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  کی جانب سے اُجرت چوری سے نمٹنے کے لیے بڑی کارروائی کا اعالن HOCHULگورنر 
  

 ملین ڈالر کی وصولی کی    3اُجرت چوری کی ٹاسک فورس نے محنت کشوں اور نیویارک ریاست کو واجب االدا 
  

کا آغاز  - 4378-910-833 -اُجرت چوری کی اطالع دینے اور چوری شدہ اُجرت کی وصولی کے لیے نئی ہاٹ الئن 
  اور اُجرت چوری کی آن الئن اطالع اور ٹریکنگ ٹول کی تیاری

  
  

نے آج اُجرت چوری سے نمٹنے اور نیویارک کے محنت کشوں کی تنخواہوں کے چیکوں کی  Kathy Hochulگورنر 
حفاظت کے لیے بڑی کارروائیوں کا اعالن کیا ہے۔ گورنر نے اعالن کیا ہے کہ اُجرت چوری کی ٹاسک فورس 

(Wage Theft Task Forceجو ریاست نیویارک کے محکمٔہ محنت، ریاست نیوی ،) ارک کے اٹارنی جنرل، اور
ڈسٹرکٹ اٹارنی کے درمیان ایک مربوط کوشش ہے، اس نے حال ہی میں ایک درجن سے زائد کاروباری اداروں اور  

کی عالمی وباء کے  COVID-19افراد کو سنگین سزائیں دلوائی ہیں اور ان سے معاہدے حاصل کیے ہیں تاکہ   265
$ ملین 3ی اور ریاست نیویارک کو واجب االدا حصوں کے لیے لگ بھگ آغاز سے لے کر اب تک اُجرت کے زِر تالف

ادا کیے جائیں۔ گورنر نے ٹاسک فورس کی کامیابی کو دوگنا کرنے کے لیے نئی کوششوں کا بھی اعالن کیا، ایک نئی 
رتے ہوئے تاکہ ہاٹ الئن کا آغاز کرتے ہوئے اور اُجرت چوری کی اطالع دینے کا ایک جدید ترین آن الئن نظام تیار ک

مزدوروں کی رازداری اور سالمتی کو محفوظ رکھتے ہوئے انہیں اُجرت چوری کی اطالع دینے اور اپنا حق وصول 
 کرنے کے مزید مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ 

  
آج سے آغاز کرتے ہوئے، نیویارک کے مکین ریاست نیویارک محکمٔہ محنت کو اُجرت چوری کی اطالع دینے کے  

پر کال کر سکتے ہیں، جس میں ترجمان کی خدمات دستیاب ہیں۔   4378-910-833 راست نئی ہاٹ الئن لیے براہِ 
اطالع دینے کا آن الئن نظام نیویارک کے شہریوں کو اُجرت چوری کی آن الئن اطالع مختلف زبانوں میں میں دینے  

نات کی نشاندہی کرنے کی صالحیت  کی صالحیت فراہم کرے گا جبکہ محکمے کی شکایات کا حساب رکھنے اور رجحا
  کو بہتر بنائے گا۔

  
"جبکہ ہم نیویارک کے مکینوں کو عالمی وباء کی معاشی مشکالت سے نکلنے میں مدد  نے کہا، Hochulگورنر 

کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ہمیں الزماً یہ یقینی بنانا چاہیے کہ ہم محنت کشوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور 
چوری کی ٹاسک فورس پہلے  "اُجرت اس بات کی ضمانت دینی چاہیے کہ انہیں وہ تنخواہ ملے جس کے وہ حقدار ہیں۔" 

ہی محنت کشوں کے لیے بڑی کامیابیاں حاصل کر چکی ہے، اور میں اٹارنی جنرل اور ڈسٹرکٹ اٹارنی کی شکر گزار 
ہوں کہ وہ بُرےلوگوں کے خالف کریک ڈاؤن کرنے اور کارکنوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے محکمٔہ محنت کے  

