
!यू जस' को काय$ स&ब(धी आ-ना अ0धकारह3 जा(नुहोस ्
Myworkrights.nj.gov 

!ययूू  जजसस''  ममाा  ससबबैै  ककााममददााररहह00ललााईई  $$1155  !!ययूूननततमम  55ययााललाा  66ददननेे  ततययाारर88  गग::ररंंददैै  छछ

• आ>नो !यूनतम 5यालाको दर हेन@ nj.gov/labor/minwage मा जानुहोस, वा QR कोड EFयान गनु@होस ्

तपा$को तलब पाउने अ-धकार छ 
• तपा$ले काम गरेको पूण. समयका ला1ग र रा2यले लागु गरेको 5यूनतम 2याला भ5दा कम नहुने गर: पूण. रकम

पाउनुपछ.।

• ओभरटाइम: धेरैजसो कामदारहA ४० घEटा GHत हIता भ5दा धेरै काम गरेकोमा HनयJमत GHतघEटा दरको १.५ गुणा

भुMतानीको हकदार हु5छन।्

• साव*ज,नक ,नमा*ण (जPतै, RवTयालय, भवन, सकडहA): ठेकेदारले रा2यसंग दता. गनु.पछ.  र GचJलत 2याला भुMतानी

गनु.पछ.।

• 0वत23 ठेकेदार (1099) को 8पमा गलत वग<कृत ग>रएको वा @हसाब नराखी नगद भुFतानी ग>रएको: तपा$ दोषी

हुनुहु5न, तर तपा$लाई काय. स[ब5धी अ1धकार र अ5य लाभहAबाट वि5चत गन. स_क5छ। गलत वग`कृत गbरएका

कम.चार:हAलाई रोजगारदातालाई जbरवाना गरेर dयह: बाट eHतपूHत. fदनस_क5छ।

तलबी 2बरामी 2बदा 5दनु कानुन हो
तपा$सँग आiनो र आiनो RGयजनको Pयाहार गनj अ1धकार छ।

• रोजगारदाता जHत सुकै सानो या ठुलो भए पHन तपा$ले काम गरेको हरेक 30 घEटामा 1 घEटा तलबी

kबरामी kबदा उपलlध गराउनुपछ. , जुन वष.मा 40 घEटास[म हुन सMछ; शार:bरक वा मानJसक PवाPoय,

कोJभड-19 पर:eण/खोप/Mवारे5टाइन, तपा$को बrचाको RवTयालय अपोइ5टमे5टका ला1ग, यौन/घरेलु

fहसंासँग सामना गन. र थप कुराहAका ला1ग kबरामी kबदाहu Gयोग गन. स_क5छ

• लगभग सबै कामदारहAलाई समेfट5छ: फुल-टाईम, पाट. टाईम, र अPथायी। थप जानकार:को ला1ग यो

Jलकंमा जानहोस:् mysickday.nj.gov

NJ काय9 स;ब<धी अ-धकार तथा लाभह>
NJ तलबी पा>रवा>रक तथा HचJकKसा Lबदा: आफू वा RGयजनको Pयाहारका ला1ग नगद लाभहA; सyघीय/रा2यको कानून
अ5तग.त जा1गर सुरzeत हुन सMछ
जाHगर-सOब2धी चोटपटकह8: तपा$ कामदारहAको eHतपूHत.का ला1ग यो{य हुन सMनुहु5छ
सुरQRत र 0व0थ काय*0थानह8:  रोजगारदाताहAले सyघीय OSHA मापदEडहA पालना गनु.पछ.

NJ कानूनले काम गदा* हुने भेदभाद ,नषेHधत गद*छ:  njcivilrights.gov
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तपा$लाई आAना अ-धकारह> उBलCघन भइरहेको छ भ<ने लाFछ भने 

 
सुरeाहAले धेरै जसोकामदारहAलाई समे|छ, चाहे तपा$लाई नगद, आंJशक दर वा तलब जसर: भुMतानी गरेको भए पHन 
फरक पद}न। 

 
• आiनो दैHनक र साIताfहक काय. समय र तपा$लाई कHत भुMतानी गbरयो भ5ने कुराको fहसाब रा~ुहोस;् 

myworkrights.nj.gov मा उजूर: गनु.होस;् जवाफX बदला Yलने रोजगारदाताह8लाई गOभीर ज>रवाना लगाउन 
सJक2छ। 

NJDOL का कम.चार:हAले आGवासन वा नागbरकता बारे G�न गद}नन ्र सबै कामदारहAलाई उनीहAको िPथHत जेसुकै भए 

पHन सेवा पुÄ याउँदछन।् NJDOL ले कानूनी Aपमा आव�यक नभएस[म सोधपुछ बाट Jलईएको जानकार: कुनै पHन 

आGवासन स[बि5ध संघीय एजे5सीलाई fददैंन।, 
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