
LABOR COMMISSIONER, STATE OF CALIFORNIA  ( ਰਫਰ ਕਮਭਸ਼ਨਯ, ਟਟ ਆ ਕਰੀਪਯਨੀਆ ) 
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL RELATIONS – DIVISION OF LABOR STANDARDS ENFORCEMENT  ( ਡਡਾਯਟਭਟ ਆ ਇਡਸਟਰੀਅਰ ਡਯਰਸ਼ਨਜ਼ – ਡਡਡਿਜ਼ਨ ਆ ਰਫਯ ਸਟੈਂਡਯਡਜ਼ ਇਨਪਯਸਭਟ  ) ੈਂ ੰ   ੈਂ

ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਮਯਯਟ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ
ਮਕਯਾ ਕਯਕ ਾਯੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਵੱਡ ਅੱਖਯਾਂ ਮਵੱਚ ਮਰਖ ਜਾਂ ਟਾਈ ਕਯ 
ਇਸ ਪਾਯਭ ਨੂੰ ਬਯਨ ਡਿਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਰਈ ਡਿਯਾ ਿਯਿ ਇਸਦ ਨਾਰ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਗਾਈਡ ਦਖ। 

ਮਯਪ ਦਤਯੀ ਵਯਤ ਰਈ ੋਂ
Taken by: Office: Case #: 

Date filed: SIC #: 

RCI Complaint: 
☐ YES    ☐ NO

Action: 

ਭੁਢਰ ਸ਼ਨ ਰ
1. ਿੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਿਾ ਫਮਰਕ ਵਯਕ ਰਜਕਟ ਦ ਫਾਯ ਹ?  [  ਜ ਤੁਸਾਡਾ ਉੱਤਯ “ਸਾਂ” ਸ, ਤਾਂ ਇਥ ਯਕ ਮਦਓ, ਇਸ ਪਾਯਭ ਨਾ ਬਯ, ਅਤ ਇਦੀ ਫਜਾਏ “PW-1” ਦਾਅਵਾ ਪਾਯਭ ਬਯ।  ਜ ਤੁਸਾਡਾ ਉੱਤਯ “ਨਸੀਂ,” 

ਸ, ਤਾਂ ਇ ਪਾਯਭ ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਯਖ।  ]
 ੱ 

ੱ

2. ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਰਫਯ ਿਡਭਸ਼ਨਯ ਿਰ ਆਣ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਦ ਡਿਯਧ ਫਦਰਾ ਰਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਿੀਤੀ ਹ?  [Retaliation complaint?] ੁਿੱ  

☐ਹਾਂ, ਇਸ ਡਭਤੀ ਨ:  ੂੰ  _________/________/________  
  ਭਹੀਨਾ  ਡਦਨ  ਸਾਰ  

[yes, on: (date)] ☐ਨਹੀਂ  [no]    [ ਜ ਤੁਸਾਡ ਮਵਯਧ ਫਦਰਾ ਰਣ ਦੀ ਕਾਯਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ, ਤਾਂ ਤੁੀਂ  ਇਕ ਸਯ ਪਾਯਭ,
“DLSE FORM 205” ਬਯ ਕ ਫਦਰਾ ਰਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਬਯ ਕਦ ਸ। ]  

ੁੱ   ੱ 
 

3. ਿੀ ਿਈ ਮੂਨੀਅਨ ਇਕਯਾਯਨਾਭਾ ਸ ਮਜਦ ਅਧੀਨ ਤਸਾਡਾ ਯਜ਼ਗਾਯ ਆਉਂਦਾ ਸ?   [Union contract?]ੁ ੁ 
☐ਹਾਂ     [yes]   [  ਜ “ਸਾਂ,” ਤਾਂ ਭੂਮਸਕ ਦਫਾਜ਼ੀ ਭਝਤ (Collective Bargaining Agreement) ਦੀ ਕਾੀ ਨਥੀ ਕਯ।  ]ੱ
☐ਨਹੀਂ   [no]

4. ਿੀ ਦੂਜ ਿਯਭਚਾਯੀ ਿੀ ਤੁਹਾਡ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਦ ਡਿਯਧ ਭਜ਼ਦੂਯੀ ਦ ਦਾਅਿ ਦਾਇਯ ਿਯ ਯਹ ਹਨ?ੁਿੱ ☐
[Other employees filing wage claims?] 

ਹਾਂ   ☐
[yes]   

ਨਹੀਂ    ☐
[no] 

ਭਨ ਤਾ ਨਹੀਂ ੂੰ
     [I don’t know]  

ਬਾਗ 1: ਬਾਸ਼ਾ ਮਵਚ ਸਾਇਤਾ ਅਤ ਮਤਮਨਧਤਾੱ ਰ
5a. ਿੀ ਤੁਹਾਨ ਡਿਸ ਦੁਬਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰੜ ਹ?  [Interpreter?]ੂੰ  

☐ਹਾਂ  [yes] ☐ਨਹੀਂ  [no]
5b. ਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਾ 5a ਰਈ “ਹਾਂ” ਤ ਡਨਸ਼ਾਨ ਰਾਇਆ ਹ, ਤਾਂ ਰੜੀਂਦੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾਖਰ ਿਯ   [Language needed]  

6a. ਜ ਤੁਹਾਡ ਦਾਅਿ ਡਿਚ ਿਈ ਿਿੀਰ ਜਾਂ ਹਯ ਡਿਿਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਯ ਡਯਹਾ ਹ ਤਾਂ ਡਿਿਟ ਦਾ ਨਾਭ ਅਤ ਸਗਠਨ ਬਯ
[Advocate’s name & organization] 

ਿੱ   ੰ 
       

6b. ਡਿਿਟ ਦਾ ਨ 
       [Advocate’s phone #]

( )
6c. ਤੁਹਾਡ ਡਿਿਟ ਦਾ ਡਾਿ ਤਾ (ਨਫਯ, ਸਟਰੀਟ, ਭਜ਼ਰ, ਸੁਇਟ)   [Address] ੰ ੰ ਸ਼ਡਹਯ ਯਾਜ ਡਜ਼ ਿਡ

ਬਾਗ 2: ਤੁਸਾਡ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ
7. ਤੁਹਾਡ ਨਾਭ ਦ ਡਹਰਾ ਡਹਸਾ   [First Name]ਿੱ 8. ਤੁਹਾਡ ਨਾਭ ਦਾ ਆਖਯੀ ਡਹਸਾ   [Last Name]ਿੱ 9. ਘਯ ਦਾ ਨ  [Home #]

(           )

10. ਹਯ ਨ   [Other #]

(           )

11. ਜਨਭ ਡਭਤੀ
[Birth date]

12. ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਿ ਤਾ (ਸਟਰੀਟ ਨਫਯ, ਸਟਰੀਟ ਨਾਭ, ਅਾਯਟਭੈਂਟ ਨਫਯ)    [Address]ੰ ੰ ਸ਼ਡਹਯ ਯਾਜ ਡਜ਼ ਿਡ

ਬਾਗ 3: ਦਾਅਵਾ ਇ ਦ ਮਵਯਧੁ ਦਾਇਯ ਕੀਤਾ ਮਗਆ (ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ)ੱ
13. ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ / ਿਾਯਫਾਯ ਦਾ(ਦ) ਨਾਭ  [Employer Name] 14. ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਦ ਿਾਹਨ ਦੀ ਰਾਇਸੈਂਸ ਰਟ ਦਾ #

[Vehicle license plate #] 
 

        

15. ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਦਾ ਨ 
[Employer phone #]

 (   ) 

16. ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ / ਿਾਯਫਾਯ ਦਾ ਤਾ (ਸਟਰੀਟ ਨਫਯ, ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨਾਭ, ਭਜ਼ਰ, ਸੁਇਟ)  [Employer address]ੰ ੰ ਸ਼ਡਹਯ ਯਾਜ ਡਜ਼ ਿਡ

17. ਤਾ ਡਜਥ ਤੁਸੀਂ ਿਭ ਿੀਤਾ, ਜ ਇਹ ਖਾਨਾ 16 ਤੋਂ ਿਖਯਾ ਹ (ਨਫਯ, ਸਟੀਟ, ਭਜ਼ਰ, ਸੁਇਟ)
[Address where work performed] 

ਿੱ ੰ ਿੱ  ੰ ਰ ੰ
        

ਸ਼ਡਹਯ ਯਾਜ ਡਜ਼ ਿਡ

18. ਇਨਚਾਯਜ ਡਿਅਿਤੀ ਦਾ ਨਾਭ (ਨਾਭ ਦਾ ਡਹਰਾ ਡਹਸਾ, ਆਖਯੀ ਡਹਸਾ)  [Name of person in charge]ਿੱ ਿੱ 19. ਇਨਚਾਯਜ ਡਿਅਿਤੀ ਦਾ ਨਿਯੀ ਦਾ ਦ/ਅਹੁਦਾ  [Job title of person in charge]

20. ਿਾਯਫਾਯ ਦੀ ਡਿਸਭ  [Business type] 21. ਿੀਤ ਗ ਿਭ ਦੀ ਡਿਸਭ  [Type of work]ੰ 22. ਿਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ ਿਰ ਸਡਖਆ
[# employees]

ੁਿੱ ੰ 23. ਿੀ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਅਜ ਿੀ ਿਾਯਫਾਯ ਚਰਾ ਡਯਹਾ ਹ?  [Still in business?]
☐ਹਾਂ ☐

[yes] 
ਨਹੀਂ  ☐
[no]   

ਤਾ ਨਹੀਂ    
    [I don’t know] 

24. ਉਸ ਖਾਨ ਤ ਡਨਸ਼ਾਨ ਰਗਾ ਜ ਤੁਹਾਡ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਦਾ ਿਯਣਨ ਿਯਦਾ ਹ, ਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦ ਹ:ੇ  
 ☐ ਿਾਯਯਸ਼ਨ  [corporation] ☐ਡਿਅਿਤੀ  [individual] ☐ ਬਾਈਿਾਰੀ  [partnership] ☐ LLC ☐ LLP

DLSE ਪਾਯਭ 1 / ਭਜ਼ਦੂਯੀ ਦਾ ਪਸਰਾ     (PUNJABI)  (ਸੰਸ਼ਡਧਤ 7/2012)    (ੰਨਾ 1 ਿੁਿੱ ਰ 3)  



ਵਡ ਅਖਯਾਂ ਮਵਚ ਆਣਾ ਨਾਭ ਮਰਖ: ੱ ੱ ੱ ________________________________________

ਬਾਗ 4: ਆਖਯੀ ਭਜ਼ਦੂਯੀਆਂ / ਫਾਉਂ ਕੀਤ ਚੈੱਕ 
25. ਨਿਯੀ ਤ ਯਖ ਜਾਣ ਦੀ

ਡਭਤੀ   [Hire date]
 ਿੱ

____/____/____   
 ਭਹੀਨਾ ਡਦਨ ਸਾਰ 

26. ਉਸ ਖਾਨ ਤ ਸਹੀ ਰਗਾ ਜ ਤੁਹਾਡ ਤ ਰਾਗ ਹਦੁਾ ਹ: ੇ ੂ ੰ

☐ਅਜ ਿੀ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਰਈ ਿਭ ਿਯ ਯਹ  ੰ      ☐  / /
       [Still working]        ਭਹੀਨਾ ਡਦਨ ਸਾਰ  

 ਨ ਨਿਯੀ ਛਡ ਡਦਤੀ
[Quit]
ੂੰ  ਿੱ ਿੱ ☐ / /  

ਭਹੀਨਾ ਡਦਨ ਸਾਰ 
ਨ ਨਿਯੀ ਤੋਂ ਿਢ ਡਦਤਾ
 [Discharged] 

ੂੰ  ਿੱ ਿੱ
 

☐ਿਈ ਹਯ (ਿਯਣਨ ਿਯ):   _____________________________________________________________________________________

27a.   ਜ ਤੁਸੀਂ ਨਕਯੀ ਛਡ ਮਦਤੀ, ਤਾਂ ਿੀ ਨਿਯੀ 
ਛਡਣ ਤੋਂ ਡਹਰਾਂ ਤਸੁੀਂ 72 ਘਟ ਦਾ ਨਮਟ 
ਡਦਤਾ?  [Quit with 72 hours notice?]

 ੱ ੱ 
ਿੱ ੰ ੋ
ਿੱ

☐ਹਾਂ  [yes] ☐ਨਹੀਂ  [no]

27b. ਜ ਤੁਸੀਂ ਨਕਯੀ ਛਡ ਮਦਤੀ, ਤਾਂ ਿੀ ਤਹੁਾਨ ਫਿਾਇਆ ਭਜ਼ਦੂਯੀਆਂ ਸਭਤ ਭਜ਼ਦੂਯੀਆਂ ਦਾ ਆਖਯੀ ਬੁਗਤਾਨ ਡਭਰ ਡਗਆ ਹ?  ੱ ੱ ੂੰ
  [If quit, paid wages?] 