ہم مزید مزدوروں کی مدد کے لیے اپنی کوششوں کو دوگنا کر رہے ہیں اور ساتھ شریِک کار ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ 
  یہ واضح کر رہے ہیں کہ نیویارک میں اُجرت چوری کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔" 

  
"اُجرت چوری ایک سنگین مسئلہ ہے اور میں یہ کہتے ہوئے گورنر،   نے کہا، Antonio Delgadoلیفٹیننٹ گورنر 

ل اور محکمٔہ محنت کے ساتھ شریک ہوں کہ نیویارک محنت کشوں کی روزی روٹی کی چوری کو برداشت اٹارنی جنر
نہیں کرے گا۔" "آج اعالن کردہ اقدامات سے ہمیں اس مسئلے سے نمٹنے اور ان متاثرین کو معاوضہ دالنے میں مدد 

  ملے گی۔" 



  
اختیار بنانے کے لیے،   ریاست نیویارک کے محکمۂ نیویارک کے مکینوں کو چوری کی اطالع دینے کے لیے مزید با 

( نے ایک نیا، جدید ترین ورکر پروٹیکشن New York State Department of Labor, NYSDOLمحنت )
مینجمنٹ سسٹم تیار کرنا بھی شروع کر دیا ہے، جہاں نیویارک کے باشندے متعدد زبانوں میں آن الئن دعووں کی اطالع  

$ ملین الگت 10نے دعوے کی کیفیت کے بارے میں اُسی وقت اپ ڈیٹس حاصل کر سکتے ہیں۔   دے سکتے ہیں اور اپ
میں مکمل ہونا ہے، محکمے کو پل پل کا ڈیٹا بھی فراہم کرے گا، جس سے اس کی خالف   2023کا منصوبہ، جو سنہ 

حکومت میں شفافیت کو ورزی کے رجحانات کا تجزیہ اور شناخت کرنے کی صالحیت میں اضافہ ہو گا۔ یہ ریاستی 
  بہتر بنانے اور جوابدہی کو بڑھانے کے لیے گورنر کی جاری کوششوں پر استوار ہے۔

  
  اُجرت چوری کی ٹاسک فورس 

اُجرت چوری کی ٹاسک فورس نے ابتدائی طور پر تعمیراتی محنت کشوں کے لیے اُجرت کی چوری، دھوکہ دہی اور  
حفاظتی خطرات سے متعلق معامالت میں انصاف کے حصول کے لیے فوجداری قوانین کا فائدہ اٹھایا۔ ٹاسک فورس نے  

نا دائرۂ کار وسیع کیا ہے۔ اُجرت چوری کی ٹاسک حال ہی میں ریاست نیویارک کی دیگر صنعتوں اور کاؤنٹیوں میں اپ
 New York، ریاست نیویارک کے اٹارنی جنرل کا دفتر، ریاست نیویارک کا بیمہ فنڈ )NYSDOLفورس میں 

State Insurance Fund, NYSIF ریاست بھر میں ڈسٹرکٹ اٹارنی کے دفاتر، اور نیویارک شہر کا محکمٔہ ،)
کارکنوں کی مدد اور واجب االدا اُجرتوں کی وصولی کی کوششوں کے جزو کے طور  تفتیش شامل ہیں۔ ٹاسک فورس

 پر مزدور یونینوں اور عالقائی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ 
  

"ہمارے تفتیش کار، ڈسٹرکٹ اٹارنی،  نے کہا،  Roberta Reardonریاست نیویارک کے محکمٔہ محنت کی کمشنر 
ن نافذ کرنے والے ادارے ایسے برے افراد کا تعاقب کر رہے ہیں جو نیویارک کے محنت  اور ریاست بھر میں قانو

کشوں سے ان کی واجب االدا رقم میں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے ایمان آجروں کے لیے میرا پیغام واضح  
قوانین کی خالف   ہے: ہم محنت کشوں کے ساتھ بدسلوکی برداشت نہیں کریں گے۔ اگر آپ ہمارے محنت کشوں کے

