
ਯੂ. ਐੱਸ. ਸਮਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਵਸਰ ਕਮਮਸ਼ਨ 

ਮਵਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਹ ੈ
ਮਵਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਵਪਾਰਕ ਸਚੋ ਮਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ,ਸਿਮਰਤੀ ਅਤ ੇਹਿੌਲੇ ਨ ੂੰ  ਵਧਾ 
ਿਕਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਖਰਸਚਆ ਂਨ ੂੰ  ਘਟਾ ਿਕਦੀ ਹ।ੈ ਤਿੁੀਂ ਅਪੂੰਗ ਸਵਅਕਤੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਕੂੰਮ ਤ ੇਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਅਪੂੰਗ ਸਵਅਕਤੀਆ ਂਤੱਕ ਆਪਣਕੇਾਰਬੋਾਰ ਨ ੂੰ  
ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਬਦਲੇ ਕਰ ਲਾਭ ਵੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦ ੇ ਹ!ੋ ਵਧਰੇ ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ http://www.eeoc.gov/eeoc/publications/
adahandbook.cfm#appendixa  ਨ ੂੰ  ਵਖੇ।ੋ 
 

EEOC ਛਟੋ ੇ ਕਾਰਬੋਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ!ੈ EEOC ਫਡੈਰਲ ਿਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੂੰਿੀ ਹ ੈਜ ੋਨਿਲ, ਰੂੰਗ, ਧਰਮ, ਸਲੂੰ ਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮ ਲ, 
ਅਯਗੋਤਾ, ਉਮਰ, ਅਤ ੇਅਨੁਵੂੰਸ਼ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਹੁੂੰ ਦ ੇਰਜ਼ੁਗਾਰ ਸਵਤਕਰ ੇਸਵਰੁੱ ਧ ਫਡੈਰਲ ਕਾਨ ੂੰ ਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਸਵਤਕਰ ੇਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਵਰਧੋ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਿਜ਼ਾ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਸਵਤਕਰ ੇਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਮਕੱੁਦਮ ੇਸਵੱਚ ਰਕੋਦ ੇਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਮਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ 
 

▪ ਅਿੀਂ ਆਪਣ ੇਵੱਲੋਂ ਲਾਗ  ਕੀਤ ੇਜਾਦ ੇਕਾਨ ੂੰ ਨਾਂ ਬਾਰ ੇਤਹੁਾਡ ੇਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇ
ਉੱਤਰ ਦ ੇਿਕਦ ੇਹਾਂ। 
 

▪ ਅਸੀਂ ਸਝੁਾਅ ਦ ੇਿਕਦ ੇਹਾਂ ਤਾਂ ਸਕ ਉਤਪੀੜਨ, ਿਜ਼ਾ, ਅਤ ੇਗਰੈ-ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ 
ਸਵਤਕਰ ੇਦੀਆ ਂਹਰੋ ਸਕਿਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਕੋਣ ਸਵੱਚ ਤਹੁਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਿਕ।ੇ 
 

▪ ਕਾਰਜਿਥਾਨ ਅਸਧਕਾਰਾਂ ਅਤ ੇਸਜ਼ੂੰਮਵੇਾਰੀਆ ਂਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਤਹੁਾਨੰੂ ਅਤ ੇ
ਤਹੁਾਡ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਮਸਖਲਾਈ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹਾਂ।   
 

▪ ਅਸੀਂ EEOC ਮਵਤਕਮਰਆ ਂਦ ੇਇਲਜ਼ਾਮਾਂ (ਮਸ਼ਕਾਇਤਾਂ) ਨੰੂ ਮਵਚਲੋਗੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਤਹੁਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਾਂ। EEOC ਸਵਚਲੋਗੀ 
ਉਹਨਾਂ ਝਗਸੜਆ ਂਦ ੇਸਨਪਟਾਰ ੇਲਈ ਮਫੁਤ, ਜਾਣਕਾਰੀਦਾਇਕ, ਗਪੁਤ 
ਪਰਸਕਸਰਆ ਹ ੈਜ ੋਤਹੁਾਡਾ ਿਮਾਂ ਅਤ ੇਧਨ ਬਚਾ ਿਕਦੀ ਹ।ੈ 
 
 

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 
 

▪ ਸਮੁਨਸ਼ਮਚਤ ਕਰ ੋਮਕ ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਫਸੈਲੇ ਨਸਲ, ਰੂੰਗ, ਧਰਮ, ਸਲੂੰ ਗ, 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮ ਲ, ਅਪੂੰਗਤਾ, ਉਮਰ, ਜਾਂ ਅਨੁਵੂੰਸ਼ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ ੇ
ਆਧਾਸਰਤ ਨਾ ਹਣੋ। 
 

▪ ਸਮੁਨਸ਼ਮਚਤ ਕਰ ੋਮਕ ਕਾਰਜ ਨੀਤੀਆ ਂਅਤ ੇਅਮਿਆਸ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ 
ਿੂੰਬੂੰ ਸਧਤ ਹਨ ਅਤ ੇਸਕਿ ੇਖਾਿ ਨਿਲ, ਰੂੰਗ, ਧਰਮ, ਸਲੂੰ ਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਮ ਲ, ਅਪੂੰਗਤਾ, ਉਮਰ, ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਿੂੰਗਤ(ਅਨੁਪਾਤਹੀਣ) ਢੂੰਗ ਨਾਲ 
ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖਦ ੇਹਣੋ।   
 

▪ ਸਮੁਨਸ਼ਮਚਤ ਕਰ ੋਮਕ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਮਲੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮ ਲ, 
ਅਪੂੰਗਤਾ, ਉਮਰ, ਜਾਂ ਅਨੁਵੂੰ ਸਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਿਤਾਇਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹਵੋ।ੇ 
 

