
LABOR COMMISSIONER, STATE OF CALIFORNIA  ( ਰਫਰ ਕਮਭਸ਼ਨਯ, ਟਟ ਆ ਕਰੀਪਯਨੀਆ )  
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL RELATIONS – DIVISION OF LABOR STANDARDS ENFORCEMENT  ( ਡਡਾਯਟਭੈਂਟ ਆਫ਼ ਇਡਸਟੀਅਰ ਡਯਰਸ਼ਨਜ਼ – ਡਡਡਿਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਰਫਯ ਸਟਡਯਡਜ਼ ਇਨਪਯਸਭੈਂਟ  ) ੰ ਰ   ੈਂ
 

ਭਜ਼ਦੂਯੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਯਨ ਵਾਤ ਮਸਦਾਇਤਾਂ 
1) “ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਡਯਯਟ ਜਾਂ ਦਾਅਿਾ” ਪਾਯਭ (DLSE ਪਾਯਭ 1) ਬਯ ਅਤ ਜਭਹਾਂ ਕਯ। ਜ ਤੁਹਾਨ ਸਭਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹ ਡਕ ਪਾਯਭ ਦਾ ਕਈ ਡਹਸਾ ਡਕਿੇਂ ਬਯਨਾ ਹ, ਤਾਂ ਡਕਯਾ ਕਯਕ 

“ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਮਯਯਟ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਪਾਯਭ ਬਯਨ ਰਈ ਗਾਈਡ” ੜ੍ਹ (ਇਹਨਾਂ ਡਹਦਾਇਤਾਂ ਦ ਨਾਰ ਨਥੀ ਹ)। 

2) ਤੁਹਾਡ ਬਯ ਗ “ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਡਯਯਟ ਜਾਂ ਦਾਅਿਾ” ਪਾਯਭ ਦ ਨਾਰ, ਇਹ ਵਾਧੂ DLSE ਪਾਯਭ ਜਭਹਾਂ ਕਯ ਜ ਹਠਾਂ ਡਦਤੀਆਂ ਸਡਥਤੀਆਂ ਤਹਾਡ ਤ ਰਾਗੂ ਹੁਦੀਆਂ ਹਨ: 
o ਜ ਤੁਹਾਡ ਕਭ ਕਯਨ ਦ ਘਟ ਅਤ/ਜਾਂ ਕਭ ਦ ਮਦਨ ਫਦਰਦ ਯਮਸਦ ਨ ਜਾਂ ਅਮਨਮਮਭਤ ਨ, ਅਤ ਤੁਸੀਂ ਬੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਭਜ਼ਦੂਯੀਆ (ਕਭ ਕੀਤ ਵਯਟਾਈਭ 

ਜਾਂ ਗਯ-ਵਯਟਾਈਭ ਘਮਟਆਂ ਰਈ) ਜਾਂ ਬਜਨ ਅਤ ਆਯਾਭ ਦ ਮਭਆਂ ਦੀਆਂ ਉਰਘਣਾਵਾਂ ਰਈ ਦਾਅਵਾ ਕਯ ਯਸ ਸ, ਤਾਂ DLSE ਪਾਯਭ 55 ਨ ਿੀ ਬਯ ਕ ਜਭਹਾਂ ਕਯ। 
ਕਭ ਕੀਤ ਘਡਟਆਂ ਤ ਤੁਹਾਡ ਸਬ ਤੋਂ ਸਹੀ ਅਨਭਾਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ਡਕਸ ਿੀ ਡਯਕਾਯਡ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਜ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕਭ ਕੀਤ ਘਡਟਆਂ ਦਾ ਯਖਦ ਹ, DLSE ਪਾਯਭ 55 ਨ 
ਡਜਨਾ ਹ ਸਕ ਚਗੀ ਤਯਹਾਂ ਨਾਰ ਬਯ। 

o ਜ ਤੁਸੀਂ ਕਮਭਸ਼ਨ ਤਨਖਾਸ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਯ ਯਹ ਹ, ਤਾਂ DLSE ਪਾਯਭ 155 ਨ ਿੀ ਬਯ ਕ ਜਭਹਾਂ ਕਯ। 
o ਜ ਤੁਸੀਂ ਛਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਜ਼ਦੂਯੀਆ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਯ ਯਹ ਹ, ਤਾਂ DLSE “ਛਟੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਸ ਦਾ ਕਾਯਜਕਰਭ ਪਾਯਭ ਨ ਿੀ ਬਯ ਕ ਜਭਹਾਂ ਕਯ। 
o ਜ ਕਈ ਿਕੀਰ ਤਹਾਡੀ ਰਡਤਡਨਧਤਾ ਕਯ ਡਯਹਾ ਹ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਯ ਡਦਤ ਡਹਸਾਫ-ਡਕਤਾਫ ਦ ਪਾਯਭਾਂ ਦੀ ਜਗਹਾ ਤ ਤੁਹਾਡ ਿਕੀਰ ਦੁਆਯਾ ਡਤਆਯ ਕੀਤਾ ਡਹਸਾਫ-ਡਕਤਾਫ ਿੀ 

ਜਭਹਾਂ ਕਯ ਸਕਦ ਹ। 

3) ਤੁਹਾਡੀ ਬਯ ਗ “ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਡਯਯਟ ਦਾ ਦਾਅਿਾ” ਪਾਯਭ ਦ ਨਾਰ, ਹਠਾਂ ਡਦਤ ਦਸਤਾਿਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿੀ ਇਕ ਕਾੀ ਜਭਹਾਂ ਕਯ, ਜ ਤੁਹਾਡ ਕਰ ਇਹ ਹਨ (ਭਰ ਦਤਾਵਜ਼ ਨਾ ਬਜ):  
o ਭੇਂ ਦ ਮਯਕਾਯਡ। ਆਣ ਡਕਸ ਿੀ ਡਯਕਾਯਡਾਂ ਦੀ ਕਾੀ ਭੁਹਈਆ ਕਯ ਜ ਤੁਸੀਂ ਕਭ ਕੀਤ ਘਡਟਆਂ ਅਤ ਡਭਤੀਆਂ ਦ ਯਖ ਹਨ ਜ ਤੁਸੀਂ ਭਨਦ ਹ ਡਕ ਤਹਾਡ ਦਾਅਿ ਦਾ 

ਸਭਯਥਨ ਕਯਦ ਹਨ। ਉਦਾਹਯਨ ਰਈ, ਇਸ ਡਿਚ ਤੁਹਾਡ ਨਟ, ਯਸਾਰ, ਡਾਇਯੀਆ, ਜਾਂ ਕਰਡਯ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ ਡਜਨਾਂ ਡਿਚ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕਭ ਕੀਤ ਘਡਟਆਂ ਦ ਡਨਸ਼ਾਨ ਰਾ 
ਹਨ। 

o ਤਨਖਾਸ ਦ ਚੈੱਕ ਅਤ ਤਨਖਾਸ ਦੀਆਂ ਯਚੀਆਂ। ਤੁਹਾਨ ਡਭਰ ਤਨਖਾਹ ਦ ਚੈੱਕਾਂ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਿੀ ਯਚੀਆਂ ਭੁਹਈਆ ਕਯ ਜ ਤੁਹਾਡ ਦਾਅਿ ਦੀ ਡਭਆਦ ਦ 
ਦਯਾਨ ਤੁਹਾਨ ਡਭਰੀਆਂ ਭਜ਼ਦੂਯੀਆਂ ਡਦਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

o ਵਾ ਸ ਗਏ (ਜਾਂ “ਫਾਉਂ ਸ ਗਏ”) ਤਨਖਾਸ ਦਾ(ਦ) ਚੈੱਕ। ਜ ਤੁਹਾਨ ਤਨਖਾਹ ਦ ਚੈੱਕ ਨਾਰ ਬੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ ਜ ਤੁਹਾਡ ਦੁਆਯਾ ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕ 
ਡਕਉਂਡਕ ਤੁਹਾਡ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਦਾ ਫੈਂਕ ਦ ਨਾਰ ਕਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹ ਜਾਂ ਉਸ ਖਾਤ ਡਿਚ ਰੜ੍ੀਂਦ ਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਡਜਸ ਤ ਚੈੱਕ ਫਣਾਇਆ ਡਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਡਜਹ ਡਕਸ ਿੀ 
ਿਾਸ ਹ ਗ ਚੈੱਕ(ਚੈੱਕਾਂ) ਦੀ ਕਾੀ ਜਾਂ ਫੈਂਕ ਤੋਂ ਦੂਜ ਦਸਤਾਿਜ਼ ਭੁਹਈਆ ਕਯ ਜ ਦਯਸਾਉਂਦ ਹਨ ਡਕ ਚੈੱਕ ਨ ਬਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਡਕਆ। 

o ਯੁਜ਼ਗਾਯ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਾ ਨਮਟ। ਜ ਤੁਹਾਨ ਆਣ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਤੋਂ 1 ਜਨਿਯੀ 2012 ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਨਡਟਸ ਡਭਡਰਆ ਸੀ ਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਦਯ, ਤਨਖਾਹ ਦੀ 
ਕਈ ਿਯਟਾਈਭ ਦਯ ਅਤ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਡਨਮਡਭਤ ਡਦਨ ਡਦਖਾਉਂਦਾ ਹ, ਬਾਿੇਂ ਤੁਹਾਨ ਘਟ, ਡਸ਼ਫ਼ਟ, ਡਦਨ, ਹਫ਼ਤ, ਤਨਖਾਹ, ੀਸ, ਕਡਭਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਕਸ ਹਯ ਤਯੀਕ 
ਨਾਰ ਬੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ। ਹ ਸਕਦਾ ਹ ਡਕ ਤੁਹਾਡ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਨ ਇਸ ਨ "ਕਯਭਚਾਯੀ ਦਾ ਨਡਟਸ" ਡਕਹਾ ਹਿ ਅਤ ਇਸ ਡਿਚ ਰਾਗੂ ਹਣ ਿਾਰ ਰਫਯ ਕਡ 
ਸਕਸ਼ਨ, ਸਕਸ਼ਨ 2810.5 ਦਾ ਹਿਾਰਾ ਹ ਸਕਦਾ ਹ। 