ورزی کرتے ہیں، تو ہم آپ کو ڈھونڈیں گے اور آپ سے باز پُرس کریں گے۔ ہم نیویارک کے تمام محنت کشوں کی 
 حفاظت کے لیے لڑنا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔" 

  
 دیوانی معاہدے  

نصوبوں پر ذیلی نے نیویارک شہر کے محکمٔہ رہائش کے ساتھ متعدد م Lintech Electric, Incمیں،  2022اپریل 
ٹھیکیدار کے طور پر کام کرتے ہوئے مروجہ اُجرت کی ادائیگی میں ناکامی اور تنخواہوں کے رجسٹر کی جھوٹی  

$ ادا کرنے پر اتفاق کیا۔ )ریاست نیویارک  900,000سے زائد محنت کشوں کو  200دستاویزات جمع کروانے کے بعد 
  کے اٹارنی جنرل کا دفتر(

  
"ہر روز نیویارک کے محنت کش ہماری ریاست کو آگے   نے کہا، Letitia Jamesاٹارنی جنرل  ریاست نیویارک کی

وہی ہیں جو ہمیں عظیم بناتے ہیں۔ ایک طویل عرصے سے اور اکثر اوقات، اللچی آجروں نے انہی  -بڑھاتے ہیں 
ز طریقے سے کمائی ہیں۔ گزشتہ کارکنوں کا شکار کیا ہے، اور انہیں ان اُجرتوں میں دھوکہ دیا ہے جو انہوں نے جائ

$ ملین سے زیادہ  15سے زائد متاثرین کو  15,000دو برسوں میں، میرے دفتر نے ریاست بھر میں اُجرت چوری کے 
کی رقم واپس کی ہے، اور ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اپنے بس میں ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے کہ 

، کمشنر Hochulلے برے افراد کا احتساب کیا جائے۔ میں گورنر  نیویارک کے مکینوں کی چوری کرنے وا
Reardon  اور اُجرت چوری کی ٹاسک فورس کے تمام ارکان کی شراکت داری اور نیویارک کے محنت کشوں کے ،

  لیے لڑنے کے لیے انتھک عزم کے لیے اُن کی شکر گزار ہوں۔" 
  

 سنگین سزائیں 
سال قید کی سزا سنائی  5کو  Piyamas Dimasiکے  Karma Bistroاور  Thai Bistroکو،  2022یکم جون 

$ ادا کرنا الزمی قرار دیا گیا، نیز ایک تارِک وطن کو  8,000گئی، اور انہیں غیر ادا شدہ اُجرت کی تالفی کے لیے 
نیویارک کے  اور ریاست   NYSDOLاپنے ریستوراں میں کام کرنے کے لیے مجبور کرنے پر اس کی اُجرت 
 (  Schenectadyڈیپارٹمنٹ آف ٹیکسیشن اینڈ فنانس کو جبری طور پر واپس کرنا ہو گی۔ )

  



کو اُجرت ادا   Paul Hurleyتکہ ہاؤس اور پب کے مالک،  Hurley'sمیں  New Rochelleکو،  2022یکم جون 
$ ادا  23,114ے لیے مجموعی طور پر کرنے میں ناکامی کا قصوروار ٹھہرایا گیا، جو آٹھ مالزمین کو کیے گئے کام ک

نے متاثرین کو مکمل  Hurleyکرنے میں ناکامی کا مجرم تھا۔ اپنی استدعا کے معاہدے کے ایک جزو کے طور پر، 
 ( Westchesterکو تین سال قید کی سزا سنائی جائے گی۔ ) 2022ستمبر   14معاوضہ ادا کیا اور اسے 

  
کے خالف دھوکہ دہی کے طریقوں کے استعمال، جو  NYSIF. نے APJ Restoration Incکو،  2022اپریل   29

