
न्यूनतम् ज्याला

$13.20/hr

ओभरटाइम
धेरजैसो कामदारहरू एक हप्ता मा 40 भन्दा बढी काम गरकेो सबै 
घण्टाको लागी तपाइँको िनयिमत ज्यालाको 1 1/2 गुणा हकदार छन्

अस्थायी कामदारको हक

अस्थायी कामदारको हक िनम्नमा रहन्छ: 
• एजेन्सी र होस्ट रोजगारदाता दुबैद्वारा भेदभावबाट 

मुक्त हुन 
• होस्ट रोजगारदाता को अस्थायी कमर्चारीहरूको 

लागी समान वा बराबर सुरक्षा प्रिशक्षण संगै 
प्रदान गिरनु 

• न्यूनतम् ज्याला

िटप पाएका कमर्चारीहरू 
• िटप पाएका कमर्चारीहरूको प्रित घन्टा $8.80 ज्याला कम्तीमा 

$4.40 िटप पाएर वा रोजगारदाताबाट चुक्ता हुनु 
• रोजगारदाता द्वारा कमाइएको वा भुक्तान गिरएको िटपको मात्रा 

न्यूनतम् ज्याला संगै बढ्छ 
• िटप पाएका कमर्चारीहरू ओभरटाइम िनयमहरू द्वारा कभर रहन्छन ्
• रोजगारदाता द्वारा वा रोजगारदाता को तफर्  बाट प्रत्यक्ष वा 

अप्रत्यक्ष रूपमा िटप वा उपदान प्राप्त गनेर् कमर्चारीहरू लाई 
उनीहरूको िटपहरू माग्न वा स्वीकार गनर् नहुन सक्छ

तपाइँ िनम्न आधार मा काम मा भेदभाव बाट सुरिक्षत हुनुहुन्छ:
• वणर् 
• रङ्ग 
• रािष्ट्रय उत्पित 
• धमर्

• पािरवािरक िस्थित 
• वैवािहक िस्थित 
• राजनीितक गितिविधहरू 

(काम बािहरका) 
• पूवर् िनधार्िरत आनुवंिशक 
िवशेषताहरु

• िलङ्ग 
• अशक्तता 
• सैन्य िस्थित 
• गभार्वस्था

• घरलेु िहंसा पीिडत िस्थित 
• यौन अिभमुिखकरण 
• युिनयन सदस्यता 
• मनोरञ्जनात्मक 
गितिविधहरू (काम 
बािहरका)

श्रिमक क्षितपूितर्  पाउने अिधकार 
यिद तपाइँ काम मा घाइते हुनुहुन्छ भने:

तपाइँलाई "अफ-द-बुक" वा "टेबलको मुिन" भुक्तान गिरए तापनी तपाइँ श्रिमकहरूको 
क्षितपूितर्  िबमाको हकदार हुनुहुन्छ । यिद तपाइँ काममा COVID-19 अनुबिन्धत हुनुहुन्छ, 
तपाइँ श्रिमकहरूको क्षितपूितर्  को हकदार हुनुहुन्छ । 

तपाइँ आफ्नो रोजगारदाता को माध्यम बाट एक कमर्चारी दावी वा C-3 फारम पूरा गनुर् पछर् 
वा तपाइँ (716) 206-3550 मा WNYCOSH कायर्कतार् हट लाइन बाट सहायता प्राप्त गनर् 
सक्नुहुन्छ ।

बेरोजगारी
NYS कामदारहरू काम 
गुमाउनु भन्दा पिहले 6 मिहना 
काम गर ेपिछ बेरोजगारी को 
लागी योग्य छन्  

कोिभड -19 का कारण, 
अितिरक्त लाभ उपलब्ध हुन 
सक्छ ।
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काम मा तपाइँको अिधकार थाहा पाउनुहोस् 



 

NYS सशुल्क िबरामी िबदा

• 5-99 कामदारहरू भएको व्यवसायहरूले प्रत्येक वषर् 5 िदनको 
सशुल्क िबरामी िबदा प्रदान गनुर् पछर् 

• 99 कामदारहरू भएको व्यवसायहरूले प्रत्यके वषर् 7 िदनको 
सशुल्क िबरामी िबदा प्रदान गनुर् पछर् 

