สิ�งที�คุณควรทราบเกี�ยวกับพระราชบัญญัตมิ าตรฐานการว่ าจ้ างทํางาน
เกาะ พริ�นซ์ เอ็ดเวิร์ดสิ�งที�คณ
ุ ควรทราบเกี�ยวกับพระราชบัญญัตมิ าตรฐานการว่าจ้ างทํางาน
เกาะ พริ�นซ์ เอ็ดเวิร์ด

ਂ ਲਾਇਮ�ਟ ਸਟ�ਡਰਡਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪ�ੰ ਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲ� ਡ ਐਪ

ਂ ਲਾਇਮ�ਟ ਸਟ�ਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ
ਿਪ�ੰ ਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲ� ਡ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਪ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਿਲਿਖਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੁੱ ਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਣ ਦਾ

• ਹਮਦਰਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਛੁੱ ਟੀ: 26-ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਵਚ ਅਠਾਈ ਅਵੇਤਨਕ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ

ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰ ਿਤ�ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟਾਪੂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ� ਲਈ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਿਮਆਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ |

ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ |

ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਮੰ ਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ;

ਵੇਤਨਕ (ਕਨੂੰਨੀ) ਛੁੱ ਟੀ:

• ਿਰਜ਼ਰਵਰ ਛੁੱ ਟੀ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਿਦਨ ਦੀ ਅਵੇਤਨਕ ਛੁੱ ਟੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਾਗਿਰਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਨਵ� ਸਾਲ ਦਾ ਿਦਨ,

ਤ� ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਕੋ ਮਾਲਕ ਲਈ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਛੇ ਮਹੀਨ� ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ |

ਆਈਲ� ਡਰ ਡੇ,

ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ / ਨਜਦੀਕੀ ਸਿਹਭਾਗੀ ਿਹੰ ਸਾ / ਿਜਨਸੀ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ: 1 ਨਵੰ ਬਰ 2019 ਤ�, ਉਸੇ

ਗੁਡ ਫਰਾਈਡੇ,

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਨ� ਿਨਰੰ ਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਾਦ ਪ�ਤੀ ਸਾਲ 3 ਅਦਾਇਗੀ ਿਦਨ ਅਤੇ 7

ਜ� ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਲਈ www.peiemploymentstandards.com ਤੇ ਜਾਓ |

ਕੈਨ�ਡਾ ਡੇ,

ਅਦਾਇਗੀ ਿਦਨ

ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਟੇ: ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਦੱ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱ ਚ 48 ਘੰ ਟੇ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ

ਲੇ ਬਰ ਡੇ,

ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਨ�ਿਟਸ: ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਿਰਮੇਮ੍ਬਰਨ ਡੇ

ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਨ�ਿਟਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖਤੀ ਨ�ਿਟਸ ਜ� ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣਾ

ਅਤੇ ਿਕ�ਸਮਸ ਿਦਵਸ |

ਹੈ |ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਸ਼ਾਖ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ |

ਗ�ੈਚੂਟੀ: ਗ�ੈਚੂਟੀ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸ�ਝੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ |

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਕੰ ਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਕ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਤਨਖ਼ਾਹ: ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ, ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |

ਂ ਲੌ ਇਮ�ਟ ਸਟ�ਡਰਸ ਸ਼ਾਖ ਨਾਲ (902) 368-5550 ਤੇ; ਟੌਲ-ਫ�ੀ 1-800-333-4362 ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
ਐਪ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਇਮ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਕੁਝ ਉਦਯੋਗ� ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਓਵਰਟਾਇਮ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਬਣਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ 48 ਘੰ ਟੇ ਤ� ਵੱ ਧ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਓਵਰਟਾਇਮ ਤਨਖਾਹ: ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਹਰ ਘੰ ਟੇ ਦੀ ਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਿਨਯਮਤ ਰੇਟ ਦੀ ਦਰ ਤ� ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ
1.5 ਗੁਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |

ਓਵਰਟਾਈਮ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦਾ "ਭੰ ਡਾਰ”: ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ਘੰ ਟੇ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰ ਕੇ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦਾ

ਭੁਗਤਾਨ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮ� ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ |
ਸਮਝੌਤਾ ਿਲਿਖਤ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਹਰ ਘੰ ਟੇ ਲਈ ਿਨਯਮਤ ਸਮ� ਦਾ
1.5 ਘੰ ਟੇ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਸ਼ਾਖ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ |

ਭੁਗਤਾਨ ਿਮਆਦ: ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਿਮਆਦ 16 ਿਦਨ� ਤ� ਵੱ ਧ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ |
ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਿਦਨ ਉਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਤ� ਪੰ ਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨ� ਤ� ਬਾਅਦ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ |

ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਲੱਪ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਲੱਪ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ | ਿਜਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਤਨਖਾਹ ਸਿਲੱਪ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਿਲੱਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ
ਲਈ ਗੁਪਤ ਥ� ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ |

ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ ਤਨਖਾਹ: ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ� ਿਕਸੇ ਕੰ ਮ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ
ਗਤੀਿਵਧੀ ਲਈ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨ� ਦੇ ਿਨਯਿਮਤ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ

ਿਵਸ਼ੇ ਛੁੱ ਟੀ: ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਸ ਨੌਕਰੀ-ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹਨ:
ਸੋਗ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ: ਇੱ ਕ ਫੌਰੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਇੱ ਕ ਵੇਤਨਕ ਿਦਨ ਅਤੇ ਦੋ ਅਵੇਤਨਕ ਿਦਨ ਤੱ ਕ; ਇੱ ਕ
ਿਵਸਥਾਿਰਤ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਿਤੰ ਨ ਅਵੇਤਨਕ ਿਦਨ ਤੱ ਕ;
ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ: ਉਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਵੱ ਧ ਪਰ ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਤ� ਘੱ ਟ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਾਦ ਹਰ
ਸਾਲ ਿਵਚ ਿਤੰ ਨ ਅਵੇਤਨਕ ਿਦਨ ਤੱ ਕ |ਇੱ ਕੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਤ� ਵੱ ਧ ਿਨਰੰ ਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਿਬਮਾਰ ਛੁੱ ਟੀ ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਦਨ ਅਤੇ ਿਬਨ� ਤਨਖਾਹ ਦੇ
ਿਤੰ ਨ ਿਦਨ� ਤੱ ਕ;
ਪਿਰਵਾਰਕ ਛੁੱ ਟੀ: ਇਕੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਿਵਚ
ਿਤੰ ਨ ਅਵੇਤਨਕ ਿਦਨ;
ਮੈਟਰਨਟੀ / ਪੇਰ�ਟਲ / ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ: 78 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱ ਕ ਦੀ ਅਵੇਤਨਕ ਛੁੱ ਟੀ| ਿਸਰਫ ਉਦ� ਹੀ, ਜਦ� ਛੁੱ ਟੀ ਸ਼ੁਰ
ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� 52 ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ 20 ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਉਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ
ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਸਮ� ਉਸੇ ਵੱ ਲ� ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ;
• ਗੰ ਭੀਰ ਿਬਮਾਰ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ: ਇੱ ਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਿਬਮਾਰ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 52

• ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਘੱ ਟ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ - ਕੋਈ ਨ�ਿਟਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ�;
• ਛੇ ਮਹੀਨ� ਤ� ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ - ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ;

• ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਤ� 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ - ਚਾਰ ਹਫਤੇ;

• 10 ਸਾਲ ਤ� 15 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ - ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ;

• 15 ਸਾਲ ਤ� ਵੱ ਧ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ - ਅੱ ਠ ਹਫ਼ਤੇ

ਿਜਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨ� ਤ� ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨ�� ਨੂੰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਇਕ ਹਫਤੇ ਿਲਖਤੀ ਨ�ਿਟਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ�
ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਫਤੇ ਿਲਖਤੀ ਨ�ਿਟਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਨ�ਿਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ |

ਤਨਖਾਹ ਿਵਚ ਕਟੌਤੀਆਂ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਿਸਰਫ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ | ਵੇਰਵੇ
ਲਈ ਸ਼ਾਖ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ |

ਯੂਥ ਰੋਜ਼ਗਾਰ: 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱ ਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਨਯਮ ਹਨ |ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਸ਼ਾਖ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰੋ |

ਹਫਿਤਆਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ 37 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤੱ ਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਛੁੱ ਟੀ; ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ

ਹੋਰ ਉਪਬੰ ਧ: ਦੂਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਿਨਯਮ ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਨਹ� ਹਨ | ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ

ਆਰਾਮ ਦੀ ਿਮਆਦ: ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹਨ:

ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

ਲਈ ਜ� ਿਸ਼ਕਾਇ ਫਾਰਮ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ� ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਗਾਈਡ ਦੀ ਮੁਫਤ ਕਾਪੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ

• ਕੰ ਮ ਦੇ ਹਰ ਪੰ ਜ ਲਗਾਤਾਰ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਅੱ ਧਾ ਘੰ ਟਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱ ਕ ਅਵੇਤਨਕ ਿਵਰਾਮ; ਅਤੇ

• ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਅਲੋ ਪ / ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ: ਜੇ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਿਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ

ਿਤੰ ਨ ਘੰ ਟੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

• ਹਰ ਸੱ ਤ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਅਵੇਤਨਕ ਿਵਰਾਮ |

ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਗਾਇਬ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ; ਤ� 52 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤੱ ਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਛੁੱ ਟੀ; 104 ਹਫ਼ਤੇ ਜੇ

ਵੇਤਨਕ ਛੁੱ ਟੀ:

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਿਕਸੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵਤ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਮਰ ਜ�ਦਾ ਹੈ; ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਦ ਦੋ ਹਫਿਤਆਂ ਦੀ ਵੇਤਨਕ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸੇ

ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਅੱ ਠ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਿਤੰ ਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵੇਤਨਕ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ

• ਕੋਰਟ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ: ਿਜਊਰੀ ਿਡਊਟੀ ਲਈ ਅਵੇਤਨਕ ਛੁੱ ਟੀ;

ਂ ਲੌ ਇਮ�ਟ ਸਟ�ਡਰਡਜ਼ ਬ��ਚ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: (902) 368-5550 ਜ� ਟੋਲ ਫ�ੀ 1 (800) 333-4362,
ਲਈ, ਐਪ
ਫੈਕਸ: (902) 368-5476 ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜ� www.peiemploymentstandards.com ਤੇ ਜਾਓ |

ਹੱ ਕਦਾਰ ਹਨ | ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਿਜਨ�� ਨ� ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਿਨਰੰ ਤਰ ਿਮਆਦ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ
ਂ ਲੌ ਇਮ�ਟ ਸਟ�ਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਜ� ਯੂਥ ਐਪ
ਂ ਲੌ ਇਮ�ਟ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ |
ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਿਸਰਫ ਇਕ ਗਾਈਡ ਹੈ | ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਐਪ
ਿਜੱ ਥੇ ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅੰ ਤਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ |
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