मासाचस
ु ेट्स कमनवेल्थ
महान्यायाधिवक्ताको कायाालय
घरे लु कामदारहरूका अधिकारहरूको सूचना
घरे लु कामदार अधिकारहरूको वविेयक, M.G.L अध्याय 149, खण्ड 190

रोजगारदाताहरू: तपाईँहरूले ननयक्
ु त गरे का घरे लु कामदारहरूलाई अधिकारको सूचना ददनु पर्नेछ। सो उद्दे श्यका लाधग
तपाईँहरूले यो सच
ू ना प्रयोग गनुा पनेछ।

घरे लु कामदारहरूका कार्नुर्नी अधिकारहरू
तपाईँले प्रथम पटक घरे लु कामदारका रूपमा ननयक्ु क्त ललिँ दा, तपाईँको रोजगारदाताले तपाईँलाई तपाईँका कानन
ु ी अधिकारहरूबारे
ललखखत सच
ू ना ददर्नु पर्नेछ। आफ्ना अधिकारहरू बारे बढी जान्नका लाधग तल पढ्नह
ु ोस ्।
यो सच
ा ालीमा पनन उपलब्ि छ।
ू ना www.mass.gov/ago/dw. मा स्प्याननस र पुतग
प्रश्नहरू? ननष्पक्ष श्रम ववभागमा महान्यायाधिवक्तालाई (617) 727-3465 वा (617) 727-4765 TTY

यो सूचर्ना कसले प्राप्त गर्नु पछु ?
राज्य तथा फेडेरल कायास्पथल अधिकारहरूको सूचना कुनै पनन

घरपररवारमा घरे लु सेवा प्रदान गने जुनसुकै कामदारलाई प्रदान गनुा
पनेछ, जस्पतै:

 गह
ृ व्यवस्पथा,
 सफाइ,
 बच्चास्पयाहार,
 पाककाया,

यो ननम्न कामदारहरूलाई ददइरहन आवश्यक छै र्न:

 ह्ताको १६ घण्टा वा सोभन्दा कम समय काम गने
आयाहरू, वा

 व्यक्क्तगत स्पयाहार पररचर (PCAs)।
 स्पटाफफङ, स्पथापन, वा रोजगार एजेन्सीहरूका वा

M.G.L.c.अन्तगात रक्जस्पटर गररएका कमाचारीहरू
140.

 गह
ृ व्यवस्पथापन, वा
 बबरामी वा वद्
ृ ि व्यक्क्तको स्पयाहार।

तपाईँको रोजगारदाता को हो?
तपाईँको रोजगारदाता सामान्यतया तपाईँलाई ननयक्
ु त गने व्यक्क्त वा व्यवसाय हुन ्। उदाहरणका लाधग, यदद तपाईँलाई कसैले
आफ्नो घरमा काम गना ननयक्
ु त गरे को छ भने, सो व्यक्क्त नै तपाईँको रोजगारदाता हुन ्। यदद तपाईँका सेवाहरू साझा गने
एकभन्दा बढी घरपररवारहरू छन ् भने, नतनै पररवारहरू तपाईँका रोजगारदाताहरू हुन ्, जस्पतै "न्यानी सेयर"।

यदद तपाईँ अन्य माननसहरूका घरहरूमा घरे लु काम गने, गहृ सफाइ सेवाजस्पतो कुनै कम्पनीका लाधग काम गनह
ुा ु न्छ भने,
सो कम्पनी तपाईँको रोजगारदाता हुनेछ।

ललखित सहमतत
यदद तपाईँ ह्तामा 16 वा बढी घण्टाका लाधग काम गनह
ुा ु न्छ भने, तपाईँको रोजगारदाताले तपाईँलाई एउटा ललखित
सहमनतपत्र प्रदान गनुा पनेछ जसमा ननम्न जानकारी सामेल हुनु पनेछ:
तलबको ननयलमत र ओभरटाइम दर

अन्य कुनै लाभहरू

लाधग वद्
ृ धि वा तलबमा वद्
ृ धि

वद्
ृ धि तथा समािान

थप क्जम्मेवारी तथा सीपहरूका

कायाताललका र काया क्जम्मेवारीहरू
अवकाश अवधि, बबरामी ववदा,
ववदा, लामो ववदा, व्यक्क्तगत
ववदा