☐ਹਾਂ, ਇਸ ਡਭਤੀ ਨ: ੂੰ     _______ /_______/_________
ਭਹੀਨਾ ਡਦਨ ਸਾਰ 

☐

 [yes, on: (date)] 

ਨਹੀਂ  [no]

28. ਜ ਤੁਹਾਨ ਨਕਯੀ ਤੋਂ ਕਢ ਮਦਤਾ ਮਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਿੀ ਤੁਹਾਨ ਫਿਾਇਆ ਭਜ਼ਦੂਯੀਆਂ ਸਭਤ ਭਜ਼ਦਯੂੀਆਂ ਦਾ ਆਖਯੀ ਬੁਗਤਾਨ ਡਭਰ ਡਗਆ ਹ? ੂੰ  ੱ ੱ ੂੰ  [If discharged, paid wages?]

☐ਹਾਂ, ਇਸ ਡਭਤੀ ਨ:ੂੰ  _______ /_______/_________  
     ਭਹੀਨਾ ਡਦਨ ਸਾਰ 

[yes, on: (date)]  ☐ਨਹੀਂ   [no]

29a.
 

  ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਜ਼ਦੂਯੀਆਂ ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ ਡਿਿੇਂ ਿੀਤਾ ਡਗਆ?  [Payment method]

☐ਚੈੱਿ ਦਆੁਯਾ [check]    ☐ਨਗਦੀ  [cash]    ☐ਨਗਦੀ ਅਤ ਚੈੱਿ, ਦਿਾਂ ਦਆੁਯਾ  [cash & check]

☐ਿਈ ਹਯ: __________________________________________

29b. ਜ ਚੈੱਿ ਦੁਆਯਾ ਬੁਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਡਗਆ, ਤਾਂ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦ ਿਈ ਿੀ 
ਚੈੱਿ “ਫਾਉਂਸ ਹ” (ਉਦਾਹਯਨ ਰਈ, ਤਨਖਾਹ ਦ ਚੈੱਿ ਨ ਬੁਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ 
ਸਡਿਆ ਡਿਉਂਡਿ ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਿਰ ਰੜੀਂਦ ਸ ਨਹੀਂ ਸਨ)? 

ੂੰ
 

  [Bounced check?]      

☐ਹਾਂ [yes] ☐ਨਹੀਂ   [no]

ਬਾਗ 5: ਘਟ ਮਜਨਾਂ ਰਈ ਤੁੀਂ ਆਭ ਤਯ ਤ ਕਭ ਕੀਤਾੰ ਹ ੰ
30. ਉਸ ਖਾਨ ਤ ਸਹੀ ਰਗਾ ਜ ਰਾਗੂ ਹਦੁਾ ਹ:ੇ ੰ

☐ਭਯ ਿਭ ਿਯਨ ਦ ਘਟ ਅਤ ਿਭ ਦ ਡਦਨ ਆਭ ਤਯ ਤ ਉਹਨਾਂ ਹਡਤਆ ਦਯਾਨ, ਡਜਨਾਂ ਡਿਚ ਭੈਂ ਿਭ ਿੀਤਾ, ਹਯ ਹਤ ਇਿ ਡਜਹ ਸਨ।  [Usually worked the same hours]ੰ ੰ ੰ ਂ ਹ ਿੱ ੰ ਿੱ 

☐ਭਯ ਿਭ ਿਯਨ ਦ ਘਟ ਅਤ/ਜਾਂ ਿਭ ਦ ਡਦਨ ਰਤੀ ਹਤਾ ਿਖ-ਿਖ ਜਾਂ ਅਡਨਮਡਭਤ ਸਨ।  ਜ ਤੁੀਂ ਇ ਖਾਨ ਮਵਚ ਸੀ ਰਾਈ ਸ ਅਤ ਬਗੁਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਭਜ਼ਦੂਯੀਆਂ ਜਾਂ
ਬਜਨ ਜਾਂ ਆਯਾਭ ਦੀ ਮਭਆਦ ਦੀ ਉਰਘਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਯ ਯਸ ਸ, ਤਾਂ ਤੁਸਾਨ DLSE FORM 55 ਬਯ ਕ ਜਭਹਾਂ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।  [Worked irregular hours] 

ੰ ੰ ੰ ਿੱ ਿੱ ੇ ੱ
ੰ  ੂੰ

31. ਜ ਤੁਹਾਡ ਿਭ ਿਯਨ ਦ ਘਟ ਅਤ ਿਭ ਦ ਡਦਨ ਆਭ ਤਯ ਤ ਹਯ ਹਤ ਇਿ ਡਜਹ ਸਨ, ਤਾਂ ਹਠਾਂ ਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਨਭਾਨ ਡਦ ਡਿ ਤੁਸੀਂ ਆਭ ਤਯ ਤ ਡਿਨ ਘਟ ਿਭ ਿੀਤਾ ਅਤ
ਆਣ ਆਭ ਕਭਕਾਜੀ ਸਤ ਦ ਦਯਾਨ ਡਡਊਟੀ ਭੁਿਤ ਬਜਨ ਦੀ ਡਭਆਦ ਰਈ ਡਿਨਾ ਸਭਾਂ ਡਰਆ।  ਜ ਤੁਸਾਡ ਕਭ ਕਯਨ ਦ ਘਟ ਇਨ ਮਜ਼ਆਦਾ ਅਮਨਮਮਭਤ ਨ ਮਕ ਇਸਨਾਂ ਦਾ 
ਮਕ ਆਭ ਜਾਂ ਔਤ ਕਭਕਾਜੀ ਸਤ ਰਈ ਅਨਭਾਨ ਨਸੀਂ ਰਾਇਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਯਭ ਨਾ ਬਯ (ਇਦੀ ਜਗਾ

ੰ ੰ ੰ ਿੱ ੁ ੰ ੇ ੰ ੰ
ੰ  ੰ  ੰ ੰ ੰ ੇ

ੰ ੁ ਹ  DLSE ਪਾਯਭ 55 ਬਯ)।  [Typical work hours]

ੱ ੰ  
ਕੰਭ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯਨ ਦਾ 
ਭਾਂ

ਕੰਭ ਭਾਤ 
ਕਯਨ ਦਾ ਭਾਂ

ਮਸਰ ਬਜਨ ਦ 
ਸ਼ੁਯੂ ਸਣ ਦਾ ਭਾਂ
(ਜ ਰਾਗੂ ਸਦਾ ਸਵ)ੁੰ 

ਮਸਰ ਬਜਨ ਦਾ 
ਭਾਤੀ ਭਾਂ
(ਜ ਰਾਗੂ ਸਦਾ ਸਵ)ੁੰ 

ਦੂਜ ਬਜਨ ਦ ਸ਼ੁਯੂ 
ਸਣ ਦਾ ਭਾਂ
(ਜ ਰਾਗੂ ਸਦਾ ਸਵ)ੁੰ 

ਦੂਜ ਬਜਨ ਦਾ 
ਭਾਤੀ ਭਾਂ
(ਜ ਰਾਗੂ ਸਦਾ ਸਵ)ੁੰ 

ਮਯ ਤਾਂ ਜ ਤੁੀਂ ਵੰਡੀ ਸਈ ਮਸ਼ਟ 
ਮਵਚ ਕਭ ਕੀਤਾ [split shift] : 