ਮਧਆਨ ਮਦ: ਇਸ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਭੁਵ ਾਯੀ ਸ ਮਕ ਉਸ ਮਫਰਕਰੁ ਸੀ ਕਯਭਚਾਯੀ ਭਾਂ ਅਤ ਤਨਖਾਸ ਦਾ ਮਯਕਾਯਡ ਫਣਾ ਕ ਯੁੱ ਖ, ਅਤ ਸਯ ਵਾਯ ਕਯਭਚਾਯੀ ਨੂੰ 
ਬੁਗਤਾਨ ਕੀਤ ਜਾਣ ਤ ਤਨਖਾਸ ਦੀ ਯਚੀ ਦਵ (ਜਾਂ ਘੁੱ ਟ-ਘੁੱ ਟ ਭਸੀਨੇ ਮਵੁੱ ਚ ਦ ਵਾਯ)। ਕਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਯ ਕਯਨ ਰਈ, ਤੁਸਾਨੂੰ ਆਣ ਖੁਦ ਦ ਭੇਂ ਦ ਮਯਕਾਯਡ ਯੁੱ ਖਣ ਜਾਂ 
ਤੁਸਾਡ ਕਰ ਉੱਯ ਦੁੱ  ਦਤਾਵਜ਼ ਸਣ ਦੀ ਰੜ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦੀ। ਇਸ ਦਤਾਵਜ਼ ਮਯ ਤਾਂ ਫਨਤੀ ਕੀਤ ਜਾ ਯਸ ਸਨ ਜ ਤੁਸਾਡ ਕਰ ਇਸ ਸਨ ਮਕਉਂਮਕ ਇਸ ਤੁਸਾਡ ਦਾਅਵ ਨੂੰ 
ਮਫਸਤਯ ਤਯੀਕ ਨਾਰ ਭਝਣ ਮਵੁੱ ਚ DLSE ਦੀ ਭਦਦ ਕਯ ਕਦ ਸਨ। 
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4) ਜ ਤੁਹਾਡਾ ਯੁਜ਼ਗਾਯ ਮੂਨੀਅਨ ਭਝਤ ਦ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹ, ਤਾਂ ਸਭੂਡਹਕ ਸਦਫਾਜ਼ੀ ਦ ਸਭਝਤ (Collective Bargaining Agreement) ਦੀ ਕਾੀ ਭੁਹਈਆ ਕਯ।   ਿੱ
 

ਆਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਯ ਕਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਕੀ ਉਭੀਦ ਕਯਨੀ ਸ 
1) ਟਰਭੈਂਟ ਕਾਨਪਯ। ਡਜ਼ਆਦਾਤਯ ਭਾਭਡਰਆਂ ਡਿਚ ਤਹਾਨ ਰਫਰ ਕਡਭਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਕ ਨਡਟਸ ਡਭਰਗਾ ਡਜਸ ਡਿਚ ਇਕ “ਕਾਨਪਯਸ” ਰਈ ਡਭਤੀ ਅਤ ਸਭਾਂ ਹਿਗਾ ਡਜਸ ਡਿਚ DLSE 

ਤੁਹਾਡ ਨਾਰ ਤਹਾਡ ਦਾਅਿ ਫਾਯ ਅਤ ਇਸ ਫਾਯ ਚਯਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ ਡਕ ਕੀ ਤਹੁਾਡ ਦਾਅਿ ਡਿਚ ਅਗ ਿਧਨ ਦਾ ਕਾਨਨੀ ਆਧਾਯ ਹ। ਕਾਨਪਯਸ ਡਿਚ, ਤੁਹਾਡ ਅਤ ਤੁਹਾਡ 
ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਨ ਤੁਹਾਡ ਦਾਅਿ ਦਾ ਡਨਟਾਯਾ ਫਾਯ ਚਯਚਾ ਕਯਨ ਦਾ ਭਕਾ ਡਭਰਗਾ। ਕਾਨਪਯਸ ਿਾਸਤ, ਤੁਹਾਨ ਕਈ ਗਿਾਹ ਡਰਆਉਣ ਦੀ ਰੜ੍ ਨਹੀਂ ਹ, ਯ ਇਸ ਫਾਯ ਚਯਚਾ 
ਕਯਨ ਰਈ ਡਤਆਯ ਯਹ ਡਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡ ਕਰ ਕਈ ਗਿਾਹ ਹ ਜ ਸੁਣਿਾਈ ਦ ਦਯਾਨ ਤੁਹਾਡ ਹਕ ਡਿਚ ਗਿਾਹੀ ਦ ਸਕਦਾ ਹ, ਅਤ ਆਭ ਤਯ ਤ ਉਹ ਡਕਸ ਫਾਯ ਗਿਾਹੀ ਦਣਗ (ਜ 
ਤੁਹਾਡ ਦਾਅਿ ਦਾ ਡਨਟਾਯਾ ਨਹੀਂ ਹੁਦਾ ਹ)। ਅਡਜਹ ਡਕਸ ਿੀ ਦਸਤਾਿਜ਼ ਦੀ ਕਾੀ ( ਭੂਰ ਦਤਾਵਜ਼ ਨਸੀਂ) ਡਰਆ ਜ ਤਹਾਡ ਦਾਅਿ ਦਾ ਸਭਯਥਨ ਕਯਦਾ ਹਿ, ਯ ਉਹ 
ਦਸਤਾਿਜ਼ ਨਾ ਡਰਆ ਜ ਤੁਸੀਂ ਡਹਰਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਡਯਯਟ ਜਾਂ ਦਾਅਿਾ ਪਾਯਭ ਡਿਚ ਜਭਹਾਂ ਕਯ ਡਦਤ ਹਨ। 

2) ੁਣਵਾਈ। ਜ ਕਾਨਪਯਸ ਡਿਚ ਤੁਹਾਡ ਦਾਅਿ ਦਾ ਡਨਟਾਯਾ ਨਹੀਂ ਹੁਦਾ ਹ ਅਤ ਤਹਾਡ ਕਰ ਸੁਣਿਾਈ ਿਾਸਤ ਅਗ ਿਧਨ ਦਾ ਕਾਨਨੀ ਅਡਧਕਾਯ ਹ, ਤਾਂ ਤਹਾਨ ਰਫਯ ਕਡਭਸ਼ਨ ਤੋਂ 
ਨਡਟਸ ਡਭਰਗਾ ਡਜਸ ਡਿਚ ਤੁਹਾਡ ਦਾਅਿ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ ਰਈ ਡਭਤੀ ਅਤ ਸਭਾਂ ਡਦਤਾ ਡਗਆ ਹਿਗਾ। ਤਹਾਨ ਆਣ ਦਾਅਿ ਨ ਸਾਫਤ ਕਯਨ ਰਈ ਸਫੂਤ ਸ਼ ਕਯਨ ਿਾਸਤ ਡਤਆਯ 
ਯਡਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ (ਉਦਾਹਯਨ ਿਾਸਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਫਆਨ, ਜ ਤੁਹਾਡ ਕਰ ਕਈ ਗਿਾਹ ਹ ਤਾਂ ਗਿਾਹ ਦਾ ਡਫਆਨ, ਅਤ/ਜਾਂ ਜ ਤੁਹਾਡ ਕਰ ਸਭਯਥਨ ਿਾਰ ਦਸਤਾਿਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 
ਦਸਤਾਿਜ਼)। ਇਸ ਰਈ ਜ ਤੁਹਾਡ ਕਰ ਗਿਾਹ ਅਤ ਦਸਤਾਿਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਤਹਾਨ ਇਹ ਡਰਆਉਣ ਰਈ ਡਤਆਯ ਯਡਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਜ ਤੁਹਾਡ ਕਰ ਕਈ ਦਸਤਾਿਜ਼ ਹਨ ਜ ਤੁਹਾਡ 
ਦਾਅਿ ਦਾ ਸਭਯਥਨ ਕਯਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਭੂਰ ਦਤਾਵਜ਼ ਅਤ ਕਾੀਆਂ ਦ ਦ ਟ ਸੁਣਿਾਈ ਡਿਚ ਡਰਆ। ਸੁਣਿਾਈ ਦ ਅਤ ਤ, ਸੁਣਿਾਈ ਅਡਧਕਾਯੀ ਡਿਆਡਖਆ ਕਯਗਾ ਡਕ ਇਸ ਤੋਂ 
ਫਾਅਦ ਕੀ ਹਿਗਾ। 
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LABOR COMMISSIONER, STATE OF CALIFORNIA  ( ਰਫਰ ਕਮਭਸ਼ਨਯ, ਟਟ ਆ ਕਰੀਪਯਨੀਆ )  
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL RELATIONS – DIVISION OF LABOR STANDARDS ENFORCEMENT  ( ਡਡਾਯਟਭੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਰ ਡਯਰਸ਼ਨਜ਼ – ਡਡਡਿਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਰਫਯ ਸਟੈਂਡਯਡਜ਼ ਇਨਪਯਸਭੈਂਟ  ) 

 

“ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਮਯਯਟ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ” ਪਾਯਭ (DLSE ਪਾਯਭ 1) ਬਯਨ ਰਈ ਗਾਈਡ 
 

ਭੁਢਰ ਰਸ਼ਨ 
1. ਫਮਰਕ ਵਯਕ। ਕਈ ਕਯਭਚਾਯੀ ਜਾਂ ਸਾਫਕਾ ਕਯਭਚਾਯੀ ਰਚਡਰਤ ਭਜ਼ਦਯੀਆਂ ਫਾਯ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਯ ਕਯ ਸਕਦਾ ਹ ਜ ਡਕਸ ਫਡਰਕ ਿਯਕਸ ਰਜਕਟ ਤ ਬੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤ ਗ ਸਨ। ਰਫਯ ਕਡ ਸਕਸ਼ਨਾਂ 1720 ਤੋਂ 1720.3 ਡਿਚ ਡਯਬਾਡਸ਼ਤ ਕੀਤ “ਫਡਰਕ ਿਯਕਸ” ਡਿਚ “ਠਕ ਦ ਤਡਹਤ ਉਸਾਯੀ, ਤਫਦੀਰੀ, ਢਹਾਈ, ਸਥਾਨਾ, ਜਾਂ ਭੁਯਭਤ ਦਾ 
ਅਡਜਹਾ ਕਭ ਸ਼ਾਭਰ ਹ ਡਜਸਦ ਰਈ ਯੂਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਡਹਸਾ ਬੁਗਤਾਨ ਜਨਤਕ ਪਡ ਡਿਚ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹਿ।” ਜ ਤੁਸੀਂ ਡਕਸ ਫਡਰਕ ਿਯਕਸ ਰਜਕਟ ਡਿਚ ਕਭ ਕੀਤਾ ਤਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ 
ਇਥ ਯੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਇਹ ਪਾਯਭ ਨਾ ਬਯ ਯ ਇਸਦੀ ਫਜਾ, ਡਕਯਾ ਕਯਕ PW-1 ਦਾਅਵਾ ਪਾਯਭ (ਮਜਦਾ ਮਯਰਖ ਸ “ਫਮਰਕ ਵਯਕ – ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਮਯਯਟ”) 
ਬਯ। ਤੁਸੀਂ DLSE ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ PW-1 ਪਾਯਭ ਭਗ ਸਕਦ ਹ ਜਾਂ ਇਸ ਨ ਇਸ ਿਫਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਰਡ ਕਯ: http://www.dir.ca.gov/dlse/HowToFilePWComplaint.htm 

