ਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰ ਮ-ਥਾਂ ਦਾ ਸਾਈ
ਕੰ ਮ ਉੱਤੇ ੇ ਬਰ ੰ ਰਕ
ਮਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਕਾਂ ਈ
ੇ ਬਰ ਿੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਿ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਗੁੱ ਾਂ
ਮਜੂਰੀ:
1 ਅਕਤੂਫਯ 2014 ਭੁਤਾਫਕ ਤਨਖਾਸ ਦੀ ਘੱ ਟ-ਘੱ ਟ ਦਯ $10.25 ਸ ਅਤ 1 ਅਕਤੂਫਯ 2015
ਤੋਂ ਵਧ ਕ $10.50 ਸ ਜਾਵਗੀ।
1 ਅਕਤੂਫਯ 2014 ਤੋਂ ਸਫ਼ਤ ਦ 40 ਘੰ ਟ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਕੰ ਭ ਕਯਨ `ਤ ਭਭਰਣ ਵਾਰ ਵਯਟਾਇਭ ਦੀ ਘੱ ਟਘੱ ਟ ਦਯ $15.38 ਸ ਅਤ 1 ਅਕਤੂਫਯ 2015 ਤੋਂ ਇਸ ਵਧ ਕ $15.75 ਸ ਜਾਵਗੀ।
ਮਾਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿ:
ਨਕਯੀ ਭਾਤ ਕਯਣ ਦੀ ਚਾਸ ਕਯਣ ਵਾਰ ਕਕ ਵੀ ਕਧਯ ਵਰੋਂ ਭਾਤੀ ਦਾ ਨੋਕਟ ਜ਼ਯੂਯ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਵ।
Labour Standards Division
Labour Relations Agency
3rd Floor Beothuck Building, 20 Crosbie Place
P. O. Box 8700, St. John’s, NL A1B 4J6
ਟਰੀਫ਼ਨ: 709-729-2742
ਫ਼ਕ: 709-729-3528
ਟਰ-ਫ਼ਰੀ: 1-877-563-1063
Labour Standards Division
7th Floor, Sir Richard Squires Building
Mount Bernard Avenue
P. O. Box 2006, Corner Brook, NL A2H 6J8
ਟਰੀਫ਼ਨ: 709-637-2364
ਫ਼ਕ: 709-637-2592

ਕਰਖਤ ਨੋਕਟ ਜਾਂ ਏਵਜ ਕਵੱ ਚ ਬੁਗਤਾਨ ( ਇਨ ਕਰਉ) ਨੋਕਟ ਦੀ ਭੰ ਗ ਸਠਾਂਨੁਾਯ ਸ:


1 ਸਫ਼ਤਾ ਨੋਕਟ – 3 ਭਸੀਨੇ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਯ 2 ਾਰ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਦੀ ਨਕਯੀ



2 ਸਫ਼ਤਾ ਨੋਕਟ – 2 ਾਰ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਯ 5 ਾਰ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਦੀ ਨਕਯੀ



3 ਸਫ਼ਤਾ ਨੋਕਟ – 5 ਾਰ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਯ 10 ਾਰ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਦੀ ਨਕਯੀ



4 ਸਫ਼ਤਾ ਨੋਕਟ – 10 ਾਰ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਯ 15 ਾਰ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਦੀ ਨਕਯੀ



6 ਸਫ਼ਤਾ ਨੋਕਟ – 15 ਾਰ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਦੀ ਨਕਯੀ

ਵੈੱਫਾਈਟ: www.gov.nl.ca/lra

ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ/ਕਿਤੀਆਂ:

(ਅਕਤੂਫਯ 2014 )



ਕਈ ਭਾਰਕ ਕਕ ਭੁਰਾਜ਼ਭ ਤੋਂ ਭਾਰਕ ਦਾ ਭਾਰ-ਭਤਾਅ (ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਵਯਦੀ) ਖ਼ਯੀਦਣ ਦੀ ਭੰ ਗ ਨਸੀਂ ਕਯ
ਕਦਾ ਜਾਂ ਭੁਰਾਜ਼ਭ ਨੂੰ ਕਭਾਈ ਭਜੂਯੀ ਦਾ ਕਈ ਕਸੱ ਾ ਕਕਵੇਂ ਖ਼ਯਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵ (ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਨਗਦੀ ਦੀ ਕਭੀ
ਦੀ ਬਯਤੀ) ਫਾਯ ਨਸੀਂ ਕਕਸ ਕਦਾ।