کو جمع کرائی گئی    NYSIFنے  Alan Jamesمالزمین کے معاوضے کے قانون کی خالف ورزی ہے، اور  
دستاویزات پر کاروبار کی مجموعی فروخت کی کم اطالع دینے کے لیے درجہ دوم کے غلط کاروبار کے ریکارڈ کے 

$ سے زیادہ ادا کیے جائیں گے۔ 32,575کو معاوضے میں  NYSIFراف کیا۔ مدعا علیہان مجرم ہونے کا اعت
(Suffolk  ) 
  

کو مالزمین کو قانونی مروجہ اُجرت  Paul Gilistroاور  Goldstar Installation Servicesکو،  2022اپریل  7
کی شرح ادا نہ کرنے پر دھوکہ دہی کے لیے درجہ دوم کی اسکیم کے لیے قصوروار ٹھہرایا گیا۔ استدعا کے معاہدے  

$ ادا  40,000$ زِر تالفی ادا کیا اور ایک سال کی مدت میں اضافی  40,000کے جزو کے طور پر، مدعا علیہان نے 
 ( Suffolkکرنے ہوں گے۔ )

  
کو "موجودہ اُجرت اور ضمیمہ کی ادائیگی میں   Tri-State Constructionکی  NY Corpکو،  2022مارچ  28

کے  Huntington Union Free School Districtدیدہ دانستہ ناکامی" کا قصوروار ٹھہرایا گیا اور مالزمین کو 
$ سے  121,530ٹائم کی اُجرت ادا نہ کرنے پر لیے کیپیٹل بہتری کے منصوبے میں ان کے اضافی فوائد اور اوور 

 ( Suffolkزائد رقم ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ )
  

. نے مشروط برخاستگی کے ساتھ ایک تجارتی استدعا کی جس میں  Designcore Ltdکو،  2022فروری  17
$ کی ادائیگی شامل 39,400مزدوروں کے لیے اُجرت اور اوور ٹائم ادا کرنے میں ناکامی کے بعد چھ مالزمین کو 

 ( Brooklynہے۔ )
  

گھر پر تیمارداری کی خدمات نے نیویارک کے محنت   Tri-Countyاور  Linda Cuneginکو،  2021اکتوبر  14
کے قانون کے تحت اُجرت ادا کرنے میں ناکامی کا اعتراف کیا اور نو کارکنوں کو اجرت ادا کرنے میں ناکامی کے بعد 

 ( Nassauجرت کی ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ )$ اُ 61,000انہیں 
  

کی جانب سے مروجہ  Laser Electrical Contractingکو، جگدیپ دیول نے اپنی کمپنی،  2020ستمبر  22
اُجرت ادا کرنے میں ناکامی کا اعتراف کیا۔ یہ نیویارک شہر کے سکولوں کی تعمیر کے محکمے اور نیویارک شہر  

$ ملین سے زیادہ کی مروجہ اجرت کو روکنے کا سنگین 1.5مالزمین سے  11وبوں پر کے محکمٔہ تعلیم کے منص
الزام ہے۔ استدعا کے معاہدے کے ایک جزو کے طور پر، دیول کو متاثرین کو مکمل معاوضہ ادا کرنا درکار ہے اور 

یول نے نیویارک ریاست  $ کے تفتیشی اخراجات بطور زِر تالفی ادا کرے گا۔ د160,000وہ نیویارک شہر کو تقریباً 
 ( Queensکے مروجہ اُجرت کے قانوِن محنت کی خالف ورزی کے جرم کا بھی اعتراف کیا۔ )

  
نے مروجہ اجرت کی ادائیگی میں دانستہ  Joseph Fregosiکے  Fregosi Landscapingکو،  2021اگست  26