जररवाना वा तलब कटौतीहरू
सरोकारहरूका लाधग कामदारहरूको
क्षनतपूनता योग्यता

तपाईँ वा रोजगारदाताबाट रोजगार
अन््यको सच
ू ना
तपाईँ बस्पने स्पथानमा रोजगारदाता
फकन र कदहले प्रवेश गछा न ्
(कायास्पथलमै बस्पने कामदारहरू)
रोजगार अन््यको

"कारण" के रहे को छ (कायास्पथलमै बस्पने
कामदारहरू)

यो सहमनतपत्र तपाईँले बझ्
ु ने भाषामा लेखखएको हुनु पनेछ र यसमा तपाईँ र तपाईँको रोजगारदाताले हस्पताक्षर गनुा पनेछ।

तपाईँले काम गना सरु
ु गनुा अगावै यो सहमनतपत्र प्रा्त गनुा पनेछ। तपाईँले महान्यायािीवक्ताको कमाचारी सहमनत टे म्पलेट
प्रयोग गना सक्नह
ु ु नेछ। सो टे म््लेट www.mass.gov/ago/dw मा उपलब्ि छ।

पेरोल र टाइमककपपङ रे कर्ुहरू
तपाईँको रोजगारदाताले पेरोल रे कर्ुहरू कायम राख्न आवश्यक छ, जसमा हरे क ददन र हरे क ह्ता तपाईँले कनत काम गनभ
ुा यो, तपाईँलाई कनत

तलब ददइयो, र कटौतीहरू गररयो गररएन सामेल हुनु पनेछ। रोजगारदाताहरूले पेरोलका रे कडाहरू 3 वषाका लाधग राख्नु पनेछ। तपाईँलाई
उपयुक्त समय र स्पथानमा आफ्ना पेरोल रे कडाहरू हे ने अधिकार रहे को छ।
तपाईँले आफ्नो तलबसिँगै पेस्टबहरू प्रा्त गनुा पनेछ जसले हरे क ददन तपाईँले काम गरे को समय, प्रनतघण्टा तलब दर, तथा तपाईँका

तलबका कुनै पनन कटौतीहरू वा थप गररएका रकमहरू दे खाउनु पनेछ। तपाईँको पेस्पटब कागजी वा इलेक्रोननक कुनै पनन हुन सक्न्छ।
यदद तपाईँ प्रनतह्ता 16 वा बढी घण्टाका लाधग काम गनह
ुा ु न्छ भने, तपाईँको रोजगारदाताले तपाईँलाई कम्तीमा दई
ु ह्तामा एक पटक

समय-पत्र (टाइमलसट) ददनु पनेछ जसले तपाईँले हरे क ददन काम गरे को समय दे खाउनु पनेछ। सो समय-पत्र तपाईँ र तपाईँको रोजगारदाता
दव
ु ैले हस्पताक्षर गरे को हुनु पनेछ।

यदद तपाईँ उल्लेख गररएको समय बारे मा असहमत हुनुहुन्छ भने र रोजगारदातासिँग सहमनतमा आउन सक्नुहुन्न भने, आफूलाई लागेको काम
गरे को समयको नोट राख्ने अधिकार तपाईँलाई रहे को छ। समय-पत्रमा हस्पताक्षर गनक
ुा ो अथा तपाईँले पाउनु पने अनतररक्त ज्याला दाबी गना
पाउनुहुन्न भन्ने होइन। तपाईँले समय-पत्रमा हस्पताक्षर नगनुा भए पनन तपाईँका रोजगारदाताले तपाईँको तलब रोक्न पाउनेछैनन ्।

कायु मूल्याङ्कर्नहरू

तपाईँलाई आफ्नो रोजगारदाताबाट आफ्नो काम बारे को ललखखत पष्ृ ठपोषण माग गने अधिकार रहे को छ:



तपाईँले काम सरु
ु गरे को 3 मदहना पनछ, र
्यसपनछ वषामा एक पटक।

यदद तपाईँ रोजगारदाताले फाराममा लेखेको कुनै कुरा प्रनत असहमत हुनुहुन्छ भने, तपाईँ उस/उनलाई दव
ु ै जना सहमत भएको कुरा लेख्न
अनुरोि गना सक्नुहुन्छ।