▪ ਮਰਦ ਅਤ ੇਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ੋ
ਜ ੋਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਣੋ, ਸਜੂੰਨੀ ਦਰੇ ਤੱਕ ਤਿੁੀਂ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਅਧੀਨ 
ਤਨਖਾਹ ਦ ੇਅੂੰਤਰ ਨ ੂੰ  ਿਹੀ ਨਹੀਂ ਠਸਹਰਾਉਂਦ।ੇ 
 

▪ ਮਵਤਕਰ ੇਸੰਬੰਧੀ ਮਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਫਰੌਨ ਅਤ ੇਉਮਚਤ ਰਪੂ ਮਵੱਚ 
ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਦਓ। ਉਤਪੀੜਨ ਅਤ ੇਸਵਤਕਰ ੇਨ ੂੰ  ਬੂੰਦ ਕਰ,ੋ ਨਸਜੱਠੋ ਅਤ ੇ
ਰਕੋ।ੋ ਿਸੁਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰ ੋਸਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 
ਿਜ਼ਾ ਨਾ ਸਮਲਦੀ ਹਵੋ।ੇ 
 

▪ ਉਮਚਤ ਸਹਲੂਤਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ੋ(ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਸਕਆ ਂਨ ੂੰ  ਬਦਲੋ ਸਜਨਹ ਾਂ 
ਅਨੁਿਾਰ ਕੂੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤ ੇਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਕੂੰਮ ਹੁੂੰਦਾ ਹ ੈਸਜਵੇਂ ਸਕ ਇੱਕ 
ਿਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਬਦੀਲੀ ਨ ੂੰ  ਆਸਗਆ ਦਣੇੀ ਤਾਂ ਸਕ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਲੁਾਕਾਤ ਕਰ ਿਕ ੇਜਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਸਮਕ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਿਕ)ੇ 
ਮਬਨੇਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਮਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ 
ਧਾਰਮਮਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕ ੇਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਵੇੋ, ਜਕੇਰ ਕਾਨ ੂੰ ਨ 
ਅਨੁਿਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹਵੋ।ੇ 
 

▪ ਇੱਕ ਪਸੋਟਰ ਪਰਦਰਮਸ਼ਤ ਕਰ ੋਜ ੋਸਕ ਫਡੈਰਲ ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਸਵਤਕਰਾ 
ਕਾਨ ਨਾਂ ਬਾਰ ੇਦੱਿਦਾ ਹਵੋ।ੇ (http://www1.eeoc.gov/employers/

poster.cfm  ਤੋਂ ਇੱਕ ਨ ੂੰ  ਮਫੁਤ ਸਵੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ)ੋ। 
  

▪ ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਮਰਕਾਰਡ ਸੰਿਾਲ ਕ ੇਰੱਖ ੋ(ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਬਨੇਤੀਆ ਂਜਾਂ 
ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਸਰਕਾਰਡ) ਸਜਵੇਂ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਅਨੁਿਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹਵੋ।ੇ 
 
 

ਫਡੈਰਲ, ਪਰਾਂਤਕ ਜਾਂ ਿਥਾਨਕ ਕਾਨ ੂੰ ਨਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਤਹੁਾਡ ੇਕਲੋ ਵੱਖਰੀਆ ਂ
ਸਜ਼ੂੰਮਵੇਾਰੀਆ ਂਹ ੋਿਕਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਸਾਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ!ੋ  
 

EEOC ਸਟਾਫ ਦਸ਼ੇ ਿਰ ਮਵੱਚ ਤਹੁਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲੱਬਦ ਹ।ੈ 
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰ;ੋ ਸਾਨੰੂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ!ੋ   
ਜਕੇਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹਵੋ,ੇ ਮਫੁਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹ।ੈ 
 

▪ EEOC ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਸਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ 

ਆਪਣ ੇਿਥਾਨਕ  EEOC ਛਟੋ ੇਕਾਰਬੋਾਰ ਲਾਏਿਨ ਨ ੂੰ  ਿੂੰਪਰਕ ਕਰ ੋ

(http://www.eeoc.gov/employers/contacts.cfm) ਜਾਂ 1-800-669-

4000 (TTY: 1-800-669-6820) ਤ ੇਿਾਨ ੂੰ  ਿੂੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 
 

▪ ਜ ੋਕਾਨੰੂਨ ਅਸੀਂ ਲਾਗ ੂਕਰਦ ੇਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਹੁਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ 

(202) 663-4691 ਤ ੇਿਾਨ ੂੰ  ਿੂੰਪਰਕ ਕਰ ੋਜਾਂ olc@eeoc.gov ਤ ੇਿਾਨ ੂੰ  
ਈਮਲੇ ਕਰ।ੋ 
 

▪ ਕੀ ਤਹੁਾਡ ੇਕਾਰਬੋਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ EEOC ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਾਰ ੇਕਈੋ 
ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ?  

ਤਹੁਾਡ ੇEEOC ਇਲਜ਼ਾਮ ਿੂੰਬੂੰਧੀ ਲਗਾਏ ਇੱਕ ਸਨਰੀਸਖਅਕ ਨਾਲ ਿੂੰਪਰਕ 
ਕਰ।ੋ 
 
ਅਿੀਂ ਤਹੁਾਡ ੇਪਾਿੋਂ ਹੁੂੰਗਾਰ ੇਦਾ ਇੂੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦ ੇਹਾਂ! 
 
 
 ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,  ਆਪਣੇ ਿਥਾਨਕ EEOC ਛੋਟੇਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਏਿਨ ਨ ੂੰ  ਿੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ (http://www.eeoc.gov/employers/

contacts.cfm)। 
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