ਕਈ ਭਾਰਕ ਕਵਰ ਰ ਫਯ ਟੈਂਡਯਡਜ਼ ਐਕਟ ਕਵੱ ਚ ਉਰੀਕੀ ਖਾ ਕਟਤੀਆਂ ਸੀ ਕਯ ਕਦਾ ਸ। ਜ
ਭੁਰਾਜ਼ਭ ਕਕ ਭਾਰਕ ਦੀ ਉਤਾਦ, ਭਾਰ-ਭਤਅ ਦੀ ਸਾਣੀ ਕਯਦਾ ਸ ਜਾਂ ਉ ਦਾ ਭਾਰਕ ਨਾਰ ਫਕਾਇਆ
ਖਾਤਾ ਸ, ਭਾਰਕ ਆਣੀ ਸਾਣੀ ਦੀ ੂਯਤੀ ਭੁਰਾਜ਼ਭ ਦੀ ਭਜੂਯੀ ਤੋਂ ਕਟਤੀ ਕਯਕ ਨਸੀਂ ਕਯ ਕਦਾ ਯ
ਇ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਯਕਭ ਦੀ ੂਯਤੀ ਰਈ ਉ ਨੂੰ ਕਵਕਰਕਕ ਉਾਅ ਰ ਣ ਸਣਗ

ਟਰਸਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂ:
ਵਾ ਦ ਇਕਯਾਯਨਾਭ ਕਵੱ ਚ ਭੁਰਾਜ਼ਭ ਨੂੰ ਭਾਰਕ ਅਧੀਨ ਉ ਦੀ ਚਾਯ ਦੀਵਾਯੀ ਦ ਅੰ ਦਯਵਾਯ ਯਕਸਣ ਦੀ ਸ਼ਯਤ
ਦੀ ਭੰ ਗ ਅਤ ਭਾਰਕ ਨੂੰ ਭਜੂਯੀ ਕਵੱ ਚੋਂ ਵਾਜਫੀ ਕਕਯਾਇਆ ਕੱ ਟਣ ਦੀ ਜਾਂ ਚਾਯ ਦੀਵਾਯੀ ਦ ਅੰ ਦਯਵਾਯ ਉ ਭੱ ਰ
ਸਏ ਕਸੱ  ਦ  ਚਾਯਜ਼ ਕਯਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਸ ਕਦੀ ਸ।
ਛੁੱ ਿੀਆਂ:
12 ਭਸੀਨੇ ਦੀ ਰਗਾਤਾਯ ਨਕਯੀ ਉਯੰ ਤ, ਭੁਰਾਜ਼ਭ ਉ 12 ਭਸੀਨੇ ਦ ਭੇਂ ਕਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਕੁਰ ਕਭਾਈ ਭਜੂਯੀ
ਉੱਤ 4% ਯਟ ਤ 2 ਸਫ਼ਤ ਦੀ ਾਰਾਨਾ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦ ਬੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸੱ ਕਦਾਯ ਸ। ਭੁਰਾਜ਼ਭ ਦਾ ਾਰਾਨਾ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦ
ਬੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸੱ ਕਦਾਯ ਨਾ ਸਣ ਦੀ ੂਯਤ ਕਵੱ ਚ, ਜ ਉ ਨੇ 5 ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਕਦਨ ਕੰ ਭ ਕੀਤਾ ਸ, ਉਸ ਕੁਰ ਭਜੂਯੀ