2. ਫਦਰਾ। ਡਕਸ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਰਈ ਇਸ ਕਾਯਨ ਕਯਕ ਡਕਉਂਡਕ ਤੁਸੀਂ ਕਭ ਕਯਨ ਦ ਹਾਰਾਤ , ਫਾਯ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹ, DLSE ਦ ਨਾਰ ਭਜ਼ਦਯੀ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਦਾਇਯ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ 
DLSE ਨ ਜਾਂ ਡਕਸ ਸਯਕਾਯੀ ਜਸੀ ਨ ਆਣ ਕਭ ਕਯਨ ਦ ਹਾਰਾਤ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਡਦਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡ ਤੋਂ ਫਦਰਾ ਰਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ਨਾਰ ਡਿਤਕਯਾ ਕਯਨਾ (ਉਦਾਹਯਨ ਿਾਸਤ 
ਨਕਯੀ ਤੋਂ ਕਢਣਾ, ਨਕਯੀ ਤੋਂ ਕਢਣ ਦੀ ਧਭਕੀ ਦਣੀ, ਅਹੁਦਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਭੁਅਤਰ ਕਯਨਾ ਜਾਂ ਅਨਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਯਿਾਈ ਕਯਨੀ) ਗਯਕਾਨਨੀ ਹ। ਜ ਤੁਸੀਂ ਰਫਯ ਕਡਭਸ਼ਨਯ ਕਰ ਫਦਰਾ 
ਰਣ ਦੀ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਯ ਕੀਤੀ ਹ ਤਾਂ “ਹਾਂ” ਖਾਨ ਡਿਚ ਸਹੀ ਰਗਾ ਅਤ ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਯ ਕਯਨ ਦੀ ਮਭਤੀ ਦਾਖਰ ਕਯ। ਜ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਫਦਰਾ ਰਣ ਦੀ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਯ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਹ ਯ ਦਾਇਯ ਕਯਨੀ ਚਾਹਗ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ DLSE ਸਟਾਫ਼ ਨ ਫਦਰ ਦੀ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਦ ਪਾਯਭ ਦੀ ਕਾੀ ਦਣ ਰਈ ਕਡਹ ਸਕਦ ਹ ਤਾਂ ਇਸ ਨ ਇਸ ਿਫਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਰਡ ਕਯ 
ਸਕਦ ਹ: http://www.dir.ca.gov/dlse/HowToFileRetaliationComplaint.htm   

3. ਮੂਨੀਅਨ ਭਝਤਾ? ਜ ਤੁਹਾਡਾ ਯਜ਼ੁਗਾਯ ਡਕਸ ਮੂਨੀਅਨ ਭਝਤ ਦ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹ ਤਾਂ “ਹਾਂ” ਖਾਨ ਡਿਚ ਸਹੀ ਰਗਾ। ਜ ਤੁਸੀਂ “ਹਾਂ” ਤ ਸਹੀ ਰਾਈ ਹ, ਤਾਂ ਸਭੂਡਹਕ 
ਸਦਫਾਜ਼ੀ ਸਭਝਤ (Collective Bargaining Agreement) ਦੀ ਕਾੀ ਨਥੀ ਕਯ।] 

4. ਕੀ ਦੂਜ ਕਯਭਚਾਯੀ ਭਜ਼ਦੂਯੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਯ ਕਯ ਯਸ ਸਨ? ਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦ ਹ ਡਕ ਦੂਜ ਕਯਭਚਾਯੀ ਤਹਾਡ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਦ ਡਿਯੁਧ ਭਜ਼ਦਯੀ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਯ ਯਹ ਹਨ ਤਾਂ 
“ਹਾਂ” ਤ ਸਹੀ ਰਗਾ।  
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ਬਾਗ 1: ਬਾਸ਼ਾ ਮਵਚ ਸਾਇਤਾ ਅਤ ਰਮਤਮਨਧਤਾ ੁੱ
5 a. ਦੁਬਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਰੜ ਸ? ਜ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਰ ਬਾਸ਼ਾ ਅਗਯਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹ ਅਤ ਤੁਸੀਂ ਆਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤ ਇਕ ਦਬਾਸ਼ੀਆ ਯਖਣਾ ਚਾਹੁਦ ਹ ਤਾਂ “ਹਾਂ” ਤ ਸਹੀ ਰਗਾ। 

b. ਬਾਸ਼ਾ। ਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਾ 5a ਰਈ “ਹਾਂ” ਤ ਸਹੀ ਰਾਈ ਹ ਜ ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਹ ਡਕ ਤਹਾਨ ਦੁਬਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰੜ੍ ਹ, ਤਾਂ ਰੜ੍ੀਂਦ ਦੁਬਾਸ਼ੀ ਦੀ ਬਾਸ਼ਾ ਬਯ।   
6 a. ਐਡਵਕਟ ਦਾ ਨਾਭ। ਜ ਤੁਹਾਡ ਦਾਅਿ ਡਿਚ ਕਈ ਿਕੀਰ ਜਾਂ ਕਈ ਹਯ ਡਿਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਯ ਡਯਹਾ ਹ, ਤਾਂ ਉਸ ਡਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਭ ਅਤ ਗਠਨ ਬਯ ਜ ਤੁਹਾਡੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਯ ਡਯਹਾ ਹ। 
b.  ਐਡਵਕਟ ਦ ਨ ਨਫਯ। ਜ ਤਹਾਡ ਦਾਅਿ ਡਿਚ ਕਈ ਿਕੀਰ ਜਾਂ ਕਈ ਹਯ ਡਿਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਯ ਡਯਹਾ ਹ, ਤਾਂ ਨ ਨਫਯ ਬਯ ਡਜਸ ਤ ਤੁਹਾਡ ਡਿਕਟ ਨਾਰ 

ਸਯਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ। 
c. ਐਡਵਕਟ ਦਾ ਡਾਕ ਤਾ। ਜ ਤਹਾਡ ਦਾਅਿ ਡਿਚ ਕਈ ਿਕੀਰ ਜਾਂ ਕਈ ਹਯ ਡਿਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਯ ਡਯਹਾ ਹ, ਤਾਂ ਆਣ ਿਕੀਰ ਜਾਂ ਦੂਜ ਡਿਕਟ ਦਾ ਡਾਕ ਤਾ ਬਯ। 

ਸਟਰੀਟ ਨਾਭ ਅਤ ਨਫਯ, ਅਤ ਨਾਰ ਹੀ ਭਜ਼ਰ ਜਾਂ ਸੁਇਟ ਨਫਯ, ਸ਼ਡਹਯ, ਯਾਜ, ਅਤ ਡਜ਼ ਕਡ ਸ਼ਾਭਰ ਕਯ। DLSE ਤੁਹਾਡ ਦਾਅਿ ਨਾਰ ਸਫਧਤ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦੀਆਂ ਕਾੀਆਂ ਤੁਹਾਡ 
ਡਿਕਟ ਦ ਉਸ ਤ ਤ ਬਜਗਾ ਜ ਤੁਸੀਂ ਇਥ ਬਯਦ ਹ।  
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ਬਾਗ 2: ਤੁਸਾਡ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ 
7. ਤੁਸਾਡ ਨਾਭ ਦ ਮਸਰਾ ਮਸਾ। ਆਣ ਨਾਭ ਦਾ ਮਸਰਾ ਮਸਾ ਬਯ।  
8. ਤੁਸਾਡ ਨਾਭ ਦਾ ਆਖਯੀ ਮਸਾ। ਆਣ ਨਾਭ ਦਾ ਆਖਯੀ ਮਸਾ ਬਯ। 
9. ਤੁਸਾਡਾ ਘਯ ਦਾ ਨ ਨਫਯ। ਆਣਾ ਘਯ ਦਾ ਟਰੀਨ ਨਫਯ, ਏਯੀਆ ਕਡ ਦ ਨਾਰ ਬਯ। 
10. ਦੂਜ ਨ ਨਫਯ। ਯੀਆ ਕਡ ਦ ਨਾਰ, ਇਕ ਸਯ ਨ ਨਫਯ ਬਯ ਡਜਸ ਤ DLSE ਤੁਹਾਡ ਨਾਰ ਸਯਕ ਕਯ ਸਕ (ਉਦਾਹਯਨ ਰਈ ਰ ਨ ਜ ਤੁਸੀਂ ਿਯਤਦ ਹ)। 
11. ਤੁਸਾਡੀ ਜਨਭ ਮਭਤੀ। ਆਣੀ ਜਨਭ ਮਭਤੀ ਬਯ। ਭਹੀਨਾ, ਡਦਨ, ਅਤ ਸਾਰ ਸ਼ਾਭਰ ਕਯ। 
12. ਤੁਸਾਡਾ ਡਾਕ ਤਾ। ਆਣਾ ਡਾਕ ਤਾ ਬਯ। ਸਟਰੀਟ ਨਾਭ ਅਤ ਨਫਯ, ਅਤ ਨਾਰ ਹੀ ਭਜ਼ਰ ਜਾਂ ਅਾਯਟਭੈਂਟ ਨਫਯ, ਸ਼ਡਹਯ, ਯਾਜ, ਅਤ ਡਜ਼ ਕਡ ਸ਼ਾਭਰ ਕਯ। DLSE ਤੁਹਾਡ 