यदद तपाईँ सहमत हुन सक्नुहुन्न भने, आफ्नो दृक्ष्टकोण उल्लेख गदै आफ्नो रोजगारदातालाई एउटा पत्र लेख्न सक्नुहुन्छ। सो पत्र तपाईँको
काया मूल्याङ्कन प्रा्त गने जोसुकैलाई ददनु पनेछ।

तलब
तपाईँलाई कम्तीमा राज्यको न्यूनतम तलब प्रदान गनुा पनेछ।
लागू भएको/हुर्ने
लमतत
जनवरी, 1, 2017
जनवरी 1, 2019
जनवरी 1, 2020
जनवरी 1, 2021
जनवरी 1, 2022
जनवरी 1, 2023

न्यर्न
ू तम ज्याला
$11.00
$12.00
$12.75
$13.50
$14.25
$15.00

तपाईँलाई तपाईँले काम गरे को सम्पूणा समयका लाधग तलब ददइनु पनेछ। यसमा तपाईँ कुनै स्पथानमा उपक्स्पथत हुनुभएको समय वा आफ्नो
रोजगारदाताका लाधग काम गरे को समय सामेल छन ्।

कुनै ह्तामा 40 घण्टा वा बढी समयका लाधग काम गने कामदारहरूका लाधग रोजगारदाताहरूले ओभरटाइम प्रदान गनुा पनेछ।
ओभरटाइमको तलब 40 घण्टामाधथ काम गरे को प्र्येक घण्टाका लाधग ननयलमत तलब दरको 1.5 गुना हुनु पनेछ।

तपाईँको रोजगारदाताले तपाईँलाई समयमै रूपमा तलब ददनु पनेछ, सामान्यतया तलब अवधिको अन््यको 6 ददनलभत्र। यदद तपाईँको

रोजगार अन््य भयो भने, रोजगारदाताले तपाईँलाई तपाईँले काम गरे को सम्पण
ू ा समयको तथा प्रयोग नगररएको ववदाको तलब तरु
ु न्त ददनु
पनेछ – सोही ददन वा आगामी ननयलमत तलब ददने लमनतमा।

पिश्राम अिधिहरू
ववश्राम अवधिका बेला, तपाईँ आफ्ना सम्पूणा काया क्जम्मेवारीहरूबाट मुक्त हुनु पनेछ र तपाईँलाई कायास्पथल छोड्न ददइनु पनेछ। तपाईँका

ववश्राम अवधिहरू तलबी वा बेतलबी हुन सक्नेछन ्। (सामान्यतया 20 लमनटभन्दा कमका अवकाशहरू तलबी हुनु पनेछ।) यसका बारे मा
तपाईँ ननयुक्त हुिँदा तपाईँ र रोजगारदाताबीच सहमनत भएको हुनु पनेछ। चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ काम गना छनोट गना सक्नुहुनेछ। यदद
्यसो भयो भने, तपाईँलाई ववश्राम अवधिका लाधग तलब ददनु पर्नेछ।

यदद तपाईँ हरे क ददन 6 घण्टा वा बढी समयका लाधग काम गनुह
ा ु न्छ भने, तपाईँलाई हरे क कायाददनका लाधग 30 लमर्नटको खाना वा ववश्राम
अवकाश प्रा्त गने अधिकार रहे को छ।

यदद तपाईँ प्रनतह्ता 40 घण्टा वा बढी समयका लाधग काम गनह
ुा ु न्छ भने, तपाईँले हरे क ह्ता कम्तीमा 1 ददन (24 घण्टा) वा हरे क मदहना
2 ददर्न (48 घण्टा) घण्टा ववदा पाउनु पनेछ। यो ववश्रामको अवधि तपाईँले आफ्नो रोजगारदातासिँग आफूले बुझ्ने भाषामा ललखखत सहमनत
गरे र ्याग गना सक्नुहुन्छ।

यदद तपाईँलाई 24 घण्टा िा बढी समयका लाधग काममा हुर्नु पर्ने स्स्ितत भएमा, तपाईँ र तपाईँको रोजगारदाताले कुल 8 घण्टासम्मको
समयका लाधग केही खाना अवधि, ववश्राम अवधि वा शयन अवधिलाई तलबी काया समयमा गणना नगना सहमनत गना सक्नह
ु ु नेछ।

