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Eastern Punjabi 

ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣੋ! 
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ 

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਿਨਆਂ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਸਵਲ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ ਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਭੇਦਭਾਵ ਨਹ  ਕਰਦੇ ਿਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੂਲ ਜਾਂ ਆਵਾਸ ਦੇ ਦਰਜ਼ੇ (immigration status) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ।  ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਕਾਿਮਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀ  ਕੱਢ ਦਣੇਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਤ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰ ਦਣੇਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਪਦੇ ਹਨ (ਕੌਮੀ ਮੂਲ ਭੇਦਭਾਵ) ਜਾਂ 
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦ ੇਨਾਗਿਰਕ ਨਹ  ਹਨ (ਆਵਾਸੀ ਦਰਜਾ ਭੇਦਭਾਵ)।  ਕਾਨੰੂਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਿਮਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤ ਰੱਿਖਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਖਿਤਆਰ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦ ੇਅਖਿਤਆਰ ਦੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਨਕਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।. 
 

ਮ ਿਕਵ ਦੱਸ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਮੇਰ ੇਿਖਲਾਫ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ?ੈ  

ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੌਮੀ ਮੂਲ ਜਾਂ ਆਵਾਸੀ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ:   

○ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਮੇ “ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ” ਿਦਖਾਉਣ।; 
○ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਿਮਆਂ ਕੋਲ I-9 ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤ ਵਧਰੇੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹ।ੈ  ; 
○ ਕੰਮ ਦੇ ਅਖਿਤਆਰ ਦੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਨਕਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ  ; 
○ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਿਕਊਰਟੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੇਲ਼ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਿਮਆਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ; 
○ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਿਕਊਰਟੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹ  ਹਨ।; 
○ ਕੇਵਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਇਹ ਕਾਨੰੂਨੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹਵੇੋ)।  ; 
○ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਿਮਆਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲੋ ਕੰਮ ਦੇ ਅਖਿਤਆਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ  ; 
○ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਖਿਤਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਿਮਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਪਛਲੀ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼-ਬੱਧ ਦਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ  ਕੱਢ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਛੋਕੜ ਦ ੇ

ਿਵਿਭੰਨ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੋ ਕਾਿਮਆਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਤ ਨਹ  ਹਟਾਇਆ। . 
 

E-Verify ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ?  

E-Verify ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਰਾਿਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਵਰਤ ਕੁਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ 
ਆਿਗਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡਕੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤ ਨੌਕਰੀ ’ਤ ੇਰੱਖੇ ਨਵ ਕਾਿਮਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ  E-Verify ਦੀ ਵਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ’ਤ ੇ

ਨਹ  ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਿਕਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੌਮੀ ਮੂਲ ਜਾਂ ਆਵਾਸੀ ਦਰਜ਼ੇ ਦ ੇਆਧਾਰ ’ਤੇ E-Verify ਦੀ ਵਰਤ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ ੈਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ: 

○ E-Verify ਦੀ ਵਰਤ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਕ ੁਨਵ ਰੱਖੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਨਹ ।  ; 
○ E-Verify ਦੀ ਵਰਤ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਕ ੁਮੌਜ਼ਦੂਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਨਹ  (E-Verify ਦੀ ਵਰਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਵਲ 

ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ)।; 
○ ਅੰਤਿਰਮ ਗੈਰ-ਪੁਸ਼ਟੀਆਂ (TNCs) ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਿਮਆਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਿਦੰਦਾ 

ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀਆਂ TNCs ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਰਹ ੇਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।. 
o ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਿਮਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ E-Verify ਦੇ “ਸਵੈ ਪੜਤਾਲ” ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।   
   

ਜੇ ਤੁਸ  ਸੋਚਦ ੇਹ ੋਿਕ ਤੁਸ  ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦ ੇਭੇਦਭਾਵ ਨੰੂ ਹੰਢਾਇਆ ਹ ੈਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ   

ਆਵਾਸ ਸਬੰਿਧਤ ਅਣਉਿਚਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤ ੇਆਿਫਸ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਊਂਸਲ (OSC) ਨੰੂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦ ੇਿਨਆਂ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਸਵਲ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦ ੇਮੰਡਲ ਦੀ ਵਰਕਰ 

ਹੌਟਲਾਈਨ 1-800-255-7688 ’ਤੇ  ਸਵੇਰੇ 9 ਤ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ, E.S.T. ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲ ਕਰੋ (ਸੁਣਨ ਦੇ ਿਵਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ TDD: 1-800-237-2515)।  ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  ਹੌਟਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਡਰਾਉਣਾ, 
ਧਮਕਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਿਕਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਦੇਖ ੋ

http://www.justice.gov/crt/about/osc. 


