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نے مالزمت سے برطرفی کا سامنا کرنے والے کارکنوں کی مدد کے لیے نئی ٹیکنالوجی اور   HOCHULگورنر 
  ضوابط کا اعالن کیا ہے

  
ایکٹ پورٹل، آجروں کی مدد کرے گا تاکہ وہ ایک تیز رفتار، زیادہ ہموار عمل کے ذریعے برطرفی کے   WARNنیا 

  نوٹس فائل کر سکیں
  

NYSDOL  کی جانب سے ضوابط کو مضبوط بنایا جا رہا ہے تاکہ کاروبار کے لیےWARN  ایکٹ کے تقاضے
  واضح کیے جائیں

  
  سالہ ٹیکنالوجی کے نفاذ کے منصوبے کا حصہ ہے 4ریاست نیویارک کے محکمہ برائے لیبر کی  

  
   

 Worker Adjustmentنے آج نئے کارکن کی ہم آہنگی اور تربیِت نو کے نوٹیفکیشن )  Kathy Hochulگورنر 
and Retraining Notification جو ریاست   – ( ایکٹ پورٹل کو شروع کرنے کے منصوبوں کا اعالن کیا ہے

کے منصوبے میں ایک تازہ ترین سنِگ میل   ٹیکنالوجی کی کثیر سالہ جدت آمیزینیویارک کے محکمہ برائے لیبر کے 
اروں کو تیز رفتاری سے، زیادہ ہموار طریقے سے برطرفی کا نوٹس  ہے۔ یہ اپ گریڈ شدہ آن الئن ٹول، کاروباری اد 

فائل کرنے کی صالحیت سے نوازے گا اور کارکنوں کو نئی مالزمت کی جانب منتقلی کے لیے مزید وقت فراہم کرے  
کو بھی مدد ملے گی کہ وہ تیز تر انداز میں برطرف مالزمین کی معاونت کریں،   NYSDOLاس نئے نظام سے  گا۔

جس میں انہیں معاون خدمات اور وسائل کے ساتھ روزگار اور تربیت کے نئے مواقع سے منسلک کیا جائے گا۔ گورنر  
عد روزگار کے  ایکٹ کے ضوابط میں تبدیلیوں کا بھی اعالن کیا ہے تاکہ عالمی وبا کے ب WARNنے ریاست کے 

  یک تعمیل کو یقینی بنانی میں مدد یک جا سےک۔  ایکٹ WARNریاست نیویارک ماحول کا سامنا کیا جا سکے اور

  
ایکٹ کے ضوابط میں بہتریاں النا، انتہائی ضروری اقدامات ہیں تاکہ   WARNایکٹ پورٹل اور  WARN"یہ نیا 

کاروباری اداروں کے لیے انتظامی بوجھ کو کم کیا جائے جبکہ اسی اثنا میں نیویارک کے ضرورت مند شہریوں کو 
پ گریڈ  "محکمہ برائے لیبر میں نظاموں اور ضوابط کو ا نے کہا۔ Hochulگورنر جامع معاونت فراہم کی جائے،" 

ویں صدی کے اقدامات کو اپنا رہی ہے تاکہ کارروائیوں کو آسان اور ہموار بنایا جا  21کرتے ہوئے، میری انتظامیہ 
سکے، صارفی خدمت کو بہتر بنایا جا سکے، اور نیویارک میں مالزمت کے متالشی افراد کو کام کے تسلی بخش مواقع 

  کے ساتھ بہتر انداز میں مربوط کیا جا سکے۔"
  

"صارف کے تجربے کو بہتر بنانا  نے کہا، Roberta Reardonریاست نیویارک کے محکمہ برائے لیبر کی کمشنر 
محکمے کی ایک اولین ترجیح ہے اور تکنیکی حل نکالنے کے طریقے کو اپنانے سے ہمیں اس مشن کو پورا کرنے  

دد کریں گے تاکہ کارکنوں کو بندشوں اور میں مدد مل رہی ہے۔ بہتری النے یہ تازہ ترین اقدامات آجروں کی م
برطرفیوں کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ ابتدائی انتباہات سے اس وقت کی مدت کو کم کرنے میں مدد ملتی ہیں جب  

مالزمین بے روزگاری بیمہ کی مراعات جمع کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے آجر کی، برطرفی سے وابستہ ذمہ  
۔ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہر متاثرہ مالزم کے پاس تیزی سے نیا کیریئر حاصل  داری کم ہو جاتی ہے

