַ קט די דיוויזשאַ ן פון לייבער סטאַ נדאַ רדס.

וואס קענסטו טון?
איר האָ ט די רעכט צו:
•אויס געפינען וואָ ס די לייבער געזעץ ערפאדערט
•באַ קלאָ גנ זיך און בעט דיין באַ לעבאָ ס צו פאַ רריכטן אַ מעגלעך
ברעכן פון די לייבער געזעץ
•מאך א קלאגע ביי די לייבער דעפארטמענט
•נאָ כגיין אַ לע לוין וואס זענען שולדיק געווען צו איר ,אָ דער דורך די
דעפאַ רטמענט אָ דער דורך אַ ּפריוואַ ט לעגאַ ל אקצייע
לייבער
ּ
דעפאַ רטמענט
•געבן אינפֿ אָ רמאַ ציע צו די לייבער
ּ
דעפאַ רטמענט
•ענטפער אמת ווען געפרעגט דורך אַ לייבער
ּ
אינוועסטאַ גייטער
•עדות אין אַ באַ אַ מטער ּפראַ צעדורע אונטער די אַ רבעט געזעץ
ניט זיין ריטאַ לייטעד קעגן (באשטראפט) ווייַל איר עקסערסייז
• 
קיין פון דיין רעכט אונטער די לייבער געזעץ
אַ לע איינגעשטעלטע האָ בן די רעכט ,טרוצדעם פון זייער
בירגערשאַ פט אָ דער ימאַ גריישאַ ן סטאַ טוס.

ּ
דעפאַ רטמענט פון
קאָ נטאַ קט די NYS
לייבער ,דיוויזשאַ ן פון לייבער סטאַ נדאַ רדס
טעלעפֿ אָ ן :1-888-52-LABOR
LSAsk@labor.ny.gov
אימעייל:

•נייע פלאן פֿ אַ ר ווייניקער געוואלט שעה
די ניו יארק סטעיט דעפּ אַ רטמענט פון לייבער איז אַ ן עקוואַ ל אַ פּ ערטוניטי עמפּ לויער/ראָ גראַ ם .מער הילף און באַ דינונגען זענען בארעכטיגט אויף בעטן פֿ אַ ר מענטשן מיט אומפעיקייטן.
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