ਦਾ 4% ਛੁੱ ਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਸ (ਵਕਸ਼ਨ ) ਰ ਣ ਦਾ ਸੱ ਕਦਾਯ ਸ । 15 ਾਰ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਦੀ ਰਗਾਤਾਯ ਨਕਯੀ ਕਯਣ ਵਾਰ ਭੁਰਾਜ਼ਭਾਂ ਰਈ ਵੱ ਖ ਕਨਮਭ ਸਨ।
ਟਿ:
ਕਟ ਭੁਰਾਜ਼ਭ ਦੀ ਭਰਕੀਅਤ ਸ ਕਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਜ ਦ ਰਈ ਉਸ ਕਦੱ ਤ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਕ ਭੁਰਾਜ਼ਭ ਤੋਂ ਕਕ ਭਾਰਕ, ਕਕ ਰਫੰਧਕ ਜਾਂ ਭੁਰਾਜ਼ਭ ਦ
ਕਨਗਯਾਨ (ੁਯਵਾਈਜ਼ਯ) ਜਾਂ ਭਾਰਕ ਦ ਕਕ ਰਤੀਕਨਧੀ ਨਾਰ ਕਕ ਕਟ ਨੂੰ ਵੰ ਡਣ ਦੀ ਭੰ ਗ ਨਸੀਂ ਕਯ ਕਦ।
ਬਕ ਛੁੱ ਿੀਆਂ:
ਭੁਰਾਜ਼ਭ 6 ਫਰਕ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦ ਸੱ ਕਦਾਯ ਸ ਕਦ ਸਨ:
ਨਵ ਾਰ ਕਦਨ, ਗੁਡ ਪਯਾਇਡ, ਭਭਕਯਅਰ ਡ, ਰ ਫਯ ਡ, ਕਯਭਭਫਯੈਂ ਡ ਅਤ ਕਕਯਭ ਡ।
ਅਰਾਮ ਟਮਆਦ:
ਕੁੱ ਝ ਅਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ, ਭੁਰਾਜ਼ਭ ਰਤੀ ਸਫ਼ਤ ਰਗਾਤਾਯ 24 ਘੰ ਟ ਰਈ ਅਯਾਭ ਰ ਣ ਦਾ ਸੱ ਕਦਾਯ ਸ ।
ਕੁੱ ਝ ਅਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ, ਭੁਰਾਜ਼ਭ ਰਗਾਤਾਯ 5 ਘੰ ਟ ਕੰ ਭ ਕਯਣ ਦ ਤੁਯੰਤ ਫਾਅਦ 1 ਘੰ ਟ ਰਈ ਅਯਾਭ ਰ ਣ ਦਾ ਸੱ ਕਦਾਯ ਸ ।
ਕੁੱ ਝ ਅਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ, ਭੁਰਾਜ਼ਭ ਨੂੰ ਰਤੀ 24 ਘੰ ਟ ਦੀ ਕਭਆਦ ਕਵੱ ਚ ਰਗਾਤਾਯ 8 ਘੰ ਟ ਤੋਂ ਨਾ ਘੱ ਟ ਕੰ ਭ ਫੰ ਦ ਦੀ ਭਨਜ਼ੂਯੀ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਵ।
ਗਰਭਾਵਥਾ, ਗਦ ਅਤੇ ਟਤਰੀ ਛੁੱ ਿੀ:
ਇੱ ਕ ਭਾਰਕ ਨਾਰ ਰਗਾਤਾਯ 20 ਸਫ਼ਤ ਤੋਂ ਕੰ ਭ ਕਯ ਕਯਸਾ ਭੁਰਾਜ਼ਭ 17 ਸਫ਼ਤਆਂ ਰਈ ਕਫਨਾ ਤਨਖਾਸ ਗਯਬਾਵਥਾ ਛੁੱ ਟੀ (ਰਗਨੈਂੀ ਰੀਵ) ਜਾਂ ਫੱ ਚਾ
ਗਦ ਛੁੱ ਟੀ (ਅਡਸ਼ਨ ਰੀਵ) ਅਤ 35 ਸਫ਼ਤ ਕਤਯੀ ਛੁੱ ਟੀ (ਯੰਟਰ ਰੀਵ) ਰ ਣ ਦਾ ਸੱ ਕਦਾਯ ਸ।
ਟਬਮਾਰੀ/ਰਵਾਰਕ ਟਜ਼ਮੇਵਾਰੀ ਛੁੱ ਿੀ:
ਇੱ ਕ ਭਾਰਕ ਨਾਰ ਰਗਾਤਾਯ 30 ਕਦਨਾਂ ਤੀਕ ਰਗਾਤਾਯ ਕੰ ਭ ਕਯਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਕਈ ਭੁਰਾਜ਼ਭ ਾਰ ਕਵੱ ਚ ਕਫਨਾ ਤਨਖਾਸ ਏਸ 7 ਕਦਨ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਰ ਣ ਦਾ
ਸੱ ਕਦਾਯ ਸ। 3 ਜਾਂ ਉਤਕਿਤੀ ਵਧੀਕ ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਰ ਣ ਤ ਭੁਰਾਜ਼ਭ ਜ਼ਯੂਯ ਕਕ ਕਾਫਰ ਕਚਕਕਤਕ ਤੋਂ ਕਫਭਾਯੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਰਈ ਰਭਾਣ-ੱ ਤਯ ਜਾਂ
