ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਓਥੇ ਪੋਸਟ ਿਰੋ ਕ ਿੱ ਥੇ ਿਰਮਚਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਿਦੇ ਹੋਣ; ਉਲੰਘਣਾ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਦੰ ਡ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ

ਅਕਿਿਾਕਰਤ ਬੁਲੇਕਟਨ

ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਦੀ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਉਜ਼ਰਤ
1 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਹਲਕ ਿੱ ਦਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਨੀ ਕੁ ਉਜ਼ਰਤ ਹਦੱ ਤੀ
ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਜੋ ਿੇਠਾਂ ਹਿਆਨ ਕੀਤੀ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਉਜ਼ਰਤ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਨਾ ਿੋਵੇ।
ਪਰਭਾਵੀ ਕਮਤੀ

ਛੋਟੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ

ਵਿੱ ਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ

(1 ੁਲਾਈ)

(25 ਾਂ ਘਿੱ ਟ ਿਰਮਚਾਰੀ)

(26 ਾਂ ਵਿੱ ਿ ਿਰਮਚਾਰੀ)

2019
2020
2021
2022

$11.00
$13.50
$13.50
$15.00
$15.00
$15.25
ਵੱ ਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਜਮਹਾਂ CPI ਆਧਾਹਰਤ ਵਾਧੇ

ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਹਮਨੀਮਮ ਵੇਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (Freemont Minimum Wage Ordinance), ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਹਮਊਂਸੀਪਲ ਕੋਡ ਚੈਪਟਰ 5.30 (Freemont Municipal Code
Chapter 5.30) ਹਵੱ ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਉਜ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ, ਹਕਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ ਜੋ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਿੈ
(ਿਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਉਜ਼ਰਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹਵੱ ਚ ਨਿੀਂ ਹਗਹਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ)। ਹਕਸੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ੍ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਹਮਨੀਮਮ ਵੇਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ’ ਤੋਂ
ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ ਿਨ।
ਭਕਵਿੱ ਖ ਕਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਿੇ: 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਫ੍ੇਰ ਿਰ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਜ਼ਰਤ ਕਮਾਉਣ ਵਾਹਲਆਂ ਅਤੇ ਸਨ ਫ੍ਰਾਂਹਸਸਕੋਓਕਲੈਂ ਡ-ਿੇਅਵਾਰਡ, ਸੀ.ਏ. ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਅੰ ਕੜਾ-ਹਵਹਗਆਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਲਰਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਹਮਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਉਜ਼ਰਤ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ
ਸੂਚਕਅੰ ਕ (CPI) ਹਵੱ ਚ ਹਪਛਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਹਜੰ ਨੀ ਵਧੇਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਹਜਿਾ ਵਾਧਾ ਿੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ 5% ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਨਿੀਂ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ।
ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਕਿਿਾਰ: ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਉਜ਼ਰਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਦਲਾਲਊ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ। ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੋਰ ਹਵਅਕਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਹਮਨੀਮਮ ਵੇਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ’ ਦੀ ਸ਼ੱ ਕੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਿਾਰੇ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਸੰ ਭਾਵੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਇਸਨੂੰ ਪੇਅਰੋਲ ਹਰਕਾਰਡਾਂ ਤੱ ਕ ਪਿੁੰ ਚ ਿੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਿਿਾਲ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱ ਖੀਆਂ ਹਪਛਲੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਹਨਆਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਉਜ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ
ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਸੰ ਪੂਰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ www.fremont.gov/minimumwage 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਿਧ ਿੈ।

ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਾਂ ਾਂ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ
ਸ਼ਕਹਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਿ ਿਰੋ:
minwage@fremont.gov or 510-284-4000

