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ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੀ ਮੇਰੇ 
ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਕੁਝ ਦੇਣਾ 
ਹ?ੈ ਕੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਾਂ? 
 

 ਇਸ ਨ ੰ  ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀ ੀਂ ਵਾਸ਼ ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਸ਼ਵਿੱਚ ਰਸ਼ਹੰਦੇ ਹੋ।  

 

ਕੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਇਹ ਪੜ੍੍ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

 ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆੀਂ ਨ ੰ  "ਬਰਖਾਸਤ" ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਾੀਂ ਨ ੰ  "ਛੁਿੱਟੀ", "ਸਮਾਪਤ", ਜਾੀਂ 

"ਛੁਿੱਟੀ" ਸ਼ਦਿੱਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ।   

ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਸ਼ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ  

 ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ 

 ਜੇ ਤੁਸੀ ੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ 

 ਆਪਣੇ ਅਸ਼ਿਕਾਰਾੀਂ ਦੀ ਪੁ ਟੀ ਸ਼ਕਵੇਂ ਕਰੀਏ 

ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨ ੂੰ  ਪਹਹਲਾਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
ਜਾਣੋ ਹਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਕਉ ਾਂ ਜਾਣ ਹਦਿੱਤਾ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  

ਪਰਮਾਸ਼ਣਤ ਮੇਲ ਦਆੁਰਾ ਇਿੱਕ ਸ਼ਮਤੀ, ਸ਼ਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੋ। ਕਾਨ ੰ ਨ ਦਆੁਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  10 ਸ਼ਦਨਾੀਂ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਇਿੱਕ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਸ਼ਖਆ ਸ਼ਗਆ ਹੋਏ ਸ਼ਕ ਉਨਹਾੀਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  
ਸ਼ਕਉੀਂ ਜਾਣ ਸ਼ਦਿੱਤਾ।  

 ਜ ੇਹ ੋਸਕੇ ਤਾਾਂ, ਸ਼ਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰ।ੋ  

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਕਾਨ ੰ ਨਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਸਮਾੀਂ ਸੀਮਾਵਾੀਂ ਹਨ। ਅਸੀ ੀਂ ਇਹਨਾੀਂ ਨ ੰ  
"ਸੀਮਾ ਦੇ ਸ਼ਨਯਮ" ਕਸ਼ਹੰਦੇ ਹਾੀਂ। ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਸ਼ਨਆੀਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਜ ੇਤੁਸੀ ੀਂ 

ਸਮੇਂ ਸ਼ਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਉਹ ਕਾਨ ੰ ਨ ਹਣੁ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿੱਸ਼ਖਆ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।  

 ਇਿੱਕ ਵਕੀਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਸ਼ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਸ਼ਕਹੜ੍ੀਆੀਂ ਸਮਾੀਂ ਸੀਮਾਵਾੀਂ ਲਾਗ  ਹੁੰਦੀਆੀਂ ਹਨ।  
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ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ? 
ਸ਼ਾਇਦ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

ਇਿੱਕ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ - ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 

ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਵੀ  ਾਮਲ ਹ।ੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਨਰਿਾਰਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਦਨ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਨਹਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਨੀਤੀਆੀਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ, ਤੁਸੀ ੀਂ ਉਿੱਥੇ ਕਮੰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਛੁਿੱਟੀਆੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਮਾਰ ਛੁਿੱਟੀ ਦੇ 
ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾੀਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਮ 
ਤਨਖਾਹ ਸ਼ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਨ ੰ ਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

COBRA - ਜੇ ਤੁਸੀ ੀਂ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਲਆ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਕੋਬਰਾ ਐਕਟ 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਸ ਕਵਰੇਜ ਨ ੰ  ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਅਠਾਰਾੀਂ ਮਹੀਸ਼ਨਆੀਂ ਲਈ ਰਿੱਖਣ ਸ਼ਦੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨ ੰ  

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਸ਼ਵਕਲਪ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰ ਰ ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਦ ੇ60 ਸ਼ਦਨਾੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੋਬਰਾ ਦੇ ਅਿੀਨ ਕਵਰੇਜ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੀਮੀਅਮ ਦੀ 

ਪ ਰੀ ਕੀਮਤ, ਅਤੇ ਦੋ ਪਰਤੀ ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।  

 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉੀਂਦ ੇਹੋ ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੋਬਰਾ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ 
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀ ੀਂ ਸ਼ਮਲਦੀ ਤਾੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ ਤੁਹਾਨ ੰ  
COBRA ਅਤ ੇ ਸ਼ਨਯੋਕਤਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਯੋਜਨਾ ਦਆੁਰਾ ਸ਼ਨਰਿਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀਆੀਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾੀਂ 
ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

HIPAA - ਜੇ ਤੁਸੀ ੀਂ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਲਆ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨ ੰ  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸ਼ਸਹਤ ਕਵਰਜੇ ਦਾ ਸਰਟੀਸ਼ਫਕੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ੀਂ 
ਕੋਈ ਨਵੀ ੀਂ ਨੌਕਰੀ ਅਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਸਰਟੀਸ਼ਫਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਜੋ ਉਿੱਥੇ 
ਸ਼ਸਹਤ ਲਾਭ ਦੀਆੀਂ ਪਾਬੰਦੀਆੀਂ ਤੋਂ ਬਸ਼ਚਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਿੀਨ ਕਵਰੇਜ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਬਰਾ ਕਵਰੇਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਾੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ੀਂ ਨਵੀ ੀਂ ਨੌਕਰੀ ਅਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾੀਂ 
ਇਸ ਸਰਟੀਸ਼ਫਕੇਟ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪੁਿੱਛੋ। 

ਲਾਭ ਭੁਗਤਾਨ - ਜੇ ਤੁਸੀ ੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖੇਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੀ 

ਡਾਕਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅਦਾਇਗੀ ਜ਼ਰ ਰ ਕਰੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀ ੀਂ ਹਣੁ 
ਬੇਰਜੁ਼ਗਾਰ ਹੋ। ਯੋਜਨਾ ਦੀਆੀਂ ਪਰਸ਼ਕਸ਼ਰਆਵਾੀਂ ਦਾ ਸ਼ਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰ।ੋ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਾਭਾੀਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨ ਸ਼ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 
ਵਰਣਨ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਿੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸ਼ਿਕਾਰਾੀਂ ਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਸ਼ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ ੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖੇਪ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਰਣਨ ਦੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਐਚਆਰ ਸ਼ਵਭਾਗ ਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ 
ਮੰਗੋ। 

ਵਿੱਖਰੀ ਤਨਖਾਹ - ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੇ ਵਿੱਖਰਾ ਤਨਖਾਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਿੱਸ਼ਖਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ 

ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਸਮਝੌਤ,ੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਂਡਬੁਿੱਕ ਜਾੀਂ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੀਤੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾੀਂਚ ਕਰ।ੋ 

ਹਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ - ਜੇ ਤੁਸੀ ੀਂ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾਵਾੀਂ ਸ਼ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਲਆ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਆਮ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ੀਂ ਉਨਹਾੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾੀਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਕੁਝ ਅਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋ।  ਆਪਣੀ ਸੰਖੇਪ 
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵ ੇਦੀ ਜਾੀਂਚ ਕਰ ੋਜਾੀਂ ਐਚਆਰ ਸ਼ਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 
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ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਾਂ ਹਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ - ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਤਾੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੁਝ ਅਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਨ ੰ  ਸ਼ਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਸੁਸ਼ਨ ਸ਼ਚਤ ਕਰ ੋਸ਼ਕ ਮਾਲਕ 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਸ਼ਹੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਸੋਚੋ।  

