WNYCOSH कामदार केन्द्रको
तपाईंका अिधकारहरू जान्नुहोस।
िटप िदइएका कमर्चारीहरू

न्यूनतम ज्याला

$11.80/घण्टा
■ किम्तमा पिन $3.95 का िटप्स सिहत वा

खेतीका कमर्चारीहरूले "खेतीको काम सम्झौता" सँग
$11.80/घण्टाको न्यूनतम ज्याला पाउँ छन् जसले ज्याला
कसरी िदइन्छ र काम गनेर् अवस्थाहरूका बारेमा िनधार्रण
गदर्छ।

िनयोक्ताद्वारा भुक्तानी गिरएको $7.85/घण्टाको
ज्याला
■ कमाएका िटप्स वा िनयोक्ताद्वारा भुक्तानी गरेको
रकम न्यूनतम ज्याला सिहत बढ् छ
■ िटप्स िदइएका कमर्चारीहरूलाई ओभरटाइम

न्यूनतम मजदू री अनुसूची*

िनयमहरूले ढािकएका हुन्छन्

वषर्

न्यूनतम ज्याला/घण्टा

2020
2021

$11.80
$12.50

■ िटप्स वा कृतज्ञता प्राप्त गनेर् कमर्चारीहरूले

िनयोक्ताले वा िनयोक्ताको तफर्बाट कसैले या त
िसधा वा अप्रत्यक्ष रूपमा ितनीहरूका िटप्सहरू
माग्न वा त्यसको लािग जोड गनर् सक्दै नन्[1]} ।
*न्युयोकर् शहर बािहर

अस्थायी कमर्चारीहरूको अिधकार
अस्थायी कायर्कतार्सँग अिधकार छ:
•

ितनीहरूले प्रयोग गरेको एजेन्सी र होस्ट िनयोक्ता दु वै द्वारा गिरएको भेदभावबाट मुक्त हुनुहोस्
हट िनयोक्ताका गैर-अस्थायी कमर्चारीहरूलाई समान वा समकक्ष सुरक्षा प्रिशक्षण प्रदान गिरएको हुनुपछर्

•

न्यूनतम ज्याला

•

सुरिक्षत र स्वस्थ कायर्स्थलको अिधकार
तपाईंसँग अमेिरकाको स्वास्थ्य र सुरक्षा कानुनको अनुसार अिधकार छ:
•
•
•
•
•
•
Nepali

तपाईंले बुझ्ने भाषामा प्रिशक्षण िलनुहोस्
सुरिक्षत र जानेबुझेका जोिखमहरूबाट मुक्त कायर्स्थल
आफ्नो पयर्वेक्षकसंग स्वास्थ्य र सुरक्षाको समस्या
उठाउनुहोस्
असुरिक्षत वा अस्वस्थ अवस्थाहरूका बारेमा OSHA लाई
उजुरी गनुर्होस्
तपाईलाई तुरुन्त जोिखममा पानर् सक्ने भनेर सोचेको कायर्
गनर् मनाही गनुर्होस्
तपाईंको कायर्स्थलका जोिखमहरू बारे जान्नुहोस्

•

•

•

सुरक्षा जोिखमहरू िरपोटर् गरे वापत (िरसाएको, नराम्रो काम
िदएको, आिद) िवरुद्ध भेदभावमा पनुर् नगनेर् (िव्हस्लब्लावर
सुरक्षाहरू)
िचिकत्सा परीक्षण र जोिखमपूणर् सामग्रीको लािग तपाईंको
कामको वातावरण अनुगमन गनेर् परीक्षणहरूका रेकडर्हरूमा
पहुँ च
तपाईंको कायर्स्थानमा हुने चोट र िबरामीहरूका बारेमा
जानकारीमा पहुँ च
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ओभरटाइम
अिधकांश कमर्चारीहरूले हप्तामा 40 भन्दा बढी काम गरे सबै घण्टाको लािग 1 1/2 पटक उनीहरूको िनयिमत ज्याला
पाउनेछन्
यसका लािग ओभरटाइमका अपवादहरू छन्:
खेती कमर्चारीहरू
कायर्कारी कमर्चारीहरू: ती व्यिक्तहरू जसले भाडामा
िलन/िनकाल्न सक्छन् र जसले िनयिमत रूपमा दुई वा बढी
कमर्चारीहरूलाई कामको िनदेर्शन िदन्छन्
व्यवसाियक कमर्चारीहरू: जसको 4 वषर्को िडग्री छ वा
जसको काम रचनात्मक छ