منصوبے پر دو مالزمین کو مروجہ اُجرت ادا   P Countynumناکامی، درجہ اول کے جعلی کاروباری ریکارڈ، اور 
متاثرین کو  Fregosiنہ کرنے کے لیے درجہ سوم کی جھوٹی تنخواہی رپورٹیں بنانے کے جرم کا اعتراف کیا۔ 

   (Putnam$ ادا کرے گا۔ )46,800معاوضہ کے طور پر 
  

پورے دن کا کام ایک پورے  "ایک، سینیٹ کی مزدور کمیٹی کی صدر، نے کہا،  Jessica Ramosریاستی سینیٹر 
دن کی تنخواہ کا مستحق ہے۔ جب سے میں سینیٹ میں شامل ہوئی ہوں، میں نے ایسے مسودہ ہائے قانون کو ترجیح دی 

کے لیے لڑتے   SWEATہے جو میرے پڑوسیوں کی محنت سے کمائی گئی رقم ان کی جیبوں میں واپس ڈالتا ہے، 
چوری کو نشانہ بنانے والی قانون سازی کرتے ہوئے۔ میں شکرگزار ہوں  ہوئے اور نجی تعمیراتی صنعت میں اُجرت

کہ نیویارک والوں کے پاس چوری شدہ اُجرت کی وصولی کے لیے ان کے اختیار میں ایک اور ذریعہ ہو گا اور وہ 



  اسے ہماری ریاست کی محنت کش لوگوں کو استحصالی مالکان سے بچانے کے لیے اجتماعی کوششوں کے لیے ایک
  اہم اقدام کے طور پر دیکھیں گے۔" 

  
"محنت کرنے والے خاندانوں کو یہ ، اسمبلی کی محنت کمیٹی کی صدر نے کہا، Latoya Joynerرکِن اسمبلی 

جاننے کی ضرورت ہے کہ نیویارک میں انہیں پشت پناہی حاصل ہے اور وہ آجر جو اپنے مالزمین کی قیمت پر اپنی  
احتساب کیا جائے گا۔ اُجرت چوری کی ٹاسک فورس کی کامیابی اور نئی ہاٹ الئن کا آج  جیبیں بھرنا چاہتے ہیں ان کا

کا اعالن یہ واضح پیغام دیتا ہے کہ نیویارک اجرتوں کی چوری کو برداشت نہیں کرے گا اور مجھے محنت کشوں کی  
  کی تازہ ترین پہل کاری کی حمایت کرنے پر فخر ہے۔ Hochulمدد کے لیے گورنر 

  
"بُری فطرت والے افراد نے منظم طریقے سے اپنے مالزمین کے  نے کہا، Alvin Braggن ہٹن ڈسٹرکٹ اٹارنی می

ساتھ بدسلوکی اور انہیں دھوکہ دیا ہے۔ میرا دفتر ان آجروں کو جوابدہ ٹھہرائے گا اور ان کارکنوں کی حفاظت کرے گا 
کا   NYSDOLاور  Hochulکا مسئلہ ہے۔ میں گورنر  جو شکار ہوئے ہیں۔ یہ انصاف، معاشی مواقع اور نسلی انصاف

شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نیویارک کے لوگوں کے لیے اُجرت چوری کی اطالع دینے کے لیے زبان تک رسائی کا 
  راستہ بنایا۔" 

  
"مزدور ہر اس ڈالر کے مستحق ہیں جو ان کا واجب االدا ہے، نے کہا، Eric Gonzalezبروکلین ڈسٹرکٹ اٹارنی 

ک مضبوط پیغام دیتے ہیں جو مزدوروں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ادائیگی اور یہ معامالت اُن بے ایمان آجروں کو ای
نہیں کرتے۔ اُجرت چوری کے معامالت میرے وقف شدہ لیبر فراڈ یونٹ کے لیے اولین ترجیح ہیں، اور میں گورنر، 