यदद तपाईँ 24 घण्टाभन्दा कम समयका लाधग काममा हुनुहुन्छ भने, तपाईँको रोजगारदाताले तपाईँका सबै खाना, ववश्राम, शयन अवधिका
लाधग तलब ददनु पर्नेछ जबसम्म तपाईँसिँग काया क्जम्मेवारीहरू हुिँदैनन ् तथा तपाईँलाई कायास्पथल छोड्ने अनुमनत हुन्छ।

पि
ू -ु भक्
ु तार्नी समयहरू

यदद तपाईँको रोजगारदाताले तपाईँलाई पूव-ा भुक्तानी प्रदान गछा न ्, तर सो अवधिका लाधग पयाा्त काम गने समय ददिँ दैनन ् भने,
तपाईँको रोजगारदाताले तपाईँले काम नगरे को समयको ज्याला फफताा गना वा भववष्यको कुनै समयका लाधग ज्याला कटौती गना
पाउनेछैनन ्।
तपाईँले पनछको कुनै ह्तामा सो समय "पूती गने" सहमनत तपाईँ र तपाईँको रोजगारदाताबीच हुन सक्नेछ (बैङ्फकङ समय)। यो बैङ्क गररएको
समयको 24 घण्टा सम्मका लाधग मात्र स्पवीकृत छ, तर यदद तपाईँले आफूले बझ्
ु ने भाषामा ललखखतमा सहमनत गनुा भएको खण्डमा मात्र। आफूले
पूती गने बैङ्क गररएको समयसदहत यदद तपाईँ प्रनत ह्ता 40 घण्टाभन्दा बढी काम गनह
ुा ु न्छ भने, 40 घण्टाभन्दा बढी समयका लाधग
तपाईँलाई काम गरे को समयको एक र आिामा तलब ददइनु पनेछ।

तलब कटौतीहरू
रोजगारदाताहरूलाई कमाचारीहरूको तलब काट्ने अनुमनत छै न, जबसम्म कानुनले अनुमनत ददिँ दैन वा कमाचारीले उस/उनको आफ्नै
लाभका लाधग कटौतीका लाधग अनुरोि गदै नन ्।

आिश्यक िा स्िीकृत तलब कटौतीका उदाहरणहरू
 राज्य तथा फेडेरल कर कटौती
 सामाक्जक सुरक्षण तथा बेरोजगारी,
 ज्याला ऋणानुबन्ि, जस्पतै बच्चा सहयोगका लाधग, स्पवास्प्य बीमाका लाधग

कमुचारीहरूले सहमतत जर्नाउर्न सक्र्ने तलब कटौतीका उदाहरणहरू
 कामदारहरूको बचत तथा ननववृ िभरण एकाउन्टमा गररने योगदानहरू
 स्पवास्प्य बीमा वप्रलमयमहरूका लाधग कामदारहरूको अंश
 खाद्य र पेय पदाथाहरू – कुनै रोजगारदाताले कामदारको तलबबाट खाद्य तथा पेय पदाथाहरूको मूल्यका लाधग कटौती गना तब मात्र

सक्नेछन ् जब कामदारले ्यस्पतो छनोट स्पवेक्च्छक रूपमा गछा न ्, र कामदारलाई आफूले चाहे को खाद्य र पेय भण्डारन गने, तयारी गने,
तथा खाने र वपउने अनुमनत हुन्छ।

रोजगारदाताले ब्रेकफास्पटका लाधग $1.50 र लन्च वा डडनरका लाधग $2.25 भन्दा बढी मूल्य लगाउन पाउनेछैनन ् र कटौतीहरू वास्पतववक
मूल्यभन्दा बढी हुर्नुहुर्नेछैर्न।

 आवास – यदद कमाचारीले रोजगार स्पथलमा नै बस्पनु पने आवश्यकता दे खखए रोजगारदाताले तपाईँको कक्ष (आवास) का लाधग खचा कटौती
गना पाउर्नेछैर्नर्न ्। कुनै रोजगारदाताले तपाईँको कक्ष (आवास) को खचा कटौती गना पाउनेछन ् यदद तपाईँले कायुस्िलमै बस्र्ने तर्निो गर्नु
भयो र त्यहााँका आिास आिश्यकताहरूले ताप, पार्नी र प्रकाशका लाधग स्िार्नीय र राज्य स्िास््य संदहता पूरा गछु र्न ् भर्ने।