ਦਾਅਿ ਨਾਰ ਸਫਧਤ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦੀਆਂ ਕਾੀਆਂ ਤੁਹਾਡ ਉਸ ਤ ਤ ਬਜਗਾ ਜ ਤੁਸੀਂ ਇਥ ਬਯਦ ਹ। ਆਣ ਡਾਕ ਤ ਮਵਚ ਮਕ ਵੀ ਤਫਦੀਰੀ ਫਾਯ ਤੁਸਾਨ DLSE ਨ ਤੁਯਤ 
ੂਮਚਤ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। 
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ਬਾਗ 3: ਦਾਅਵਾ ਇ ਦ ਮਵਯਧ ਦਾਇਯ ਕੀਤਾ ਮਗਆ (ਯਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ) ੁੁੱ ੁ
13. ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ / ਕਾਯਫਾਯ ਦਾ(ਦ) ਨਾਭ। ਆਣੀ ੂਯੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦ ਅਨਸਾਯ, ਆਣ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਦਾ ੂਯਾ ਨਾਭ ਬਯ ਡਜਸਦ ਡਿਯੁਧ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਿਾ ਦਾਇਯ ਕਯ ਯਹ ਹ। ਜ 

ਤੁਹਾਡ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਦ ਇਕ ਤੋਂ ਿਧ ਕਾਯਫਾਯੀ ਨਾਭ ਹਨ (ਡਜਸ ਡਿਚ "ਦ ਯੂ ਡਿਚ ਕਾਯਫਾਯ ਕਯ ਯਹ" ਜਾਂ DBA ਨਾਭ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ,) ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਯ ਨਾਭ ਸ਼ਾਭਰ ਕਯ ਜ ਤੁਸੀਂ 
ਜਾਣਦ ਹ। ਜ ਤੁੀਂ ੁਸ਼ਾਕ ਕਯਭਚਾਯੀ ਜਾਂ ਕਾਯ ਧਣ ਵਾਰ ਕਯਭਚਾਯੀ ਸ, ਅਤ ਤਸਾਡ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਨ ਆਣਾ ਕਾਯਫਾਯ ਫਦ ਕਯ ਕ ਮਕ ਸਯ ਨਾਭ ਸਠ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯ ਮਰਆ 
ਸ, ਤਾਂ ਆਣ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਭ (ਜ ਤੁਸਾਨ ਇਸ ਤਾ ਸ) ਅਤ ੁਯਾਣਾ ਨਾਭ ਸ਼ਾਭਰ ਕਯ। 

14. ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਦਾ ਰਾਇੈਂ ਰਟ ਨਫਯ। ਆਣ ਯਜ਼ੁਗਾਯਦਾਤਾ ਦਾ ਰਾਇੈਂ ਰਟ ਨਫਯ ਬਯ, ਜ ਤੁਹਾਡ ਕਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹ।   
15. ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਦ ਨ ਨਫਯ। ਆਣ ਯਜ਼ੁਗਾਯਦਾਤਾ ਦ ਟਰੀਨ ਨਫਯ ਬਯ, ਏਯੀਆ ਕਡ ਦ ਨਾਰ, ਜ ਤੁਹਾਡ ਕਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹ। 
16.  ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ/ਕਾਯਫਾਯ ਦਾ ਤਾ। ਆਣ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਦਾ ਆਖਯੀ ਮਗਆਤ ਤਾ ਬਯ। ਸੜ੍ਕ ਦਾ ਨਾਭ; ਭਜ਼ਰ, ਸੁਇਟ ਜਾਂ ਯੂਭ ਨਫਯ (ਜ ਕਈ ਹਿ); ਸ਼ਡਹਯ; ਯਾਜ; ਅਤ ਡਜ਼ 

ਕਡ ਬਯ। ਇਹ ਤਾ ਉਸ ਤ ਤੋਂ ਿਖਯਾ ਹ ਸਕਦਾ ਹ ਡਜਥ ਤੁਸੀਂ ਕਭ ਕੀਤਾ ਹ (ਜ ਤੁਹਾਨ ਖਾਨਾ 17 ਡਿਚ ਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ)। ਜ ਤੁੀਂ ੁਸ਼ਾਕ ਕਯਭਚਾਯੀ ਜਾਂ ਕਾਯ ਧਣ ਵਾਰ 
ਕਯਭਚਾਯੀ ਸ, ਅਤ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਕਰ ਕਭ ਕਯਨ ਦ ਫਾਅਦ, ਤੁਸਾਡ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਨ ਆਣ ਕਾਯਫਾਯ ਦਾ ਤਾ ਫਦਰ ਮਰਆ ਸ ਤਾਂ ਕਾਯਫਾਯ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਾ ਅਤ ੁਯਾਣਾ 
ਤਾ ਦਵੇਂ ਬਯ, ਜ ਤੁਹਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਯੀ ਤਾ ਹ। 

17.  ਤਾ ਮਜਥ ਤੁੀਂ ਕਭ ਕੀਤਾ ਸ। ਉਹ ਤਾ ਬਯ ਮਜਥ ਤੁੀਂ ਕਭ ਕੀਤਾ ੀ, ਜ ਇਹ ਉਸ ਤ ਤੋਂ ਿਖਯਾ ਹ ਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਾ 16 ਡਿਚ ਡਦਤਾ ਹ। ਸੜ੍ਕ ਦਾ ਨਾਭ; ਭਜ਼ਰ, ਸੁਇਟ ਜਾਂ ਯੂਭ 
ਨਫਯ (ਜ ਕਈ ਹਿ); ਸ਼ਡਹਯ; ਯਾਜ; ਅਤ ਡਜ਼ ਕਡ ਬਯ।  

18. ਇਨਚਾਯਜ ਮਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਭ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤ ਡਜਥ ਤੁਸੀਂ ਕਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਚਾਯਜ ਮਵਅਕਤੀ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਮਸਰਾ ਅਤ ਆਖਯੀ ਮਸਾ ਬਯ, ਜ ਤੁਹਾਨ ਨਾਭ ਤਾ ਹ। ਇਹ 
ਭਾਰਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਯਿਾਈਜ਼ਯ, ਕਈ ਭਨਜਯ, ਜਾਂ ਕਈ ਹਯ ਡਿਅਕਤੀ ਹ ਸਕਦਾ ਹ ਜ ਕਾਯਫਾਯ ਚਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਭ ਦਖਦਾ ਸੀ।  
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LABOR COMMISSIONER, STATE OF CALIFORNIA  ( ਰਫਰ ਕਮਭਸ਼ਨਯ, ਟਟ ਆ ਕਰੀਪਯਨੀਆ )  
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL RELATIONS – DIVISION OF LABOR STANDARDS ENFORCEMENT  ( ਡਡਾਯਟਭੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਰ ਡਯਰਸ਼ਨਜ਼ – ਡਡਡਿਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਰਫਯ ਸਟੈਂਡਯਡਜ਼ ਇਨਪਯਸਭੈਂਟ  ) 

 

19. ਇਨਚਾਯਜ ਮਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਕਯੀ ਦਾ ਦ/ਅਸੁਦਾ ਇਨਚਾਯਜ ਡਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਕਯੀ ਦਾ ਦ ਬਯ, ਜ ਤਾ ਹਿ। ਉਦਾਹਯਨ: “ਪਰਯ ਭਨਜਯ।”   
20. ਕਾਯਫਾਯ ਦੀ ਮਕਭ। ਕਾਯਫਾਯ ਜਾਂ ਉਦਮਗ ਦੀ ਮਕਭ ਬਯ ਡਜਸ ਡਿਚ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਰਈ ਕਭ ਕੀਤਾ।  
21. ਕੀਤ ਗਏ ਕਭ ਦੀ ਮਕਭ। ਕਭ ਦੀ ਮਕਭ ਬਯ ਜ ਤੁੀਂ ਆਣ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਰਈ ਕੀਤੀ।  
22. ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਮਖਆ। ਤੁਹਾਡ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਦੁਆਯਾ ਕਭ ਤ ਯਖ ਗ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ ਰਗਬਗ ਕਰੁ ਸਡਖਆ ਬਯ, ਜ ਤੁਹਾਨ ਤਾ ਹ। 
23. ਅਜ ਵੀ ਕਾਯਫਾਯ ਚਰਾ ਮਯਸਾ ਸ? ਜ ਤੁਹਾਨ ਤਾ ਹ ਡਕ ਤੁਹਾਡਾ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਅਤ ਿੀ ਕਾਯਫਾਯ ਚਰਾ ਡਯਹਾ ਹ ਤਾਂ “ਹਾਂ” ਤ ਸਹੀ ਰਗਾ। 
24. ਕਾਯਫਾਯੀ ਥਾ ਦਾ ਮਵਵਯਣ। ਇਹ ਦਯਸਾਉਂਦ ਹ ਖਾਨ ਤ ਸਹੀ ਰਗਾ ਡਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਇਕ ਕਾਯਯਸ਼ਨ, ਡਿਅਕਤੀਗਤ ਭਰਕੀਅਤ, ਕਈ ਬਾਈਿਾਰੀ, ਡਰਡਭਟਡ 

ਰਾਇਡਫਡਰਟੀ ਕਨੀ (LLC), ਜਾਂ ਡਰਡਭਟਡ ਰਾਇਡਫਡਰਟੀ ਾਯਟਨਯਡਸ਼ (LLP) ਹ, ਜ ਤੁਹਾਡ ਕਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹ।  
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ਬਾਗ 4: ਆਖਯੀ ਭਜ਼ਦੂਯੀਆਂ / ਫਾਉਂ ਕੀਤ ਚੈੱਕ  
25. ਯਖ ਜਾਣ ਦੀ ਮਭਤੀ। ਤੁਹਾਡ ਯਜ਼ੁਗਾਯਦਾਤਾ ਦੁਆਯਾ ਤੁਸਾਨ ਕਭ ਤ ਯਖ ਜਾਣ ਦਾ ਭਸੀਨਾ, ਮਦਨ, ਅਤ ਾਰ ਬਯ।   
26. ਯੁਜ਼ਗਾਯ ਦੀ ਮਥਤੀ। ਦਯਸਾ ਡਕ ਕੀ ਤਸੀਂ ਆਣ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਰਈ ਅਜ ਵੀ ਕਭ ਕਯਦ ਸ; ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਣੀ ਨਕਯੀ ਛਡ ਮਦਤੀ ਜ (ਉਸ ਡਭਤੀ ਸਭਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਕਯੀ 

