ﯾﻮﻧﺎن ﻣﯽں ﮐﺎم ﮐﺮنے واﻟﻮں کے ﺣﻘﻮق
اﮔﺮ آپ ﮐﻮ ﯾﻮﻧﺎن ﻣﯽں ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻮﮐﺮی ﻣﻞ ﮔﯽے ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮن کے ﻣﻄﺎﺑﻖ آپ کے ﮐﭻھ
ﺣﻘﻮق ﮦیں ﺟﻮ کﮦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ شﮦرﯾﻮں کے ﺑﺮاﺑﺮ ﮦیں-

ﮐﻢ سے ﮐﻢ ﺗﻨﺨﻮاﮦ

اﮔﺮ آپ ﮦﻓﺖے ﻣﯽں  40گھنﭨﮯ سے زﯾﺎدﮦ ﮐﺎم ﮐﺮتے ﮦیں ﺗﻮ ﯾﻮﻧﺎن ﻣﯽں آپ ﮐﯽ ﮐﻢ سے
ﮐﻢ ﺗﻨﺨﻮاﮦ :
●
●

اﮔﺮ آپ ﮐﯽ ﻋﻤﺮ  25ﺳﺎل سے زﯾﺎدﮦ ﮨﮯ ﺗﻮ  586.08ﯾﻮرو ﻣﺎﮦانﮦ ﮦوﻧﯽ ﭼﺎﮦیے;
اﮔﺮ آپ ﮐﯽ ﻋﻤﺮ  25ﺳﺎل سے ﮐﻢ ﮨﮯ ﺗﻮ 510.95 ،ﯾﻮرو ﻣﺎﮦانﮦ ﮦوﻧﯽ ﭼﺎﮦیے

یﮦ ﮐﻞ رﻗﻢ ﮨﮯ ﺟﻮ آپ ﮐﻮ ﻣﻞ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ؛ ٹﯾﮑﺲ اس کے ﺑﻌﺪ کﭨﮯ ﮔﺎ -

ﻣﯿﺮا ﮐﺘﻨﺎ ٹﯾﮑﺲ کﭨﮯ ﮔﺎ؟
:ٹﯾﮑﺲ ﮐﯽ کٹوﺗﯽ ﮐﺎ اﻧﺤﺼﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ پے ﮨﮯ ،ﺟﯿﺲے کﮦ
●
●
●
●

ﮐﯿﺎ آپ ﺷﺎدی ﺷﺪﮦ ﮦیں اور ﮐﯿﺎ آپ کے ﺷﻮﮦر ﯾﺎ ﺑﯿﻮی ﮐﻮ بھی ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻮﮐﺮی ﻣﻠﯽ ﮨﮯ
؟
آپ ﮐﯽ ﻣﺎﮦانﮦ آﻣﺪﻧﯽ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ؟
آپ ﮐﯽ آﻣﺪﻧﯽ کے ﮐﯿﺎ زراﺋﻊ ﮦیں ؛ ﺟﺲ ﻣﯽں اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮی آﻣﺪﻧﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ وﮦ
بھی ﺷﺎﻣﻞ ﮦو ﮔﯽ
آپ کے ﮐﻞ اﺛﺎثے ﮐﯿﺎ ﮦیں؟

ٹﯾﮑﺲ ﮐﯽ کٹوﺗﯽ آپ ﮐﯽ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ آپ ﮐﯽ ﺗﻨﺨﻮاﮦ ﻣﯽں سے ﮐﺮ لے ﮔﺎ ﯾﺎ ﯾﻮں
– ﺳﻤﺞھیں کﮦ ٹﯾﮑﺲ ﮐﺎٹ کے ﺗﻨﺨﻮاﮦ ﻣﻞے ﮔﯽ