ੰਤੁਹਾਡ ਿਭਿਾਜੀ 
ਡਦਨ ਦਾ 
ਮਦਨ 1: 

☐am 

________ ☐pm 

 ☐am 

________ ☐pm 

☐am 

_________ ☐pm 
☐am 

_________ ☐pm 

☐am 

________ ☐pm 
☐am 

________ ☐pm 

ਡਹਰੀ ਡਸ਼ਟ ਸਭਾਤ 
ਹਣ ਦਾ ਸਭਾਂ 

☐am 

_______ ☐pm 

ਦੂਜੀ ਡਸ਼ਟ ਸ਼ੁਯ 
ਹਣ ਦਾ ਸਭਾਂ 

ੂ

☐am 

_______ ☐pm 

ਤੁਹਾਡ ਿੰਭਿਾਜੀ 
ਡਦਨ ਦਾ 
ਮਦਨ 2: 

☐am 

________ ☐pm 

 ☐am 

________ ☐pm 

☐am 

_________ ☐pm 
☐am 

_________ ☐pm 

☐am 

________ ☐pm 
☐am 

________ ☐pm 

ਡਹਰੀ ਡਸ਼ਟ ਸਭਾਤ 
ਹਣ ਦਾ ਸਭਾਂ 

☐am 

_______ ☐pm 

ਦੂਜੀ ਡਸ਼ਟ ਸ਼ੁਯ 
ਹਣ ਦਾ ਸਭਾਂ 

ੂ

☐am 

_______ ☐pm 

ਤੁਹਾਡ ਿੰਭਿਾਜੀ 
ਡਦਨ ਦਾ 
ਮਦਨ 3: 

☐am 

________ ☐pm 

 ☐am 

________ ☐pm 

☐am 

_________ ☐pm 
☐am 

_________ ☐pm 

☐am 

________ ☐pm 
☐am 

________ ☐pm 

ਡਹਰੀ ਡਸ਼ਟ ਸਭਾਤ 
ਹਣ ਦਾ ਸਭਾਂ 

☐am 

_______ ☐pm 

ਦੂਜੀ ਡਸ਼ਟ ਸ਼ੁਯ 
ਹਣ ਦਾ ਸਭਾਂ 

ੂ

☐am 

_______ ☐pm 

ਤੁਹਾਡ ਿੰਭਿਾਜੀ 
ਡਦਨ ਦਾ 
ਮਦਨ 4: 

☐am 

________ ☐pm 

 ☐am 

________ ☐pm 

☐am 

_________ ☐pm 
☐am 

_________ ☐pm 

☐am 

________ ☐pm 
☐am 

________ ☐pm 

ਡਹਰੀ ਡਸ਼ਟ ਸਭਾਤ 
ਹਣ ਦਾ ਸਭਾਂ 

☐am 

_______ ☐pm 

ਦੂਜੀ ਡਸ਼ਟ ਸ਼ੁਯ 
ਹਣ ਦਾ ਸਭਾਂ 

ੂ

☐am 

_______ ☐pm 

ਤੁਹਾਡ ਿੰਭਿਾਜੀ 
ਡਦਨ ਦਾ 
ਮਦਨ 5: 

☐am 

________ ☐pm 

 ☐am 

________ ☐pm 

☐am 

_________ ☐pm 
☐am 

_________ ☐pm 

☐am 

________ ☐pm 
☐am 

________ ☐pm 

ਡਹਰੀ ਡਸ਼ਟ ਸਭਾਤ 
ਹਣ ਦਾ ਸਭਾਂ 

☐am 

_______ ☐pm 

ਦੂਜੀ ਡਸ਼ਟ ਸ਼ੁਯ 
ਹਣ ਦਾ ਸਭਾਂ 

ੂ

☐am 

_______ ☐pm 

ਤੁਹਾਡ ਿੰਭਿਾਜੀ 
ਡਦਨ ਦਾ 
ਮਦਨ 6: 

☐am 

________ ☐pm 

 ☐am 

________ ☐pm 

☐am 

_________ ☐pm 
☐am 

_________ ☐pm 

☐am 

________ ☐pm 
☐am 

________ ☐pm 

ਡਹਰੀ ਡਸ਼ਟ ਸਭਾਤ 
ਹਣ ਦਾ ਸਭਾਂ 

☐am 

_______ ☐pm 

ਦੂਜੀ ਡਸ਼ਟ ਸ਼ੁਯ 
ਹਣ ਦਾ ਸਭਾਂ 

ੂ

☐am 

_______ ☐pm 

ਤੁਹਾਡ ਿੰਭਿਾਜੀ 
ਡਦਨ ਦਾ 
ਮਦਨ 7: 

☐am 

________ ☐pm 

 ☐am 

________ ☐pm 

☐am 

_________ ☐pm 
☐am 

_________ ☐pm 

☐am 

________ ☐pm 
☐am 

________ ☐pm 

ਡਹਰੀ ਡਸ਼ਟ ਸਭਾਤ 
ਹਣ ਦਾ ਸਭਾਂ 

☐am 

_______ ☐pm 

ਦੂਜੀ ਡਸ਼ਟ ਸ਼ੁਯ 
ਹਣ ਦਾ ਸਭਾਂ 

ੂ

☐am 

_______ ☐pm 
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ਬਾਗ 6: ਭਜ਼ਦੂਯੀਆਂ ਦਾ ਬਗਤਾਨੁ
32. ਿੀ ਤੁਹਾਨ ਤਨਖਾਸ ਦੀ ਸਯਕ ਮਭਆਦ ਰਈ ਭਜ਼ਦੂਯੀਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਮਚਤ ਯਕਭ ਦਾ ਿਾਅਦਾ ਿੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ, ਬਾਵੇਂ ਤੁੀਂ ਮਕਨ ਵੀ ਘਟ ਕਭ ਕੀਤਾ ਸਵ (ਉਦਾਹਯਨ ਰਈ, $400

ਰਤੀ ਹਤਾ, ਇਸ ਿਰ ਡਧਆਨ ਡਦਤ ਡਫਨਾਂ ਡਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨ ਘਟ ਿਭ ਿੀਤਾ)?  [Fixed amount]
ੂੰ ੰ ੇ ੰ ੰ

ਿੱ ਿੱ ੰ ੇ ੰ ੰ

☐ਹਾਂ:  ਭਨ  $ ੂੰ ________________ ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ ਰਤੀ ☐
[Yes, I was paid]   

ਮਦਨ      ☐
 [day]   