ਹਵਾਲੇ - ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ ੇਅਸ਼ਜਹੀਆੀਂ ਗਿੱਲਾੀਂ ਨਹੀ ੀਂ ਕਸ਼ਹ ਸਕਦਾ ਜ ੋਸਿੱਚ ਨਹੀ ੀਂ 
ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉ ੀਂਦੀਆੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀ ੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ਵਿੱਚ ਦਖਲ 
ਨਹੀ ੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।  ਸ਼ਨਯੋਕਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ ੇਸਿੱਚਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ 
ਹਵਾਸ਼ਲਆੀਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ।   

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  ਕੁਝ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਾਂ?  
ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਸਮਝੌਤ ੇਜਾੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆੀਂ ਨੀਤੀਆੀਂ 'ਤੇ ਸ਼ਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹੋ - 

 ਸ਼ਕਸੇ ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਨਾਲ ਨਵੀ ੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸ਼ਹਲਾੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਮਆਦ, ਜੇ ਤੁਸੀ ੀਂ ਆਪਣੇ 

ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਮਕੁਾਬਲਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤ ੇਹਨ; 

 ਮਾਲਕ ਦਆੁਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੰ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਜਾੀਂ ਉਪਕਰਣ; 

 ਹੋਰ ਸ਼ਵਚਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸ਼ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਮੁਕਿੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ 

ਅਸ਼ਿਕਾਰ ਨ ੰ ਛਿੱਡਣਾ ਨਹੀ ੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨ ੰ  "ਦਾਅਸ਼ਵਆੀਂ ਦੀ ਸ਼ਰਹਾਈ" ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਵਿੱਚ 

ਵਾਿ  ਲਾਭ ਜਾੀਂ ਵਿੱਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਪੇ ਕ  ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ।  

ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣਾ: ਜ ੇਤੁਸੀ ੀਂ ਗੈਰਕਨ ੰ ਨੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁਕਿੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹ ੇ

ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀ ੀਂ ਨਵੀ ੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਦਆੁਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਰੈਸ਼ਜ਼ਮੇ ਦੀਆੀਂ ਕਾਪੀਆੀਂ ਬਣਾਉ। ਉਹਨਾੀਂ ਸਥਾਨਾੀਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਰਿੱਖ ੋਸ਼ਜਨਹਾੀਂ ਨ ੰ  ਤੁਸੀ ੀਂ ਲਾਗ  
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਬਨਾੀਂ ਸਬ ਤ ਦੇ, ਇਿੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਘਿੱਟ ਇਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਹਿਕਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਕਵੇਂ ਲਾਗ  ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ? 
ਜੰ ਤੁਸੀ ੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹ ੋਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸ਼ਿਕਾਰਾੀਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾੀਂ ਗੈਰਕਨ ੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਾਣ ਸ਼ਦਿੱਤਾ ਹ,ੈ ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

ਸਾਲਸੀ। ਇਿੱਕ ਸ਼ਨਰਪਿੱਖ, ਤੀਜੰ ਸ਼ਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾੀਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਸਮਝੌਤ ੇਲਈ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।   

 ਵਾਸ਼ ੰਗਟਨ ਸ਼ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਕਸਮ ਦੀਆੀਂ ਸਾਲਸੀ ਿਾਰਾਵਾੀਂ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀ ੀਂ ਹਨ (ਉਹ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅਸ਼ਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆੀਂ)। ਸ਼ਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ 
ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਮੁਿੱਸ਼ਦਆੀਂ ਨ ੰ  ਆਰਸ਼ਬਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਿੱਕ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਹਵਿੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮ ਸ਼ਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ। ਯ ਨੀਅਨ ਦੇ ਪਰਸ਼ਤਸ਼ਨਿੀ ਨਾਲ 
ਤੁਰੰਤ ਗਿੱਲ ਕਰ।ੋ ਆਪਣੇ ਅਸ਼ਿਕਾਰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸ਼ਵਿੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਸ਼ਕ 
ਤੁਸੀ ੀਂ ਇਸਨ ੰ  ਸਮਝਦੇ ਹੋ।   
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ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵ ੇਹਵਿੱਚ ਗੈਰਕਨ ੂੰ ਨੀ ਭੇਦਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹ,ੈ ਤੁਸੀ ੀਂ ਰਾਜ ਜਾੀਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਸੀਆੀਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸ਼ ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਵਿੱਚ ਮੁਕਿੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।   

ਇਹ ਏਜੰਸੀਆੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆੀਂ ਹਨ:  

 ਵਾਸ਼ ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਸ਼ਿਕਾਰ ਕਸ਼ਮ ਨ  

 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਬਰਾਬਰ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਅਵਸਰ ਕਸ਼ਮ ਨ (“EEOC”) 

  ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਹਨ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ੀਂ ਆਪਣੀ 
ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰ।ੋ  

ਕੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਹਕਸ ੇਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?  
ਸ਼ਾਇਦ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀ ੀਂ ਮੁਕਿੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਦ ੇਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਅਸ਼ਿਕਾਰਾੀਂ ਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਸ਼ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।   

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਲੋੜ੍ੀ ਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹਮਲ ਰਹੀ, ਤਾੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨ ੰ  
ਪੁਿੱਛੋ। ਸ਼ਫਰ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਸ਼ਹਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹਕਸ ੇਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰ ੋਜ ੇਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲਗਦਾ ਹ ੈਹਕ ਮਾਲਕ ਗਲਤ ਜਾਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇ
ਹਰਹਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ  ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸ਼ਦਖਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦ ੇਰਹ ੇ
ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਸ਼ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸ਼ਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹ ੇਹਨ। ਸ਼ਕਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਸ਼ਬਨਾੀਂ, 
ਤਿੱਥਾੀਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁ ਕਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਅਸ਼ਿਕਾਰਾੀਂ ਦੀ 
ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਾਣ ਸ਼ਦੰਦਾ ਹੈ।   

ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਕਵੇਂ ਲਿੱਭ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ?  
ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏ ਨਾੀਂ ਵਕੀਲ ਹਵਾਲੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆੀਂ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਸ਼ਕਵੇਂ ਲਿੱਭਣਾ ਹੈ ਵੀ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਕਿੱਥ ੇਹਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ?  
ਕੋਬਰਾ ਹਸਹਤ ਬੀਮਾ  - ਯ ਐਸ ਸ਼ਕਰਤ ਸ਼ਵਭਾਗ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਭ ਪਰਬੰਿਨ: 
dol.gov/general/topic/health-plans/cobra  

ਬੇਰਜੁ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ - WashingtonLawHelp.org ਸ਼ਪਰੰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸ਼ਵਡੀਓ ਹਨ। "ਕੰਮ/ਖੇਤ 
ਮਜ਼ਦ ਰਾੀਂ ਦੇ ਅਸ਼ਿਕਾਰਾੀਂ" ਤੇ ਕਸ਼ਲਕ ਕਰ,ੋ ਸ਼ਫਰ "ਬੇਰਜੁ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ" ਤੇ। 

ਵਾਸ਼ ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਸੁਰਿੱਸ਼ਖਆ ਸ਼ਵਭਾਗ:   esd.wa.gov 

ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ: 

 ਵਾਸ਼ ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਸ਼ਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਲੇਬਰ ਐੀਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੇਜ ਐੀਂਡ ਆਵਰ ਸ਼ਡਵੀਜ਼ਨ,  
(360) 902-5316; 1-866-219-7321; lni.wa.gov  

 ਘਿੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਗੰ ਕਾਉੀਂਟੀ ਵਰਕਰਾੀਂ ਲਈ ਕਾਸਾ ਲੈਟੀਨਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਸ਼ਡਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ,  
(206) 686-2613 ਜਾੀਂ (206) 816-5824, ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ਦਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ- ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਕ 