چﮬﭧّﯾﻮں کے ﺣﻘﻮق
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮن کے ﻣﻄﺎﺑﻖ  ،اﮔﺮ آپ ﺳﺎرا دن ﯾﻌﻨﯽ دن ﻣﯽں  8گھنﭨﮯ ﮐﺎم ﮐﺮتے ﮦیں ﺗﻮ ﭘﻮرا مﮦﯾﻦﮦ
ﮐﺎم ﮐﺮنے کے ﺑﻌﺪ آپ ﮐﻮ  1.66دﻧﻮں ﮐﯽ چﮬﭧّﺗﯽ ﻣﻞ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ -ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ آپ دن ﻣﯽں آﭨﮫ گھنﭨﮯ
سے ﮐﻢ ﯾﺎ ﮦﻓﺖے ﻣﯽں ﭼﺎﻟﯿﺲ گھنﭨﮯ سے ﮐﻢ ﮐﺎم ﮐﺮتے ﮦیں ﺗﻮ اﺳﯽ ﺣﺴﺎب سے چﮬﭧﺗﯽ بھی ﮐﻢ
ﮦو ﮔﯽ -ﮐﭻھ ﻋﺮصﮦ ﮐﻢ ﮐﺮنے کے ﺑﻌﺪ ،یﮦ بڑھ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ -اس کے ﻟﺊے ،اﭘﻨﯽ ﮐﻤﭙﻨﯽ سے راﺑﻂﮦ ﮐﺮیں

ﺑﻮﻧﺲ ﺗﻨﺨﻮاﮦ
ﻗﺎﻧﻮن کے ﻣﻄﺎﺑﻖ ،ﮦر وﮦ ﺷﺨﺺ ﺟﻮ ﯾﻮﻧﺎن ﻣﯽں ﻧﻮﮐﺮی ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ،اسے ﺑﺎرﮦ مﮦﯾﻦے کے ﮐﺎم کے ﺑﺪلے،
 ﭼﻮدﮦ مﮦﯾﻦے ﮐﯽ ﺗﻨﺨﻮاﮦ ﻣﻞے ﮔﯽاس ﮐﺎ ّ
ﺗﻌﻠﻖ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ رﺳﻮﻣﺎت سے ﮨﮯ ﺟﺲے 'ﺗﺤﻒﮦ کﮦا ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ -زاﺋﺪ ﺗﻨﺨﻮاﮦ آپ ﮐﯽ ﻋﺎم ﺗﻨﺨﻮاﮦ کے
ﺣﺼﻮں ﻣﯽں دی ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ،ﺟﯿﺲے کﮦ:
ﺳﺎتھ ،ﺳﺎل کے ﻣﺨﺘﻠﻒ ّ
 .1اﯾﮏ مﮦﯾﻦے ﮐﯽ زاﺋﺪ ﺗﻨﺨﻮاﮦ دﺳﻤﺒﺮ ﻣﯽں ﮐﺮﺳﻤﺲ ﮐﺲ چھﺗﯿﻮں کے ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮ دی ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ اور
اس ﮐﻮ 'ﮐﺮﺳﻤﺲ ﺗﺤﻒﮦ ' کﮦا ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ -
 .2آپ ﮐﻮ آدﮬﮯ مﮦﯾﻦے ﮐﯽ زاﺋﺪ ﺗﻨﺨﻮاﮦ اﯾﺲٹر کے ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮ دی ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ )ﻣﺎرچ/اﭘﺮﯾﻞ کے وﻗﺖ(
اور اس ﮐﻮ 'اﯾﺲٹر ﺑﻮﻧﺲ ' کﮦا ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ -
 .3اپ ﮐﻮ آدﮬﮯ مﮦﯾﻦے ﮐﯽ ﺗﻨﺨﻮاﮦ ﺟﻮﻻﺋﯽ ﮐﯽ چﮬﭧﯾﻮں کے ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮ دی ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ اور اس ﮐﻮ
'چﮬﭧﺗﯽ ﮐﺎ ﺑﻮﻧﺲ ' کﮦا ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ -

ﯾﺎد رﮨﮯ کﮦ اﮔﺮ آپ نے ﭘﻮرا ﺳﺎل ﮐﺎم نﮦیں ﮐﯿﺎ ﺗﻮ یﮦ ﺑﻮﻧﺲ ﺗﻨﺨﻮاﮦ بھی اﺳﯽ ﺣﺴﺎب سے ﻣﻞے
-ﮔﯽ ﺟﺘﻨﺎ آپ نے ﮐﺎم ﮐﯿﺎ ﮦوﮔﺎ

ﺑﯿﻤﺎری کے دﻧﻮں ﮐﯽ ﺗﻨﺨﻮاﮦ
اﮔﺮ آپ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﯽ وجﮦ سے ﮐﺎم پے نﮦیں ﺟﺎ ﺳﮑﺖے ﺗﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﻮر پے آپ ﮐﯽ ﮐﻤﭙﻨﯽ آپ ﮐﻮ ﺑﯿﻤﺎری
کے دﻧﻮں ﮐﯽ ﺗﻨﺨﻮاﮦ دے ﮔﯽﺑﯿﻤﺎری کے پﮦلے ﺗﯿﻦ دن آپ ﮐﻮ اﭘﻦے ﭘﻮرے دن ﮐﯽ آدھی ﺗﻨﺨﻮاﮦ ﻣﻞے ﮔﯽ  -اﮔﺮ آپ ﮐﯽ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ
وﮦ آپ ﮐﻮ آدﮬﮯ دن سے زﯾﺎدﮦ ﺗﻨﺨﻮاﮦ دے ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯاﮔﺮ آپ ﺗﯿﻦ دن سے زﯾﺎدﮦ ﺑﯿﻤﺎر ﮦوں ﺗﻮ آپ ﮐﻮ ﯾﻮﻧﺎن کے ﻗﻮﻣﯽ ﺻﺤﺖ کے ﻃﺮﯾﻖے سے ﺗﻨﺨﻮاﮦ ﺣﺎﺻﻞ
-ﮐﺮﻧﯽ پڑے ﮔﯽ -اس ﺑﺎت ﮐﺎ اﻧﺤﺼﺎر آپ کے ذاﺗﯽ ﺣﺎﻻت ﭘﯽ ﮨﮯ کﮦ آپ ﮐﻮ ﮐﺘﻨﯽ ﺗﻨﺨﻮاﮦ ﻣﻞے ﮔﯽ

ﺻﺤﺖ ﮐﯽ اﻧﺸﻮرﻧﺲ
ﮐﺎم ﺷﺮوع ﮐﺮنے سے پﮦلے آپ ﮐﻮ اﯾﮏ
AMKA
ﻧﻤﺒﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮦیے -
)  AMKAﻧﻤﺒﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮنے کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت یﮦاں ﻣﻮﺟﻮد ﮦیں (-
ﺻﺤﺖ ﮐﯽ اﻧﺸﻮرﻧﺲ کے ﻟﺊے آپ ﮐﻮ
AMKA
ﻧﻤﺒﺮ دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ کے ذرﯾﻊے آپ ﯾﻮﻧﺎن کے ﺻﺤﺖ کے ﻧﻈﺎم ﻣﯽں داﺧﻞ ﮦو ﺳﮑﺖے ﮦیں -ﺟﺲ
ﮐﻮ
IKA
بھی کﮦا ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯﺟﺐ آپ ﮐﻮ
AMKA
ﻧﻤﺒﺮ ﻣﻞ ﺟﺎئے اور آپ نے ﮐﺎم ﺷﺮوع ﮐﺮ دﯾﺎ ﮦو ﺗﻮ آپ ﮐﺴﯽ بھی ﻏﯿﺮ ﺳﺮﮐﺎری ڈاکٹر کے ﭘﺎس
ﺟﺎ ﺳﮑﺖے ﮦیں جﮦاں سے آپ ﮐﻮ ﻣﻔﺖ ﻃﺒّﯽ اﻣﺪاد ﻣﻞ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ -ﻣﻔﺖ ﻃﺒّﯽ اﻣﺪاد ﺻﺮف وﮦ
ﭘﺮاﺋﯿﻮیٹ ڈاکٹر ﻓﺮاﮦم ﮐﺮتے ﮦیں ﺟﻮ
IKA
ٰذا ﻃﺒّﯽ اﻣﺪاد ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮنے سے پﮦلے یﮦ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮ ﻟﯽں کﮦ آپ ﮐﺎ ڈاکٹر
ﮐﺎم ﮐﺮتے ﮦیں -لﮦ
کے ﺳﺎتھ ﻣﻞ کے
IKA
-کے ﺳﺎتھ ﻣﻞ ﮐﺮ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ

AMKA
ﻧﻤﺒﺮ ﮐﯽ ﻣﺪد سے آپ ﻣﻔﺖ دواﺋﯽ بھی ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ ﺳﮑﺖے ﮦیں -

ﭘﻨﺸﻦ
ﯾﻮﻧﺎن ﻣﯽں ﭘﻨﺸﻦ ﺳﻮﺷﻞ ﺳﯿﮑﻮرٹی کے ﻧﻈﺎم سے ﻣﻠﺘﯽ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﯽں آپ ﺧﻮد ﭘﯿﺲے ﺟﻤﻊ ﮐﺮواتے ﮦیں
ﺟﻮ آپ ﮐﯽ ﺗﻨﺨﻮاﮦ سے ﮐﺎٹی ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯﭘﻨﺸﻦ ﮐﺎ ﻧﻈﺎم ٹکٹوں کے ذرﯾﻊے ﭼﻠﺘﺎ ﮨﮯ -ﺟﺐ آپ ﭘﻮرا وﻗﺖ ﮐﺎم ﮐﺮتے ﮦیں ﺗﻮ آپ  25ٹکٹ ﺟﻤﻊ
ﮐﺮ ﻟﯿﺖے ﮦیں -اس ﻃﺮح کے ٹکٹ آپ ﺳﺎری زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﺮتے ﮦیں ،ﺟﺐ ﺗﮏ آپ ریٹاﺋﺮﻣﻦٹ
ﮐﯽ ﮐﻢ سے ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﮐﻮ نﮦیں پﮦﻧﭻ ﺟﺎتےﯾﺎ ﮐﭻھ ﮐﻢ سے ﮐﻢ ٹکٹ نﮦیں ﺟﻤﻊ ﮐﺮ ﻟﯿﺖے -
ذﻣﺪاری ﮦوﺗﯽ ﮨﮯ
 -ﺟﺐ آپ ﮐﺎم ﺷﺮو ﮐﺮتے ﮦیں ﺗﻮ یﮦ ٹکٹ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻧﺎ آپ ﮐﯽ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﮐﯽ ّ

ﻧﻮﮐﺮی سے ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﯾﺎ ﻧﮑﺎل دﯾﻨﺎ
ﻧﻮﮐﺮی سے ﻧﮑﺎ لے ﺟﺎنے پے آپ کے ﺣﻘﻮق ﮐﺎ اﻧﺤﺼﺎر اس ﺑﺎت پے ﮨﮯ کﮦ آپ ﮐﺲ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﻧﻮﮐﺮی
-پے تﮬﮯ

