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 کے بارے میں سواالت  )COVID-19(ادائیگی شدہ بی�ری کی چھٹی اور کورونا وائرس 

کیا کارکن ادائیگی شدہ بی�ری کی چھٹی کا استع�ل غیر حارضی کو پورا کرنے کے لئے کر سکتے ہیں اگر کوئی رسکاری مالزم  .1

COVID-19   کے سلسلے میں اپنے کاروبار کی جگہ بند کردیتا ہے؟ اگر آجر ابھی بھی کام کررہا ہے، لیکن گورنر کے احکامات
 ی ہے تو کیا ہوگا ؟ کی وجہ سے اسے عملیات کرنے پر پابند

اگر اب بھی مالزمت کر رہا ہیں تو، کارکنان ادائیگی شدہ بی�ری کی چھٹی استع�ل کرسکتا ہیں۔ اگر کوئی آجر کسی شخص کو کام سے  
 نکالتا ہے تو، مالزم بے روزگاری کے فوائد کے لئے درخواست دے سکتا ہے۔ 

 مالزمت میں ہیں؟ مالزمین کو کیسے معلوم ہوگا کہ اگر وہ ابھی بھی  .2
واست کر  آجروں کو الزمی طور پر مالزم کو بتانا چایۓ کہ اگر وہ انہیں مالزمت سے نکال رہا ہے۔ مالزمین بے روزگاری سے متعلق فوائد کے لئے درخ

 سکتے ہیں اگر انہیں مالزمت سے رخصت کیا جاتا ہے یا اگر ان کے اوقات کم کی جاتے ہیں۔  

  ال اسکول یا جگہ صحت کی تشویش کے لۓ عارضی طور پر بند ہوجائے تو، کیااگر کسی مزدور کے بچے کی دیکھ بھال کرنے وا .3
 کارکن اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لئے ادائیگی شدہ بی�ری کی چھٹی کا استع�ل کرسکتا ہے؟ 

 جی ہاں۔ 

آجر بی�ری کی چھٹی کے  اگر کسی مالزم کے کاروبار کی جگہ یا بچوں کے اسکول یا دیکھ بھال کی جگہ بند ہوجاتی ہے تو، کیا   .4
 درخواست مسرتد کرسکتا ہے اور اس کے بجائے عملے کو گھر سے کام کرنے کی رضورت ہے؟ 

 نہیں۔  

کا سامنا کرنے کی خطرے کو کم کرنے کے لئے اپنے کاروبار کی جگہ کو عارضی طور پر بند کرنے   COVID-19اگر کوئی آجر  .5
 ی کو پورا کرنے کے لئے ادائیگی شدہ بی�ری کی چھٹی کا استع�ل کرسکتا ہے؟ کا انتخاب کرتا ہے تو، کیا ایک مالزم غیر حارض 

مالزمین کو ادائیگی شدہ بی�ری کی چھٹی استع�ل کرنے کی اجازت دینے کی رضورت نہیں ہے اگر کاروبار خود ہی فیصلہ  کسی آجر کو 

حال میں ایک آجر ادائیگی شدہ بی�ری کی چھٹی کے  کے جواب میں عارضی طور پر بند ہو۔ تاہم، اس صورت COVID-19کرتا ہے تو 
 استع�ل کی اجازت دے سکتا ہے۔

 کی پھیالؤ کی وجہ سے مالزمین کی کام چھوڑنے کی رضورت ہو سکتی ہیں؟   COVID-19 کیا آجروں کو ممکنہ .6
لئے آجر مالزمین کو ادائیگی شدہ  تاہم، اس غیر حارضی کو پورا کرنے کے  مالزمین کی کام چھوڑنے کی رضورت ہوسکتی ہے۔ ایک آجر کو

 کرسکتا۔   تقاضا نہیں بی�ری کی چھٹی استع�ل کرنے کا 

کا سامنا کر چکا ہو تو    COVID-19کیا ایک کارکن جس کو کام چھوڑنے کی رضورت ہو کیونکہ وہ غیر حارض رہتے ہوئے  .7
 ادائیگی شدہ بی�ری کی چھٹی کا استع�ل کرسکتا ہے؟ 

