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   دستخط پر قانون لیے کے دینے تشکیل نظام  منصفانہ کا تنخواہوں میں بھر  ریاست سے جانب کی HOCHUL گورنر
  

کے تحت ریاست نیو یارک میں اشتہارات میں دی گئی تمام مالزمتوں اور  S.9427-A/A.10477قانون سازی 
  تشہیرات کے لیے آجرین سے تنخواہوں کی حدوں کی فہرست مرتب کرنے کا تقاضا کیا گیا ہے

  
  

نے آج ریاست نیو یارک میں تنخواہوں کا منصفانہ نظام تشکیل دینے والے ریاست گیر قانون  Kathy Hochulگورنر 
( پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت اشتہارات میں دی گئی تمام  S.9427-A/A.10477کے لیے قانون سازی )

 یا گیا ہے۔ مالزمتوں اور تشہیرات کے لیے آجرین سے تنخواہوں کی حدوں کی فہرست مرتب کرنے کا تقاضا ک 
  

"نیو یارک کو مالزمت کا بہترین مقام بنانے کا عمل جاری رکھنے کی خاطر، ہمیں اپنے کارکنان کے لیے بہترین  
گورنر   اور مذکورہ قانون سازی سے اسی عمل کی انجام دہی میں مدد ملے گی،" -تحفظات تخلیق کرنے ہوں گے 

Hochul اس تاریخی اقدام سے نیو یارک کی افرادی قوت انصاف اور شفافیت کے ایک نئے دور میں داخل   نے کہا۔"
ہو گی اور یہ خواتین اور غیر سفیدفام افراد کے لیے تنخواہوں کے سرایت پذیر فرق کے خاتمے کے حوالے سے 

  ہماری کوششوں کے سلسلے میں ایک اہم ذریعہ ثابت ہو گا۔"

  
میں ریاست نیو یارک میں تنخواہوں کی شفافیت کے حوالے سے قانون تشکیل  S.9427-A/A.10477قانون سازی 

دیا گیا ہے، جس کے تحت اشتہارات میں دیے گئے یا پوسٹ کردہ مالمتی مواقع اور تشہیرات کے لیے آجرین سے  
میں  2020کے مطابق، سن   لیبر محکمہ  امریکیتنخواہوں کی حدوں کی فہرست مرتب کرنے کا تقاضا کیا گیا ہے۔ 

سینٹس کے ساتھ( سیاہ فام خواتین   64سینٹس تھا؛ یہ تفاوتیں ) 83مردوں کے کمائے گئے ہر ڈالر میں خواتین کا حصہ 
سینٹس کے ساتھ( ہسپانوی خواتین کے لیے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اس قانون کے تحت مطلوبہ   57کے لیے اور )

کنان کو بااختیار بنائیں گے، امتیاز پر مبنی اجرتی نظام میں کمی کے ساتھ بھرتی  انکشافات اہم معلومات کے ذریعے کار
  کے طریقہ کاروں کو بہتر بنائیں گے، اور تمام کارکنان کے لیے جائے کار کو منصفانہ بنانے میں مدد دیں گے۔

  

"آج کے بل پر دستخط کرنے سے، نیو یارک کی پہلی خاتون گورنر  نے کہا،  Jessica Ramos  ریاستی سینیٹر
نسلی اور جنسی بنیادوں پر دولت کی ایسی تقسیم میں فرق مٹانے کے لیے ریاست گیر ساختی تبدیلی کا نفاذ کر رہی  

ے  ہیں، جس کے نتیجے میں خواتین افرادی قوت اپنے ساتھی کارکنان سے پیچھے رہ گئی ہے۔ یکساں افرادی قوت ک
لیے یکساں تنخواہوں سے مراد یہ ہے کہ کس طرح ہم اپنی خواتین کو ان کی کمیونٹیز کے لیے معاشی سہارا بنانے  
کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ چونکہ اس قانون کا نفاذ ہونے جا رہا ہے، لٰہذا میں نیو یارک کے تمام باشندوں کو اپنی  

رنے اور اس قانون سے مستفید ہونے کی ترغیب دیتی ہوں تاکہ  تنخواہ کے حوالے سے بات کرنے، شفافیت کا مطالبہ ک
  آپ کے لیے کام کے متناسب منصفانہ آمدنی کے حصول کو یقینی بنایا جا سکے۔"

  
"نیو یارک بھر میں روایت کو توڑنے اور جائے کاران کو ہر ایک  کا کہنا تھا کہ،  Latoya Joyner رکن اسمبلی