ਛਡੀ); ਕੀ ਤੁਹਾਨ ਨਕਯੀ ਤੋਂ ਕਢ ਮਦਤਾ ਮਗਆ ਸੀ (ਉਸ ਡਭਤੀ ਸਭਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨ ਕਡਢਆ ਡਗਆ ਸੀ); ਜਾਂ ਕੀ ਕਈ ਹਯ ਸਡਥਤੀ ਰਾਗੂ ਹੁਦੀ ਹ (“ਕਈ ਹਯ” ਖਾਨ ਤ ਸਹੀ ਰਗਾ 
ਅਤ ਸਖ ਡਿਚ ਆਣੀ ਸਡਥਤੀ ਦਾ ਿਯਣਨ ਕਯ – ਉਦਾਹਯਨ ਿਾਸਤ, “ਅਸਭਯਥਤਾ ਛਟੀ ਤ”)।  

27 a. 72 ਘਟ ਦ ਨਮਟ ਨਾਰ ਨਕਯੀ ਛਡ ਮਦਤੀ? ਜ ਤੁਸੀਂ 72 ਘਟ ਦ ਨਡਟਸ ਨਾਰ ਨਕਯੀ ਛਡ ਡਦਤੀ, ਤਾਂ “ਹਾਂ” ਤ ਸਹੀ ਰਗਾ। 
b. ਤਨਖਾਸ ਦ ਆਖਯੀ ਚੈੱਕ ਦੀ ਮਭਤੀ। ਜ ਤੁਸੀਂ ਨਕਯੀ ਛਡ ਡਦਤੀ, ਤਾਂ “ਹਾਂ” ਤ ਸਹੀ ਰਗਾ ਜ ਤੁਹਾਨ ਆਣੀਆਂ ਸਾਯੀਆਂ ਫਕਾਇਆ ਭਜ਼ਦੂਯੀਆਂ ਸਭਤ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਆਖਯੀ 

ਚੈੱਕ ਡਭਰ ਡਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਸੀਨਾ, ਮਦਨ, ਅਤ ਾਰ ਬਯ ਜਦੋਂ ਤਹਾਨ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਆਖਯੀ ਚੈੱਕ ਡਭਡਰਆ ਸੀ। ਕਾਨਨ ਦ ਤਡਹਤ, ਜ ਤੁਸੀਂ 72 ਘਟ ਦ ਨਡਟਸ ਤ ਨਕਯੀ ਛਡ 
ਡਦਤੀ (ਅਤ ਯੁਜ਼ਗਾਯ ਦੀ ਡਨਸ਼ਡਚਤ ਡਭਆਦ ਿਾਸਤ ਤਹਾਡ ਕਰ ਕਈ ਡਰਖਤੀ ਨਡਟਸ ਨਹੀਂ ਹ), ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਆਖਯੀ ਚੈੱਕ ਨਕਯੀ ਛਡਣ ਦ ਸਭੇਂ ਡਭਰਣਾ ਹਦਾ ਹ। ਜ 
ਤੁਸੀਂ 72 ਘਟ ਦਾ ਨਡਟਸ ਡਦਤ ਮਫਨਾਂ ਨਕਯੀ ਛਡ ਡਦਤੀ (ਅਤ ਤੁਹਾਡ ਕਰ ਯੁਜ਼ਗਾਯ ਦੀ ਡਨਸ਼ਡਚਤ ਡਭਆਦ ਰਈ ਕਈ ਡਰਖਤੀ ਨਡਟਸ ਨਹੀਂ ਹ), ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਆਖਯੀ 
ਚੈੱਕ ਨਕਯੀ ਛਡਣ ਦ 72 ਘਟ ਦ ਅਦਯ ਡਭਰਣਾ ਹੁਦਾ ਹ।   

28. ਨਕਯੀ ਤੋਂ ਕਢ ਮਦਤਾ? ਜ ਤੁਹਾਨ ਨਕਯੀ ਤੋਂ ਕਢ ਡਦਤਾ ਡਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ “ਹਾਂ” ਤ ਸਹੀ ਰਗਾ ਜ ਤੁਹਾਨ ਆਣੀਆਂ ਸਾਯੀਆਂ ਫਕਾਇਆ ਭਜ਼ਦੂਯੀਆਂ ਸਭਤ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਆਖਯੀ 
ਚੈੱਕ ਡਭਰ ਡਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਸੀਨਾ, ਮਦਨ, ਅਤ ਾਰ ਬਯ ਜਦੋਂ ਤਹਾਨ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਆਖਯੀ ਚੈੱਕ ਡਭਡਰਆ ਸੀ। ਕਾਨਨ ਦ ਤਡਹਤ, ਜ ਤੁਹਾਨ ਨਕਯੀ ਤੋਂ ਕਢ ਡਦਤਾ ਡਗਆ ਸੀ, 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਆਖਯੀ ਚੈੱਕ ਤਯਤ ਡਭਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। 

29 a. ਬੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਵਧੀ। ਜ ਤੁਹਾਨ ਚੈੱਕ, ਨਗਦੀ, ਚੈੱਕ ਅਤ ਨਗਦੀ ਦਿ, ਜਾਂ ਡਕਸ ਹਯ ਤਯੀਕ ਨਾਰ ਬੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਖਾਨ ਡਿਚ ਸਹੀ ਰਗਾ। 
b. ਤਨਖਾਸ ਦ ਚੈੱਕ ਨ ਬਨਾਇਆ ਨਸੀਂ ਜਾ ਮਕਆ? ਜ ਤੁਹਾਨ ਚੈੱਕ ਨਾਰ ਬੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ ਅਤ ਤੁਹਾਡ ਤਨਖਾਹ ਦ ਚੈੱਕਾਂ ਡਿਚ ਡਕਸ ਨ ਿੀ ਬਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਡਕਆ 

ਡਕਉਂਡਕ ਤੁਹਾਡ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਦਾ ਫੈਂਕ ਦ ਕਰ ਕਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹ ਜਾਂ ਉਸ ਖਾਤ ਡਿਚ ਰੜ੍ੀਂਦ ਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਡਜਸ ਤ ਚੈੱਕ ਡਦਤਾ ਡਗਆ ਸੀ ਤਾਂ “ਹਾਂ” ਤ ਸਹੀ ਰਗਾ।  
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ਬਾਗ 5: ਘਟ ਮਜਨਾਂ ਰਈ ਤੁੀਂ ਆਭ ਤਯ ਤ ਕਭ ਕੀਤਾ  ੰ ਹ ੰ
30. ਆਭ ਤਯ ਤ ਉਸਨਾਂ ਸੀ ਘਮਟਆਂ ਰਈ ਕਭ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਦਯਸਾਉਂਦ ਹ ਖਾਨ ਤ ਸਹੀ ਰਗਾਉ ਡਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਭ ਤਯ ਤ ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਘਡਟਆਂ ਅਤ ਡਦਨਾਂ ਰਈ ਕਭ 

ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਫਜਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡ ਕਭ ਦ ਘਟ ਅਤ/ਜਾਂ ਡਦਨ ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਿਧ-ਘਟ ਹੁਦ ਸਨ ਜਾਂ ਡਨਮਡਭਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜ ਤੁਸਾਡ ਕਭ ਕਯਨ ਦ ਘਟ ਜਾਂ ਮਦਨ ਮਨਮਮਭਤ ਨਸੀਂ 
ਨ ਅਤ ਤੁੀਂ ਬੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਭਜ਼ਦੂਯੀਆਂ (ਕਭ ਕੀਤ ਵਯਟਾਈਭ ਜਾਂ ਗਯ-ਵਯਟਾਈਭ ਘਟ) ਜਾਂ ਬਜਨ ਅਤ ਆਯਾਭ ਦੀ ਮਭਆਦ ਦੀਆਂ ਉਰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 
ਕਯ ਯਸ ਸ, ਤਾਂ DLSE ਪਾਯਭ 55 ਜਭਹਾਂ ਕਯ (ਕਭ ਕੀਤ ਘਮਟਆਂ ਦ ਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਨਭਾਨ ਜਾਂ ਤੁਸਾਡ ਕਭ ਕੀਤ ਘਮਟਆਂ ਦ ਤੁਸਾਡ ਆਣ ਮਕ ਮਯਕਾਯਡ ਦ ਅਧਾਯ ਤ, 
ਮਜਨਾ ਸ ਕ ਚਗੀ ਤਯਹਾਂ ਨਾਰ ਬਯ ਕ)। 

31. ਤੁਸਾਡ ਕਭ ਕਯਨ ਦ ਆਭ ਘਟ। ਇਸ ਸਾਯਣੀ ਨ ਡਸਯਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਬਯ ਜ ਤੁਸੀਂ ਆਭ ਤਯ ਤ ਹਯ ਹਫ਼ਤ ਇਕ ਡਜਹ ਘਡਟਆਂ ਰਈ ਕਭ ਕੀਤਾ। (ਜ ਤੁਹਾਡ ਕਭ ਦ ਘਟ ਇਨ ਡਜ਼ਆਦਾ 
ਅਡਨਮਡਭਤ ਸਨ ਡਕ ਡਕਸ ਡਭਸਾਰੀ ਕਭਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤ ਦਾ ਅਦਾਜ਼ਾ ਰਾਉਣਾ ਭੁਸ਼ਕਰ ਹ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਯਣੀ ਨਾ ਬਯ, ਫਰਡਕ ਇਸਦੀ ਫਜਾ DLSE ਪਾਯਭ 55 ਬਯ।) ਉ ਸਯ ਮਦਨ ਰਈ 
ਜਦੋਂ ਤੁੀਂ ਮਕ ਆਭ ਕਭਕਾਜੀ ਸਤ ਮਵਚ ਕਭ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਡਭਆਂ ਦਾ ਆਣਾ ਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਨਭਾਨ ਡਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਭ ਕਯਨਾ ਸ਼ੁਯੂ ਅਤ ਫਦ ਕੀਤਾ, ਅਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਘਟ-ਘਟ 30 ਡਭਟ ਦਾ ਡਕਸ ਡਿਘਨ ਦ ਡਫਨਾਂ ਬਜਨ ਿਾਸਤ ਫਰਰ ਡਰਆ ਡਜਸ ਦਯਾਨ ਤੁਹਾਨ ਸਾਯੀ ਡਡਊਟੀ ਤੋਂ ਛਟੀ ਡਦਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
 “ਮਦਨ 1” ਤੁਸਾਡ ਕਭਕਾਜੀ ਸਤ ਦਾ ਮਸਰਾ ਮਦਨ ਸ, “ਮਦਨ 2” ਤੁਸਾਡ ਕਭਕਾਜੀ ਸਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਦਨ, ਅਤ ਇ ਤਯਹਾਂ। ਕਈ ਿੀ ਕਭਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤਾ ਰਗਾਤਾਯ 24-

ਘਡਟਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਿੀ 7 ਰਗਾਤਾਯ ਡਭਆਦਾਂ ਹੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਜ ਹਯ ਹਫ਼ਤ ਕਰਡਯ ਦ ਉਸ ਡਦਨ ਤ, ਡਕਸ ਿੀ ਡਦਨ ਡਕਸ ਿੀ ਸਭੇਂ ਤ ਸ਼ੁਯੂ ਹੁਦਾ ਹ, ਜਦ ਤਕ ਡਕ ਇਹ ਡਨਸ਼ਡਚਤ 
ਹ ਅਤ ਡਨਮਡਭਤ ਤਯ ਤ ਿਾਯ-ਿਾਯ ਹੁਦਾ ਹ। ਜ ਤੁਹਾਨ ਤਾ ਨਹੀਂ ਹ ਡਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਭਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤਾ ਕੀ ਹ ਅਤ ਇਸ ਨ ਤੁਹਾਡ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਦੁਆਯਾ ਸਥਾਡਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਡਗਆ ਹ, ਤਾਂ DLSE ਤਿਾਯ ਨ ਯਾਤ 12:01 ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਯ ਅਧੀ ਯਾਤ ਤਕ ਦਾ ਕਰਡਯ ਹਫ਼ਤਾ ਿਯਤਗਾ, ਡਜਸ ਡਿਚ ਹਯਕ ਕਭਕਾਜੀ ਡਦਨ ਅਧੀ ਯਾਤ ਨ ਖਤਭ ਹਿਗਾ; ਇਸ 
ਤਯਹਾਂ ਤਹਾਡ ਕਭਕਾਜੀ ਡਦਨ ਦਾ “ਡਦਨ 1” ਤਿਾਯ ਹਿਗਾ; ਤੁਹਾਡ ਕਭਕਾਜੀ ਡਦਨ ਦਾ “ਡਦਨ 2” ਸਭਿਾਯ ਹਿਗਾ, ਅਤ ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਚਰਦਾ ਜਾਿਗਾ।  

 ਕਭ ਸ਼ੁਯੂ ਸਣ ਅਤ ਭਾਤ ਸਣ ਦਾ ਭਾਂ। ਉਸ ਹਯ ਹਫ਼ਤ ਰਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਆਭ ਹਫ਼ਤ ਰਈ ਕਭ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਭਾਂ ਬਯ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਭ ਤਯ ਤ ਆਣਾ ਕਭ ਦਾ ਸ਼ੁਯੂ 
ਅਤ ਸਭਾਤ ਕੀਤਾ, ਅਤ ਸਫਧਤ ਖਾਨ ਡਿਚ “am” ਜਾਂ “pm” ਰਈ ਸਹੀ ਰਗਾ। 

 ਬਜਨ ਦੀ ਮਸਰੀ ਮਭਆਦ ਦ ਸ਼ੁਯੂ ਅਤ ਭਾਤ ਸਣ ਦਾ ਭਾਂ। ਉਸ ਹਯਕ ਡਦਨ ਰਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਆਭ ਕਭਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤ ਰਈ ਕਭ ਕੀਤਾ, ਜ ਤੁਸੀਂ ਡਫਨਾਂ ਡਕਸ ਡਿਘਨ 
ਦ ਘਟ-ਘਟ 30 ਡਭਟ ਦੀ ਬਜਨ ਦੀ ਡਭਆਦ ਰਈ, ਡਜਸ ਡਿਚ ਤਹਾਨ ਸਾਯੀ ਡਡਊਟੀ ਤੋਂ ਛਟੀ ਡਦਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਭਾਂ ਬਯ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਭ ਤਯ ਤ ਆਣ ਬਜਨ ਦੀ ਡਭਆਦ 
ਸ਼ੁਯੂ ਅਤ ਸਭਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤ ਸਫਧਤ ਖਾਨ ਡਿਚ “am” ਜਾਂ “pm” ਰਈ ਸਹੀ ਰਗਾ। 

 ਬਜਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਭਆਦ ਦ ਸ਼ੁਯੂ ਅਤ ਭਾਤ ਸਣ ਦਾ ਭਾਂ।  ਉਸ ਹਯਕ ਡਦਨ ਰਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਆਭ ਕਭਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤ ਰਈ ਕਭ ਕੀਤਾ, ਜ ਤੁਸੀਂ ਡਫਨਾਂ ਡਕਸ ਡਿਘਨ 
ਦ ਘਟ-ਘਟ 30 ਡਭਟ ਦੀ ਬਜਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡਭਆਦ ਰਈ, ਡਜਸ ਡਿਚ ਤੁਹਾਨ ਸਾਯੀ ਡਡਊਟੀ ਤੋਂ ਛਟੀ ਡਦਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਭਾਂ ਬਯ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਭ ਤਯ ਤ ਆਣ ਬਜਨ ਦੀ 
ਡਭਆਦ ਸ਼ੁਯੂ ਅਤ ਸਭਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤ ਸਫਧਤ ਖਾਨ ਡਿਚ “am” ਜਾਂ “pm” ਰਈ ਸਹੀ ਰਗਾ। 

 ਮਯ ਤਾਂ ਜ ਤੁੀਂ ਵਡੀ ਸਈ ਮਸ਼ਟ ਮਵਚ ਕਭ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਹਯ ਹਫ਼ਤ ਰਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਆਭ ਹਫ਼ਤ ਰਈ ਕਭ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭਾਂ ਬਯ ਜਦੋਂ ਤੁਸਾਡੀ ਮਸਰੀ ਮਸ਼ਟ 
ਭਾਤ ਸਈ (“ਮਸਰੀ ਮਸ਼ਟ ਭਾਤ ਸਣ ਦਾ ਭਾਂ” ਦ ਹਠਾਂ) ਅਤ “am” ਜਾਂ “pm” ਰਈ ਖਾਨ ਤ ਸਹੀ ਰਗਾ। ਪਯ ਉਹ ਭਾਂ ਬਯ ਜਦੋਂ ਤੁਸਾਡੀ ਦੂਜੀ 
ਮਸ਼ਟ ਸ਼ੁਯੂ ਸਈ (“ਦੂਜੀ ਮਸ਼ਟ ਸ਼ੁਯੂ ਸਣ ਦਾ ਭਾਂ” ਦ ਹਠਾਂ) ਅਤ “am” ਜਾਂ “pm” ਰਈ ਖਾਨ ਤ ਸਹੀ ਰਗਾ। ਉਦਾਹਯਨ: ਤੁਹਾਡ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਨ ਤਹਾਨ ਇਕ ਕਭਕਾਜੀ 
ਡਦਨ 2 ਡਸ਼ਫ਼ਟਾਂ ਤ ਰਾਇਆ, ਸਿਯ 8 ਤੋਂ ਦੁਡਹਯ 12 ਿਜ ਤਕ, ਅਤ ਪਯ ਸ਼ਾਭਰ 5 ਤੋਂ ਯਾਤ 9 ਿਜ ਤਕ। “ਮਸਰੀ ਮਸ਼ਟ ਭਾਤ ਸਣ ਦਾ ਭਾਂ” ਦ ਹਠਾਂ “12 pm ਬਯ।” 
“ਦੂਜੀ ਮਸ਼ਟ ਸ਼ੁਯੂ ਸਣ ਦਾ ਭਾਂ” ਦ ਹਠਾਂ “5 pm ਬਯ।” ਜ ਤੁੀਂ ਮਕ ਵਡੀ ਸਈ ਮਸ਼ਟ ਮਵਚ ਕਭ ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸਨਾਂ ਖਾਮਨਆਂ ਨ ਨਾ ਬਯ। 

ੰ ੰ ੇ ੰ ੰ
ੰ ੰ  ਿੱ ਿੱ ੰ  ੰ ੰ

ੰ ੰ ੰ
ੰ ੰ ੁ ੰ ੰ 

ੰ ੰ 
ੰ ੰ ੂੰ ਿੱ ੰ ੰ ੰ ੰ ੰ ੇ

ੰ ੰ
ੰ ੁੱ ੰ ੁ ੰ ੰ

ਿੱ  ਿੱ ੰ ੂੰ ੁਿੱ ਿੱ
ੰ ੰ ੰ

ੰ ੰ ੰ ੋਂ ੰ
ੰ ੂੰ ੰ ੂੰ 

ੂੰ ਿੱ ੰ ਿੱ ੰ ਿੱ ੂੰ
ੁ ੰ ੰ

ੰ ੰ ੰ
ੰ ੇ ਿੱ

ੰ ੰ
ਿੱ  ਿੱ ੰ ਿੱ ੁ ੂੰ ੁਿੱ ਿੱ 

ੰ ੇ ਿੱ
ੰ ੰ

ਿੱ  ਿੱ ੰ ਿੱ ੂੰ ੁਿੱ ਿੱ
ੰ ੇ ਿੱ

ੰ ੁੱ ੰ ੰ
ੇ

ੇ ੇ ੁ ੂੰ ਿੱ ੰ

ੰ ੁੱ ੰ ੂੰ



LABOR COMMISSIONER, STATE OF CALIFORNIA  ( ਰਫਰ ਕਮਭਸ਼ਨਯ, ਟਟ ਆ ਕਰੀਪਯਨੀਆ )  
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL RELATIONS – DIVISION OF LABOR STANDARDS ENFORCEMENT  ( ਡਡਾਯਟਭੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਰ ਡਯਰਸ਼ਨਜ਼ – ਡਡਡਿਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਰਫਯ ਸਟੈਂਡਯਡਜ਼ ਇਨਪਯਸਭੈਂਟ  ) 