• 4 भन्दा कम कामदारहरू भएका व्यवसाय को लागी, 
रोजगारदाताहरू लाई कम से कम 5 िदन को भुक्तानी नहुन े
िबरामी िबदा प्रदान गनुर् पछर् 

सबै कमर्चारीहरू COVID-19 सम्बन्धी रोग वा संगरोध सिहत 
िबरामी िबदा को उपयोग को लागी समािप्त वा प्रितशोध बाट 

सुरिक्षत छन्।

रोजगारदाता NYS हीरो अिधिनयम 
िजम्मेवारीहरु

NYS हीरो अिधिनयम अन्तगर्त तपाईंको रोजगारदाताले 
िनम्न गनुर्पनेर्छ 
• एक एयरबोनर् संक्रामक रोग योजना हुन ु
• कमर्चारीहरुले बुझ्ने भाषामा आफ्नो योजना को एक 

प्रित प्रदान गनुर्होस् 
• 10 वा बढी कमर्चारीहरु संग रोजगारदाताहरु लाई 

िविशष्ट राज्य िदशािनदेर्शको पालन गिर स्वास्थ्य र 
सुरक्षा सिमित को अनुमित िदनु पछर् 

यिद तपाइँलाई पसर्नल प्रोटेिक्टभ इिक्वपमने्ट (PPE) को 
आवश्यकता छ भन,े तपाइँको रोजगारदाता तपाइँ लाई काम 
को लागी उिचत सरुक्षा को आपिूतर् मा िजम्मवेार हुनहुुन्छ

सुरिक्षत र स्वस्थ कायर्स्थलको अिधकार

तपाइँसँग अमेिरकी स्वास्थ्य र सुरक्षा कानून अन्तगर्त िनम्न अिधकार छ:
• तपाइँल ेबुझ्ने भाषा मा प्रिशिक्षत हुनुहोस् 
• सुरिक्षत र मान्यता प्राप्त खतराहरु बाट मुक्त एक कायर्स्थल 
• तपाइँको पयर्वेक्षक संग स्वास्थ्य र सुरक्षा िचन्ता उठाउनुहोस ्
• असुरिक्षत वा अस्वस्थ अवस्था को बार ेमा OSHA संग उजुरी फाइल गनुर्होस् 
• तपाइँलाई तुरुन्तै खतरामा राख्न सक्छ जस्तो लाग्ने काम गनर् अस्वीकार गनुर्होस् 
• तपाइँको कायर्स्थल मा खतराहरु को बार ेमा जान्नुहोस ्
• सुरक्षा खतराहरु को िरपोटर् गदार् (िह्वसल ब्लोअर सुरक्षा) भेदभाव नहुनुहोस् (बखार्स्त, नराम्रो काम िदईने, आिद) 
• तपाइँको खतरनाक सामाग्री को लागी काम वातावरण को िनगरानीको लागी मिेडकल टेस्ट र परीक्षण को रकेडर् को पहँुच 
• चोटहरु र िबरामीहरु को बार ेमा जानकारी को लागी तपाइँको कायर्स्थल मा हुने पहँुच

िह्वसल ब्लोअर सुरक्षा

कुनै पिन सरकारी िनकायमा उजुरी वा जाहरेी िदई कामदारलाई दिण्डत वा बखार्स्त गनुर् गैरकानुनी हो 
रोजगारदताले राम्रो िवश्वास मा एक सरकारी एजेन्सी को लागी एक िनयोक्ता िरपोिटर् ङ को लागी कामदारहरूलाई सजाय िदन सकै्दन 

एक रोजगारदाता िनम्न प्रितशोध को लागी उत्तरदायी हुन सक्छ:

• िनकािलनु/ िबदाई 

• कालोसूची गनुर् 
• पद घटाउनु 
• ओवरटाइम / पदोन्नित अस्वीकार गनुर् 
• िनयुिक्त गनर् / पुन: िनयुिक्त गनर् असफल हुनु 
• धम्की िदनु

• डर देखाउनु 
• तलब घटाउनु 
• घण्टा घटाउनु 
• अनुशासन गराउनु 
• लाभहरू अस्वीकार गनुर् 
• पदोन्नित को लागी संभावनाहरू लाई प्रभािवत गनेर् 

कायर् गनुर्
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https://www.osha.gov/pls/osha7/eComplaintForm.html

