لیبر قانون کے دفعہ  C-25کے تحت مطلوبہ نوٹس

توجہ کمرشل گاڑیوں کے تمام ڈرائیور :اگر آپ سامان کی نقل و حمل کرتے ہیں ،تو آپ کمرشل گڈز ٹرانسپورٹیشن
انڈسٹری فیئر پلے ایکٹ کے تحت آتے ہیں
قانون کہتا ہے کہ آپ مالزم ہیں جب تک کہ:
• اگر قانون کے مطابق ضرورت ہو تو آپ کی خدمات کی ادائیگی وفاقی انکم ٹیکس فارم  1099پر رپورٹ کی جاتی ہے
• اور یا تو:
▪ آپ ایک علیحدہ کاروباری ادارہ ہیں جیسا کہ قانون کی وضاحت ہے ،یا
▪ آپ اپنا کام انجام دینے میں سمت اور کنٹرول سے آزاد ہیں،
▪ آپ وہ کام انجام دے رہے ہیں جو اس کاروبار کے معمول کے کام کا حصہ نہیں ہے جس نے آپ کی خدمات حاصل
کیں ،اور
▪ آپ کا آزادانہ طور پر قائم کاروبار ہے۔
آجر کے لئے یہ قانون کے خالف ہے کہ وہ مالزمین کو آزاد ٹھیکیدار وں کے طور پر غلط درجہ بندی کرے یا مالزمین کو کتابوں سے
فارغ کرے۔
مالزمین کے حقوق :اگر آپ مالزم ہیں تو آپ ریاستی اور وفاقی کارکنوں کے تحفظات کے حقدار ہیں۔ ان میں شامل ہیں:
• بے روزگاری انشورنس کے فوائد ،اگر آپ اپنی کسی غلطی کے بغیر بے روزگار ہیں ،کام کرنے کے قابل ہیں اور بصورت
دیگر اہل ہیں،
• مالزمت کے دوران چوٹوں کے لئے کارکنوں کے معاوضے کے فوائد،
• کمائی گئی اجرت ،کم از کم اجرت اور اوور ٹائم (مخصوص شرائط کے تحت) کی ادائیگی،
• عوامی کام کے منصوبوں پر مروجہ اجرت،
• نیشنل لیبر ریلیشنز ایکٹ کی دفعات ،اور
• ایک محفوظ کام کا ماحول.
آجروں کے لئے قانون کی خالف ورزی ہے کہ وہ قانون کے تحت اپنے حقوق کا دعوی کرنے والے کسی بھی شخص کے خالف انتقام لیں۔
انتقامی کارروائی آجر کو شہری جرمانے ،نجی مقدمہ یا دونوں کے تابع کرتی ہے۔
آزاد ٹھیکیدار :اگر آپ ایک آزاد ٹھیکیدار ہیں ،تو آپ کو نیویارک ریاست اور وفاقی قانون کے لئے درکار تمام ٹیکس اور بے روزگاری انشورنس کی
شراکت ادا کرنی ہوگی۔
مزدوروں کو کتابوں سے فارغ کرنے یا مالزمین کو آزاد ٹھیکیدار وں کے طور پر نامناسب سلوک کرنے پر جرمانے:
پہال جرم :فی مالزم  $2,500تک
• سول جرمانہ
بعد کا جرم(جرائم) :فی مالزم  $5,000تک
•

مجرمانہ جرمانہ

پہال جرم :بدکرداری  30 -دن تک جیل میں یا  $25,000تک جرمانہ اور ایک سال تک عوامی کام
کرنے سے روکنا۔
بعد کا جرم(جرائم) :بدکرداری  60 -دن تک جیل میں یا  $50,000تک جرمانہ اور  5سال تک
عوامی کام کرنے سے روک.

اگر آپ کے پاس مالزمت کی حیثیت کے بارے میں سواالت ہیں یا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے آجر نے آپ کے حقوق کی خالف ورزی کی ہے
اور آپ شکایت درج کرانا چاہتے ہیں تو محکمہ محنت کو  (866) 435-1499پر کال کریں یا  dol.misclassified@labor.ny.govپر
ای میل بھیجیں۔ دھوکہ دہی اور خالف ورزیوں کی تمام شکایات کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ آپ گمنام رہ سکتے ہیں۔
آجر کا نام:
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