रोजगारदाताले तर्नम्र्न भन्दा बढी मूल्य ललर्न पाउर्नेछैर्नर्न ्: 1 व्यक्क्तसदहतको एउटा कोठाका लाधग प्रनतह्ता $ 35; दई
ु व्यक्क्तसदहतको
एउटा कोठाका लाधग $ 30; वा तीन वा बढी व्यक्क्तहरूसदहतको एउटा कोठाका लाधग प्रनतह्ता $25।

तपाईँले बझ्
ु ने भाषामा गररएको ललखखत अनम
ु नत नभएसम्म खाद्य, पेय वा आवासका लाधग कुनै कटौतीहरू गना पाइनेछैन।

सामुदातयक लाभहरू

सामास्जक सुरक्षण तिा आयकरहरू
जब कुनै कमाचारीले वावषाक $1,900 भन्दा बढी आजान गछा न ् भने, रोजगारदाताले तपाईँको पेचक
े बाट रकम कट्टा गरी ननक्श्चत
राज्य तथा फेडेरल कायाक्रमहरूमा फन्ड गना सरकारलाई पठाउनु पनेछ।

यी कर कटौतीहरू ननववृ िभरण तथा असक्तता लाभहरूतफा क्रेडडटका रूपमा गणना हुनेछन ्।

यसले कसरी काम गछा भन्ने कुरामा प्रश्नहरूका लाधग, सामाक्जक सरु क्षण प्रशासनमा सम्पका गनह
ुा ोस ्: 800-772-1213 – www.ssa.gov.

बेरोजगार लाभहरू
आफ्नो रोजगार गुमाएका र काम गना सक्ने तथा कामका लाधग उपलब्ि हुने र काम खोजीरहे का कमाचारीहरू बेरोजगार लाभहरूका
लाधग योग्य हुन सक्छन ्। आफू योग्य छु वा छै न भनी जान्नका लाधग, बेरोजगार सहयोग ववभागमा सम्पका गनह
ुा ोस ्: 617-626-6800 –
www.mass.gov/dua।

बबरामी समय, लामो पिदा, र अन्य पिदाहरू
बबरामी पिदा

तपाईँलाई आफूले काम गरे को प्र्येक 30 घण्टाको समयका लाधग 1 घण्टा बबरामी समय आजान गने अधिकार रहे को छ। तपाईँले एक वषामा
40 घण्टा सम्मको बबरामी ववदा ललन सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो बबरामी ववदा आफूले काम सरु
ु गरे को 3 मदहना (90 ददन) पनछ प्रयोग गना
सक्नुहुनेछ।

आफूले आक्जात गरे को बबरामी ववदाको समय तपाईँले आफू, वा आफ्नो बच्चा, स्पपाउस, आमाबाबु वा स्पपाउसका आमाबाबु बबरामी भए वा

चोटपटक लागेमा वा तर्नयलमत मेडर्कल एपोइन्टमेन्टका लाधग प्रयोग गना सक्नुहुनेछ। तपाईँले आफ्नो बबरामी ववदा घरे लु दहंसाको प्रबन्िन
गना आफ्ना लाधग वा आफ्नो बच्चाका लाधग प्रयोग गना सक्नुहुन्छ। बढी जानकारी www.mass.gov/ago/earnedsicktime मा प्रा्त
गनह
ुा ोस ्।

लामो पिदा र व्यस्क्तगत पिदाहरू
लामो ववदा तथा व्यक्क्तगत ववदाहरूका ववषयमा, र ती ववदा तलबी वा बेतलबी हुनेछन ् भन्ने बारे मा तपाईँ र तपाईँको रोजगारदाताले सहमनत गना
सक्नुहुनेछ।

जरुरी! यदद तपाईँका रोजगारदाता तलबी लामो ववदाका लाधग सहमत हुन्छन ् भने, तपाईँको रोजगार अन््य हुिँदा तपाईँले आजान गरे को

