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ન્મુ જવીભાાં કભામેરી ફીભાયીના યજાના
કભમચાયીના અધધકાયોની વૂચના

Guajarati

ન્મુજવીભાાં કભામેરી ફીભાયીના યજાના કામદા શેઠ, ભોટાબાગના કભમચાયીઓને દય લે કભામેરી ફીભાયીના 40 કરાક વાંચમ કયલાનો અધધકાય છે .કામદાભાાં કમા
કભમચાયીઓ ળાભેર છે તે જાણલા ભાટે, nj.gov/labor ની ભુરાકાત રો.

જ્માયે નલા કભમચાયીઓ યોજગાય ળરૂ કયે ત્માયે તેઓએ તેભના યોજગાયદાતાાવેથી આ રેધિત નોટટવ ભેલલાની યશે
, અને
ળે શારના કભમચાયીઓએ 29
નલેમ્ફય, 2018 વુધી આ ભેલલી યશેળે.યોજગાયદાતાએ આ ભાધશતીને દયેક કામમસ્થ ય એક ચોક્કવ અને વુરબ સ્થાન ય ોસ્ટ કયલાની યશેળે અને
કભમચાયીઓને ધલનાંતી ય નકરો પ્રદાન કયલાની યશેળે .

તભને ફીભાયીની યજા કભાલલાનો અધધકાય છે .
કભાણી કયેર ફીભાયીની યજાનુાં પ્રભાણ
તભાયા યોજગાયદાતાએ દયેક રાબ લમભાાં કુર 40 કરાકની કભામેરી ફીભાયીની યજાપ્રદાન કયલી આલશ્મક છે .
રાબ લમનો પ્રાયાંબ:

રાબ લમનો અાંત:

વાંચમ દય
દયેક રાબલમભાાં લધુભાાં લધુ 40 કરાકની યજા વુ,ધતભે
ી દય 30 કરાક ભાટે 1 કરાકના દયે કભામેરી ફીભાયીની યજા ભેલી ળકળો.લૈકધપક, તભાયા
યીતે યોજગાયદાતા તભને
અગાઉથી 40 કરાકની કભામેર ફીભાયીની યજા આી ળકે છે .

વાંચમ તાયીિ ળરૂ થામ છે
તભે 29 ઑક્ટોફય, 2018 ના યોજ અથલા યોજગાયના પ્રથભ ટદલવે
, જે ણ છી આલે, તે ટદલવથી ફીભાયીની યજાને એકધિત કયલાનુાં ળરૂ કયો.અલાદ: જો તભે 29
ઓક્ટોફય, 2018 ના યોજ વાભૂધશક વોદાફાજી કયાય દ્લાયા આલયી રીધેરા ,છો
તો જે તાયીિ ય તભે આ કામદાની અાંતગમત કભામેરી ફીભાયીનો વાંગ્રશ ળરૂ કયળો તે
તાયીિ કયાય વભાધતતની તાયીિ શળે.

કભામેરી ફીભાયીની યજા તાયીિ-ઉમોગ ભાટે ઉરબ્ધ છે
યોજગાય ળરૂ કમામના 120 ટદલવ ફાદ
, તભે આ કામદાને અાંતગમત કભામેરી ફીભાયીની યજાના વાંગ્રશનો ઉમોગ પ્રાયાંબ કયી ળકો છો.

કભામેર ફીભાયીની યજાનો ઉમોગ કયલા ભાટેના સ્લીકામમ કાયણો
તભે કાભ યથી યજા રેલા ભાટે કભામેરી ફીભાયીની યજાનો ઉમોગ કયી ળકો છોજમાયે:
• તભાયે ભાનધવક અથલા ળાયીટયક ફીભાયી
, ઇજા અથલા આયોગ્મની ધસ્થધત

• તભાયે ળાા વાંફાંધધત ટયદો, ફેઠકો અથલા તભાયા ફાકનાધળક્ષણથી

ભાટે ધનદાન, વાંબા, વાયલાય અથલા સ્લાસ્્મ રાબની જરૂય ;અથલા
છે

વાંફાંધધત કામમક્રભોભાાં બાગ રેલાની જરૂય છે;અથલા તભાયા ફાકના

તભાયે ધનલાયક તફીફી વાંબાની જરૂય છે .

સ્લાસ્્મ વાંફાંધી ળાા વાંફાંધધત ભીટટગભાાં બાગ રેલા ભાટે.