 

ਬਾਗ 6: ਭਜ਼ਦੂਯੀਆਂ ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ  
32. ਮਨਸ਼ਮਚਤ ਯਕਭ (“ਤਨਖਾਸ ਵਾਰ” ਕਯਭਚਾਯੀ)? ਜ ਇਸ ਗਰ ਡਧਆਨ ਡਦਤ ਡਫਨਾਂ ਡਕ ਤੁਸੀਂ ਡਕਨ ਘਟ ਕਭ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨ ਭਜ਼ਦੂਯੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਡਨਸ਼ਡਚਤ ਯਕਭ ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ 

ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਿਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ ਤਾਂ “ਹਾਂ” ਤ ਸਹੀ ਰਗਾ। ਉਸ ਤ ਫਾਅਦ ਬਯ ਡਕ ਤੁਹਾਨ ਡਕਨ ਸ ਅਰ ਮਵਚ ਬੁਗਤਾਨ ਕੀਤ ਗਏ ਨ, ਅਤ ਇਹ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ 
ਬੁਗਤਾਨ ਕੀਤ ਗ ਸਨ (ਡਜਿੇਂ ਡਕ ਰਤੀ ਡਦਨ ਜਾਂ ਹਯ 2 ਹਫ਼ਤ ਫਾਅਦ ਆਡਦ)। ਜ ਤੁਹਾਨ ਡਕਸ ਿਖਯੀ ਯਕਭ ਦਾ ਿਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਕਭ ਬਯ, ਅਤ ਇਹ ਿੀ ਬਯ 
ਡਕ ਤੁਹਾਨ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਬੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।  

33a.  ਘਟਾਵਾਯ ਤਨਖਾਸ? ਜ ਤੁਹਾਨ ਘਟ ਦ ਅਨਸਾਯ ਬੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ ਤਾਂ “ਹਾਂ” ਤ ਸਹੀ ਰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਇਹ ਬਯ ਡਕ ਤੁਹਾਨ ਅਸਰ ਡਿਚ ਡਕਨਾ ਬਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਡਗਆ  
 ਸੀ। ਜ ਤੁਹਾਨ ਉਸ ਨਾਰ ਿਖਯੀ ਘਟਾਿਾਯ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਿਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ ਜ ਤੁਹਾਨ ਡਭਰੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਕਭ ਿੀ ਬਯ। 

b.  ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਘਟਾਵਾਯ ਦਯ? ਜ ਤੁਹਾਡ ਕਭ ਕੀਤ ਘਡਟਆਂ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਜਾਂ ਿਖ-ਿਖ ਤਯਹਾਂ ਦ ਕਭਾਂ ਦ ਅਧਾਯ ਤ, ਤੁਹਾਨ ਿਖ-ਿਖ ਘਟਾਿਾਯ ਦਯਾਂ ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ ਜਾਂ 
 ਿਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ ਤਾਂ “ਹਾਂ” ਤ ਸਹੀ ਰਗਾ, ਅਤ ਪਯ ਸਖ ਡਿਚ ਆਣੀ ਸਡਥਤੀ ਦੀ ਡਿਆਡਖਆ ਕਯ। ਉਦਾਹਯਨ: “30 ਘਟ ਟਯਕ ਤੋਂ ਸਭਾਨ ਉਤਾਯਨ ਿਾਸਤ $10 ਰਤੀ   
 ਘਟਾ ਦਾ, ਅਤ 15 ਘਟ ਇਨਿਟਯੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਯਨ ਿਾਸਤ $8 ਰਤੀ ਘਟਾ ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਡਗਆ।” 

34. ੀ ਯਟ ਅਨਾਯ ਬੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਮਗਆ? ਜ ਤੁਹਾਨ ੀਸ ਯਟ ਅਨਸਾਯ ਬੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ ਤਾਂ “ਹਾਂ” ਤ ਸਹੀ ਰਗਾ।  
35. ਕਮਭਸ਼ਨ ਅਨਾਯ ਬੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਮਗਆ? ਜ ਤੁਹਾਨ ਕਡਭਸ਼ਨ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਡਭਰੀ ਤਾਂ “ਹਾਂ” ਤ ਸਹੀ ਰਗਾ।  
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ਬਾਗ 7: ਫਕਾਇਆ ਭਜ਼ਦੂਯੀਆ, ਭੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤ ਜੁਯਭਾਨ ਂ ੇ
36. ਦਾਅਵਾ(ਦਾਅਵ) ਅਤ ਯਕਭ(ਯਕਭਾਂ)। (ਡਧਆਨ ਦਿ: *** ਦ ਡਚਨਾਂ ਿਾਰ ਦਾਅਡਿਆਂ ਰਈ, ਡਹਸਾਫ-ਡਕਤਾਫ ਦਾ ਿਖਯਾ ਪਾਯਭ ਨਥੀ ਕਯ। ਛਟੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰਈ, “ਛਟੀਆਂ ਦੀ 

ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕਾਯਜਕਰਭ” ਪਾਯਭ ਬਯ; ਕਡਭਸ਼ਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰਈ, DLSE ਪਾਯਭ 155 ਬਯ।)   
 ਉ ਸਯਕ ਦਾਅਵ ਰਈ ਖਾਨ ਮਵਚ ਸੀ ਰਗਾ ਜ ਤੁੀਂ ਕਯ ਯਸ ਸ, ਅਤ ਦਾਅਵ ਦੀ ਮਭਆਦ ਅਤ ਕਭਾਈ/ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਯਕਭ ਬਯ।   

o ਮਧਆਨ ਮਦ: ਬਜਨ ਦੀ ਮਭਆਦ ਦੀਆਂ ਭਜ਼ਦੂਯੀਆ। ਕਈ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਡਕਸ ਕਯਭਚਾਯੀ ਤੋਂ ਇਡਸਟਰੀਅਰ ਿਰਪਅਯ ਕਡਭਸ਼ਨ (IWC) ਦ ਰਾਗੂ ਹਣ ਿਾਰ ਆਯਡਯ 
ਦੁਆਯਾ ਜ਼ਯਯੀ ਫਣਾ ਗ ਡਕਸ ਬਜਨ ਦੀ ਡਭਆਦ ਦ ਦਯਾਨ ਕਭ ਕਯਨ ਦੀ ਭਗ ਨਹੀਂ ਕਯ ਸਕਦਾ। ਜ ਕਈ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਡਕਸ ਕਯਭਚਾਯੀ ਨ IWC ਦ ਰਾਗੂ ਹਣ 
ਿਾਰ ਆਯਡਯ ਦ ਅਨਸਾਯ ਬਜਨ ਦੀ ਡਭਆਦ ਦਣ ਡਿਚ ਅਸਪਰ ਯਡਹਦਾ ਹ, ਤਾਂ ਕਈ ਗਯ-ਛੂਟ ਰਾਤ ਕਯਭਚਾਯੀ ਉਸ ਹਯਕ ਕਭਕਾਜੀ ਡਦਨ ਰਈ ਜਦੋਂ ਬਜਨ ਦੀ 
ਡਭਆਦ ਭੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ, ਕਯਭਚਾਯੀ ਦ ਭੁਆਿਜ਼ ਦੀ ਡਨਮਡਭਤ ਦਯ ਇਕ ਿਾਧੂ ਘਟ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰ ਸਕਦਾ ਹ। ਡਜ਼ਆਦਾਤਯ IWC ਆਯਡਯਾਂ ਦ ਤਡਹਤ, 
ਕਈ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਡਕਸ ਿੀ ਡਿਅਕਤੀ ਨ ਘਟ-ਘਟ 30 ਡਭਟ ਦੀ ਬਜਨ ਦੀ ਡਭਆਦ ਡਦਤ ਡਫਨਾਂ ਜ (5) ਘਡਟਆਂ ਤੋਂ ਿਧ ਦੀ ਕਭ ਦੀ ਡਭਆਦ ਰਈ, ਜਾਂ ਘਟ-ਘਟ 30 
ਡਭਟ ਦੀ ਬਜਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡਭਆਦ ਡਦਤ ਡਫਨਾਂ ਦਸ (10) ਘਡਟਆਂ ਤੋਂ ਿਧ ਦੀ ਕਭ ਦੀ ਡਭਆਦ ਰਈ ਨਕਯੀ ਤ ਨਹੀਂ ਯਖ ਸਕਦਾ ਹ, ਜ ਡਕ ਆਸੀ ਸਡਹਭਤੀ ਜਾਂ ਦਜ 
ਅਿਾਦਾਂ ਦੁਆਯਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਛਟਾਂ ਦ ਤਡਹਤ ਹ। 30-ਡਭਟ ਦੀ ਬਜਨ ਦੀ ਡਭਆਦ ਦ ਦਯਾਨ ਕਯਭਚਾਯੀ ਨ ਸਾਯੀ ਡਡਊਟੀ ਤੋਂ ਛਟੀ ਡਦਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। ਉਸ IWC 