तर प्रयोग नगरे को कुनै पनन लामो ववदाको अवधिका तलब प्रा्त गनुा पनेछ। लामो ववदाका बारे मा बढी www.mass.gov/ago/fairlabor
मा जान्नुहोस ्।

अलभभािकीय पिदा
तपाईँले बच्चाको जन्म वा दिक ग्रहण गनाका लाधग 8 हप्ताको बेतलबी, रोजगार-संरक्षक्षत ववदा ललन सक्नु हुनेछ। ्यस्पतो ववदाको सुरु र
अन््यको लमनतको सूचना तपाईँले रोजगारदातालाई कम्तीमा 2 ह्ता अगावै ददनु पनेछ।

यदद तपाईँको रोजगारदाताले तपाईँलाई यो ववदा ललन ददएनन ् वा गभाावस्पथा वा नयािँ बच्चाका कारण तपाईँ ववरुद्ि ववभेद गछा न ् भने,
तपाईँले ववभेद ववरुद्ि मासाचुसेट्स आयोगलाई 617-994-6000 वा https://www.mass.gov/mcad मा सम्पका गना सक्नुहुनेछ।

यदद तपाईँको रोजगारदाताले 50 िा सोभन्दा बढी कमुचारीहरू ननयक्
ु त गरे का छन ् भने, तपाईँ अन्य केही ववदाहरूका लाधग योग्य हुन सक्नुहुनेछ,
जसमा ननम्न सामेल छन ्:

पिदाका प्रकारहरू

कसलाई र यसले के कभर गछु

सम्पकु

घरे लु दहंसा ववदा

घरे लु दहंसासिँग सम्बक्न्ित तपाईँ वा पररवारको कुनै

मासाचस
ु ेट्स महान्यायािीवक्ताको

साना आवश्यकता ववदा

तपाईँका लाधग, केही पाररवाररक दानय्व वहन गनाका

मासाचस
ु ेट्स महान्यायािीवक्ताको

अधिननयम

लाधग

कायाालय, 617-727- 3465,
www.mass.gov/ago

पररवार तथा बबरामी ववदा

तपाईँ, बेतलबी, कुनै पाररवाररक वा मेडडकल कारणहरूका

अमेररकी श्रम ववभाग, 617-6246700, www.dol.gov/whd

अधिननयमन (FMLA)

सदस्पय

लाधग रोजगार-संरक्षक्षत ववदा

कायाालय, 617-727- 3465,
www.mass.gov/ago

फोर्न तिा इन्टरर्नेट – कायुस्िलमा बस्र्ने कामदारहरू
फोन वा इन्टरनेट सेवा भएका रोजगारदाताहरूले तपाईँलाई ती सेवाहरूको ननिःशुल्क र युक्क्तसङ्गत पहुिँच प्रदान गनुा पनेछ। यदद उनीहरूसिँग
फोन वा इन्टरनेट सेवा छै न भने, उनीहरूले तपाईँलाई तपाईँकै खचामा अन्य स्पथानबाट ती सेवाहरूमा पहुिँच राख्ने युक्क्तसङ्गत अवसरहरू
प्रदान गनुा पनेछ।

गोपर्नीयता तिा आउर्ने र जार्ने स्ितन्त्रता
तपाईँ रोजगारदाताकै घरमा बसे तापनन, तपाईँका ननम्न अधिकारहरू रहे का
छन ्। तपाईँका रोजगारदाताले ननम्न कुरा गना पाउनेछैनन ्:
 तपाईँको ननजी बस्पने वा शयन स्पथल, वा तपाईँको बाथरूम, कपडा लगाउने र फुकाल्ने फक्रयाकलापहरू अनुगमन गना वा रे कडा गना
पाउनेछैनन ्।
 तपाईँका ननजी सञ्चारहरू सीलमत गना, हस्पतक्षेप गना, अनग
ु मन गने वा रे कडा गना

 तपाईँको पासपोटा वा तपाईँका प्रलेखहरूमध्ये कुनै वा सामग्रीहरू ललन, नष्ट गना, लुकाउन वा राख्न
 ननम्नद्वारा तपाईँलाई काम गना बाध्य पाने:
o पीडा ददएर, अवरोि गरे र, तपाईँलाई आधथाक हानी गराएर वा ्यसो गने िमकी ददएर, वा
o कानुन वा कानुनी प्रफक्रयाको दरु
ु पयोग गरे र, तपाईँलाई घुस ददएर वा अन्य गैरकानुनी ववधिबाट।