• તભાયે કુટુાંફના વભ્મની ભાનધવક અથલા ળાયીટયક ધફભાયી, ઇજા

• જાશેય આયોગ્મની કટોકટીનેરીધે તભાયા યોજગાયદાતાનો વ્મલવામ ફાંધ

અથલા આયોગ્મની ધસ્થધત ભાટે ધનદાન, વાંબા, વાયલાય અથલા

થઈ ગમો છે અથલા તભાયે એલા કોઈ ફાકનુાં ધ્માન યાિલાની જરૂય છે કે

સ્લાસ્્મ રાબો દયધભમાન કાજી રેલાની જરૂય છે;અથલા તભાયા

જે ની ળાા અથલા ફા વાંબા પ્રદાતા જાશેય આયોગ્મ કટોકટીને કાયણે

કુટુાંફના વભ્મને ધનલાયક તફીફી વાંબાની જરૂય છે .

ફાંધ છે .

• તભે અથલા ટયલાયના વભ્મો ઘયેરુ હશવા અથલા જાતીમ હશવાના
બોગ ફન્મા છો અને વાયલાય, વરાશ, અથલા કાનૂની કામમલાશી ભાટે
વભમની જરૂય છે .

કુટુાંફના વભ્મો
કામદો નીચેના વ્મધક્તઓને "કુટુાંફના વભ્મો" તયીકે ભાન્મતા આે છે :
• ફા (જૈ ધલક, દત્તક, અથલા ારક ફાક ; ગધથમુાં ફાક; કામદેવય
લાડમ; ઘયેરુ બાગીદાય અથલા નાગટયક વાંઘ બાગીદાયનુાં ફાક)
• ૌિ અથલા ૌિી
• બાઈ અથલા ફશેન
• ધત અથલા ત્ની અથલા

• દાદા-દાદી
• ભાતા-ધતા અથલા દાદા-દાદીના ધત / ત્ની, ઘયેરુાં વાથી અથલા
નાગટયક વાંઘ બાગીદાય
• કભમચાયીના ધત / ત્ની, ઘયેરુાં વાથી અથલા નાગટયક વાંઘ
બાગીદાયના બાઈ / ફશેન

• ઘયેરુાં બાગીદાય અથલા નાગટયક વાંગઠન બાગીદાય

• કભમચાયીના રોશીથી વાંફાંધધત કોઈણ અન્મ વ્મધક્ત

• ભાતા-ધતા

• કોઈણ વ્મધક્ત જે કભમચાયી વાથે ગાઢ વાંફાંધ છે તે કુટુાંફ વભાન

sick leave - Guajarati

છે
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એડલાન્વ નોટટવ
જો તભાયી કભામેરી ફીભાયીની યજાની જરૂયતનો શેરાથી અાંદાજ રગાલી ળકામ (અગાઉથી મોજના ફનાલી ળકામ છે ) તો તભને તભાયા યોજગાયદાતાને
તભાયી કભામેરી ફીભાયીની યજાનો ઉમોગ કયલાના ઈયાદાની 7 ટદલવ અગાઉ એડલાન્વ નોટટવ આલી જોઈએ.જો તભાયી કભામેરી ફીભાયીની યજાની
જરૂયત અધનધચચત છે (અગાઉથી મોજના કયી ળકાતી નથી), તો તે વ્મલશારુ શોમ ત્માયે તભાયે તભાયા યોજગાયદાતાને નોટટવ આલાની જરૂય ડી ળકે છે.

દસ્તાલેજીકયણ
જો તભે યોજગાયદાતા દ્લાયા ધનદેધળત ચોક્કવ તાયીિ ય 3 અથલા લધુ વતત ટદલવો ય ફીભાયીની યજાનો ઉમોગ કયો
, તોછો
તભાયા યોજગાયદાતાને મોગ્મ
દસ્તાલેજીકયણની જરૂય ડી ળકે છે . કામદો તભાયા યોજગાયદાતાને તભાયા આયોગ્મ વાંબા પ્રદાતાને તભાયી યજા ભાટે તફીફી કાયણો વૂચલલાની આલશ્મકતા અટકાલે
છે .

