
สิ�งที�คุณควรทราบเกี�ยวกับพระราชบัญญัตมิาตรฐานการว่าจ้างทาํงาน 

เกาะ พริ�นซ์ เอ็ดเวิร์ดสิ�งที�คณุควรทราบเกี�ยวกบัพระราชบญัญตัมิาตรฐานการว่าจ้างทํางาน 

เกาะ พริ�นซ์ เอ็ดเวิร์ด 

 

ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਿਸਰਫ ਇਕ ਗਾਈਡ ਹੈ | ਪਾਠਕ ਨੰੂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਪਂਲੌਇਮ�ਟ ਸਟ�ਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੈਗੁਲੇਸਨਜ਼ ਜ� ਯੂਥ ਐਪਂਲੌਇਮ�ਟ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ | 

ਿਜੱਥੇ ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਸਹੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ |                          19LAB32-52252 EmpStandards-Punjabi 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਪ�ੰ ਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲ�ਡ ਐਪਂਲਾਇਮ�ਟ ਸਟ�ਡਰਡਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਿਪ�ੰ ਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲ�ਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਐਪਂਲਾਇਮ�ਟ ਸਟ�ਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੈਗੁਲੇਸਨਜ਼ 

ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟਾਪੂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ� ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਿਮਆਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ | 

ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਹੱਕ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂ
ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ: ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | 

ਐਪਂਲੌਇਮ�ਟ ਸਟ�ਡਰਸ ਸਾਾਾ ਨਾਲ (902) 368-5550 ਤੇ; ਟੌਲ-ਫ�ੀ 1-800-333-4362 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

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

ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਦੱਤ ੇਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਓਵਰਟਾਇਮ ਤਨਾਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਕੁਝ ਉਦਯੋਗ� ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ 

ਓਵਰਟਾਇਮ ਤਨਾਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ 48 ਘੰਟੇ ਤ� ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 

ਹੈ |ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਸਾਾਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ | 

ਓਵਰਟਾਇਮ ਤਨਾਾਹ: ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਿਨਯਮਤ ਰੇਟ ਦੀ ਦਰ ਤ� ਘੱਟ ੋਘੱਟ 

1.5 ਗੁਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | 

ਓਵਰਟਾਈਮ ਘੰਿਟਆਂ ਦਾ "ਭੰਡਾਰ”: ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ਘੰਟੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਘੰਿਟਆਂ ਦਾ 

ਭੁਗਤਾਨ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮ� ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ | 

ਸਮਝੌਤਾ ਿਲਿਾਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਲਈ ਿਨਯਮਤ ਸਮ� ਦਾ 

1.5 ਘੰਟੇ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਸਾਾਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ | 

ਭੁਗਤਾਨ ਿਮਆਦ: ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਿਮਆਦ 16 ਿਦਨ� ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ | 

ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਿਦਨ ਉਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤ� ਪੰਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨ� ਤ� ਬਾਅਦ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ | 

ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਲੱਪ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਤਨਾਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਲੱਪ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ | ਿਜਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਤਨਾਾਹ ਸਿਲੱਪ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਤਨਾਾਹ ਸਿਲੱਪ ਨੰੂ ਵੇਾਣ 

ਲਈ ਗੁਪਤ ਥ� ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | 

ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਤਨਾਾਹ: ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ� ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 

ਗਤੀਿਵਧੀ ਲਈ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੇ ਿਨਯਿਮਤ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 

ਿਤੰਨ ਘੰਟੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | 

ਆਰਾਮ ਦੀ ਿਮਆਦ: ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ: 

• ਕੰਮ ਦੇ ਹਰ ਪੰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਵੇਤਨਕ ਿਵਰਾਮ; ਅਤੇ 

• ਹਰ ਸੱਤ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਘੰਿਟਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਅਵੇਤਨਕ ਿਵਰਾਮ | 

ਵੇਤਨਕ ਛੱੁਟੀ:  
ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਦ ਦੋ ਹਫਿਤਆਂ ਦੀ ਵੇਤਨਕ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸੇ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ  ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਿਤੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵੇਤਨਕ  ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ 

ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ | ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਿਜਨ� � ਨ�  ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰ ਿਮਆਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਿਲਿਾਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਛੁੱ ਟੀਆ ਂਦੀ ਬਜਾਏ ਛੁੱ ਟੀ ਦੀ ਤਨਾਾਹ ਲੈਣ ਦਾ 

ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ | 

ਵੇਤਨਕ (ਕਨੰੂਨੀ) ਛੁੱ ਟੀ:  

ਨਵ� ਸਾਲ ਦਾ ਿਦਨ,  

ਆਈਲ�ਡਰ ਡੇ, 

ਗੁਡ ਫਰਾਈਡੇ,  

ਕੈਨ� ਡਾ ਡੇ, 

ਲੇਬਰ ਡੇ, 

ਿਰਮੇਮਬਰਨਸ ਡੇ 

ਅਤੇ ਿਕ�ਸਮਸ ਿਦਵਸ | 

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

ਿਵਸੇਸ ਛੱੁਟੀ: ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਸ ਨੌਕਰੀ-ਸੁਰੱਿਾਅਤ ਛੁੱ ਟੀਆ ਂਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ: 