कामा चोटपटक
काममा हुिँदा यदद तपाईँलाई चोटपटक लाग्यो भने, तपाईँ कामदारहरूको क्षनतपूनताका योग्य हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँको रोजगारदातासिँग

कामदारको क्षनतपूनता बीमा नभए तापनन, काया-सम्बक्न्ित चोटपटक वा बबरामीका कारण 5 ददनभन्दा बढीको काम गुमाउने कामदारहरू
मेडडकल स्पयाहार र क्षनत भएका ज्यालाहरूका लाधग क्षनतपनू ता प्रा्त गना योग्य हुन सक्नु हुन्छ।

बढी जानकारीका लाधग, औद्योधगक दघ
ा ना ववभागमा सम्पका राख्नह
ु ट
ु ोस ्: 617-727-4900 – www.mass.gov/dia.

आप्रिासी कामदारहरूलाई संरक्षक्षत गररन्छ

सबै कामदारहरूलाई संरक्षण गने राज्यका कानुनहरू सम्पूणा कामदारहरूका लाधग लागू हुनेछन ्, जसमा अवैि कामदारहरू पनन सामेल छन ्।

चेतािर्नी! कामदारले ज्याला र समय कानुनी अधिकारहरूको उल्लङ्घन वा अन्य अधिकारहरूका बारे मा गुनासो गरे का कारण कुनै
रोजगारदाताले कामदारको ररपोटा आप्रवासी पदाधिकारीहरूलाई गरे मा ्यस्पता रोजगारदातालाई अपरािको अलभयोग लगाउन सफकनेछ।
(M.G.L. c. 149, §§ 27C तिा 148A; M.G.L. c. 151 § 19(1) & (5)) कम्तीमा 3 अन्य कमाचारीहरू सदहत कुनै रोजगारदाताका लाधग काम
गने स्पवीकृनत प्रा्त आप्रवासी कामदारहरूलाई उनीहरूको आप्रवासी क्स्पथनतमा आिाररत रहे र ववभेद ववरुद्ि संरक्षक्षत गररएको छ।
अध्यागमन क्स्पथनतमा आिाररत। बढी जानकारीका लाधग अमेररकी न्याय ववभागमा सम्पका राख्नुहोस ्: 800-255-7688 –
www.justice.gov/crt/about/osc/.

रोजगारदाताहरूले पिभेद गर्नु हुर्नेछैर्न
कुनै पनन रोजगारदाताले तपाईँलाई जात, वणा, िालमाक पन्थ, उ्पवि राष्र, ललङ्ग, लैङ्धगक पदहचान, यौननक झुकाव, आणुवंलशक
जानकारी, पर्ख्
ु यौली, उमेर, वा असक्तता वा अन्य ननक्श्चत कारणहरूका लाधग ववभेद गना पाउनेछैनन ्। यौननक ववभेदमा यौननक

उ्पीडन र गभाावस्पथा ववभेद सामेल छन ्। तपाईँलाई यौननक झक
ु ाव, लैङ्धगक पदहचान, जात, वणा, उमेर, िमा, उ्पवि राष्र वा असक्तता

आिाररत उ्पीडन ववरुद्ि संरक्षण प्रदान गररएको छ। तपाईँलाई ववभेदकारी लागेको अभ्यासहरूको गुनासो गरे कामा तपाईँप्रनत प्रनतकार
गनुा तपाईँको रोजगारदाताका लाधग गैर कानुनी हो।

बढी जानकारीका लाधग, महान्यायािीवक्ताको नागररक अधिकार ववभागमा (617) 963-2917 मा वा ववभेद ववरुद्ि मासाचस
ु ेट्स आयोगमा
617-994-6000 मा सम्पका गनुाहोस ्।

रोजगार अन्त्य – कायुस्िलमा बस्र्ने कामदारहरू

यदद तपाईँ आफ्नो रोजगारदाताको घरमा वा आफ्नो रोजगारदाताले आवश्यक गरे को स्पथानमा बस्पनुहुन्छ भने, तपाईँलाई ननष्कासन गररएमा
वा ववदा ददइएमा तपाईँका ननक्श्चत अनतररक्त अधिकारहरू रहे का छन ्।

