ਿਨਊਨਤਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਇਹ ਿਕਤਾਬਚਾ ਿਨਊਨਤਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚ�

ਇਮਪਲੋ ਏਮ�ਟ ਅਗਰ੍ੀਮ�ਟ ਿਬਲਡਰ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ

ਕੁ ਝ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ�ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂ ੰਨ ਵੱਲ� ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਣਾਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਨੁ ਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਮਦਦ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰ ਿਨਊਨਤਮ ਹੱਕ ਤ� ਘੱਟ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਲਈ

ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਇਸ

ਨਹ� ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਿਵੱਚ ਕੀ ਨਹ� ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ

ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਨੇ ਿਕਸੇ

ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂ ੰ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ

ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਦੇ

ਿਕ

ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਿਦੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਿਵੱਚ

https://eab.business.govt.nz ਨੂ ੰ ਦੇਖੋ।

ਕਾਨੂ ੰਨ ਦੁ ਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਹਨਾਂ

ਤ�

ਿਕਵ�

ਬਚਣਾ

ਹੈ।

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਮਹਨਤਾਨੇ , ਤਨਖਾਹਾਂ, ਕਿਮਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਸ਼
ਰੇਟ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਿਧਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ

ਭਾਵ� ਜੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਕੀਤੇ

ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਿਲਖਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਣਾ

ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੂਿਹਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆਂ

(ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮਾਲਕ/ਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ(ਨਾਂ) ਉ�ਤੇ ਬੱਝਵਾਂ) ਜਾਂ

(IEA) ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਸੁਤੰਤਰ

ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਉ�ਤੇ ਬੱਝਵਾਂ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁ ਝ ਅਿਜਹੇ ਤੱਥ ਹਨ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਕਾਨੂ ੰਨ ਵੱਲ� ਲਾਗੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ www.employment.govt.nz
ਉ�ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੱਕਦਾਰੀ ਤ� ਘੱਟ ਿਕਸੇ

ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਜਾਂ
ਵਕੀਲਾਂ ਤ�)।

ਿਨਊਜ਼ੀਲ� ਡ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ
ਸਟਾਰਿਟੰਗ-ਆਉਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ ਜੋ:

ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ

• 16 ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ

ਦੁ ਆਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਿਨਊਜ਼ੀਲ� ਡ ਿਵੱਚ ਕੰਮ

ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੂਰਾ

ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।

ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਿਨਊਜ਼ੀਲ� ਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾਿਵਊ ਸਾਧਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂ ੰ

• 18 ਅਤੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੂ ੰ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮ� ਲਈ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਾਭ ਦਾ

ਕਰਨ

ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ -ਆਪ

ਦੀ

ਇਜਾਜ਼ਤ

ਿਦੰਦਾ

ਹੈ।

www.immigration.govt.nz/about-us/our-online-

ਵਲ� ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ

systems/visaview ਤੇ ਜਾਓ

ਸਮ� ਤ� ਿਕਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦਾ
ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ

ਿਨਊਨਤਮ ਤਨਖ਼ਾਹ

ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ

ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਰਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁਦ
ੰ ੀਆਂ ਹਨ,

ਪੂਰਾ ਕਰ ਲ� ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਜ਼ਦੂ ਰ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ

ਭਾਵ� ਪੂਰੇ ਸਮ� ਲਈ ਹਨ, ਅੰਸ਼ਕ ਸਮ� ਲਈ ਹਨ, ਿਨਸ਼ਿਚਤ-ਿਮਆਦ

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਾਲਗ਼ ਿਨਉਨਤਮ ਭੱਤੇ ਦਾ

ਲਈ ਹਨ, ਅਨੇ ਮਤ, ਘਰ ਤ� ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂ ੰ

ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਮੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੀਸ ਰੇਟਸ ਦੁ ਆਰਾ ਕੁ ਲ
ੱ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱਚ

• 16, 17, 18 ਅਤੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੂ ੰ

ਭੁ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਿਟੰਗ-ਆਉਟ (ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ

ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਸ਼ੇ ਿਵੱਚ

ਵਾਲੇ ), ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਕੇ, 16 ਵਿਰਹ੍ਆਂ

ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40

ਜਾ ਇਸਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ

ਕਰੈਿਡਟਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੁ ਆਰਾ

ਿਨਊਨਤਮ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਰ 'ਤੇ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਿਗਕ

ਿਸੱਖਲਾਈ

ਲੈ ਣ

ਦੀ

ਲੋ ੜ

ਹੁੰਦੀ

ਹੈ।

ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭੱਤਾ ਦਰ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ

16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ

ਹਨ, ਜਦ� ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭੱਤਾ ਦਰਾਂ ਤੋ ਘੱਟ

ਭੱਤਾ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ

ਨਹ� ਹੁੰਦਾ।

ਹੱਕਦਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕ 16

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭੁ ਗਤਾਨ ਦਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਸਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ

ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦਰਾਂ www.employment.govt.nz

ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਸੇ
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਦੁ ਆਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਿਬਤਾਇਆ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ

ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦ� ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦਾ
ਸਮਾਂ ਿਗਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਿਸਖਲਾਈ ਜਾਂ ਦੂ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ
ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਲਗਾਂ

ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ:

ਦੀ ਿਨਊਨਤਮ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਰ 'ਤੇ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

• 20 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ

ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂ ਰਾਂ ਨੂ ੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ

• ਿਜਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਸ਼ੇ

ਭੱਤਾ ਦਰ ਤੇ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ

ਿਵੱਚ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60
ਕਰੈਿਡਟਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੁ ਆਰਾ

ਤ� ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਸੱਿਖਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ੰ ਿਸੱਖਲਾਈ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭੱਤਾ

ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਸੱਖਲਾਈ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦਰ ਤੇ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
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ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ
ਮਾਲਕਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰ ਨਕਦ ਿਵੱਚ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ

ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਹੱਕਦਾਰੀਆਂ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (�ਾਉਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਕੇ)। ਿਕਸੇ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਭੁ ਗਤਾਨ-ਰਿਹਤ ਭੋਜਨ

ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱਚ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਡਾਈਰੈਕਟ �ੇਿਡਟ, ਚੈ�ਕ)
ਭੱਿਤਆਂ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ

ਿਵਸ਼ਰਾਮਾਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿਲਖਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰ੍ਾਪਤ

ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਲੰਮਾਈ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਅਤੇ ਢੁ ਕਵ� ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਵਸ਼ਰਾਮ-ਸਿਮਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਾਮ ਕਰਨ, ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣ ਅਤੇ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਿਵੱਚ� ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮੁੱਿਦਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਾਲੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਖਤ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਿਨਯਮ ਨਹ� ਹਨ ਿਕ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ
ਿਵਸ਼ਰਾਮ-ਸਮ� ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਦ� ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਛੁ ੱਟੀ ਦੇ

ਕੁ ਝ ਕਟੌਤੀਆਂ (ਿਜਵ� ਿਕ ਪੀਏਵਾਈਈ ਟੈਕਸ, ਏਸੀਸੀ,

ਸਮ� ਅਤੇ ਿਮਆਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲੋ ਨ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ) ਕਾਨੂ ੰਨ ਦੁ ਆਰਾ

ਨੇ ਕਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲੋ ੜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਲਈ ਿਲਖਤ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ�
ਹੁੰਦੀ।

ਆਮ ਅਿਭਆਸ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਆਰਾਮ ਦੇ ਿਵਸ਼ਰਾਮ-ਸਮ� 10 ਤ� 15

ਸਟੀਕ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ

ਿਮਨਟ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਿਵਸ਼ਰਾਮ-ਸਮ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਿਮਨਟ ਲੰਮੇ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਮ� ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਪੇਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ

ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਮ�, ਭੁ ਗਤਾਨਾਂ, ਿਲੱਤੀਆਂ

ਹਨ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪਰ੍ਥਾ ਅਤੇ

ਛੁ ਟ
ੱ ੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਛੁ ਟ
ੱ ੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਟੀਕ

ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹ� ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨ

ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ।

ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੀ

ਿਵਸ਼ਰਾਮ-ਸਿਮਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਨਾਸਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂ ੰ ਕੰਮ ਦੀ ਿਕਸਮ ਜਾਂ

ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ

ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਸਮ�

ਜਾਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਪਰ੍ਦਾਨ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਨਯਮ ਤੈਅ ਨਹ� ਹਨ

ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਹੇਠ ਿਲੱਿਖਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

ਿਕ ਮੁਨਾਸਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਿਕੰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮ� ਤੇ ਕੰਮ ਤ�

•

ਜਨਤੱਕ ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਨੂ ੰ ਟਰ੍ ਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ

ਛੁ ੱਟੀ ਲੈ ਣ ਦੇ ਸਮ� ਦੀ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ

•

ਸਲਾਨਾ ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਲੈ ਣ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ

ਆਰਾਮ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਸਮ� ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਿਲਆ ਹੋਣਾ ਸੀ;

•

ਜਨਤੱਕ ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਟਰ੍ ਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਾਂ

•

ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਨੂ ੰ ਨਕਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ
ਬੇਨਤੀਆਂ ਿਜਸ ਲਈ ਮਾਲਕ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ
ਭੱਿਤਆਂ ਤ� ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ।

ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਸਮ� ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਆਧਾਰ ਉ�ਤੇ

•

ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ (ਵਾਧੂ) ਢੁ ਕਵ� ਿਵਸ਼ਰਾਮਸਮ� ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁ ੱਧ
ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁ ੱਧ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਇਹ

ਇਸ ਉ�ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ੰ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ

ਮੁਨਾਸਬ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸਕ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੂ ੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂ ੰ ਇਹ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, www.employment.govt.nz ਤੇ ਜਾਓ

ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਸਮ� ਲਈ ਭੁ ਗਤਾਨ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ� ਤੱਕ ਸਿਹਮਤੀ
ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
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ਸਲਾਨਾ ਛੁ ੱਟੀਆਂ

ਜਨਤਕ ਛੁ ਟ
ੱ ੀਆਂ

ਿਕਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌ ਕਰੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਹ੍ੇ ਦੇ ਅੰਤ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੇਤਨਕ 11 ਜਨਤਕ ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ,

ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਵੇਤਨਕ ਸਲਾਨਾ

ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰ ਜਨਤਕ ਛੁ ੱਟੀਆਂ
ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢੁ ੱਕਵ� ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ

ਕਰਮਚਾਰੀ (ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ) ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ

ਤਨਖ਼ਾਹ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ।

ਸਾਲਾਨਾ ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਦੀ ਨਕਦ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉ�ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਦੀ ਨਕਦ ਿਵੱਚ ਪੂਰਤੀ ਲਈ
ਦਬਾਅ ਨਹ� ਪਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਨਕਦ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਕਸੇ ਜਨਤਕ ਛੁ ੱਟੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ

ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂ ੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਮ� ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਦਾ

ਸਕਦੀਆਂ।

ਭੁ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਛੁ ੱਟੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ

ਸਾਲਾਨਾ ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ, ਸਾਲਾਨਾ ਛੁ ੱਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਤੌਰ

ਿਦਨ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ

ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਹਫਤਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ; ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁ ੱਟੀ

ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਬਦਲਵ� ਵੇਤਨਕ ਛੁ ੱਟੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਤ� ਪਿਹਲੇ ਆਖਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ� ਤੁ ਰੰਤ ਪਿਹਲੇ
12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਸਪਤਾਹਕ ਕਮਾਈਆਂ,

ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ

ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਛੁ ਟ
ੱ ੀ ਦੀ
ਜੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲੇ

ਪਾਲਣਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ

ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁ ੱਟੀ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕੁ ੱਲ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ 8

ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਿਵੱਚ�, ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਿਲੱਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਛੁ ੱਟੀ ਨੂ ੰ

ਹਾਲਾਂਿਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਜੰਨੀਆਂ ਜਨਤਕ ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ,

ਘਟਾ ਕੇ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਨੂ ੰ ਘੱਟ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਿਜਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ

ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਅਨੇ ਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਜੋ ਰੁੱਕ-ਰੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ)

ਜਨਤਕ ਛੁ ੱਟੀ ਨੂ ੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਛੁ ੱਟੀ

ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮ� ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ (12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਘੱਟ ਸਮ�

ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਉਸ ਿਦਨ ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਛੁ ੱਟੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲਈ) “ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉ�ਤੇ ਭੁ ਗਤਾਨ” ਲਈ ਛੁ ੱਟੀ ਲਈ
ਤਨਖਾਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕੁ ਝ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਪੂਰੀਆਂ

ਹੋ

ਜਾਂਦੀਆਂ

ਹਨ।

ਵਧੇਰੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਨਤਕ ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਲੀਡੇਅ ਅਤੇ ਲੀਵ ਟੂ ਲ ਲਈ

ਲਈ,

www.employment.govt.nz ਤੇ ਜਾਓ

www.employment.govt.nz ਤੇ ਜਾਓ।
ਮਾਲਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤ� ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲੋ ਜ਼ਡਾਉਨ

ਿਬਮਾਰੀ ਛੁ ਟ
ੱ ੀ

ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿ�ਸਮਸ ਿਵਖੇ), ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14

ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਨੋ ਿਟਸ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਲੋ ਜ਼ਡਾਉਨ

ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀ 5 ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁ ਟ
ੱ ੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁਦ
ੰ ੇ

ਸਮ� ਿਵੱਚ ਪਬਿਲਕ ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਬਿਲਕ

ਹਨ।

ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਹੋਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਹਰ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ 5 ਿਦਨਾਂ ਦੀ
ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁ ੱਟੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 20
ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਅਣਵਰਤੀ ਛੁ ੱਟੀ ਦੇ 15 ਿਦਨਾਂ ਨੂ ੰ ਅੱਗੇ
ਿਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸਬੰਧੀ ਛੁ ਟ
ੱ ੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸਬੰਧੀ ਛੁ ੱਟੀ ਦੇ ਭੁ ਗਤਾਨ

ਿਬਮਾਰੀ ਛੁ ੱਟੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ:
•

ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਬਮਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸਨੂ ੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ

•

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪਤੀ/ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਿਬਮਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸਬੰਧੀ ਛੁ ੱਟੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸਬੰਧੀ
ਛੁ ੱਟੀ ਦੇ ਭੁ ਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ

ਉਸਨੂ ੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ
•

ਕਸੌਟੀ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਬਮਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸਨੂ ੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ
ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉ�ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੈ।

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸਬੰਧੀ ਛੁ ੱਟੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸਬੰਧੀ ਛੁ ੱਟੀ ਦੇ ਭੁ ਗਤਾਨ
ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ

ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰ ਿਬਮਾਰੀ ਛੁ ੱਟੀ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ।

ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢੁ ੱਕਵ� ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਤਨਖ਼ਾਹ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ।

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸਬੰਧੀ ਛੁ ਟ
ੱ ੀ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤ� ਿਲੱਤੀ ਕੋਈ ਛੁ ੱਟੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ
ਤ� ਇਸ ਨੂ ੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਲਕ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰ੍ਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਇੱਕ
ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦੇ ਪਿਹਲੇ 3

ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸਬੰਧੀ ਛੁ ੱਟੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਿਦਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਸਬੂਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ

(ਸਾਥੀ ਦੀ ਛੁ ੱਟੀ, ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਛੁ ੱਟੀ ਅਤੇ ਵਧਾਈ

ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁ ਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ

ਗਈ ਛੁ ੱਟੀ) ਜੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਫੇਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਨੂ ੰ

ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਲਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰ੍ੈਕਟਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ

6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਸੌਤੀ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ:

ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹ� ਪਾ ਸਕਦੇ।

ਤੁ ਸ� ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ (ਜਾਂ ਉਹ ਿਮਤੀ ਜਦ� ਤੁ ਸ�

ਸੋਗ ਛੁ ੱਟੀ

ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਗਏ) ਤ� ਪਿਹਲੇ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ

6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕੰਮ

ਭੁ ਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਸੋਕ ਛੁ ੱਟੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੇਠ ਿਲਖ

ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

ਿਜਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 6-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਕਸੌਟੀ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ

•

ਹਨ, ਕੁ ੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ 26 ਹਫਿਤਆਂ ਦੀ ਛੁ ੱਟੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ, ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਿਪਤਾ, ਬੱਚੇ, ਭੈਣ ਜਾਂ

(18 ਹਫਿਤਆਂ ਦੀ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਦੀ ਛੁ ੱਟੀ ਸਮੇਤ)।

ਭਰਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਪੋਤੇ ਜਾਂ ਪੋਤੀ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਜਾਂ

12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ:

ਸਾਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 3 ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਛੁ ੱਟੀ
•

ਤੁ ਸ� ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ (ਜਾਂ ਉਹ ਿਮਤੀ ਜਦ� ਤੁ ਸ�

ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨਾਂ

ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ

ਨੂ ੰ ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਗਏ) ਤ� ਪਿਹਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ

ਦੂ ਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੋਗ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਿਦਨ ਦੀ ਛੁ ੱਟੀ।

ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮਾਲਕ ਲਈ
ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿਜਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 12-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਕਸੌਟੀ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ

www.employment.govt.nz/holidaytool ਿਵਖੇ ਹੋਲੀਡੇਅ

ਹਨ, ਕੁ ੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ 52 ਹਫਿਤਆਂ ਦੀ ਛੁ ੱਟੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

�ਡ ਲੀਵ ਟੂ ਲ ਛੁ ੱਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੀ

(18 ਹਫਿਤਆਂ ਦੀ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਦੀ ਛੁ ੱਟੀ ਸਮੇਤ)।

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਗਈ ਛੁ ੱਟੀ ਨੂ ੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਫੇਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਨੂ ੰ ਵੀ ਪੂਰਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਲੱਤੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕੁ ੱਲ ਵਧਾਈ ਗਈ ਛੁ ੱਟੀ 52
ਹਫਤੇ ਜਾਂ 26 ਹਫਤੇ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਦੋਵ� ਿਸਰਫ਼ 6

5

ENZ-001-PUN 08/16

ਹੋਰ ਛੁ ੱਟੀ ਹੱਕ

ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ 52 ਹਫਿਤਆਂ
ਲਈ ਅਤੇ ਦੂ ਜਾ 26 ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 26
ਹਫਿਤਆਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ 26 ਹਫਿਤਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਲੈ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ

ਸਕਦਾ।

ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮ� ਿਕਸ

ਿਜਹੜਾ ਸਾਥੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਸੌਟਾ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਥੀ

ਦੁ ਰਘਟਨਾ ਿਵੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਦਸਿਤਆਂ

ਦੀ 1 ਹਫਤੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਭੁ ਗਤਾਨ-ਰਿਹਤ ਛੁ ੱਟੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

ਿਵੱਚ ਿਸਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਸਾਥੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਥੀ
ਦੀ 2 ਹਫਿਤਆਂ ਦੀ ਭੁ ਗਤਾਨ-ਰਿਹਤ ਛੁ ੱਟੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਚਕਦਾਰ (ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ) ਪਰ੍ਬੰਧ
ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂਵਾਂ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸਬੰਧੀ ਛੁ ੱਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲੇ

ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਜਾਂ

ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਣਾਂ ਲਈ 10 ਤੱਕ ਿਦਨਾਂ ਦੀ

ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂ ੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਨੂ ੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ।

ਭੁ ਗਤਾਨ-ਰਿਹਤ ਖਾਸ ਛੁ ੱਟੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਕੇਵਲ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸਬੰਧੀ ਛੁ ੱਟੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰੀ ਨੂ ੰ ਸਮਝਣ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਤ� ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਿਬਨੈ -ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ

ਹਨ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,

ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, www.employment.govt.nz ਤੇ ਜਾਓ।

www.employment.govt.nz ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਮਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਹੱਕ

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸਬੰਧੀ ਛੁ ਟ
ੱ ੀ ਦੇ ਭੁ ਗਤਾਨ (ਕਈ ਵਾਰ, ਭੁ ਗਤਾਨ ਵਾਲੀ

ਮਾਲਕ ਜਾਤੀ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਜਾਤੀਅਤਾ ਮੂਲ, ਿਲੰਗ ਜਾਂ

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸਬੰਧੀ ਛੁ ੱਟੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਸਰਕਾਰ ਦੁ ਆਰਾ ਫੰਡ
ਕੀਤੇ ਭੁ ਗਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਨਲ� ਡ

ਸੈਕਸੁਅਲ ਿਨਰਧਾਰਨ, ਿਵਵਾਹਕ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਰੇਵੇਿਨਊ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਥਤੀ, ਉਮਰ, ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਿਵਚਾਰ,
ਅਸਮਰਥਾ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ

ਿਜਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤ� ਿਬਲਕੁ ੱਲ ਪਿਹਲੇ 52

ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂ ੰ ਨੌ ਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨੌ ਕਰੀ ਤ� ਕੱਢਣ,

ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਿਕਸੇ 26 ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ
10 ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਹ ਸਮਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ

ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪਦ ਉ�ਨਤੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ

ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੈ), ਉਹ 18 ਹਫਿਤਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ

ਿਵਤਕਰਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਦੁ ਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸਬੰਧੀ ਛੁ ੱਟੀ ਦੇ ਭੁ ਗਤਾਨਾਂ ਲਈ
ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਿਜਸ ਿਵੱਚ� ਕੁ ਝ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ

ਿਨਸ਼ਿਚਤ-ਿਮਆਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਸਾਥੀ ਨੂ ੰ ਟਰ੍ ਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਸੌਟੀ ਨੂ ੰ

ਮਾਲਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ-ਿਮਆਦ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉਦ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ:
•

ਇਨਲ� ਡ ਰੇਵੇਿਨਊ ਕੋਲ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸਬੰਧੀ ਛੁ ੱਟੀ ਦੇ ਭੁ ਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ

ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਹਨ - ਿਜਵ� ਿਕ ਮੌਸਮੀ ਕੰਮ, ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਦਾ
ਕੰਮ, ਜਾਂ ਿਜੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਛੁ ੱਟੀ ਲਈ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀ ਭਰ ਿਰਹਾ ਹੈ

http://www.ird.govt.nz/yoursituation-

•

ind/parents/parents-paid-parental-leave.html ਤੇ

ਮਾਲਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂ ੰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਿਕ
ਨੌ ਕਰੀ ਿਕਵ� ਅਤੇ ਕਦ� ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਜਾਓ।

ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
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ਹੋਰਾਂ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆਂ

ਵਾਂਗ,

ਿਨਸ਼ਿਚਤ-ਿਮਆਦ
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਿਵਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੀ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਸਿਹਮਤੀ ਲੈ ਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਅਨਉਿਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤੀ

ਪਰਖ ਿਮਆਦਾਂ (ਟਰ੍ ਾਇਲ ਪੀਰੀਅਡਸ)

ਤ� ਇਨਕਾਰ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੌ ਕਆਉਟ ਸਮੇਤ,
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਿਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਉ�ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
www.employment.govt.nz ਤੇ ਜਾਓ।

ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਨੌ ਕਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
90 ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਖ ਿਮਆਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਖਆ
ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਉਿਚਤ ਿਸਖਲਾਈ, ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਨਾਲ,

ਪਰਖ ਿਮਆਦਾਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਿਲਖਤ

ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਿਵੱਚ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਭਾਗ
ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇ ਕਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫਰਜ਼ ਿਵੱਚ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਆਕਲਨ

ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਜਸਨੂ ੰ ਪਰਖ ਿਮਆਦ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ (ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ

ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਉਿਚਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ

ਸੁਰੱਿਖਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ

ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਿਨਜੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਿਜਹੇ

ਨੂ ੰ ਕੰਮ ਿਵਖੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਰਕਸੇਫ ਿਨਊਜ਼ੀਲ� ਡ ਨੂ ੰ ਦੇਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਿਜਵ� ਮਾਲਕ ਵੱਲ� ਿਵਤਕਰਾ, ਤਕਲੀਫ਼ ਜਾਂ ਅਨਉਿਚਤ ਕਾਰਵਾਈ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ
ਮੁਨਾਸਬ ਦੇਖਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ

ਪਰਖ ਿਮਆਦਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ

ਕਾਰਜਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ

ਿਨਊਨਤਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੁ ਆਰਾ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤ�

ਯੂਨੀਅਨਾਂ

ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਕੰਮ ਤ� ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ

ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ

ਯੂਨੀਅਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 'ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਿਵੱਚ

ਕੋਲ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਿਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ

ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਿਸਹਤ

ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਅਨਉਿਚਤ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਿਕਸੇ

www.worksafe.govt.nz ਤੇ ਜਾਓ

ਮਾਲਕ (ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ) ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂ ੰਨੀ ਹੈ।

ਬਦਲਾਵ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰਨਾ

ਮਾਲਕਾਂ ਨੂ ੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਿਹਤ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ

ਮਾਲਕਾਂ ਨੂ ੰ ਅਿਜਹੇ ਪਰ੍ਸਤਾਿਵਤ ਫੈਸਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ

ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁ ਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੂਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਉ�ਤੇ ਪਰ੍ਤੀਕੂ ਲ

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਦੱਸ ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ

ਪਰ੍ਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ।

ਘੰਿਟਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭੁ ਗਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਠਕਾਂ (ਹਰ ਇੱਕ
2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੀ) ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂ ੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ

ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ

ਦੇ ਭੱਿਤਆਂ ਤ� ਯੂਨੀਅਨ ਫੀਸਾਂ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ

ਭੁ ਗਤਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂ ੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ

ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁ ਝ ਮ�ਬਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ

ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ

ਿਸੱਿਖਆ ਪਾਠ�ਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੇਤਨਕ ਛੁ ੱਟੀ ਦੇ

ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਿਚਤ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਹਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 'ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ

ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ $50,000 ਤੱਕ;

ਕਾਇਦਾ' ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ 'ਿਨਰਪੱਖ'

ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ $100,000 ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ�

ਿਕਿਰਆ ਨੂ ੰ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ

ਕੰਪਨੀ ਦੁ ਆਰਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਵੱਤੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਿਤੰਨ

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂ ੰ ਵੇਿਚਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱਚ

ਗੁਣੇ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਟਰ੍ ਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਿਕਸੇ ਮਾਲਕ ਨੂ ੰ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਪਾਲਣ

ਭੋਜਨ-ਪਰ੍ਬੰਧ (ਕੇਟਿਰੰਗ), ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ, ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ, ਕੱਪੜੇ

ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਧੋਣ ਅਤੇ ਅਰਦਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁ ਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ
ਖਾਸ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂ ੰ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂ ੰ ਠੇ ਕੇ 'ਤੇ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਨਵ� ਠੇ ਕੇਦਾਰ ਨੂ ੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ,
ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋ ਕ ਜੋ ਸਮੂਹਕ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ 19 ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਕਾਰ ਦੇ
�ਟਰਪਰ੍ਾਈਜ਼) ਨੂ ੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਿਨਯਮਾਂ ਤ� ਛੂ ਟ
ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ
ਜੇ ਕੰਮ ਿਵਖੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਮੱਿਸਆ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰ ਤੱਥਾਂ ਨੂ ੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਸਮੱਿਸਆ ਨੂ ੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ
ਦੂ ਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਸਿਹਯੋਗੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ/ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨ ਨੁ ਮਾਇੰਦੇ ਨੂ ੰ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ www.employment.govt.nz
ਤ� ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕ
ਐਮਬੀਆਈਈ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇਮਪਲੋ ਏਮ�ਟ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸਰਿਵਸ ਵਰਤ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਉ�ਤੇ ਅਤੇ ਿਵਚੌਲਗੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿਕਵ�
ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉ�ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
www.employment.govt.nz ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਿਜਹਨਾਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹ� ਿਨਕਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਦਾਲਤ
ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੁਰਮਾਨੇ
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂ ੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ
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