ਸੋਗ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ: ਇੱਕ ਫੌਰੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੇਤਨਕ ਿਦਨ ਅਤੇ ਦੋ ਅਵੇਤਨਕ ਿਦਨ ਤੱਕ; ਇੱਕ 

ਿਵਸਥਾਿਰਤ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਿਤੰਨ ਅਵੇਤਨਕ ਿਦਨ ਤੱਕ; 

ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ: ਉਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆ ਂਤ� ਵੱਧ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਾਦ ਹਰ 

ਸਾਲ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਅਵੇਤਨਕ ਿਦਨ ਤੱਕ |ਇੱਕੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਿਨਰੰਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਤਨਾਾਹ ਵਾਲੀ ਿਬਮਾਰ ਛੁੱ ਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਿਦਨ ਅਤੇ ਿਬਨ� ਤਨਾਾਹ ਦੇ 

ਿਤੰਨ ਿਦਨ� ਤੱਕ; 

ਪਿਰਵਾਰਕ ਛੁੱ ਟੀ: ਇਕੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆ ਂਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਿਵਚ 

ਿਤੰਨ ਅਵੇਤਨਕ ਿਦਨ; 

ਮੈਟਰਨਟੀ / ਪੇਰ�ਟਲ / ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ: 78 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦੀ ਅਵੇਤਨਕ ਛੁੱ ਟੀ| ਿਸਰਫ ਉਦ� ਹੀ, ਜਦ� ਛੁੱ ਟੀ ਸੁਰੂ 

ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� 52 ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ 20 ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਉਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਸਮ� ਉਸੇ ਵੱਲ�  ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ; 
 
• ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ: ਇੱਕ ਨਾਜ਼ਕੁ ਿਬਮਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਾਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 52 

ਹਫਿਤਆਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 37 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਛੁੱ ਟੀ; ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆ ਂਲਈ 

ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; 
 
• ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਲੋਪ / ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ: ਜੇ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਿਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 

ਸੰਭਾਿਵਤ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਗਾਇਬ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ; ਤ� 52 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਛੁੱ ਟੀ; 104 ਹਫ਼ਤੇ ਜੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਿਕਸੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਮਰ ਜ�ਦਾ ਹੈ; ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆ ਂਲਈ 

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

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

• ਹਮਦਰਦੀ ਦੇਾਭਾਲ ਛੁੱ ਟੀ: 26-ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਵਚ ਅਠਾਈ ਅਵੇਤਨਕ ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਾਭਾਲ ਕਰਨੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ; 

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

ਤ� ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਕੋ ਮਾਲਕ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨ�  ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | 

ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ / ਨਜਦੀਕੀ ਸਿਹਭਾਗੀ ਿਹੰਸਾ / ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ: 1 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤ�, ਉਸੇ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨ�  ਿਨਰੰਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਾਦ ਪ�ਤੀ ਸਾਲ 3 ਅਦਾਇਗੀ ਿਦਨ ਅਤੇ 7 

ਅਦਾਇਗੀ ਿਦਨ 

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

ਾਤਮ ਕਰ ਿਦੰਦ ੇਹਨ, ਨੰੂ ਿਲਾਤੀ ਨ� ਿਟਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਿਲਾਤੀ ਨ� ਿਟਸ ਜ� ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

• ਛੇ ਮਹੀਿਨਆ ਂਤ� ਘੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ - ਕੋਈ ਨ� ਿਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ�; 

• ਛੇ ਮਹੀਨ�  ਤ� ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ - ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ; 

• ਪੰਜ ਸਾਲ ਤ� 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ - ਚਾਰ ਹਫਤੇ; 

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

• 15 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ - ਅੱਠ ਹਫ਼ਤੇ 

ਿਜਹੜ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨ�  ਤ� ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਉਨ� � ਨੰੂ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਇਕ ਹਫਤੇ ਿਲਾਤੀ ਨ� ਿਟਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਦ ੋਹਫਤੇ ਿਲਾਤੀ ਨ� ਿਟਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਸਤੀਫ਼ਾ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਨ� ਿਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ | 

ਤਨਾਾਹ ਿਵਚ ਕਟੌਤੀਆਂ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਾਾਹ ਿਸਰਫ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਕਟੌਤੀਆ ਂਲਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ | ਵੇਰਵੇ 

ਲਈ ਸਾਾਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ | 

ਯੂਥ ਰੋਜ਼ਗਾਰ: 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ ਿਵਸੇਸ ਿਨਯਮ ਹਨ |ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਸਾਾਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰੋ | 

ਹੋਰ ਉਪਬੰਧ: ਦੂਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਿਨਯਮ ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹ� ਹਨ | ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਜ� ਿਸਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ� ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗਾਈਡ ਦੀ ਮੁਫਤ ਕਾਪੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ 

ਲਈ, ਐਪਂਲੌਇਮ�ਟ ਸਟ�ਡਰਡਜ਼ ਬ��ਚ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: (902) 368-5550 ਜ� ਟੋਲ ਫ�ੀ 1 (800) 333-4362, 

ਫੈਕਸ: (902) 368-5476 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜ�  www.peiemploymentstandards.com ਤੇ ਜਾਓ | 

 

http://www.peiemploymentstandards.com/

