
 

 
ਸਿਆਟਲ ਆਸਿਿ ਆਿ ਲੇਬਰ ਿਟੈਂਡਰਡਜ਼  

ਇਹ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੀ ਸਵਆਸਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਨੋਟ ਕਰੋ: ਆਸਿਿ ਆਿ ਲੇਬਰ ਿਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਿਲਾਹ ਵਜੋਂ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੀ, ਏਜੂੰਿੀ ਦਾ ਿੈਿਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਾਠਕ ਨਾਲ ਅਟਾਰਨੀ-ਕਲਾਇੂੰਟ ਸਵਸੇਸ ਅਸਿਕਾਰ ਿਥਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਇਿ ਨ ੂੰ  ਕਾਨ ੂੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਨਯਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ 
ਵਰਸਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. 

ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਤੱਥ ਸੀਟ 

 

(206) 256-5297 ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ, ਇਿ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਅਨਵੁਾਦ ਕੀਤਾ ਿੂੰਿਕਰਣ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੈ. 

 

ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਿੁਤੂੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਿੁਰੱਸਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂ ਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਵੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ 

ਦੇ ਿਮੇਂ ਿਤੁੂੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੁਲਾਿੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਇਸਰੂੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਦੀ 
ਹੈ.  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਿੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ, ਪ੍ ਰਵ-ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਿੁਲਾਿੇ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ, ਜਾਂ 30 

ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਿੁਤੂੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਾਨ ੂੰ ਨ 

1 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਹੋਵੇਗਾ. 
 

ਕਵਰੇਜ 

ਖਕਹੜ ੇਕਾਮੇ ਇਸ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ? 

ਇੱਕ ਿੁਤੂੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇੱਕ ਿਵ-ੈਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਵਅਕਤੀ ਹੈ ਸਜਿਨ ੂੰ  ਮੁਆਵਜੇ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ 
ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਰੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਾਨ ੂੰ ਨ 1ਹੇਠਾਂ ਿ ਚੀਬੱਿ ਕੁਝ ਅਪ੍ਵਾਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਿਾਰੇ ਿੁਤੂੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ.  

 

ਖਕਹੜੀਆ ਂਕੰਪਨੀਆ ਂਇਸ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ?  

ਇਹ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਹਾਇਸਰੂੰਗ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਨਯਸਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਵਪ੍ਾਰਕ ਗਤੀਸਵਿੀਆਂ ਸਵੱਚ ਰੱੁਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, 

ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ. 

 

ਖਕਹੜ ੇਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਇਸ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ?  

ਇਹ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕਰਤੀ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਸਮਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. 
 

 
1 ਇਿ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿੁਤੂੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਕੀਲ, ਅਸਜਹੀਆਂ ਿਸਥਤੀਆਂ ਸਜੱਥੇ ਹਾਇਸਰੂੰਗ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿੁਤੂੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ 

ਦਾ ਸਰਸਤਾ ਜਾਇਦਾਦ ਸਕਰਾਏ ਦੇ ਿਮਝੌਤੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹੇਅਰ ਿਟਾਈਸਲਿਟ ਇੱਕ ਿੈਲ ਨ ਸਵਿੇ ਬ ਥ ਸਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਤੱਕ ਿੀਮਤ ਹੈ), ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਿੁਤੂੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਆਸਿਿ ਆਿ ਲੇਬਰ ਿਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਡਾਇਰਕੈਟਰ ਦੇ ਸਨਯਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਸਰਭਾਸਸਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ. ਸਨਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 
ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ 2022 ਦੇ ਸੁਰ /ਮੱਿ ਸਵੱਚ ਹਣੋ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ. ਓਐਲਐਿ ਸਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਵਾਿਤੇ ਿਾਈਨ ਅੱਪ੍ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅੱਪ੍ਡਟੇਾਂ ਵਾਿਤੇ ਓਐਲਐਿ 

ਵੈੈੱਬਿਾਈਟ www.seattle.gov/laborstandards ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ.   