ﻣﻘﺮر ﺷﺪﮦ ﻣﯿﻌﺎد ﮐﺎ ﻣﻌﺎﮦدﮦ
اﯾﮏ ّ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪﮦ ﻣﯿﻌﺎد کے ﻣﻌﺎﮦدے ﻣﯽں ﻧﻮﮐﺮی ﺧﺘﻢ ﮦونے ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ پﮦلے سے ﻟﮏھی ﮦوﺗﯽ ﮨﮯ
اﯾﮏ ّ
ﺟﻮ کے ﻋﺎم ﻃﻮر پے اﯾﮏ سے چﮬﮯ ﻣﺎﮦ ﺗﮏ ﮐﺎ ﮦوﺗﺎ ﮨﮯﻣﻘﺮر ﺷﺪﮦ ﻣﯿﻌﺎد کے ﻣﻌﺎﮦدے کے ﺗﺤﺖ ﮐﺎم ﮐﺮ رﮨﮯ ﮦیں ﺗﻮ آپ ﮐﯽ ﮐﻤﭙﻨﯽ کے
اﮔﺮ آپ اﯾﮏ پﮦلے سے ّ
-ﻟﺊے آپ ﮐﻮ اس ﺗﺎرﯾﺦ سے پﮦلے ﻧﻮﮐﺮی سے ﻧﮑﻠﻨﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮦوﺗﺎ ﮨﮯ

ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ آپ ﮐﯽ ﮐﻤﭙﻨﯽ کے ﭘﺎس آپ ﮐﻮ ﻧﻮﮐﺮی سے ﻧﮑﺎﻟﻦے ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺟﺎﺋﺰ وجﮦ ﮨﮯ ﺟﯿﺲے
کﮦ ﭼﻮری ،ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻃﻮر پے ﮦراﺳﺎں ﮐﺮﻧﺎ  ،ﯾﺎ ﮐﺎم کے وﻗﺖ ﻧﺶے ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽں ﮦوﻧﺎ  ،ﺗﻮ
وﮦ آپ ﮐﻮ ﮐﺴﯽ بھی وﻗﺖ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺎوزﮦ دیے  ،ﻧﻮﮐﺮی سے ﻧﮑﺎل ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ -
ﻧﻮﮐﺮی سے ﻧﮑﺎﻟﻦے ﮐﯽ وﺟﻮﮦات ﮐﺎ رﯾﮑﺎرڈ آپ ﮐﯽ ﮐﻤﭙﻨﯽ کے ﭘﺎس ﻣﻮﺟﻮد ﮦوﻧﺎ ﭼﺎﮦیے -

اﮔﺮ آپ ﮐﻮ ﻧﻮﮐﺮی سے ﻧﮑﺎل دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ آپ ﮐﺎم والے اﻧﺴﭙﮏٹر
)اﯾﭙﯿﺖھورﺳﯽ اﯾﺮﮔﺴﯿﺎس( Epitheorisi Ergasias
کے ﭘﺎس ﺟﺎ ﮐﺮ اﭘﻨﯽ ﺻﻔﺎﺋﯽ ﭘﯿﺶ ﮐﺮ ﺳﮑﺖے ﮦیں اور یﮦ اﯾﮏ ﺑﻠﮑﻞ ﻣﻔﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﮨﮯ -
اﮔﺮ ﮐﺎم واﻻ اﻧﺴﭙﮏٹر ﺳﻤﺞھﺗﺎ ﮨﮯ کﮦ آپ ﮐﻮ ﻧﺎﺟﺎﺋﺰ ﻃﻮر پے ﻧﻮﮐﺮی سے ﻧﮑﺎﻻ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ وﮦ آپ
کے اور آپ ﮐﯽ ﭘﺮاﻧﯽ ﮐﻤﭙﻨﯽ کے درﻣﯿﺎن اﯾﮏ ﻣﻘﺪمے ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎم ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ –

ﻣﺴﻠﺴﻞ ﮐﺎم ﮐﺎ ﻣﻌﺎﮦدﮦ
اﮔﺮ آپ ﮐﯽ ﮐﻤﭙﻨﯽ کے ﺳﺎتھ آپ ﮐﺎ اﯾﮏ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﮐﺎم ﮐﺎ ﻣﻌﺎﮦدﮦ ﮨﮯ ﺟﺲ کے ﺧﺘﻢ ﮦونے ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
درج نﮦیں ﺗﻮ ﮐﻤﭙﻨﯽ آپ ﮐﻮ ﮐﺴﯽ بھی وﻗﺖ اﭘﻨﯽ ﻣﺮﺿﯽ ﻧﻮﮐﺮی سے ﻧﮑﺎل ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ آپ اس ﮐﻤﭙﻨﯽ ﻣﯽں اﯾﮏ ﺳﺎل سے زﯾﺎدﮦ ﻣﻼزﻣﺖ ﮐﺮ ﭼﮏے ﮦیں اور آپ ﮐﯽ ّ
ﻣﺪت ﻣﻼزﻣﺖ
ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﺎرﯾﺦ درج نﮦیں ﺗﻮ آپ ﻧﻮﮐﺮی سے ﻧﮑﺎلے ﺟﺎنے ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽں اﭘﻦے ﻧﻘﺼﺎن ﮐﯽ ﺗﻼﻓﯽ
-کے ﺣﻘﺪار ﮦو ﺳﮑﺖے ﮦیں

آپ ﮐﻮ ﮐﺘﻦے ﭘﯿﺲے ﻣﻠﺖے ﮦیں ،اس ﮐﺎ اﻧﺤﺼﺎر اس ﺑﺎت پے ﮨﮯ کﮦ آپ نے اس ﮐﻤﭙﻨﯽ ﻣﯽں ﮐﺘﻨﯽ
-ﻣﻼزﻣﺖ ﮐﯽ ﮨﮯ

ﮐﭻھ ﺿﺮوری ﺑﺎﺗﯽں ﺟﻮ آپ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﻨﯽ ﭼﺎﮦﯾﺊں
ﯾﺎد رکھیں کﮦ آپ نے اﭘﻦے ﻣﻌﺎﮦدے ﭘﯽ دﺳﺘﺨﻂ کے ﮦیں1 -۔
ﮦﻣﯿﺶﮦ ﻧﻮﮐﺮی کے ﺧﻂ ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮیں ﺟﺲ ﮐﻮ اﭘﺎﺋﻦٹﻣﻦٹ ﻟﯽٹر بھی کﮦتے ﮦیں 2-
 یﮦ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﮐﺎ ﻓﺮض ﮨﮯ کﮦ وﮦ آپ ﮐﻤﻮ ﻧﻮﮐﺮی کے پﮦلے دن دﺳﺘﺨﻂ ﮐﺮ کے دے دیں  -آپ ﮐﯽﮐﻤﭙﻨﯽ اس ﺧﻂ ﮐﯽ اﯾﮏ ﻧﻘﻞ اﭘﻦے ﭘﺎس رکھﺗﯽ ﮨﮯاﯾﺲے ﺗﻤﺎم ﺧﻄﻮط ﺟﻮ آپ ﮐﯽ ﮐﻤﭙﻨﯽ آپ ﮐﻮ دﯾﺘﯽ ﮨﮯ ،ان پے ﮐﻤﭙﻨﯽ ﮐﯽ مﮦر ﻟﮕﯽ ﮦوﻧﯽ ﭼﺎﮦیے3 -آپ ﮐﻮ اﯾﮏ ﻏﯿﺮ ّ
ﻣﻌﯿﻦﮦ ّ
ﻣﻘﺮر ﻣﯿﻌﺎد کے ﻣﻌﺎﮦدے کے ﺗﺤﺖ ﻧﻮﮐﺮی ﭘﯽ 4-
ﻣﺪت کے ﻟﺊے پﮦلے سے ّ
نﮦیں رکھا ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ -ﻗﺎﻧﻮن کے ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﺴﺎ ﻣﻌﺎﮦدﮦ ﺻﺮف ﺗﯿﻦ ﻣﺮﺗﺐﮦ بڑھاﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اور
ذﻣﺪاری ﮨﮯ کﮦ آپ ﮐﻮ اﯾﮏ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﮐﺎم ﮐﺎ ﻣﻌﺎﮦدﮦ دے
-پھر ﭼﻮتھی ﻣﺮﺗﺐﮦ  ،ﮐﻤﭙﻨﯽ ﮐﯽ ّ

