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  کے دستخط سے تحفظ ویئر ہاؤس کارکن ایکٹ، قانون میں تبدیل HOCHULگورنر 

  
( کام کی رفتار کے ڈیٹا سے باخبر کرنا ضروری قرار دیتی ہے اور اس میں  S.8922A/A.10020Aقانون سازی ) 

ان کارکنان کے لیے تحفظات شامل ہیں جو کام کی رفتار کے اخفاء شدہ یا غیر قانونی کوٹے پورے کرنے میں ناکام 
 رہتے ہیں 

  
  

دستخط کے ذریعے اسے ( پر S. 8922/A. 10020نے آج تحفظ ویئر ہاؤس کارکن ایکٹ ) Kathy Hochulگورنر 
قانون میں تبدیل کر دیا۔ یہ قانون سازی ویئر ہاؤس تقسیم کار کارکنان کو کام کی رفتار کے اخفاء شدہ یا غیرقانونی  
کوٹے سے تحفظ فراہم کرتی ہے، اور اس میں ان کارکنان کے لیے تحفظ شامل ہے جو غیر قانونی کوٹوں کو پورا  

  کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔
  

"ہم نے کہا۔  Hochulگورنر "ریاست نیو یارک میں ہر کارکن انصاف، وقار اور احترام پر مبنی سلوک کا حقدار ہے،"  
چھٹیاں تحائف اور پیکیجز کے ساتھ مناتے ہیں، اسی لیے مجھے ویئر ہاؤس کے محنتی کارکنان کے تحفظ میں اضافے 

  نون میں تبدیلی پر فخر ہے۔"کے لیے تحفظ ویئر ہاؤس کارکن ایکٹ کی بذریعہ دستخط قا
  

( کا مقصد ویئر ہاؤس کارکنان کو کام کے غیر معقول طور  S. 8922A/A.10020Aتحفظ ویئر ہاؤس کارکن ایکٹ )
نیا قانون تقسیم کار مراکز کے لیے ان تقاضوں کو متعارف کروائے گا کہ جن  پر مطالباتی کوٹوں سے تحفظ دینا ہے۔ 

کے تحت وہ اپنے موجودہ اور سابق کارکنان کو کام کی رفتار کے ڈیٹا سے باخبر کرنے کے پابند ہوں گے تاکہ  
کنان کو منفی  کارکنان کو ان کی کارکردگی اور کام کی جگہ پر ان کے حقوق سے آگاہ کیا جا سکے۔ قانون سازی کار

مالزمتی اقدامات سے بھی تحفظ فراہم کرے گی، جیسا کہ صرف اس وجہ سے تادیبی کارروائی یا برطرفی کہ وہ رفتار  
 کے خفیہ حوالوں یا ایسے کوٹوں کو پورا کرنے میں ناکام ہوئے جو انہیں باقاعدہ چھٹی لینے کی اجازت نہیں دیتے۔ 

  
"تحفظ ویئر ہاؤس کارکن ایکٹ کو اختتامی لکیر تک النے کے ذریعے،  نے کہا،  Jessica Ramosریاستی سینیٹر  

جیسے ادارے اپنے کارکنان سے ہر ممکن حد تک فوائد نچوڑنے  UPSاور  Amazonہم یہ یقینی بنا چکے ہیں کہ  
ارکن کے پیچھے ایک  کے بعد، انہیں اپنے زخموں سے لڑنے کے لیے تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ ویئر ہاؤس کے ہر ک

پوری کمیونٹی ہوتی ہے جو ان پر انحصار کرتی ہے، جو کام سے ان کے بخیریت گھر کو لوٹنے کی صالحیت پر  
کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے  Cousins-Andrea Stewartانحصار کرتی ہے۔ میں اکثریتی رہنما 

Amazon ازی کے لیے حمایت حاصل کر سکیں، اور گورنر مزدور یونین سے مالقات کی تاکہ ہم قانون سHochul 
کے تحفظ کارکن تحفظات کے عزم کی تائید کے لیے ان کی شکر گزار ہوں۔ یہ تیزی سے پھیلتے نوکری کے ایک  