तपाईँलाई कुनै ननक्श्चत कारणका लाधग बरखास्पत नगरे सम्म, रोजगारदाताले तपाईँलाई ननम्न कुरा प्रदान गनुा पर्नेछ:
 ललखखत सच
ू ना; र
 तपाईँ अदहले भएको ठाउिँ मा िा समान आवासमा कम्तीमा 30 ददनको आवास वा दई
ु ह्ताको औसत तलब बराबरको बरखास्पती तलब।
यदद रोजगारदाताले अको स्पथानमा आवास प्रदान गने वा बरखास्पती तलब ददने चाहे मा, तपाईँलाई आवास छोड्नका लाधग कम्तीमा 24
घण्टाको समय प्रदान गनुा पनेछ।
यदद तपाईँलाई रोजगारदाताले ननक्श्चत कारणका लाधग बरखास्पत गरे मा, उस/उनले तपाईँलाई ननम्न कुरा प्रदान गनुा पनेछ:
 पूवा ललखखत सूचना; र
 आवास छोड्नका लाधग कम्तीमा 48 घण्टाको यक्ु क्तसङ्गत अवसर।
यदद रोजगारदाताले सद्भावनामा आफ्नो पररवार वा घरपररवारलाई हानी पुग्ने गरी तपाईँले केही गरे को ललखखत वक्तव्य जारी गरे ,
रोजगारदाताले ननम्न काम गना सक्नेछन ्:

 तपाईँको रोजगार तुरुन्त अन््य गना, र
 नयािँ आवास खोज्नका लाधग कुनै रकम वा समय प्रदान नगना।

जरुरी! रोजगार छोड्ने कारण जे भए तापनन, तपाईँले रोजगार छोड्दा रोजगारदाताले तपाईँलाई तपाईँले पाउर्नु पर्ने सबै ज्याला प्रदान गनुा पनेछ,
जसमा सक्ञ्चत, प्रयोग नगररएका तलबी लामो ववदा सामेल छन ्।

रोजगारदाताहरूले प्रततकार गर्नु हुर्नेछैर्न
घरे लु कामदार अधिकार अधिननयम सदहत मासाचुसेट्स ज्याला तथा समय कानुनहरू अन्तगात, कुनै पनन रोजगारदाताले तपाईँलाई
आफ्ना अधिकारहरूको अभ्यास गरे बापत सजाय ददन वा ववभेद गना पाउने छै नन ्।

ती अधिकारहरू, आप्रवासी क्स्पथनत जेसुकै भए तापनन, सम्पूणा कामदारहरूका लाधग लागू हुन्छन ्। यदद कुनै रोजगारदाताले ती अधिकारहरूको

उल्लङ्घनका ववषयमा गुनासो गरे कामा अप्रलेखीकृत कामदारको ररपोटा आप्रवासन अधिकारीहरूलाई गछा न ् वा गने िमकी ददन्छन ् भने,
्यस्पता रोजगारदातालाई अलभयोग लगाउन सफकनेछ र/वा नागररक जररवाना गराउन सफकनेछ।

के तपाईँसाँग आफ्र्नो रोजगारदाताका पिषयमा कुर्नै गुर्नासो छ?
घरे लु कामदारहरूका रोजगारदाताहरूले मासाचुसेट्सको ज्याला तथा समय कानुनहरू तथा यस सूचनामा उल्लेख गररएका सम्पूणा
अधिकारहरूको पालना गनुा पर्नेछ।

यदद तपाईँसिँग कुनै प्रश्न भए वा यस सूचनामा सूचीकृत अधिकारका ववषयमा गुनासो दायर गना चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले सो खण्डमा

सूचीकृत एजेन्सीमा सम्पका गनुा पनेछ। यदद कुनै एजेन्सी सूचीकृत नभए, तपाईँले महान्यायािीवक्ताको कायाालयमा गुनासो दायर गनुा गना
सक्नुहुन्छ। www.mass.gov/ago/fairlabor मा अनलाइन गुनासो दायर गने ववषयमा बढी जान्नुहोस ्। वा (617) 727-3465 मा हामीलाई
फोन गनह
ुा ोस ्