ધફનઉમોગી ફીભાયીની યજા
ધફનઉમોગી કભામેરી ધફભાયીની યજાના 40 કરાક વુધીના વભમનો આગાભી રાબ લમભાાં રઈ ળકામ છે . જો કે, તભાયા યોજગાયદાતા અેક્ષા યાિે છે કે તભે
દય લે 40 કરાકની કભામેરી યજાનો ઉમોગ કયો.લૈકધપક યીતે, તભાયા યોજગાયદાતા લમના અાંતભાાં તભાયી ધફનઉમોગી કભામેરી ફીભાયીની યજા િયીદલાનો
પ્રસ્તાલ ભૂકી ળકે છે .

કભામેરી ફીભાયીની યજાનો ઉમોગ કયલા ભાટે તભાયી ાવે પ્રધતટક્રમાથી ભુક્ત થલાનો અધધકાય છે .
તભાયા યોજગાયદાતા તભાયો પ્રધતયોધ કયી ળકતા નથી:
• ભેર ફીભાયીની યજાની ધલનાંતી અને ઉમોગ કયલા
• કામદાના કધથત ઉપરાંઘન ભાટે પટયમાદ પાઇર કયલા
• કામદાના કોઈણ ઉપરાંઘન ધલળે વાથીદાયો વધશત કોઈણ વ્મધક્ત વાથે લાતચીત કયલા.
• કામદાના કધથત ઉપરાંઘન ધલળેની તાવભાાં બાગ રેલા, અને
• કામદા શેઠ કોઈણ વ્મધક્તને તે વ્મધક્તના વાંબધલત અધધકાયો ધલળે જાણ કયલા.
પ્રધતટક્રમા કામદાની શેઠ ફાશેંધયીકૃત કોઈ ણ અધધકાયનો ઉમોગ કયલા અથલા તેનો ઉમોગ કયલાના પ્રમત્ન કયલા ભાટે તભાયી ધલરુદ્ધ કોઈ ણ જોિભ,
ધળષ્ત,ધનલામશ, ધનેધ, ધનરાંફન અથલા કરાકોભાાં ઘટાડો કે તભાયા ધલરુદ્ધ કોઈ અન્મ પ્રધતકૂ યોજગાયવાંફાંધી કામમલાશી ળાભેર છે .

તભાયી ાવે પટયમાદ દાિર કયલાનો અધધકાય છે
ન્મુ જવી ધલબાગ શ્રભ અને કામમફ ધલકાવ વાથે
nj.gov/labor/wagehour/complnt/filing_wage_claim.html ય અથલા
વોભલાયથી ળુક્રલાય 8:30 અને 4:30 ના વભમગાા દયમ્માન 609-292-2305 ય તભે પોન કયીને પટયમાદ નોંધાલી ળકો છો.
આ ભાધશતીની એક નકર અને ફધા દસ્તાલેજો યાિો જે તભાયી ફીભાયીની યજાઓનો વાંચમ અને પ્રભાણ ફતાલે છે .
તભાયી ાવે આ ભાધશતી અાંગ્રેજીભાાં આલાનો અધધકાય છે અને જો ઉરબ્ધ શોમ તો તભાયી પ્રાથધભક બાાભાાં આલાનો અધધકાય છે .
લધુ ભાધશતી ભાટે શ્રભ ધલબાગ અને કામમફ ધલકાવ લેફવાઇટની ભુરાકાત nj.gov/labor.
રો:

દ્લાયા રાગુ: NJ શ્રભ અને કામમફ ધલકાવ ધલબાગ
શ્રભ અને વભમ ારન ધલબાગ, ી.ઓ. ફોક્વ 389, ટ્રેન્ટન, NJ 08625-0389 • 60 9-292-2305
આ અને અન્મ આલશ્મક યોજગાયદાતાઓના ોસ્ટય nj.gov/labor ય ઑનરાઇન અથલા ફાંધાયણીમ વાંફાંધો કામામરમ ,
ી.ઓ. ફોક્વ 110, ટ્રેન્ટન, NJ 08625-0110 • 609-777-3200 ય ધનિઃળુપક ઉરબ્ધ છે .
જો તભને આ દસ્તાલેજની બ્રેઇર અથલા ભોટા અક્ષયભાાં જરૂય શોમ , તો 609-292-2305 ય પોન કયો. TTY
લયાળકતામઓ ન્મૂ જવી ટયરે દ્લાયા આ ધલબાગનો વાંકમ કયી ળકે છે : 7-1-1.

આ ોસ્ટયને એક ચોક્કવ જગ્માએ પ્રદર્શળતકયો.
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