ਆਯਡਯ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਯ ਜ ਤੁਸਾਡ ਤ ਰਾਗੂ ਸਦੁਾ ਸ। ਬਾਿੇਂ ਇਕ ਕਭਕਾਜੀ ਡਦਨ ਡਕਨੀਆਂ ਿੀ ਬਜਨ ਦੀਆਂ ਡਭਆਦਾਂ ਖੁਝ ਜਾਣ, ਡਸਯਫ਼ ਇਕ ਬਜਨ ਦੀ ਡਭਆਦ ਰਈ 
ਰੀਡਭਅਭ ਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।  

o ਮਧਆਨ ਮਦ: ਆਯਾਭ ਦੀ ਮਭਆਦ ਦੀਆਂ ਭਜ਼ਦੂਯੀਆ। ਆਭ ਤਯ ਤ, IWC ਆਯਡਯ ਭਗ ਕਯਦਾ ਹ ਡਕ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਗਯ-ਛੂਟ ਰਾਤ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨ ਆਯਾਭ 
ਦੀਆਂ ਡਭਆਦਾਂ ਿਾਸਤ ਅਡਧਡਕਰਤ ਕਯਨ ਅਤ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਣ, ਜ ਡਕ ਡਜਥ ਤਕ ਡਿਹਾਯਕ ਹ ਸਕ ਕਭ ਦੀ ਹਯਕ ਡਭਆਦ ਦ ਡਿਚਕਾਯ ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ 
ਕਈ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਡਕਸ ਕਯਭਚਾਯੀ ਨ IWC ਦ ਰਾਗੂ ਹਣ ਿਾਰ ਆਯਡਯ ਦ ਅਨਸਾਯ ਆਯਾਭ ਦੀ ਡਭਆਦ ਨਹੀਂ ਡਦਦਾ ਹ, ਤਾਂ ਕਈ ਗਯ-ਛੂਟ ਰਾਤ ਕਯਭਚਾਯੀ ਉਸ 
ਹਯਕ ਕਭਕਾਜੀ ਡਦਨ ਰਈ ਜਦੋਂ ਆਯਾਭ ਦੀ ਡਭਆਦ ਭੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ, ਕਯਭਚਾਯੀ ਦ ਭੁਆਿਜ਼ ਦੀ ਡਨਮਡਭਤ ਦਯ ਇਕ ਿਾਧੂ ਘਟ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰ ਸਕਦਾ 
ਹ। ਅਡਧਡਕਰਤ ਆਯਾਭ ਦੀ ਡਭਆਦ ਦਾ ਸਭਾਂ ਰਤੀ ਚਾਯ (4) ਘਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦ ਿਡ ਡਹਸ ਰਈ ਦਸ (10) ਡਭਟ ਦ ਆਯਾਭ ਦੀ ਦਯ ਤ ਹਯ ਯਜ਼ ਕਭ ਕੀਤ ਕਰੁ ਘਡਟਆਂ ਤ 
ਅਧਾਯਤ ਹੁਦਾ ਹ। ਉਦਾਹਯਨ ਰਈ, ਜ ਤਸੀਂ ਦ ਘਡਟਆਂ ਤੋਂ ਿਧ ਅਤ ਛ ਘਡਟਆਂ ਤਕ ਕਭ ਕਯਦ ਹ ਤਾਂ ਰੜ੍ੀਂਦ ਆਯਾਭ ਦੀ ਡਭਆਦ ਦੀ ਕਰੁ ਭਾਤਯਾ 10 ਡਭਟ; ਜ ਤੁਸੀਂ 
ਛ ਘਡਟਆਂ ਤੋਂ ਿਧ ਅਤ 10 ਘਟ ਤਕ ਕਭ ਕਯਦ ਹ ਤਾਂ 20 ਡਭਟ; ਜ ਤੁਸੀਂ 10 ਘਡਟਆਂ ਤੋਂ ਿਧ ਅਤ 14 ਘਡਟਆਂ ਤਕ ਕਭ ਕਯਦ ਹ ਤਾਂ 30 ਡਭਟ ਹ। ਯ, ਡਜਨਾਂ 
ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦਾ ਯਜ਼ਾਨਾ ਕਭ ਦਾ ਸਭਾਂ ਸਾਢ ਡਤਨ (3.5) ਘਟ ਹ ਉਹਨਾਂ ਰਈ ਆਯਾਭ ਦ ਸਭੇਂ ਦਾ ਅਡਧਕਾਯ ਦਣ ਦੀ ਰੜ੍ ਨਹੀਂ ਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, ਕੁਝ ਖਾਸ 
ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਤ ਆਯਾਭ ਦੀ ਡਭਆਦ ਦ ਖਾਸ ਡਨਮਭ ਰਾਗੂ ਹੁਦ ਹਨ। ਤੁਸਾਡ ਤ ਰਾਗੂ ਸਣ ਵਾਰ IWC ਆਯਡਯ ਦਖ। ਅਡਧਕਾਯ ਡਦਤੀ ਗਈ ਆਯਾਭ ਦੀ ਡਭਆਦ ਨ 
ਕਭ ਕੀਤ ਘਡਟਆਂ ਿਜੋਂ ਡਗਡਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ਅਤ ਇਸ ਨ ਭਜ਼ਦੂਯੀਆਂ ਡਿਚੋਂ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਿੇਂ ਇਕ ਕਭਕਾਜੀ ਡਦਨ ਡਕਨੀਆਂ ਿੀ ਆਯਾਭ ਦੀਆਂ ਡਭਆਦਾਂ 
ਖੁਝ ਜਾਣ, ਡਸਯਫ਼ ਇਕ ਆਯਾਭ ਦੀ ਡਭਆਦ ਰਈ ਰੀਡਭਅਭ ਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।  

 ਉਜੜ। ਕਭਾਈਆ/ਦਾਅਿਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਯੀਆਂ ਯਕਭਾਂ ਨ ਜੜ੍, ਅਤ ਇਹ ਉਜੜ੍ ਬਯ। 
 ਬੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰ ਯਕਭ। ਜ ਤਹਾਡ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਨ ਤੁਹਾਨ ਤੁਹਾਡ ਦਾਅਿ(ਦਾਅਡਿਆ) ਨਾਰ ਸਫਧਤ ਡਕਸ ਿੀ ਭੁਆਿਜ਼ ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੁਗਤਾਨ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੁ ਯਕਭ ਬਯ।  ਬੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਕਸ ਿੀ ਭਜ਼ਦੂਯੀਆਂ ਰਈ, ਤੁਹਾਨ ਬੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੁ ਯਕਭ ਬਯ।   
 ਕਰ ਫਕਾਇਆ। ਕਭਾਈਆ/ਦਾਅਿਾ ਕੀਤੀਆਂ ਯਕਭਾਂ ਦ ਉਜੜ ਤੋਂ, ਕਰ ਬੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਯਕਭ ਨ ਘਟਾ ਮਦ। 
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37. ਜੁਯਭਾਨ। ਖਾਨ(ਖਾਡਨਆ) ਤ ਸਹੀ ਰਗਾ ਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਿੀ ਦਾਅਿਾ ਕਯ ਯਹ ਹ: 
 ਉਡੀਕ ਭੇਂ ਦ ਜੁਯਭਾਨ [ਰਫਯ ਕਡ ਦਾ ਕਸ਼ਨ 203]। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਡੀਕ ਸਭੇਂ ਦ ਜੁਯਭਾਡਨਆਂ ਨ ਿਾਸ ਰ ਸਕਗ ਜ ਤੁਹਾਨ ਨਕਯੀ ਤੋਂ ਕਢ ਡਦਤਾ ਡਗਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 

ਨਕਯੀ ਛਡ ਡਦਤੀ ਸੀ ਅਤ ਤੁਹਾਡਾ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ: ਤੁਹਾਨ ਨਕਯੀ ਤ ਕਢ ਡਦਤ ਜਾਣ ਦ ਸਭ; ਜ ਤੁਸੀਂ 72 ਘਟ ਦਾ ਨਡਟਸ ਡਦਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਕਯੀ ਛਡਣ ਦ ਸਭ; ਜਾਂ ਜ 
ਤੁਸੀਂ ਨਡਟਸ ਨਹੀਂ ਡਦਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਕਯੀ ਛਡਣ ਦ 72 ਘਟ ਫਾਅਦ, ਜਾਣ-ਫੁਝ ਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਜ਼ਦਯੀਆਂ ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ ਕਯਨ ਡਿਚ ਅਸਪਰ ਡਯਹਾ ਸੀ। ਕਯਭਚਾਯੀ ਦੀਆ 
ਭਜ਼ਦੂਯੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਣਮਗ ਡਭਤੀ ਤ ਰ ਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ ਕਯ ਡਦਤ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅਦਾਰਤ ਡਿਚ ਕਾਯਿਾਈ ਦਾਇਯ ਕੀਤ ਜਾਣ ਤਕ ਉਸ ਦਯ ਤ ਜੁਯਭਾਨ ਦ ਯੂ ਡਿਚ 
ਜਾਯੀ ਯਡਹਦ ਹਨ। ਜੁਯਭਾਨ 30 ਕਰਡਯ ਡਦਨਾਂ ਤਕ ਜਾਯੀ ਯਡਹ ਸਕਦ ਹਨ ਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਹਸਾਫ ਕਯਭਚਾਯੀ ਦੀ ਯਜ਼ਾਨਾ ਭਜ਼ਦੂਯੀ ਦੀ ਦਯ ਨ ਭਜ਼ਦੂਯੀਆਂ ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ 
ਦਣਮਗ ਫਣਨ ਦ ਫਾਅਦ ਡਦਨਾਂ ਦੀ ਸਡਖਆ ਨਾਰ ਗੁਣਾ ਕਯਕ ਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ। 

 “ਫਾਉਂ ਕੀਤ” ਜਾਂ ਵਾ ਸ ਗਏ ਚੈੱਕਾਂ ਰਈ ਜੁਯਭਾਨ [ਰਫਯ ਕਡ ਦਾ ਕਸ਼ਨ 203.1]। ਤੁਸੀਂ ਅਡਜਹ ਜਯੁਭਾਡਨਆਂ ਦਾ ਿਾਸ ਦਾਅਿਾ ਕਯ ਸਕਦ ਹ ਜ ਤਹੁਾਨ ਅਡਜਹ 
ਤਨਖਾਹ ਦ ਚੈੱਕ ਨਾਰ ਬੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ ਡਜਸ ਨ ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕ ਡਕਉਂਡਕ ਤੁਹਾਡ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਦਾ ਫੈਂਕ ਡਿਚ ਕਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਖਾਤ ਡਿਚ ਰੜ੍ੀਂਦ 
ਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਡਜਸ ਤ ਕ ਕਡਟਆ ਡਗਆ ਸੀ, ਅਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ ਡਭਰਣ ਦ 30 ਡਦਨਾਂ ਦ ਅਦਯ ਇਸ ਨ ਬੁਨਾਉਣ ਦੀ ਕਡਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਹਾਨ ਉਸ ਹਯਕ ਡਦਨ ਰਈ ਜਦੋਂ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਜ਼ਦੂਯੀਆਂ ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁਦਾ ਹ ਜਾਂ ਜਦ ਤਕ ਕਾਯਿਾਈ ਸ਼ੁਯੂ ਨਹੀਂ ਹੁਦੀ ਹ, 30 ਡਦਨਾਂ ਤਕ, ਇਕ ਡਦਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦ ਜੁਯਭਾਨ ਦ ਹਕਦਾਯ ਹ।   
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ਪਾਯਭ ਤ ਦਤਖਤ ਕਯਕ ਮਭਤੀ ਾ।  
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