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ਮਵਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚੰ ਗਾ ਕਾਰਜ ਹੈ

ਮਵਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚੰ ਗੀ ਵਪਾਰਕ ਸੋਚ ਮਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ,ਸਿਮਰਤੀ ਅਤੇ ਹੌਿਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾ
ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਖਰਸਚਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਅਪੂੰ ਗ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂੰ ਮ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਅਪੂੰ ਗ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਤੱ ਕ ਆਪਣੇਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ
ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਬਦਲੇ ਕਰ ਲਾਭ ਵੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ! ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ http://www.eeoc.gov/eeoc/publications/
adahandbook.cfm#appendixa ਨੂੰ ਵੇਖ।ੋ

EEOC ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ! EEOC ਫੈਡਰਲ ਿਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱ ਕ ਏਜੂੰ ਿੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਲ, ਰੂੰ ਗ, ਧਰਮ, ਸਲੂੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਲ,

ਅਯੋਗਤਾ, ਉਮਰ, ਅਤੇ ਅਨੁਵੂੰਸ਼ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਵਤਕਰੇ ਸਵਰੁੱ ਧ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰ ਨ ਸਵਤਕਰੇ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਵਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਤਕਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਵੱ ਚ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
▪ ਸੁਮਨਸ਼ਮਚਤ ਕਰੋ ਮਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫੈਸਲੇ ਨਸਲ, ਰੂੰ ਗ, ਧਰਮ, ਸਲੂੰਗ,
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਲ, ਅਪੂੰ ਗਤਾ, ਉਮਰ, ਜਾਂ ਅਨੁਵੂੰਸ਼ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ
ਆਧਾਸਰਤ ਨਾ ਹੋਣ।

▪ ਸੁਮਨਸ਼ਮਚਤ ਕਰੋ ਮਕ ਕਾਰਜ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਿਆਸ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ
ਿੂੰ ਬੂੰ ਸਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕਿੇ ਖਾਿ ਨਿਲ, ਰੂੰ ਗ, ਧਰਮ, ਸਲੂੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਮਲ, ਅਪੂੰ ਗਤਾ, ਉਮਰ, ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਿੂੰ ਗਤ(ਅਨੁਪਾਤਹੀਣ) ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ
ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਣ।

▪ ਸੁਮਨਸ਼ਮਚਤ ਕਰੋ ਮਕ ਨਸਲ, ਰੰ ਗ, ਧਰਮ, ਮਲੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਲ,
ਅਪੂੰ ਗਤਾ, ਉਮਰ, ਜਾਂ ਅਨੁਵੂੰਸਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਤਾਇਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵ।ੇ

▪ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ
ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਸਜੂੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤੱ ਕ ਤੁਿੀਂ ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਧੀਨ
ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅੂੰ ਤਰ ਨੂੰ ਿਹੀ ਨਹੀਂ ਠਸਹਰਾਉਂਦੇ।
▪ ਮਵਤਕਰੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਅਤੇ ਉਮਚਤ ਰੂਪ ਮਵੱ ਚ
ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਮਦਓ। ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਸਵਤਕਰੇ ਨੂੰ ਬੂੰ ਦ ਕਰੋ, ਨਸਜੱ ਠੋ ਅਤੇ

ਰੋਕ।ੋ ਿੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰੋ ਸਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਬਦਲੇ

ਿਜ਼ਾ ਨਾ ਸਮਲਦੀ ਹੋਵ।ੇ

▪ ਉਮਚਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ (ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਸਕਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਸਜਨਹਾਂ
ਅਨੁਿਾਰ ਕੂੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਇੱ ਕ
ਿਮਾਂ-ਬੱ ਧ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਆਸਗਆ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਸਕ ਇੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਿਕੇ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਧਾਰਸਮਕ ਛੁੱ ਟੀ ਕਰ ਿਕੇ)
ਮਬਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ
ਧਾਰਮਮਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵ,ੇ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰ ਨ
ਅਨੁਿਾਰ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੋਵ।ੇ
▪ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਪਰਦਰਮਸ਼ਤ ਕਰੋ ਜੋ ਸਕ ਫੈਡਰਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਵਤਕਰਾ
ਕਾਨਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਿਦਾ ਹੋਵ।ੇ (http://www1.eeoc.gov/employers/
poster.cfm ਤੋਂ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਵੱ ਚ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ)।
▪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਰਕਾਰਡ ਸੰ ਿਾਲ ਕੇ ਰੱ ਖੋ (ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਾਂ
ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਸਰਕਾਰਡ) ਸਜਵੇਂ ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਨੁਿਾਰ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੋਵ।ੇ
ਫੈਡਰਲ, ਪਰਾਂਤਕ ਜਾਂ ਿਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱ ਖਰੀਆਂ
ਸਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਮਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
▪ ਅਿੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲੋਂ ਲਾਗ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ
ਉੱਤਰ ਦੇ ਿਕਦੇ ਹਾਂ।
▪ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਿਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਕ ਉਤਪੀੜਨ, ਿਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰ ਨੀ
ਸਵਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕਿਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਿਕੇ।
▪ ਕਾਰਜਿਥਾਨ ਅਸਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
▪ ਅਸੀਂ EEOC ਮਵਤਕਮਰਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ (ਮਸ਼ਕਾਇਤਾਂ) ਨੂੰ ਮਵਚੋਲਗੀ
ਰਾਹੀਂ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਮਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਾਂ। EEOC ਸਵਚੋਲਗੀ
ਉਹਨਾਂ ਝਗਸੜਆਂ ਦੇ ਸਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੁਫਤ, ਜਾਣਕਾਰੀਦਾਇਕ, ਗੁਪਤ
ਪਰਸਕਸਰਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਿਮਾਂ ਅਤੇ ਧਨ ਬਚਾ ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ!
EEOC ਸਟਾਫ ਦੇਸ਼ ਿਰ ਮਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲੱਬਦ ਹੈ।
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ; ਸਾਨੂੰ ਅੱ ਜ ਹੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ!
ਜੇਕਰ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

▪ EEOC ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਸਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਆਪਣੇ ਿਥਾਨਕ EEOC ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਏਿਨ ਨੂੰ ਿੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
(http://www.eeoc.gov/employers/contacts.cfm) ਜਾਂ 1-800-6694000 (TTY: 1-800-669-6820) ਤੇ ਿਾਨੂੰ ਿੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

▪ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

(202) 663-4691 ਤੇ ਿਾਨੂੰ ਿੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ olc@eeoc.gov ਤੇ ਿਾਨੂੰ
ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

▪ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਇੱਕ EEOC ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ

ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ?

ਤੁਹਾਡੇ EEOC ਇਲਜ਼ਾਮ ਿੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਲਗਾਏ ਇੱ ਕ ਸਨਰੀਸਖਅਕ ਨਾਲ ਿੂੰ ਪਰਕ
ਕਰੋ।

ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਿੋਂ ਹੁੂੰ ਗਾਰੇ ਦਾ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ!

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਿਥਾਨਕ EEOC ਛੋਟੇਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਏਿਨ ਨੂੰ ਿੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ (http://www.eeoc.gov/employers/
contacts.cfm)।