کے انسپکٹر جنرل، اُجرت چوری کی ٹاسک فورس، اور محکمٔہ محنت میں ہمارے شراکت داروں کا ان کے تعاون 
لیے، اور ان کی قیادت کے لیے ان کا شکر گزار ہوں، اس جرم کی تدبیر کرنے کے لیے جو نیویارک کے محنت  

 کشوں کو اپنا شکار بنا رہا ہے۔" 
  

"ہمیں اپنی تحقیقات کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ جب  نے کہا، Anne T. Donnellyناساؤ کاؤنٹی ڈسٹرکٹ اٹارنی  
دیتے ہیں، تو وہ اکثر دیگر مجرمانہ سرگرمیوں میں بھی ملوث ہوتے ہیں۔ اس کا آغاز  آجر اپنے کارکنوں کو دھوکہ 

اُجرت چوری کرنے، پھر تنخواہوں کے رجسٹر کے ریکارڈ، ٹیکس ریٹرن، بے روزگاری بیمہ کے دعووں اور  
کو یقینی   کارکنوں کے معاوضے کے بیمہ کی مناسب رقم حاصل کرنے میں ناکامی سے ہوتا ہے۔ میرا دفتر اس بات

بنانے کے لیے پُرعزم ہے کہ وہ آجر جو اپنے مالزمین کی محنت سے کمائی جانے والی اُجرتوں سے اپنی جیبیں  
کی شکریہ گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنے عالقوں میں  Hochulبھرتے ہیں انہیں جوابدہ ٹھہرایا جائے۔ میں گورنر 

  کیے ہیں۔"اُجرت چوری سے نمٹنے کے لیے نئے ذرائع فراہم 
  

"نیویارک میں اُجرت کی چوری، خصوصاً سرکاری منصوبوں میں،  نے کہا، Robert Tendyپٹنم ڈسٹرکٹ اٹارنی 
ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ ان لوگوں سے محنت سے کمائی گئی رقم لے جاتا ہے جو اس کے سب سے زیادہ 

ری کا نتیجہ تھی، اور ہم اپنی کاؤنٹی میں اُجرت چوری مستحق ہیں۔ ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ یہ تفتیش ایک مخب
کے بارے میں معلومات رکھنے والے کسی سے شخص سے کہتے ہیں کہ وہ ہم سے رابطہ کرے۔ ہر چیز کو صیغٔہ 

 راز میں رکھا جاتا ہے، اور ہم اسے بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔" 
  

"نیویارک میں کاروبار کرنے کا انتخاب کرنے والے بے ایمان آجروں  نے کہا، Melinda Katzکوئنز ڈسٹرکٹ اٹارنی 
اور ٹھیکیداروں کو اطالع دی جاتی ہے کہ ہم اپنے شہر اور ریاست میں چوری، دھوکہ دہی یا کام کے غیر محفوظ  

مارے حاالت کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ناصرف اُجرت چوری ایک نفوذ پذیر مسئلہ ہے، بلکہ یہ غیر متناسب طور پر ہ 
عالقے کے سب سے حساس ارکان پر اثر انداز ہوتا ہے اور ہماری معیشت پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ اسی لیے 

میں نے عہدہ سنبھالنے کے بعد ہاؤسنگ اینڈ ورکر پروٹیکشن بیورو بنایا، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ مالزمین )اور  
  Letitia James، اٹارنی جنرل Kathy Hochulرہیں۔ میں گورنر  گھر کے مالکان( غیر قانونی اقدامات سے محفوظ

اور تمام سرکاری عہدیداروں کی شکر گزار ہوں جنہوں نے نیویارک کی افرادی قوت کی حفاظت کے لیے سخت محنت  
  کی۔

  



"میں اُجرت چوری کے تدارک کی ٹاسک فورس کے ایک رکن کے نے کہا، Ray Tierneyسفولک ڈسٹرکٹ اٹارنی 
پر اپنے محنتی شہریوں کی حفاظت کے لیے لڑنے کے لیے پُرعزم ہوں۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ اس مسئلے پر  طور