شعبے میں زخمی ہونے کے بے قابو واقعات سے نمٹنے کی جانب پہال قدم ہے، اور میں آئندہ اجالس میں مزدور 
  اکت داروں کے ساتھ کام جاری رکھنے کی منتظر ہوں۔"تحریک کے اپنے شر

  
"تحفظ ویئر ہاؤس کارکن ایکٹ کام کی جگہ پر حفاظتی اقدامات کو نافذ کرتا نے کہا،  Latoya Joynerرکن اسمبلی 

جیسے بڑے ناموں کے غیر محفوظ کام کی روایات میں ملوث ہونے کے   Amazonہے اور ای کامرس کی دنیا میں 
ات کو ختم کرتا ہے۔ یہ قانون سازی بوجھ ڈالنے والے کوٹوں کے استعمال میں انتہائی درکار، شفافیت التی  لیے ترغیب



کو بے حد سراہتی ہوں کہ انہوں نے اس پر دستخط   Hochulہے اور تحفظ کارکنان میں اضافہ کرتی ہے۔ میں گورنر 
  کر کے اسے قانون کی شکل دی۔"

  
"ویئر ہاؤس کارکنان کو  نے کہا کہ،  Stuart Appelbaumریٹیل، ہول سیل، اور ڈیپارٹمنٹ اسٹور یونین کے صدر 

کی طویل  RWDSUدباؤ سے پہنچنے والے زخموں اور المحدود کوٹوں کے سبب ہونے والی بیماریوں سے تحفظ دینا 
( کو  A10020/S8922 -WWPAایکٹ )عرصے سے ترجیح رہی ہے اور اسی لیے ہم نے تحفظ ویئر ہاؤس کارکن  

متعارف کروانے کے لیے زور ڈاال۔ ویئر ہاؤس کی سہولت گاہیں نیو یارک بھر میں حیران کن تعداد میں ابھر رہی ہیں؛  
سے زائد مراکز کھول چکا ہے اور ان میں سے نصف سے زائد مراکز جنوری   70ریاست میں  Amazonصرف 
کے ساتھ، ہم نے ویئر ہاؤس کارکنان کی زخمی ہونے کی شرح میں بھی اضافہ  کے بعد تعمیر ہوئے ہیں۔ اسی  2021

دیکھا ہے۔ کام کے انتہائی نوعیت کے کوٹوں کی وجہ سے، ویئر ہاؤس کارکنان کو دل کے دورے، فالج، پٹھوں کی  
کا سامنا  مسلسل حرکت سے پہنچنے والی چوٹیں اور تاعمر جاری رہنے والے ناقابل عالج جوڑوں اور کمر کے درد 

اس بل کو قانون کا   Hochulہوا ہے۔ آج، کارکنان کے تحفظ کے لیے ہم نے ایک بڑی فتح حاصل کی ہے۔ گورنر 
ان کارکنان کی مدد کرنا شروع کر سکتا ہے جنہیں ہمیشہ سے زیادہ اب، اس  WWPAحصہ بنانے پر آپ کا شکریہ۔  

  قانون کی ضرورت ہے۔"
  

"ٹیمزٹر کے ارکان ویئر ہاؤس کی صنعت  نے کہا کہ،  Thomas Gesualdi  کے صدر 16ٹیمزٹرز مشترکہ کونسل 
کی بڑھوتری کارکنان کو   Amazonمیں مضبوط حفاظتی معیار کے لیے دہائیوں پر محیط لڑائی کر چکے ہیں، لیکن 

نیوں  ایک بار پھر خطرے سے دوچار کر رہی ہے۔ ہم تحفظ ویئر ہاؤس کارکنان ایکٹ کے ذریعے تمام ویئر ہاؤس کمپ
اور رکن   Ramos، بل کے اسپانسرز سینیٹر Hochulکے لیے حفاظتی کی بنیادی سطح متعارف کروانے پر گورنر 

، اور قانون ساز رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ تمام ویئر ہاؤس کارکنان کے حقوق اور اجتماعی  Joynerاسمبلی 
کرنے اور اپنے آپ کو تحفظ دینے کا حق مل سکے، اس کے  قول و قرار کہ جس سے انہیں مالزمت میں اپنی آواز بلند 
  لیے ہماری مسلسل جاری جنگ میں ایک حقیقی فتح ہے۔"
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