ਸਤਾ ☐
 [week]   

ਸਯਕ 2 ਸਤ
 [every 2 weeks]   

 ☐ਭਸੀਨਾ
 [month] 

☐ਭਸੀਨ ਮਵਚ ਦ ਵਾਯ
[semi-monthly]

ੇ ੱ 
    

☐ਕਈ ਸਯ (ਦ):ੱ __________________________________________________ 

ਭਨ  $ ੂੰ _____________  ਦਾ ਿਾਅਦਾ ਿੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ ਰਤੀ  ☐
[Yes, I was promised] 

ਮਦਨ      ☐
 [day]   

ਸਤਾ ☐
   [week]   

ਸਯ 2 ਸਤ ☐
  [every 2 weeks]   

ਭਸੀਨ
 [month] 

ੇ ☐ਭਸੀਨ ਮਵਚ ਦ ਵਾਯੇ ੱ
    [semi-monthly] 

☐ਕਈ ਸਯ (ਦ):ੱ __________________________________________________ 

☐ਨਹੀਂ  [No]

33a. ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਵਾਯ ਿਯਭਚਾਯੀ ਸੀ?  [Hourly employee]ੰ
 

☐ਹਾਂ [Yes]:  ਭਨ ਰਤੀ ਘਟਾ $ੂੰ ੰ ______________ ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ।  [paid] 
ਭਨ ਰਤੀ ਘਟਾ $ ੂੰ ੰ _____________ ਦਾ ਿਾਅਦਾ ਿੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ।  [promised] 

☐ਨਹੀਂ  [No]

33b. ਜ ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਘਟਾਵਾਯ ਿਯਭਚਾਯੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਿੀ ਤੁਹਾਨ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ  ਘਟਾਵਾਯ 
ਦਯ ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ (ਉਹਨਾਂ ਘਡਟਆਂ ਤ ਅਧਾਯਤ ਜ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯੀ ਦ 
ਿਖ-ਿਖ ਿਭਾਂ ਤ ਰਾ)?  [Various hourly rates]

ਿੱ ੰ ੂੰ ੱ ੱ ੰ
ੰ 

ਿੱ ਿੱ ੰ
☐ਹਾਂ (ਿਯਣਨ ਿਯ)  [Yes, describe]:

☐ਨਹੀਂ   [No]

34. ਿੀ ਤੁਹਾਨ ੀ ਯਟ ਤ ਬੁਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ?  ੂੰ ☐
  [piece rate] 

ਹਾਂ  [yes]       ☐ਨਹੀਂ   [no] 35. ਿੀ ਤੁਹਾਨ ਕਮਭਸ਼ਨ ਤ ਬੁਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ?
 [commission]

ੂੰ ☐ਹਾਂ [yes]     ☐ਨਹੀਂ  [no] 

ਬਾਗ 7: ਫਕਾਇਆ ਭਜ਼ਦੂਯੀਆਂ, ਭੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤ ਜੁਯਭਾਨੇ
36. ਦਾਅਵ

(ਸਠਾਂ ਰਾਗੂ ਸਣ ਵਾਰ ਾਯ ਖਾਮਨਆ ਤ ਸੀ ਰਾਓ)  ਂ
ਦਾਅਵ ਦੀ ਮਭਆਦ: 
ਸ਼ੁਯੂ ਕਯਨ ਦੀ ਮਭਤੀ 
(ਭਸੀਨਾ/ਮਦਨ/ਾਰ)

ਦਾਅਵ ਦੀ ਮਭਆਦ: 
ਭਾਤੀ ਮਭਤੀ 
(ਭਸੀਨਾ/ਮਦਨ/ਾਰ)

ਕਭਾਈ/ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਯਕਭ

☐ਮਨਮਮਭਤ ਭਜ਼ਦੂਯੀਆਂ (ਗਯ-ਓਵਯਟਾਈਭ ਘਮਟਆਂ ਰਈ)  [regular wages]ੰ $ 

☐ਓਵਯਟਾਈਭ ਭਜ਼ਦੂਯੀਆਂ (ਦਸਯ ਭੇਂ ਭਤ)  [overtime wages]ੂ $ 

☐ਬਜਨ ਦੀ ਮਭਆਦ ਦੀਆਂ ਭਜ਼ਦੂਯੀਆਂ   [meal period wages] $ 

☐ਆਯਾਭ ਦੀ ਮਭਆਦ ਦੀਆਂ ਭਜ਼ਦੂਯੀਆ   [rest period wages]ਂ $ 

☐ਵਡੀ ਸਈ ਮਸ਼ਟ ਦਾ ੀਭੀਅਭ   [split shift premium]ੰ ਰ $ 

☐ਮਯਯਮਟਗ ਟਾਈਭ ਦੀ ਤਨਖਾਸ   [reporting time pay]ੰ $ 

☐ਕਮਭਸ਼ਨਾਂ ***   [commissions] $ 

☐ਛਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਜ਼ਦੂਯੀਆ  ***   [vacation wages]ੁੱ ਂ $ 

☐ਯਫਾਯੀ ਖਯਚ    [business expenses] $ 

☐ ਗਯ-ਕਾਨਨੀ ਕਟਤੀਆ   [unlawful deductions]ੂੰ ਂ $ 

☐ਕਈ ਸਯ (ਵਯਣਨ ਕਯ)  [other]: 
$ 

ਉਜੜ ਦਾਖਰ ਕਯ (ਕਭਾਈਆ/ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਾਯੀਆਂ ਯਕਭਾਂ ਜੜ) [Subtotal]:ਂ $ 
ਬੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਰ ਯਕਭ ਦਾਖਰ ਕਯ [Total Paid]:ੱ $ 

ਕਰੁ ਫਕਾਇਆ  ( ਉਜੜ ਮਵਚੋਂ ਕਰ ਬੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਯਕਭ ਘਟਾ ਕ ) [Grand Total Owed]:ੱ ੱ ੁੱ  $ 
***  ਜ ਤੀਂ ਇਸ ਦਾਅਵਾ ਕਯ ਯਸ ਸ ਤਾਂ ਇਕ ਵਖਯਾ DLSE ਪਾਯਭ ਬਮਯਆ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।  “ਭਜ਼ਦਯੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਯਨ ਵਾਤ ਮਸਦਾਇਤਾਂ” ਦਖ।  ੁ ੱ ੱ ੂ

37. ਖਾਨ(ਖਾਡਨਆ) ਤ ਸਹੀ ਰਗਾ ਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਿਾ ਿਯ ਯਹ ਹ:  ੇ ਂ     ☐  ਉਡੀਕ ਭੇਂ ਦ ਜੁਯਭਾਨ  [ਰਫਯ ਕਡ §203]ੇ 
☐ “ਫਾਉਂ ਕੀਤ” ਚੈੱਕਾਂ ਰਈ ਜੁਯਭਾਨ (ਰੜੀਂਦ  ਨਾ ਸਣ ਤ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗਏ ਚੈੱਕ) [ਰਫਯ ਕਡ §203.1] ੇ  