 ਲੀਗਲ ਵੌਇਸ ਕੋਲ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਦ ੇਮੁਿੱਸ਼ਦਆੀਂ 'ਤੇ ਵਿੇਰ ੇਹੈ legalvoice.org/tools-employment ਤੇ। 

http://www.hum.wa.gov/
http://www.eeoc.gov/
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-find-a-lawyer?ref=RUyse
http://www.dol.gov/general/topic/health-plans/cobra
http://www.washingtonlawhelp.org/
http://www.lni.wa.gov/
http://www.legalvoice.org/tools-employment
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ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਮਦਦ ਲਓ 

  ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਹਦਓ  CLEAR*Online - nwjustice.org/apply-online  

  ਹਕੂੰਗ ਕਾਉ ਾਂਟੀ ਹਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਮੁਿੱਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ  (ਬੇਦਖਲੀ ਜਾੀਂ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ)? 2-1-1 (ਜਾੀਂ ਟੋਲ-ਫਰੀ 1-877-211-9274) ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ਦਨ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ- ਾਮ 
6:00 ਵਜੇ ਤਕ ਕਾਲ ਕਰ.ੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਮਿੱਦਦ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਰੈਫਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 

  ਹਕੂੰਗ ਕਾਉ ਾਂਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਿੱਕ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਮੁਿੱਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ  (ਬੇਦਖਲੀ ਜਾੀਂ 
ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)?  ਕਲੀਅਰ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨ ੰ  1-888-201-1014 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ਦਨ ਸਵੇਰੇ 
9:15 ਵਜੇ ਤੋਂ 12:15 ਵਜੇ ਦੇ ਸ਼ਵਚਕਾਰ ਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ਦਓ 
nwjustice.org/apply-online ਤੇ। 

 ਘਰੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਹੋ? 1-855-657-8387 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ 

 ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਦਾ ਸਾਮ੍ਣਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ? 1-800-606-4819 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ 

 ਬੇਰਜੁ਼ਗਾਰੀ ਕਾਨ ੰ ਨ ਪਰੋਜਕੈਟ ਬਰੇਜੁ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸ਼ਿਕਾਰ ਨ ੰ  ਚਣੌੁਤੀ 
ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਰ ਾਸਕੀ ਸੁਣਵਾਈਆੀਂ ਸ਼ਵਿੱਚ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਪਰਤੀਸ਼ਨਿਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 
ਅਪੀਲ ਪਰਸ਼ਕਸ਼ਰਆ ਦੇ ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਪੜ੍ਾਅ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਹਾੀਂ ਨ ੰ  (206) 441-
9178 ਜਾੀਂ  
1-888-441-9178 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ 

ਨੌਰਥਵੈਸਟ ਜਸਹਟਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲੀਗਲ ਵੌਇਸ ਦ ੇਕੂੰਮ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ, ਹਜਸਦਾ ਮ ਲ 
ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਅਸੀ ਾਂ ਵਿੱਡੇ ਪਿੱਿਰ ਤੇ ਇਿੱਥ ੇਅਨੁਕ ਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।  

 

 
ਇਹ ਪਬਲੀਕੇ ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸ਼ਿਕਾਰਾੀਂ ਅਤ ੇਸ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀਆੀਂ ਸਬੰਿੀ ਇਿੱਕ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਿੱਹਈਆ ਕਰਾਉੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨ ੰ  ਖਾਸ 

ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਸ਼ਤਆ ਜਾਵ।ੇ  
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(ਨਕਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਸ਼ ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਨਆੀਂ ਅਤ ੇਸ਼ਵਅਕਤੀਆੀਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਸਰਫ ਗੈਰ-
ਵਪਾਰਕ ਉਦੇ ਾੀਂ ਲਈ ਸ਼ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।) 
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