ਯਵਾਯ ਦੀ ਕਜ਼ਭਵਾਯੀ ਰਈ ਕਰੱਤੀ ਛੁੱ ਟੀ ਦੀ ੂਯਤ ਕਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਕਰਖਤ ਸ਼ਟੀਕਯਨ ਰ ਕ ਦਵ।
ਗ ਛੁੱ ਿੀ:
ਇੱ ਕ ਭਾਰਕ ਨਾਰ ਘਟ-ਘਟ 30 ਕਦਨਾਂ ਤੀਕ ਰਗਾਤਾਯ ਕੰ ਭ ਕਯਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਕਈ ਭੁਰਾਜ਼ਭ ਯਵਾਯ ਦ ਕਕ ਭੈਂਫਯ ਦੀ ਭਤ ਤ ਤਨਖਾਸ ਭਤ 1 ਕਦਨ
ਦੀ ਅਤ ਕਫਨਾ ਤਨਖਾਸ 2 ਕਦਨ ਛੁੱ ਟੀ ਰ ਣ ਦਾ ਸੱ ਕਦਾਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ । ਜ ਭੁਰਾਜ਼ਭ ਏਸ ਰੁਿੀਂਦੀ ਮਗਤਾਵਾਂ ਤ ੂਯਾ ਨਸੀਂ ਉਤਯਦਾ, ਉਸ ਯਵਾਯ ਦ ਕਕ
ਭੈਂਫਯ ਦੀ ਭਤ ਤ ਕਫਨਾ ਤਨਖਾਸ 2 ਕਦਨ ਛੁੱ ਟੀ ਰ ਣ ਦਾ ਸੱ ਕਦਾਯ ਸ।
ਦੇਖਭਾ ਈ ਛੁੱ ਿੀ (ਕੰ ੈਸ਼ਨੇਿ ਕੇਯਰ ੀਵ)
ਕਈ ਭੁਰਾਜ਼ਭ ਜ ਕਕ ਭਾਰਕ ਦਾ ਘੱ ਟ-ਘੱ ਟ 30 ਕਦਨ ਕੰ ਭ ਕਯਦਾ ਸ, ਉਸ ਯਵਾਯ ਦ ਕਕ ਭੈਂਫਯ ਦੀ ਦਖਬਾਰ ਕਯਣ ਜਾਂ ਉ ਦਾ ਸਾਯਾ ਫਣਨ ਰਈ
ਕਫਨਾ ਤਨਖਾਸ 8 ਸਫ਼ਤਆਂ ਰਈ ਅਨੁਕੰਾ ਦਖਬਾਰ ਛੁੱ ਟੀ (ਕੰ ਸ਼ਨੇਟ ਕਮਯ ਰੀਵ) ਦਾ ਸੱ ਕਦਾਯ ਸ ਫਸ਼ਯਤ ਉਸ ਕਕ ਕਨੂੰਨੀ ਤਯ ਤ ਕਾਫਰ ਕਚਕਕਤਕ
ਦੁਆਯਾ ਕਦੱ ਤਾ ਰਭਾਣ-ੱ ਤਯ ਕਰਆਵ ਕਜ ਕਵੱ ਚ ਕਕਸਾ ਸਵ ਕਕ ਯਵਾਯ ਦ ਭੈਂਫਯ ਦੀ ਭਡੀਕਰ ਅਵਥਾ 26 ਸਫ਼ਤਆਂ ਦ ਅੰ ਦਯ ਭਤ ਦ ਖ਼ਤਯ ਨਾਰ
ਫਸੁਤ ਗੰ ਬੀਯ ਸ।
ਇਸ ਦਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਵ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈ ਟਿਤਟਵਆ ਟਗਆ ਸੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨੀ ਾਸ ਨਸੀਂ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜਕੀ
ਸੈ। ਟਜੁੱ ਥੇ ਟਕਤੇ ਵੀ ਏਸਨਾ ੇਧਾਂ (ਗਾਈਡਾਈਨ) ਅਤੇ ੇ ਬਰ ਿੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਿ ਟਵੁੱ ਿ ਕੇਈ ਵਧਾਅ-ਘਿਾਅ ਟਵਖੇ, ੇ ਬਰ ਿੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਿ ਨੂੰ
ਸੀ ਠੀਕ ਮਟਝਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ੇ ਬਰ ਿੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਿ ੰ ਬੰ ਧਤ ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਠਾਂ ਟਦੁੱ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨਾਰ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਸੈ:
ਿੈੀਫ਼ਨ:

709-729-2742 (ੇਂਿ ਜਾਨ ਦਾ)
709-637-2364 (ਕਾਰਨਰ ਬਰੂਕ)
1-877-563-1063 (ਿ-ਫ਼ਰੀ)

ਈ-ਮੇ:

labourstandards@gov.nl.ca

ਵੈੈੱਬਾਈਿ:

www.gov.nl.ca/lra