ਭੈਂ ਇ ਦੁਆਯਾ ਭਾਰ ਮਣਤ ਕਯਦਾ/ਕਯਦੀ ਸਾਂ ਮਕ ਭੈਂ ਜ ਜਾਣਕਾਯੀ ਮਦੱਤੀ ਸ ਉਸ ਭਯੀ ਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਯੀ ਅਤ/ਜਾਂ ਮਾਦਾਸ਼ਤ ਦ ਅਨੁਾਯ ੱਚੀ ਸ।  ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯਕਭਾਂ ਇ ਭੇਂ ਭਯ ਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 
ਅਨੁਭਾਨਾਂ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸਨ, ਅਤ ਸਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦ ਅਧਾਯ ਤ, ਜਾਂ DLSE ਦੁਆਯਾ ਭੁਸੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਯ ਦਾਅਵ ਮਵੱਚ ਸਾਇਤਾ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਇਸਨਾਂ ਨੂੰ ਮਵਵਮਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ। 

ਦਸਤਖਤ: _ __________________________________________________________

ਅਗਰਜ਼ੀ ਦ ਿਡ ਅਖਯਾਂ ਡਿਚ ਨਾਭ:  

ਡਭਤੀ: _ ____________________________________________
 

_ੰ ਿੱ ਿੱ ਿੱ ____________________________________________

DLSE ਪਾਯਭ 1 / ਭਜ਼ਦੂਯੀ ਦਾ ਪਸਰਾ   (PUNJABI)  (ਸੰਸ਼ਡਧਤ 7/2012)    (ਜਾਯੀ – ੰਨਾ 3 ਿੁਿੱ ਰ 3) 

_____

_



DO NOT WRITE ON THIS SIDE – For Office Use Only  ( ਮਯਪ ਦਤਯੀ ਵਯਤੋਂ ਰਈ )

Claimant: Against: Interpreter Needed: Action Number: 

Address of Claimant: Address of Defendant: Docket Date Date Closed 

Phone No. of Claimant:   Phone No. of Defendant: 
DATE(S) CLAIM RECEIVED 

Name & Address of Advocate: 

Phone No. of Advocate: 

Address change of Claimant as of: Address change of Defendant as of: 

DATE BOFE COMPLAINT 

FILED  

(if applicable) 

DATE RCI COMPLAINT 

FILED  

(if applicable) 

RECORD OF RECEIPTS RECORD OF PAYMENTS TO CLAIMANT 

Date 

Received 

Check, 

Cash, etc. 

Receipt Number Amount Division Check 

Number 

Date Paid Balance Due Signature/Remarks 

CONFERENCE: DATES PEND: DATES 

NOTES: 


	ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ�
	ਮੁਢਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ�
	ਭਾਗ 1: ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ�
	ਭਾਗ 2: ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ�
	ਭਾਗ 3: ਦਾਅਵਾ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ (ਮਾਲਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ)�
	ਭਾਗ4: ਅੰਤਮ ਤਨਖਾਹ / ਚਾਲੂਚੈੱਕਸ�
	ਭਾਗ 5: ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ�
	ਬਾਗ 6: ਭਜ਼ਦੂਯੀਆਂ ਦਾ ਬਗਤਾਨ
	ਭਾਗ 7: ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ �


	CLEAR: 
	PRINT: 
	Taken by: 
	Office: 
	Case #:: 
	SIC #:: 
	Action:: 
	RCI Complaint:: Off
	Date filed: (mm/dd/yyyy): 
	Claimant:: 
	Against:: 
	Interpreter Needed:: 
	Action Number:: 
	Address of Claimant: 
	Address of Defendant:: 
	Docket Date (mm/dd/yyyy): 
	Date Closed (mm/dd/yyyy): 
	Phone No: 
	 of Claimant:: 
	 of Defendant:: 
	 of Advocate:: 

	DATE(S) CLAIM RECEIVED (mm/dd/yyyy): 
	Name & Address of Advocate:: 
	Address change of Claimant as of:: 
	Address change of Defendant as of:: 
	DATE BOFE COMPLAINT FILED (if applicable) (mm/dd/yyyy): 
	DATE RCI COMPLAINT FILED (if applicable) (mm/dd/yyyy): 
	Date Received 1 (mm/dd/yyyy): 
	Check, Cash, etc: 
	 1: 
	 2: 
	 3: 
	 4: 

	Receipt Number 1: 
	Amount 1: 
	Division Check Number 1: 
	Date Paid 1 (mm/dd/yyyy): 
	Balance Due 1: 
	Signature/Remarks 1: 
	Date Received 2 (mm/dd/yyyy): 
	Receipt Number 2: 
	Amount 2: 
	Division Check Number 2: 
	Date Paid 2 (mm/dd/yyyy): 
	Balance Due 2: 
	Signature/Remarks 2: 
	Date Received 3 (mm/dd/yyyy): 
	Receipt Number 3: 
	Amount 3: 
	Division Check Number 3: 
	Date Paid 3 (mm/dd/yyyy): 
	Balance Due 3: 
	Date Received 4 (mm/dd/yyyy): 
	Receipt Number 4: 
	Amount 4: 
	Division Check Number 4: 
	Date Paid 4 (mm/dd/yyyy): 
	Balance Due 4: 
	Signature/Remarks 3: 
	CONFERENCE: DATES - 1 (mm/dd/yyyy): 
	CONFERENCE: DATES - 2 (mm/dd/yyyy): 
	CONFERENCE: DATES - 3 (mm/dd/yyyy): 
	PEND DATES - 1 (mm/dd/yyyy): 
	PEND DATES - 2 (mm/dd/yyyy): 
	PEND DATES - 3 (mm/dd/yyyy): 
	PEND DATES - 4 (mm/dd/yyyy): 
	PEND DATES - 5 (mm/dd/yyyy): 
	PEND DATES - 6 (mm/dd/yyyy): 
	CONFERENCE: DATES - 4 (mm/dd/yyyy): 
	CONFERENCE: DATES - 5 (mm/dd/yyyy): 
	CONFERENCE: DATES - 6 (mm/dd/yyyy): 
	PEND DATES - 7 (mm/dd/yyyy): 
	PEND DATES - 8 (mm/dd/yyyy): 
	PEND DATES - 9 (mm/dd/yyyy): 
	PEND DATES - 10 (mm/dd/yyyy): 
	PEND DATES - 11 (mm/dd/yyyy): 
	PEND DATES - 12 (mm/dd/yyyy): 
	CONFERENCE: DATES - 7 (mm/dd/yyyy): 
	CONFERENCE: DATES - 8 (mm/dd/yyyy): 
	CONFERENCE: DATES - 9 (mm/dd/yyyy): 
	PEND DATES - 13 (mm/dd/yyyy): 
	PEND DATES - 14 (mm/dd/yyyy): 
	PEND DATES - 15 (mm/dd/yyyy): 
	PEND DATES - 16 (mm/dd/yyyy): 
	PEND DATES - 17 (mm/dd/yyyy): 
	PEND DATES - 18 (mm/dd/yyyy): 
	CONFERENCE: DATES - 10  (mm/dd/yyyy): 
	CONFERENCE: DATES - 11 (mm/dd/yyyy): 
	CONFERENCE: DATES - 12 (mm/dd/yyyy): 
	PEND DATES - 19 (mm/dd/yyyy): 
	PEND DATES - 20 (mm/dd/yyyy): 
	PEND DATES - 21 (mm/dd/yyyy): 
	PEND DATES - 22 (mm/dd/yyyy): 
	PEND DATES - 23 (mm/dd/yyyy): 
	PEND DATES - 24 (mm/dd/yyyy): 
	CONFERENCE: DATES - 13 (mm/dd/yyyy): 
	CONFERENCE: DATES - 14 (mm/dd/yyyy): 
	CONFERENCE: DATES - 15 (mm/dd/yyyy): 
	PEND DATES - 25 (mm/dd/yyyy): 
	PEND DATES - 26 (mm/dd/yyyy): 
	PEND DATES - 27 (mm/dd/yyyy): 
	PEND DATES - 28 (mm/dd/yyyy): 
	PEND DATES - 29 (mm/dd/yyyy): 
	PEND DATES - 30 (mm/dd/yyyy): 
	Signature/Remarks 4: 
	ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਬਦਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? ਮਹੀਨਾ	ਦਿਨ	ਸਾਲ: 
	ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਬਦਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ?: Off
	3: 
		ਕੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?: Off

