
 

 

 متعلق سے عمل طرزی مالزمت منصفانہ ریغ – دفتر کا شنیگریام فار کونسل شلیاسپ
   عامہ حقوق محکمہ  انصافۂ محکمی کیامر

 

Urdu 

  !اپنے حقوق کو جانيں
 اپنے کام کرنے کے حقوق کے بارے ميں جانيں

 

يو ايس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے سول رائٹس ڈويژن کا ايک دفتر اس بات کو يقينی بنانے کے ليے ہے کہ آجرين ايسے مالزمين کے 
ں کام کرنے کی اجازت حاصل ہے۔  اس خالف ان کی قوميت يا اميگريشن کی صورتحال کی بنياد پر امتياز نہ برتيں جنہيں امريکہ مي

بنياد پر کچھ مخصوص کارکنان کو مالزمت سے برطرف کرنا يا مالزمت ميں نہ رکھنا کہ ان کا تعلق کسی جگہ سے ہے يا ان کا تعلق 
ں يا اس وجہ سے کہ وه يو ايس کے شہری ہيں يا يوايس کے شہری نہيں ہي) قوميت سے متعلق امتياز(وہاں سے ظاہر ہوتا ہے 

، غير قانونی ہے۔  قانون کارکنان کو ايسے آجرين سے بھی تحفظ فراہم کرتا ہے جو کام کی )اميگريشن کی صورتحال سے متعلق امتياز(
اجازت سے متعلق کافی زياده دستاويزات کا مطالبہ کرتے ہيں يا امتيازی وجوہات کی بناء پر کام کے جائز اجازت ناموں کو مسترد 

  کرديتے ہيں۔
 

  يسے کہہ سکتا ہوں کوئی آجر ميرے خالف امتياز برت رہا ہےميں ک
 :کوئی آجر قوميت يا اميگريشن کی صورتحال کی بنياد پر امتياز برت سکتا ہے اگر وه آجر

 دکھائيں۔" گرين کارڈز"يہ مطالبہ کرتا ہے کہ کچھ مخصوص کارکنان  ○
 ياده دستاويزات طلب کرے جتنی کی ضرورت ہے۔فارم ُپر کرنے کے ليے  اس سے ز I-9 کچھ مخصوص کارکنان سے  ○
 کام کرنے کے درست اجازت ناموں کو مسترد کرديتا ہے۔ ○
 نام اور سوشل سيکيورٹی نمبر ميں مماثلت نہ ہونے کی بنياد پر مخصوص کارکنان کو کام کرنے کی اجازت دينے سے انکار کرنا۔ ○
رکھنے سے انکار کرنا کيونکہ ان کے پاس سوشل سيکيورٹی نمبرز يا گرين کارڈز ريفيوجی اور پناه گزينوں کو اس وجہ سے مالزمت پر  ○

 نہيں ہيں۔
 )تاوقتيکہ يہ قانونی تقاضہ نہ ہو(صرف امريکی شہريوں کو مالزمت پر رکھنا  ○
 کچھ مخصوص کارکنان  سے مالزمتوں کی پيشکش سے پہلے کام کے اجازت نامے والے دستاويزات طلب کرنا۔ ○
يے اجازت يافتہ کارکنان کو ان کے سابقہ بغير دستاويزات والی حيثيت کے بارے ميں دروغ گوئی کرنے کے سبب مالزمت سے نکال دينا، کام کے ل ○

  جبکہ دوسرے کارکنان کو ان کے پس منظر کے متعدد پہلوؤں کے بارے ميں جھوٹ بولنے پر نہ نکالنا۔
 

E-Verify کيا ہے؟ 
E-Verify  ايک الکٹرانک پروگرام ہے جس کا استعمال کچھ آجرين اس بات کی تصديق کے ليے کرتے ہيں کہ آيا ان کے مالزمين کو کام

کرنے کی اجازت حاصل ہے۔ کچھ استثنآت کے ساتھ، اس پروگرام کا استعمال مالزمت پر رکھے گئے نئے لوگوں کے ليے کيا جاتا ہے۔ 
E-Verify کيا جانا چاہيے۔ کسی آجر کے ذريعہ  نہيںميں مالزمت کے درخواست دہندگان کے ليے  کا استعمال کسی بھی صورتE-

Verify کا استعمال قوميت يا اميگريشن کی بنياد پر امتيازی ہوسکتا ہے اگر آجر:  

○ E-Verify کا استعمال صرف کچھ، تمام کے ليے نہيں، نئے مالزموں کے ليے کرتا ہے۔; 
○ E-Verify ف کچھ، تمام کے ليے نہيں، پرانے مالزموں کے ليے کرتا ہے کا استعمال صر)E-Verify  کا استعمال عام طور پر صرف

 ۔)کيا جانا چاہيے مالزمت پر رکھنے کے وقت
والے کچھ کارکنان کو کام کی اجازت دينے سے انکار کرتاہے يا ان کے تاريخ آغاز ميں تاخير کرتا ہے  (TNCs) ٹينٹيٹو نان کنفرميشنز ○

 کو درست کرواتے ہيں۔ TNCsکے دوران وه کارکنان اپنے جس 
o   کچھ مخصوص کارکنان کوE-Verify  ۔والے نظام کے ذريعہ خود سے جانچ کرنے کو کہتا ہے" اپنی جانچ"کے   

 
   

   کے امتياز کا شکار ہوا ہے تو آپ کو کيا کرنا چاہيے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ يا آپ کا کوئی شناسا اس قسم
کو اس  (OSC) کٹسزيپر مپالئمنٹيا ئريان ف ٹڈيلير شنيگريکونسل فار ام شليآفس آف اسپايس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے سول رائٹس ڈويژن ميں  يو

 : سماعت کی دشواری والوں کے ليے ٹی ڈی ڈی(تک کال کريں۔   E.S.Tبجے  5تا شام  9پر صبح  7688-255-800-1 کے ورکر ہاٹ الئن نمبر
کسی آجر کے ليے يہ بھی  ۔ آپ کو اپنا نام بتانے کی ضرورت نہيں ہے، اور مترجمين آپ کی مدد کے ليے موجود ہوتے ہيں۔ )1-800-237-2515

مزيد معلومات  غير قانونی ہے کہ وه ہاٹ الئن پر رابطہ کرنے والے کسی شخص کو ڈرائے، دھمکائے، يا اس کے خالف انتقامی کارروائی کرے۔
 http://www.justice.gov/crt/about/osc کال کريں يا مالحظہ کريںکے ليے، ہاٹ الئن کو 