عوام کی چوکسی اور حکومتی رِدعمل کو بڑھانا اہم ہے، اور میں ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں النے کے لیے  
 ں۔"  اس مربوط کوشش کو سراہتا ہوں جو ہمارے مزدوروں سے چوری کرتے ہی

  
"مزدوروں، جو پہلے ہی کم اجرت حاصل کر رہے ہیں، کو نے کہا، Miriam Rocahویسٹ چیسٹر ڈسٹرکٹ اٹارنی  

تنخواہ نہ دینا اور تارکین وطن سے فائدہ اٹھانا، محنت کشوں کا زبردست استحصال ہے اور یہ ایک جرم ہے۔ میں  
اُجرت چوری کی ٹاسک فورس میں اپنے شراکت داروں اور ساتھیوں کی شکر گزار ہوں اُس تعاون کے لیے جو ہم تمام 

ں میں کام کرنے والوں کے لیے انصاف کے حصول کے لیے کرنے میں کامیاب رہے ہیں، خاص طور پر جو صنعتو
 ان جرائم کا سب سے زیادہ شکار ہیں۔" 

  
"دھوکہ دہی نے کہا، Gaurav Vasishtریاست نیو یارک کے انشورنس فنڈ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور سی ای او 

ایک کلیدی جزو ہے کہ نیویارک کے آجروں کو کم سے کم الگت والے کارکنوں کا سے لڑنا اس بات کو یقینی بنانے کا 
، آفس آف اٹارنی جنرل اور تمام قانون نافذ کرنے والے حکام کا NYSDOLمعاوضہ اور معذوری کا بیمہ ملے۔ میں 

حفاظت میں حصہ  شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے بُرے لوگوں کو جوابدہ ٹھہرانے اور ریاست کے کارکنوں کی 
 لیا۔" 

  
 NYSDOL   اُجرت چوری سے تحفظ 

$ ملین سے زیادہ کی وصولی کی اور اسے  360نے چوری شدہ اُجرتوں میں  NYSDOLپچھلے عشرے کے دوران، 
تقسیم کیا، ایک ملین سے زیادہ غلط درجہ بندی والے کارکنوں کی نشاندہی کی، اور فوجداری مقدمات اور دیوانی 

 یا۔ $ ملین سے زیادہ کا تخمینہ لگا400مقدمات دونوں کے ذریعے بے روزگاری بیمہ شراکت میں واجب االدا 
  

ریاست نیویارک میں تمام نجی کاروباروں کو کم از کم اُجرت اور اوور ٹائم ادا کرنا اور ریاستی اور وفاقی قوانیِن محنت 
ان کارکنوں کے لیے کم ادائیگیاں جمع کرنے میں مدد کرتا ہے جنہیں کم از کم  NYSDOLکی پابندی کرنا درکار ہے۔ 

ے جنہیں مدد کی ضرورت ہے یا شکایت درج کروانا چاہتے ہیں وہ یہاں ای میل اجرت نہیں ملی۔ نیویارک کے رہنے وال
NYSDOL (1-4-888-1-888-یا یہاں کال کر سکتے ہیں: labor.sm.ls.ask@labor.ny.govکر سکتے ہیں۔ 
469-7365)  

ردہ تنخواہ کی شرح ہے۔ ریاست  سرکاری کام کے منصوبوں پر کام کے لیے قانون کے ذریعے مقرر کمروجہ اجرت
نیویارک کے قانوِن محنت کے مطابق، ٹھیکیداروں اور ذیلی ٹھیکیداروں کو چاہیے کہ وہ سرکاری کام کے معاہدے کے  
تحت تمام مزدوروں کو اجرت اور اضافی رقوم کی مروجہ شرح ادا کریں جہاں کام اس عالقے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔  

  .labor.sm.pwask@labor.ny.govزیوں کی اطالع دینے کے لیے، ای میل کریں: کام کی مروجہ خالف ور
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