
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪਵਿਿਾਵਿਕ ਵ ਿੰ ਮੇਿਾਿੀ ਛ ੁੱ ਟੀ 

ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਿਬੰਧੀ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਸਰਕ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕ ੇ5 ਸਿਨਾਂ ਤੱਕ ਿੀ ਛ ੱ ਟੀ ਲੈ ਿਕਿੇ ਹਨ। 

ਇੱਿ ਪੰਨੇ ਤੇ: 

• ਮ ੱ ਢਲੇ ਰੂਲ 

• ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੀ ਯੋਗਤਾ 

• ਸਕਿਨੰੂ ਪਸਰਵਾਰ ਿਾ ਮੈਂਬਰ ਿਮਸਿਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ 

• ਛ ੱ ਟੀ ਿੀ ਲੰਬਾਈ 

• ਨੋਸਟਿ ਿੇਣਾ 

• ਨੌਕਰੀ ਿੀ ਿਮਾਪਤੀ 

• ਕਨੂੰ ਨ ਸਕਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹ ੰ ਿਾ ਹ ੈ

• ਿੰਪਰਕ ਕਰ ੋ

ਵਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਨੋਟ ਕਿੋ: 
• ਕ ਿ ਸਲੰਕ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਵਿਥਾਰ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਵੱਚ ਸਮਲ ਿਕਿੇ ਹਨ। 

• ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਿੂਜੀ ਭਾਸਾਵਾਂ ਸਵਚ ਿਮਗਰੀ ਸਵੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਿੀ ਿਸਥਤੀ ਸਵਚ, ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਵੱਚ 
ਿਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਿ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਕੋਵਿਡ -19 ਜਿਾਬ 

ਅਿਥਾਈ ਸਨਯਮ: 17 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ, ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕ ਿ ਿਮੇਂ ਲਈ ਪਸਰਵਾਰਕ 
ਸਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਨਭਾਉਣ ਲਈ, ਪਸਰਵਾਰ ਿੇ ਮੈਂਬਰਾਂ  ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿੀ ਜਰਰੂਤ ਪੈਂਿੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ 

ਉਹ, ਨੌਕਰੀ-ਿ ਰੱਸਖਅਤ ਰੱਖਿੇ ਹੋਏ ਛ ੱ ਟੀ ਿੇ ਹੱਕਿਾਰ ਹਣੋਗੇ, ਜਿੋਂ: 
• ਪਸਰਵਾਰ ਿੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕਾਂਤਵਾਿ ਸਵਚ ਹਨI 

https://www.alberta.ca/pa-IN/personal-family-responsibility-leave.aspx#jumplinks-0
https://www.alberta.ca/pa-IN/personal-family-responsibility-leave.aspx#jumplinks-1
https://www.alberta.ca/pa-IN/personal-family-responsibility-leave.aspx#jumplinks-2
https://www.alberta.ca/pa-IN/personal-family-responsibility-leave.aspx#jumplinks-3
https://www.alberta.ca/pa-IN/personal-family-responsibility-leave.aspx#jumplinks-4
https://www.alberta.ca/pa-IN/personal-family-responsibility-leave.aspx#jumplinks-5
https://www.alberta.ca/pa-IN/personal-family-responsibility-leave.aspx#jumplinks-6
https://www.alberta.ca/pa-IN/personal-family-responsibility-leave.aspx#jumplinks-7


• ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕੋਸਵਡ -19 ਿੇ ਿਬੰਧ ਸਵੱਚ ਚੀਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਿਰ ਿੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਜਾਂ ਸਨਰਿੇਸਾਂ
ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਿਕੂਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬੱਸਚਆਂ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਿਮਰੱਥ 

ਹਨ

ਯੋਗਤਾ:
• ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਿ ਛ ੱ ਟੀ ਿੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਿੇਵਾ ਿੀ ਲੰਬਾਈ ਸਕੰਨੀ ਹੈ, ਇਿਿਾ ਕੋਈ ਫਰਕ

ਨਹੀਂ ਹੈI

• ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਿ ਰੱਸਖਅਤ ਛ ੱ ਟੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਨੋਟ ਿੀ ਜਰੂਰਤ
ਨਹੀਂ ਹੈI

o ਮਾਲਕ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਿਤਾਵੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਹ ਿਕਿੇ ਹਨ ਜੋ ਿਾਬਤ
ਕਰਿੇ ਹੋਣ ਸਕ ਉਹ ਛ ੱ ਟੀ ਲੈਣ ਿੇ ਯੋਗ ਹਨ (ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਿਕੂਲ ਜਾਂ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਿੀ 

ਹਾਜਰੀ, ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਇਕਾਂਤਵਾਿ ਵਾਲੇ ਪਸਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਕਰਨ 
ਿੀ ਜਰੂਰਤ ਿੀ ਤਿਿੀਕ)

• ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਛ ੱ ਟੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਲੈ ਿਕਿੇ ਹਨI

• ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਛ ੱ ਟੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ-ਿ ਰੱਸਖਅਤ ਛ ੱ ਟੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਿਕਿੇ
ਹਨI

ਨੋਸਟਿ:
• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਛ ੱ ਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਿੂਸਚਤ ਕਰਨ ਿੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ

ਤੇ ਸਲਖਤੀ ਰੂਪ ਸਵੱਚ

• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਜੰਨੀ ਜਲਿੀ ਿੰਭਵ ਹੋ ਿਕੇ ਹਾਲਤਾਂ ਮ ਤਾਸਬਕ ਵਾਜਬ ਨੋਸਟਿ ਿੇਣ ਿੀ ਲੋੜ
ਹੈI

ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਿ ਆਉਣਾ:
• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਿ ਜਾਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਨੋਟ ਿੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂI



ਸਵੱਤੀ ਿਹਾਇਤਾ: 
• ਕਨੇਡਾ ਿੀ ਿਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸੋਵਡ -19 ਨਾਲ ਪਰਭਾਸਵਤ ਸਵਅਕਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਿਯੋਗਾਂ 
ਲਈ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਿਹਾਇਤਾ ਿਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ ਿੇ ਿਮਰਥਨਾਂ ਬਾਰੇ 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ 

ਮ ੱ ਢਲੇ ਰੂਲ 

• ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖ ੱ ਿ ਜਾਣ ਿੇ ਸਕਿੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛ ੱ ਟੀ ਲੈ ਿਕਿ ੇ
ਹਨ। 

• ਐਪਂਲਾਇਰ ਨੰੂ ਜਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰਕ ਸਜੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ 
ਛ ੱ ਟੀ ਿੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਿ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਉਿਨੰੂ ਉਿਿਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਾਂ 
ਬਰਾਬਰ ਿਾ ਕੰਮ ਿੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

• ਐਪਂਲਾਇਰਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਛ ੱ ਟੀ ਿੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਅਿਾ ਕਰਨ ਿੀ ਜਰੂਰਤ 
ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਕ ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਐਪਂਲਾਇਮੈਂਟ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਕ ਲੈਕਸਟਵ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸਜਹਾ 
ਸਲਸਖਆ ਸਗਆ ਹੋਵੇ। 

• ਸਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰਕ ਸਜੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਛ ੱ ਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਿੀ ਨੌਕਰੀ ਿੇ ਿਾਲ 
ਸਗਣਨ ਿੇ ਮੰਤਵ ਸਹੱਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਹ ੰ ਿੇ ਹੋਏ ਿਮਿ ੇਜਾਂਿੇ ਹਨ। 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੀ ਯੋਗਤਾ 
ਸਜਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 90 ਸਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰ ਜਗਾਰਿਾਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ, ਉਹ 

ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਸਰਕ ਸਜੰਮੇਵਾਰੀ ਛ ੱ ਟੀ ਲੈਣ ਿੇ ਯੋਗ ਹਨ। 

90 ਸਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰ ਜਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੀ ਵੀ ਛ ੱ ਟੀ ਮਨਜੂਰ ਹੋ ਿਕਿੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰ ਜਗਾਰ 
ਸਮਆਰੀ ਕਨੰੂਨ ਤਸਹਤ ਉਨਾਂ ਿੇ ਰ ਜਗਾਰਿਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਛ ੱਟੀ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਛ ੱ ਟੀ ਨੰੂ ਅਸਤ ਜਰੂਰੀ ਿਮਸਿਆ ਜਾਵੇ: 



• ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ, 

• ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੀਆਂ ਸਕਿੇ ਪਸਰਵਾਸਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਸਰਕ ਸਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿੀ 
ਪਾਲਣਾ ਲਈ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰ ਜਗਾਰਿਾਤਾਵਾਂ ਿੀ ਆਪਿੀ ਿਸਹਮਤੀ ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਧੇ ਸਿਨ 
ਿੇ ਸਹਿਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਛ ੱ ਟੀ ਲੈ ਿਕਿਾ ਹੈ। 

ਸਕਿਨੰੂ ਪਸਰਵਾਰ ਿਾ ਮੈਂਬਰ ਿਮਸਿਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ 
ਸਨਮਨ ਸਲਸਖਤ ਿਾਰੇ ਪਸਰਵਾਸਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ: 

• ਿਾਥੀ(ਪਾਰਟਨਰ)(ਸਵਆਹ ਤਾ, ਬਾਲਗ ਆਪਿੀ ਿਬੰਧ ਜਾਂ ਕਨੰੂਨੀ ਿਾਥੀ) 