مالزم کو زبردستی ادائیگی   ادائیگی شدہ بی�ری کی چھٹی استع�ل کرسکتا ہیں۔ تاہم، آجر غیر حارضی کو پورا کرنے کے لئےکارکن  ایک
 شدہ بی�ری کی چھٹی کو استع�ل کرنے کے لۓ مجبور یا ان سے تقاضا نہیں کرسکتا ہے۔

سے متعلق ہوسکتے ہے تو کیا   COVID-19اگر کوئی کارکن بی�ر محسوس کرتا ہے یا اس کی عالمات کا سامنا کررہا ہے جو  .8
 ایک کارکن ادائیگی شدہ بی�ری کی چھٹی کا استع�ل کرسکتا ہے؟ 

ع�ل کرسکتا ہیں۔ وہ ان خاندانی  جس�نی بی�ریوں، چوٹوں، یا صحت کی دیگر حاالت کے لئے ادائیگی شدہ بی�ری کی چھٹی است  کارکنان
افراد کی دیکھ بھال کے لئے حاصل شدہ بامعاوضہ بی�ری کی چھٹی بھی استع�ل کرسکتے ہیں جن کو جس�نی بی�ریاں، چوٹیں یا صحت  

 کی دیگر حاالت الحق ہیں۔ 

کا سامنا کرنے یا عالمات کی وجہ سے کوئی کارکن ادائیگی شدہ بی�ری کی   COVID-19اگر کوئی ڈاکٹر تجویز کرتا ہے تو کیا  .9
 چھٹی کا استع�ل کرسکتا ہے؟ 

 جی ہاں۔

یا بی�ری یا عالمات   کارکن ادائیگی شدہ بی�ری کی چھٹی کا استع�ل کرسکتا ہے اگر وہ طبی تشخیص، نگہداشت، عالج،  کیا کوئی .10

 سے ہوسکتا ہے؟  COVID-19ی تالش کر رہا ہوں جس کا تعلق کی روک تھام کرنے والے طبی دیکھ بھال ک
 جی ہاں۔

پروگرام کے ایک حصے کے طور پر ادائیگی شدہ بی�ری کی چھٹی فراہم کرتا ہے، تو کیا   )PTO( اگر ایک آجر ادائیگی شدہ وقت .11

 کی چھٹی کا استع�ل کرسکتا ہے؟  PTOکے سلسلے میں  COVID-19مالزم 
 جی ہاں۔
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آجر اپنے مالزمین کو اضافی ادائیگی شدہ بی�ری کی چھٹی یا کھوئے ہوئے اجرت کو کس طرح فراہم کرسکتا ہیں جس کا نتیجہ  .12

COVID-19  سے ہوسکتا ہے؟ 

بادائیگی شدہ بی�ری کی چھٹی مہیا  آجروں کو ادائیگی شدہ بی�ری کی چھٹی کے قوانین کے تقاضوں سے زیادہ سخاوت مند  •
 کر سکتے ہیں۔

اضافی مقاصد کے لئے بامعاوضہ بی�ری کی چھٹی استع�ل کرنے کی اجازت   آجر مالزمین کو کم سے کم مجاز مقاصد سے آگے •
 دے سکتا ہیں۔  

• COVID-19  عارضی طور پر  کے سلسلے میں آجر ادائیگی شدہ بی�ری کی چھٹی استع�ل کرنے والے مالزمین کے لئے
 تصدیق کی رضوریات کو معاف کرنے کا انتخاب کرسکتے ہیں۔

 آجر ادائیگی شدہ بی�ری کی چھٹی کے اخراجات کو تقسیم کرنے کے لۓ نئی پالیسیاں تیار اور الگو کرسکتے ہیں۔   •

رت پر ترقی فراہم کرسکتا  مالزمین کو اج  جب تک کہ ادائیگی کی رشائط قابل اطالق کٹوتی کے ضوابط پر عمل پیرا ہوں، تو آجر •
 ہیں۔

آجر مشرتکہ چھٹی کی پالیسیاں تشکیل دے سکتے ہیں۔ وہ چھٹی بیلنس والے مالزمین کو ساتھی کارکنوں کو چھٹی عطیہ کرنے   •
 کی بھی اجازت دے سکتے ہیں۔  
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