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀੀ
ਕਸਆਟਲ ਕਵਿੱਚ ਿੀੀਾ ਕਿਆ ਿੰਮ 

ਹਾਇਕਰੰਤਿ ਇਿਾਈ ਜਾਣਦੀ ਹੈ/ਇਸਿੋਲ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ
ਿਾਰਤਨ ਹੈ ਕਿ ਕਸਆਟਲ ਕਵਿੱਚ ਿੰਮ ਿੀੀਾ ਜਾਵੇਿਾ

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮ ਿੱ ਲ
$600 ੀੋਂ ਵਿੱ ਧ ਇਿਰਤਾਰਤਨਾਮਾ

ਇਿਰਤਾਰਤਨਾਕਮਆਂ ਨ ੰ  ਇਿੱਿ ਸਾਲ ੀੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਮੇਂ 
ਕਵਿੱਚ ਜੋਕਿਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ 

https://www.seattle.gov/laborstandards/resources-and-language-access/resources/newsroom/newsletter
http://www.seattle.gov/laborstandards


 

 
ਸਿਆਟਲ ਆਸਿਿ ਆਿ ਲੇਬਰ ਿਟੈਂਡਰਡਜ਼  

ਇਹ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੀ ਸਵਆਸਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਨੋਟ ਕਰੋ: ਆਸਿਿ ਆਿ ਲੇਬਰ ਿਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਿਲਾਹ ਵਜੋਂ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੀ, ਏਜੂੰਿੀ ਦਾ ਿੈਿਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਾਠਕ ਨਾਲ ਅਟਾਰਨੀ-ਕਲਾਇੂੰਟ ਸਵਸੇਸ ਅਸਿਕਾਰ ਿਥਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਇਿ ਨ ੂੰ  ਕਾਨ ੂੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਨਯਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ 
ਵਰਸਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. 

ਲੋੜਾਂ 
ਸਮੇਂ ਖਸਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ 
ਹਾਇਸਰੂੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੁਤੂੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨ ੂੰ  "ਿਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ" ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

1) ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ; 
2) ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਦੇ ਿੁਲਾਿੇ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ; ਜਾਂ 
3) 30 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ.  

 

ਿੁਲਾਸੇ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ  
ਹਾਇਸਰੂੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਿਪੋ੍ਰਟੇਸਨ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਕੂੰਪ੍ਨੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਸਲਿਟ ਡਰਾਈਵਰਾਂ) ਨ ੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਿਾਰੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਿੁਤੂੰਤਰ 

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਨਮਨਸਲਿਤ ਪ੍ਰੀ-ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਿਮੇਂ ਦੇ ਿੁਲਾਿੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ 

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਸਨਆਂ ਸਵੱਚ, ਓਐਲਐਿ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਪ੍ਲੇਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ 
ਸਜੂੰਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਾਇਸਰੂੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਿਕਦੀਆਂ 

ਹਨ-ਅੱਪ੍ਡੇਟਾਂ ਲਈ ਿਾਡੀ ਵੈੈੱਬਿਾਈਟ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ. 

 

1. ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਦ ੇਿੁਲਾਸੇ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ 

▪ ਸਮਤੀ  ▪ ਤਨਿਾਹ ਆਿਾਰ 

▪ ਿੁਤੂੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ▪ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿੇਵਾ ਚਾਰਜ ਵੂੰਡ ਨੀਤੀ 
▪ ਹਾਇਸਰੂੰਗ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਾਮ + 

ਿੂੰਪ੍ਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 
▪ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਿਰਚੇ ਅਤੇ ਸਜੂੰਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ 

ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

▪ ਕੂੰਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ▪ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਿੀਿਾਂ, ਜਾਂ ਖ਼ਰਚੇ 
▪ ਕੂੰਮ ਦਾ ਸਟਕਾਣਾ ▪ ਭੁਗਤਾਨ ਿਮਾਂ-ਿਾਰਣੀ 
▪ ਤਨਿਾਹ ਦੀ ਦਰ ਜਾਂ ਦਰਾਂ  

2. ਭੁਗਤਾਨ ਿੁਲਾਸੇ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 

▪ ਸਮਤੀ  ▪ ਨੁਕਤੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿੇਵਾ ਚਾਰਜ ਵੂੰਡਾਂ 
▪ ਿੁਤੂੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ▪ ਤਨਿਾਹ ਆਿਾਰ 

▪ ਹਾਇਸਰੂੰਗ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਾਮ  ▪ ਹਾਇਸਰੂੰਗ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚੇ 

 

ਖਸਆਟਲ ਆਖਿਸ ਆਿ ਲੇਬਰ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ 

 

ਿਾਡਾ ਸਮਸਨ ਨਿਲ ਅਤੇ ਿਮਾਸਜਕ ਸਨਆਂ ਪ੍ਰਤੀ 
ਵਚਨਬੱਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਚਾਰਸੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁਝੇਸਵਆਂ, ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਗ  

ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਵਕਾਿ ਰਾਹੀਂ 
ਸਕਰਤ ਸਮਆਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਿਾਉਣਾ ਹੈ. 

 

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਸਸਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 

ਕਾਸਮਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚ 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਿਹਾਇਤਾ 
ਿਰੋਤ ਅਤੇ ਸਿਿਾਰਸਾਂ 

 

ਭਾਸਾ ਸਵਆਸਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੈ.  
ਅਪ੍ੂੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਵਾਿਤੇ 

ਸਰਹਾਇਸਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.  

ਿੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ. 

 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਕਾਲ ਕਰੋ (206) 256-5297 ਤੇ 

ਈਮੇਲ ਕਰੋ Laborstandards@seattle.gov 

ਜਾਵੋ: seattle.gov/laborstandards 

 

 

http://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/independent-contractor-protections-
http://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/independent-contractor-protections-
mailto:laborstandards@seattle.gov
http://www.seattle.gov/laborstandards


 

 
ਸਿਆਟਲ ਆਸਿਿ ਆਿ ਲੇਬਰ ਿਟੈਂਡਰਡਜ਼  
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ਕਰਦੀ, ਏਜੂੰਿੀ ਦਾ ਿੈਿਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਾਠਕ ਨਾਲ ਅਟਾਰਨੀ-ਕਲਾਇੂੰਟ ਸਵਸੇਸ ਅਸਿਕਾਰ ਿਥਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਇਿ ਨ ੂੰ  ਕਾਨ ੂੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਨਯਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ 
ਵਰਸਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. 

 

 

 

 

 
ਸਰੋਤ  

ਚੱਲ ਰਹ ੇਅੱਪਡੇਟਾਂ ਵਾਸਤ,ੇ ਸਾਡੀ ਵ ੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਡ ੇਖਨਊਜ਼ਲ ਟਰ ਵਾਸਤ ੇਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰ ੋਇਸ 'ਤ ੇਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰ ੋ

ਵਾਸਤੇ ਹ  www.seattle.gov/laborstandards.   

ਿੁਤੂੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਿੁਰੱਸਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂ ਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ੜਹੋ, 
http://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/independent-contractor-protections- 

▪ ਭੁਗਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ 

ਿੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ 

▪ ਕੱੁਲ ਭੁਗਤਾਨ 

▪ ਭੁਗਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ 

ਿੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਟਕਾਣਾ 
▪ ਕਟੌਤੀਆਂ 

▪ ਤਨਿਾਹ ਦੀ ਦਰ ਜਾਂ ਦਰਾਂ ▪ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱ ਿ ਭੁਗਤਾਨ 

http://www.seattle.gov/laborstandards
http://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/independent-contractor-protections-