• ਮਾਪੇ, ਪਾਲਕ(ਫਾਿਟਰ) ਮਾਪ,ੇ ਿਰਪਰਿਤ 

• ਬੱਚੇ, ਪਾਲਕ(ਫਾਿਟਰ) ਬੱਚ,ੇ ਗੋਿ ਲਏ ਬੱਚ,ੇ ਿਾਥੀ ਿੇ ਬੱਚੇ 

• ਭੈਣ-ਭਰਾ 

• ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ 

• ਿਾਿਾ-ਿਾਿੀ 

• ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਅਕਤੀ ਸਜਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਪਸਰਵਾਸਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵਾਂਗ ਰਸਹੰਿਾ ਹੈ 

ਛ ੱ ਟੀ ਿੀ ਲੰਬਾਈ 

ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਿਾਲ ਸਵੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ 5 ਸਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਸਰਕ ਸਜੰਮੇਵਾਰੀ ਛ ੱ ਟੀ ਲੈ 
ਿਕਿੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਛ ੱ ਟੀ ਿੇ ਸਿਨ, ਨਵੇਂ ਕੈਲੰਡਰ ਿਾਲ ਸਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜ ੜ ਿਕਿੇ। 



ਨੋਸਟਿ ਿੇਣਾ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਛ ੱ ਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉੱਸਚਤ ਿਮਾਂ ਪਸਹਲਾਂ, ਰ ਜਗਾਰਿਾਤਾ ਨੰੂ ਨੋਸਟਿ ਿੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਸਰਕ ਸਜੰਮੇਵਾਰੀ ਛ ੱ ਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਨੰੂਨ ਅਨ ਿਾਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ 
ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਿਤਾਵੇਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰ ਜਗਾਰਿਾਤਾ ਲੋੜ ਅਨ ਿਾਰ 

ਿਿਤਾਵੇਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਿਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਿਕਿੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰ ਜਗਾਰ 
ਿਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਿ ਆਰਾ ਨਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਛ ੱ ਟੀ ਵਾਲੇ ਸਿਨਾਂ ਿਾ 

ਰ ਜਗਾਰਿਾਤਾ ਿ ਆਰਾ ਭ ਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹ।ੈ 

ਨੌਕਰੀ ਿੀ ਿਮਾਪਤੀ 
ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਸਰਕ ਸਜੰਮੇਵਾਰੀ ਛ ੱ ਟੀ ਿੌਰਾਨ ਮਾਲਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੀ ਨੌਕਰੀ ਿੀ ਿਮਾਪਤੀ 

ਜਾਂ ਲੇ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਿਾ। ਜੇਕਰ ਰ ਜਗਾਰ ਿਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਿ ਆਰਾ ਨਾਂ 
ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਛ ੱ ਟੀ ਵਾਲੇ ਸਿਨਾਂ ਿਾ ਰ ਜਗਾਰਿਾਤਾ ਿ ਆਰਾ ਭ ਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। 

ਸਜਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਿਾ ਹੈ ਸਕ ਉਿਨੰੂ ਅਢ ੱ ਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਸਵੱਚੋਂ ਕੱਸਢਆ ਸਗਆ 
ਹੈ ਰ ਜਗਾਰ ਸਮਆਰ ਸਸ਼ਕਾਇਤਕਰ ਿਕਿਾ ਹੈ। 

ਕਨੂੰ ਨ ਸਕਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹ ੰ ਿਾ ਹ ੈ

ਰ ਜਗਾਰ ਸਮਆਰੀ ਕੋਡ ਿੇ ਪਾਰਟ 2, ਸਡਵੀਜਨ 7.6 ਸਵੱਚ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਸਰਕ ਸਜੰਮੇਵਾਰੀ 
ਛ ੱ ਟੀ ਿਬੰਧੀ ਰੂਲ ਰੱਖ ੇਗਏ ਹਨ। ਕਨੰੂਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਤਸਹ ਸਮਆਿ ਤੱਕ ਸਬਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਛ ੱ ਟੀ ਿਾ 
ਹੱਕ ਸਿੰਿਾ ਹ,ੈ ਸਜਿਿੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਨਾਂ ਨੰੂ ਿਮਾਨ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਿੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਿ ਬਾਰਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਿਾ 

ਹੈ। 
Disclaimer: ਇੱਿ ਿੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਰ ਜਗਾਰ ਸਮਆਰ ਕਨੂੰ ਨ(Alberta Employment Standards legislation) ਸਵੱਚ 

ਫਰਕ ਹੋਣ ਿੀ ਿਸਥਤੀ ਸਵੱਚ ਕਨੂੰ ਨ(legislation) ਨੰੂ ਹੀ ਿਹੀ ਿਮਸਿਆ ਜਾਵੇ। 

https://www.alberta.ca/file-employment-standards-complaint.aspx


ਿੰਪਰਕ ਕਰ ੋ

ਰ ਜਗਾਰ ਸਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਿੰਪਰਕ ਕਰ ੋਜਾਂ ਅਪਡੇਟਿ ਲਈ ਿਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ। 
 

https://www.alberta.ca/contact-employment-standards.aspx
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