	4: 
		ਕੀ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?: Off

	ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?: Off
	ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਸ 5a 'ਤੇ' ਹਾਂ 'ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾਖਲ ਕਰੋ: 
	ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾਖਲ ਕਰੋ: 
	ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਫੋਨ: 
	ਤੂਹਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਮੇਲਿੰਗ ਪਤਾ (ਨੰਬਰ, ਸਟ੍ਰੀਟ, ਫਲੋਰ, ਸੂਟ): 
	ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ: 
	ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਨਾਮ: 
	ਘਰ ਦਾ ਫੋਨ: 
	ਹੋਰ ਫ਼ੋਨ: 
	ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ: 
	ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲਿੰਗ ਪਤਾ (ਸਟਰੀਟ ਨੰਬਰ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ): 
	ਮਾਲਕ / ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ: 
	ਓਅਰ ਦਾ ਵਾਹਨ	ਲਾਇਸੰਸ ਪਲੇਟ #: 
	ਮਾਲਕ ਦਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ: 
	ਮਾਲਕ / ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਤਾ / (ਸਟ੍ਰੀਟ ਨੰਬਰ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਦਾ ਨਾਮ, ਫਲੋਰ, ਸੂਟ):: 
	ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਬਾਕਸ 16 ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ (ਨੰਬਰ, ਸਟ੍ਰੀਟ, ਫਲੋਰ, ਸੂਟ):: 
	ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ (ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ, ਆਖਰੀ ਨਾਮ): 
	ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ / ਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ: 
	ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ: 
	ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ: 
	ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ: 
	ਮਾਲਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ?: Off
	ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ: Off
	ਪਣਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ:: 
	ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮਹੀਨਾ	ਦਿਨ	ਸਾਲ: 
	ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:: Off
	ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ,ਕੀ ਤੁਸੀਂ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ?: Off
	ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਨਖਾਵਾ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੰਤਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ?: Off
	ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਨਖਾਵਾ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੰਤਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ?         ਮਹੀਨਾ	   ਦਿਨ            ਸਾਲ: 
	ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੰਤਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?   ਮਹੀਨਾ	ਦਿਨ	ਸਾਲ: 
	ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੰਤਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?: Off
	ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ?: Off
	ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਹੋਰ:: 
	ਜੇ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈੱਕ ਬਾਓਸ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪੇਅ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ)?: Off
	ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:: Off
	ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ: Off
	ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ $ 400, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ): Off
	ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ $ 400, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ) ਮੈਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ $_: 
	ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ $ 400, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ) ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ$: 
	ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ?: Off
	ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ)?: Off
	ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸ ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ: Off
	ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: Off
	ਦਾਅਵੇ: Off
	ਦਾਅਵਾ ਪੀਰੀਓਡ: ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ (ਮਹੀਨਾ / ਦਿਨ / ਸਾਲ): 
	ਦਾਅਵਾ ਪੀਰੀਓਡ: ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ (ਮਹੀਨਾ / ਦਿਨ / ਸਾਲ)_3: 
	ਦਾਅਵਾ ਪੀਰੀਓਡ: ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ (ਮਹੀਨਾ / ਦਿਨ / ਸਾਲ)_4: 
	ਦਾਅਵਾ ਪੀਰੀਓਡ: ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ (ਮਹੀਨਾ / ਦਿਨ / ਸਾਲ)_5: 
	ਦਾਅਵਾ ਪੀਰੀਓਡ: ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ (ਮਹੀਨਾ / ਦਿਨ / ਸਾਲ)_6: 
	ਦਾਅਵਾ ਪੀਰੀਓਡ: ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ (ਮਹੀਨਾ / ਦਿਨ / ਸਾਲ)_7: 
	ਦਾਅਵਾ ਪੀਰੀਓਡ: ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ (ਮਹੀਨਾ / ਦਿਨ / ਸਾਲ)_8: 
	ਦਾਅਵਾ ਪੀਰੀਓਡ: ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ (ਮਹੀਨਾ / ਦਿਨ / ਸਾਲ)_9: 
	ਦਾਅਵਾ ਪੀਰੀਓਡ: ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ (ਮਹੀਨਾ / ਦਿਨ / ਸਾਲ)_10: 
	ਦਾਅਵਾ ਪੀਰੀਓਡ: ਅੰਤ ਮਿਤੀ (ਮਹੀਨਾ / ਦਿਨ / ਸਾਲ): 
	ਦਾਅਵਾ ਪੀਰੀਓਡ: ਅੰਤ ਮਿਤੀ (ਮਹੀਨਾ / ਦਿਨ / ਸਾਲ)_1: 
	ਦਾਅਵਾ ਪੀਰੀਓਡ: ਅੰਤ ਮਿਤੀ (ਮਹੀਨਾ / ਦਿਨ / ਸਾਲ)_2: 
	ਦਾਅਵਾ ਪੀਰੀਓਡ: ਅੰਤ ਮਿਤੀ (ਮਹੀਨਾ / ਦਿਨ / ਸਾਲ)_3: 
	ਦਾਅਵਾ ਪੀਰੀਓਡ: ਅੰਤ ਮਿਤੀ (ਮਹੀਨਾ / ਦਿਨ / ਸਾਲ)_4: 
	ਦਾਅਵਾ ਪੀਰੀਓਡ: ਅੰਤ ਮਿਤੀ (ਮਹੀਨਾ / ਦਿਨ / ਸਾਲ)_5: 
	ਦਾਅਵਾ ਪੀਰੀਓਡ: ਅੰਤ ਮਿਤੀ (ਮਹੀਨਾ / ਦਿਨ / ਸਾਲ)_6: 
	ਦਾਅਵਾ ਪੀਰੀਓਡ: ਅੰਤ ਮਿਤੀ (ਮਹੀਨਾ / ਦਿਨ / ਸਾਲ)_7: 
	ਦਾਅਵਾ ਪੀਰੀਓਡ: ਅੰਤ ਮਿਤੀ (ਮਹੀਨਾ / ਦਿਨ / ਸਾਲ)_8: 
	ਦਾਅਵਾ ਪੀਰੀਓਡ: ਅੰਤ ਮਿਤੀ (ਮਹੀਨਾ / ਦਿਨ / ਸਾਲ)_9: 
	ਦਾਅਵਾ ਪੀਰੀਓਡ: ਅੰਤ ਮਿਤੀ (ਮਹੀਨਾ / ਦਿਨ / ਸਾਲ)_10: 
	ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਈ / ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ: 
	ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਈ / ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ_1: 
	ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਈ / ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ_3: 
	ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਈ / ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ_4: 
	ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਈ / ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ_5: 
	ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਈ / ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ_6: 
	ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਈ / ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ_7: 
	ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਈ / ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ_8: 
	ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਈ / ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ_9: 
	ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਈ / ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ_10: 
	ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਈ / ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ_11: 
	ਦਰਜ ਕਰੋ ਕੁਲ ਜੋੜ (ਕਮਾਈਆਂ / ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ):: 
	ਦਰਜ ਕਰੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਕੁਲ ਰਕਮ:: 
	ਕੁਲ ਜੋੜ ਬਕਾਇਆ [ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਕੁੱਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਘਟਾਓ ]:: 
	ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ DLSE ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 
	 ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ: 
	 ਤਾਰੀਖ਼:: 
	  ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਾਮ: 
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	ਦਿਨ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ ਕੇਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ: Off
	ਦਿਨ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ: ਪਹਿਲਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): 
	ਦਿਨ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): Off
	ਦਿਨ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ: ਪਹਿਲਾ ਖਾਣਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): 
	ਦਿਨ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਾਣਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): Off