   کرنے کی ہر ممکن سہولت موجود ہو۔"
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ایکٹ پورٹل، آجروں کے لیے ممکن بنائے گا کہ وہ اسی وقت میں دستاویزات جمع کروائیں،  WARNیہ بہتر شدہ 
کو بھیج سکیں۔  NYSDOLمتاثرہ کارکنوں کی فہرستیں فراہم کریں، اور حقیقی وقت میں دیگر اہم معلومات براہ راست 

زمین کو منتقلی کے لیے مزید وقت  یہ اپ گریڈز آجروں کی معاونت کرنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں تاکہ متاثرہ مال
دیا جائے، روزگار کے نئے مواقع تالش کیے جائیں، یا نئے کیریئر تالش کرنے کے لیے افرادی قوت کے تربیتی  

کا ڈویژن برائے  NYSDOLایکٹ نوٹس جمع کروانے کے بعد،  WARNپروگراموں میں داخلہ لیا جائے۔ ایک مرتبہ  
افرادی قوت کے مقامی ترقیاتی بورڈز، کمیونٹی اسٹیک ہولڈرز، اور کاروباری   افرادی قوت اور مالزمتی سلوشنز،

اداروں کے ساتھ کام کرتا ہے تاکہ متاثرہ کارکنوں کو نئے کیریئرز اور مالزمت کے مواقع سے فوری طور پر مربوط  
   امید ہے کہ یہ پورٹل کے اگلے ماہ سے الئیو ہو جائے گا۔ کیا جا سکے۔

  
یا اس سے زیادہ کل وقتی مالزمین والے آجروں سے تقاضا   50ایکٹ، نجی شعبے کے  WARNک کا ریاست نیویار 

کرتا ہے کہ بندش ہونے، بڑے پیمانے پر برطرفیوں، اور دوسری منتقلیوں اور کام کے اوقات میں ادائیگی شدہ کٹوتیوں 
   ایکٹ نوٹس جاری کیا جائے۔ WARNدن پہلے ایک  90سے 

  
ایکٹ نوٹس کی فائلنگز موصول ہوئی تھیں،   WARNکو غیر معمولی تعداد میں  NYSDOLعالمی وبا کے دوران، 

 240,001میں   2020سے بڑھ کر،  430کارکنوں کو متاثر کرنے والی فائلنگ کی تعداد  27,858میں  2019جو 
   تک پہنچ گئی تھی۔ 2,170کارکنوں کو متاثر کرنے والی فائلنگ 

  
ایکٹ کی تعمیل   WARNبوط بنائے گئے ضابطے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ فاصالتی کام کس طرح نئے مض

پر اثر انداز ہوتا ہے اور زبان کو آسان فہم بناتے ہیں تاکہ کاروباری اداروں کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر  
لی گئی ہے، اور نیویارک کے شہریوں کو مدعو سمجھنا یقینی بنایا جائے۔ مجوزہ ضوابط پر تبصرے کی مدت اب کھو

  ۔regulations@labor.ny.govکیا جاتا ہے کہ یہاں ای میل کر کے تاثرات سے آگاہ کریں 
  

WARN  ،ایکٹ پورٹل کا آغازNYSDOL  سالہ اسٹریٹجک جدت آمیزی منصوبے کا حصہ ہے تاکہ کال   4کے جاری
کے حجم کو کم کیا جا سکے، صارف کے تجربے کو بہتر بنایا جا سکے، اور نیویارک کے شہریوں کو بے روزگاری  

فی الحال ریاست نیویارک کے دفتر   NYSDOLانشورنس کی مراعات کے ساتھ ہموار انداز میں مربوط کیا جا سکے۔ 
   برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی سروسز کے ساتھ کام کر رہا ہے تاکہ درج ذیل کی تیاری اور ان پر عمل درآمد کیا جائے: 

صارف کے دعوے کے مخصوص سواالت کے جوابات دینے کے لیے بوٹ سے چلنے واال اومنی چینل رابطہ   •
   مرکز۔

   امی نظام۔تیز رفتار پروسیسنگ کے لئے ایک اپ گریڈ شدہ فارمز کا انتظ •

کی تربیت کو بہتر بنانے  NYSDOLدعوے دائر کرنے کے عمل کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی خاطر  •
   کے لیے ایک جدید ترین انٹرانیٹ نظام۔

  مین فریم کو تبدیل کرنے کے لیے ایک نیا جدید نظام۔ UIفرسودہ  •

   صارف کی شمولیت کو بہتر بنانے اور بڑھانے کے لیے ایک نیا آپریٹنگ ماڈل قائم کرنا۔ •

  
WARN  ،کے بارے میں مزید معلومات کے لیےNYSDOL  کاWARN پڑھیں۔ حقائق نامہ  

  
###  
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