■
■

■

■

प्रशासिनक कमर्चारीहरू: जसले िववेक र स्वतन्त्र िनणर्यको वा
प्रत्यक्ष रूपमा व्यवस्थापन नीितहरूसँग सम्बिन्धत भएका
प्रायः अिफस/गैरआवासीय क्षेत्रकायर् प्रयोग गछर् न्।

भुक्तानीको आवृित्त

भेदभावबाट मुक्त हुने अिधकार

धेरज
ै सो कामदारहरूलाई उनीहरूले काम गरेर
कमाएको अविधको लािग 7 िदनिभत्र भुक्तानी

शीषर्क VII र मानव अिधकारको न्यूयकर् स्टेट िडिभजनले
कमर्चारीहरूलाई भेदभावको िवरूद्ध रक्षा गदर्छ।

गिरनु पछर्

भेदभावबाट सुरिक्षत समूहहरू
जाित
- रङ्ग
- रािष्ट्रय मूल

- सैन्य िस्थित

- धमर्
- िलङ्ग
- असक्षमता
- यौन अिभिवन्यास

- पािरवािरक िस्थित

-

मनोरञ्जन कायर्हरू (कामको बािहर)

- वैवािहक िस्थित

-

सङ्घीय सदस्यता

-

गभार्वस्था
- राजनीितक िक्रयाकलापहरू (कामको
-

- आनुवंिशक लक्षणहरूको

बािहर)

पूवर्समािप्त

- घरेलु िहं साको िशकार िस्थित

व्हीस्सलब्लोवर सुरक्षा
कुनै पिन सरकारी एजेन्सीमा उजुरी गरेको वा दावी गरेका लािग कमर्चारीलाई दिण्डत गनुर् वा िनकाल्नु अवैध हो
िनयोक्ताले कमर्चारीहरूलाई िवश्वास गरेर सरकारी एजेन्सीको िनयोक्तालाई उजुरी गरेकोमा दण्ड निदन सक्छ
िनयोक्ता तल िदएकाहरूमा पुन: प्रािप्तको लािग उत्तरदायी हुन सक्छ:
- िनकाल्नु/खािरज गनुर्
- ब्ल्याकिलस्ट गनुर्
- पद घटाउनु
- ओभरटाइम निदनु/पदोन्नितको लािग

-

भाडामा िलन/ पुन: िलन नसक्नु
धम्काउनु
जोिखमहरू बनाउनु
कम भुक्तानी गनुर्

-

घण्टा कम गनुर्
अनुशासनमा राख्नु
लाभहरू अस्वीकार गनुर्
पदोन्नितको सम्भावनामा प्रभाव पानर् पुन: िनधार्रण

अस्वीकार गनुर्

कमर्चारीहरूको क्षितपूितर् को अिधकार
यिद तपाईं काममा घायल हुनुभयो भने:
■
■

तपाईंलाई "खाता बािहर" वा "टेबलमुिनबाट" भुक्तानी गिरन्छ भने पिन तपाईं मजदू रहरूको क्षितपूितर् बीमाको हकदार हुनुहुन्छ
तपाईंले आफ्ना िनयोक्ता माफर्त कमर्चारी दाबी वा C-3 फारम पूरा गनुर् पदर्छ वा तपाईले (716)206-3550 मा फोन गरेर WNYCOSH कायर्कतार्
केन्द्र हटलाइनबाट सहयोग प्राप्त गनर् सक्नुहुनेछ।