( کے Salary Range Disclosure Actتنخواہ کی حد کے انکشاف کے ایکٹ ) کے لیے یکساں بنانے کے ذریعے، 
ذریعے یہ یقینی بنایا جائے گا کہ اجرتوں اور مراعات کے حوالے سے کارکنان زیادہ سے زیادہ شفافیت سے مستفید 

جب آجرین کی جانب سے انتہائی مطلوب تنخواہوں کے نظام وضع ہوں اور مالزمین اور مالزمت کے متالشیوں ہوں۔ 
کے لیے ان معلومات کو دستیاب بنایا جائے، تو یوں ہم جنسی بنیادوں پر تنخواہوں میں فرق کو کم کر سکتے ہیں اور  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fblog.dol.gov%2F2022%2F03%2F15%2Fconnecting-the-dots-womens-work-and-the-wage-gap&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf429112506694648f2dc08dae35f9eb3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638072297072931808%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HMUAnHVpAcObYS6TjJnW5pdUK%2Fxqj83LF5yfUdVHQ1E%3D&reserved=0


رغیب دے کر کیا جا سکتا ہے، جن سے اجرتی تفاوت  ایسا آجرین کو ان پرانے طریقہ کاروں میں جدت پیدا کرنے کی ت
  کے طریقوں کو تقویت ملتی ہے۔"

  
PowHer  نیو یارک کی صدرBeverly Neufeld  ،نے کہا"S9427A /A10477  پر دستخط کر کے اسے قانون

نیو یارک میں جنسی و نسلی بنیادوں پر اجرتی عدم مساوات کے خاتمے کے   Hochulکی شکل دینے سے، گورنر 
طویل مدتی عزم کی دوبارہ توثیق کرتی ہیں۔ مالزمتوں کے لیے متوقع اجرتی حد کی نشاندہی کرنے سے درخواست 

کے، اور یوں کنندگان کو ضروری معلومات فراہم ہوں گی تاکہ منصفانہ تنخواہوں کے حوالے سے تبادلۂ خیال کیا جا س
تباہ کن اجرتی تفاوت کے خاتمے میں مدد دی جا سکے، جس کی وجہ سے منصفانہ تنخواہوں اور معاشی فالح و بہبوود 

کے سلسلے میں بعض کارکنان، خصوصاً غیر سفید فام خواتین کی مسلسل حق تلفی ہوتی ہے۔ یہ نہایت مناسب ہے کہ  
فافیت کے اس قانون کو عمل میں الئے جو عمالً اور روایتاً انتہائی  نیو یارک کی پہلی خاتون گورنر تنخواہوں کی ش

  مطلوب تبدیلی پیدا کرے گا اور نیو یارک کو منصفانہ تنخواہوں کی قومی تحریک میں پیش پیش رکھے گا۔"
  

"آج کے دن نیو یارک نے خواتین اور غیر سفید  کا کہنا تھا کہ،  Seher Khawajaلیگل مومینٹم کی سینیئر اٹارنی 
فام افراد کے لیے منصفانہ تنخواہوں کی فراہمی کے اپنے عہد کو پورا کر دیا ہے، اور ریاست بھر میں اہم تحفظات میں  

توسیع کی گئی ہے اور تنخواہوں کو خفیہ رکھنے کی ہماری تباہ کن روایت کو جڑ سے ختم کرنے کی خاطر قومی  
قیادت کی جا رہی ہے۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ سیاہ فام اور غیر سفید فام خواتین کو اپنی مالزمت برقرار  تحریک کی 

رکھنے کے لیے انتہا درجے کی تفاوتوں اور کاروباری مشکالت کا سامنا ہے، یہ نیا قانون انتہائی زدپذیر کارکن کو  
البہ کرے اور اس سلسلے میں اپنی وکالت کرے، جبکہ  بھی یہ اختیار تفویض کرتا ہے کہ وہ منصفانہ تنخواہ کا مط

آجرین کو تنخواہوں کے بہتر نظام اپنانے کی ترغیب دی جائے جو کہ مالزمتی برقراری اور پیداواری صالحیت میں  
  اضافے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ ریاست نیو یارک کے لیے ایک اہم فتح ہے۔"

  
 Salary"تنخواہوں کی شفافیت کا ایکٹ )نے کہا،  NELA/NY Miriam Clarkقانون ساز کمیٹی کی صدر 

Transparency Act جس پر دستخط کر کے اسے آج قانون کی شکل دی گئی، اس میں نیو یارک کے تمام کارکنان )
کے لیے بنیادی معلومات فراہم کی جائیں گی اور خواتین اور غیر سفید فام افراد کے لیے منصفانہ تنخواہوں کی جانب یہ  

  ک نہایت اہم قدم ہے۔"ای
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