	ਦਿਨ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ: ਦੂਜਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): 
	ਦਿਨ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): Off
	ਦਿਨ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ: ਦੂਜਾ ਖਾਣਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): 
	ਦਿਨ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਖਾਣਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): Off
	ਦਿਨ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ: ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਲਿਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ: ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਖਤਮਹੋਈ: 
	ਦਿਨ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਲਿਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ: ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਖਤਮਹੋਈ: Off
	ਦਿਨ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ: ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਲਿਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ: ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ: 
	ਦਿਨ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਲਿਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ: ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ: Off
	ਦਿਨ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ: ਕੇਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ: 
	ਦਿਨ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ ਕੇਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ: Off
	ਦਿਨ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ: ਕੇਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ: 
	ਦਿਨ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ ਕੇਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ: Off
	ਦਿਨ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ: ਪਹਿਲਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): 
	ਦਿਨ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): Off
	ਦਿਨ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ: ਪਹਿਲਾ ਖਾਣਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): 
	ਦਿਨ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਾਣਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): Off
	ਦਿਨ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ: ਦੂਜਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): 
	ਦਿਨ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): Off
	ਦਿਨ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ: ਦੂਜਾ ਖਾਣਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): 
	ਦਿਨ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਖਾਣਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): Off
	ਦਿਨ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ: ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਲਿਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ: ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਖਤਮਹੋਈ: 
	ਦਿਨ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਲਿਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ: ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਖਤਮਹੋਈ: Off
	ਦਿਨ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ: ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਲਿਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ: ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ: 
	ਦਿਨ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਲਿਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ: ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ: Off
	ਦਿਨ 6 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ: ਕੇਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ: 
	ਦਿਨ 6 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ ਕੇਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ: Off
	ਦਿਨ 6 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ: ਕੇਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ: 
	ਦਿਨ 6 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ ਕੇਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ: Off
	ਦਿਨ 6 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ: ਪਹਿਲਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): 
	ਦਿਨ 6 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): Off
	ਦਿਨ 6 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ: ਪਹਿਲਾ ਖਾਣਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): 
	ਦਿਨ 6 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਾਣਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): Off
	ਦਿਨ 6 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ: ਦੂਜਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): 
	ਦਿਨ 6 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): Off
	ਦਿਨ 6 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ: ਦੂਜਾ ਖਾਣਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): 
	ਦਿਨ 6 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਖਾਣਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): Off
	ਦਿਨ 6 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ: ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਲਿਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ: ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਖਤਮਹੋਈ: 
	ਦਿਨ 6 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਲਿਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ: ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਖਤਮਹੋਈ: Off
	ਦਿਨ 6 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ: ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਲਿਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ: ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ: 
	ਦਿਨ 6 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਲਿਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ: ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ: Off
	ਦਿਨ 7 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ: ਕੇਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ: 
	ਦਿਨ 7 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ ਕੇਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ: Off
	ਦਿਨ 7 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ: ਕੇਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ: 
	ਦਿਨ 7 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ ਕੇਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ: Off
	ਦਿਨ 7 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ: ਪਹਿਲਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): 
	ਦਿਨ 7 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): Off
	ਦਿਨ 7 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ: ਪਹਿਲਾ ਖਾਣਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): 
	ਦਿਨ 7 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਾਣਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): Off
	ਦਿਨ 7 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ: ਦੂਜਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): 
	ਦਿਨ 7 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): Off
	ਦਿਨ 7 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ: ਦੂਜਾ ਖਾਣਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): 
	ਦਿਨ 7 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਖਾਣਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): Off
	ਦਿਨ 7 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ: ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਲਿਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ: ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਖਤਮਹੋਈ: 
	ਦਿਨ 7 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਲਿਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ: ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਖਤਮਹੋਈ: Off
	ਦਿਨ 7 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ: ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਲਿਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ: ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ: 
	ਦਿਨ 7 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਲਿਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ: ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ: Off


