
 

 

F417-294-291 (Punjabi) 

ਆਊਟਡੋਰ ਹੀਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ 2022 ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ 

ਨਨਯਮ ਸਾਰ 

ਅੰਤਿਮ ਅਪਡੇਟ 1 ਜੂਨ, 2022 

ਨਪਛੋਕੜ 

Washington ਦਾ ਸਥਾਈ ਆਊਟਡੋਰ ਹੀਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਤਨਯਮ ਹਰ ਸਾਲ ਮਈ ਿੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਸਿੰਬਰ ਿੱਕ ਲਾਗੂ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਸਥਾਈ ਤਨਯਮਾਂ ਤਿਚਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ, 15 ਜੂਨ, 2022 ਿੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠੰਡ ੇਪਾਣੀ, ਛਾਂ, ਕੂਲ-ਡਾਊਨ ਅਰਾਮ ਤਮਆਦਾਂ ਲਈ ਅਿ ੇਗਰਮੀ 

ਸੰਬੰਧੀ ਤਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਚੰਨਹ ਾਂ ਅਿ ੇਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਿ ੇਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਿ ਕਰਨਾ। 

ਤਨਮਨਤਲਖਿ ਇੱਕ ਸਮੀਤਖਆ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿੇਰਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਊਟਡੋਰ ਹੀਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਤਨਯਮਾਂ 

ਨੰੂ ਦੇਖੋ। 

ਤਾਪਮਾਨ 

Washington ਦੇ ਆਊਟਡੋਰ ਹੀਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਤਨਯਮਾਂ ਨੰੂ ਹਾਲੇ ਿੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗਰਮੀ-ਸੰਬੰਧਿ ਤਬਮਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ 

ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੇਠ ਤਲਖੇ ਤਕਸੇ ਿੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਿਰਾਂ ਤਿੱਚ 60 ਤਮੰਟਾਂ ਦੀ ਤਮਆਦ ਤਿੱਚ 15 ਤਮੰਟਾਂ 
ਿੋਂ ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰਤਹੰਦ ੇਹਨ: 

• 52° F –ਸਾਹ ਲੈਣ ਿੋਂ ਤਬਨਾਂ ਿਾਲੇ ਕੱਪੜ ੇ

• 77° F – ਦ ਗਨੀ-ਪਰਿ ਿਾਲੇ ਬ ਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ 

• 89° F – ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਰਜ ਤਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਿੇ ਅਸਲ ਿਾਪਮਾਨ ਦੀ ਤਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ ੰ ਮੇਿਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਸਿਾਏ ਜੋ ਇਸ ਤਨਯਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਾਪਮਾਨ ਤਰਕਾਰਡਾਂ 

ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਪਾਣੀ 
ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿੀ ਘੰਟਾ 1 ਕ ਆਰਟ (ਅੱਠ ਆਊਂਸਾਂ ਿਾਲੇ ਚਾਰ ਗਲਾਸ) ਮ ਹੱਈਆ ਕਰੋ, ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ 

ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕਰੋ।  

https://lni.wa.gov/safety-health/safety-training-materials/workshops-events/beheatsmart#requirements
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ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਤਕ ਪੀਣ ਿਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਗਿੀਤਿਧੀ ਨੰੂ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕਰਨ ਅਿੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਨੋਟ: ਇਸ ਿਾਲੇ ਤਨਯਮ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹੋਰ ਤਨਯਮ ਹਨ, ਤਜਿੇਂ ਤਕ ਤਨਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਖੇਿੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਤਜੰਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੀਣ ਿਾਲੇ 

ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਪਹ ੰ ਚ ਿੱਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਯਮ ਇਸ ਿਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਿਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਾਲਾ ਲਾਗ ੂਨਾ ਹੋਿ।ੇ 

ਛਾਵੇਂ ਬੈਠੋ ਅਤ ੇਅਰਾਮ ਕਰ ੋ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਛਾਂ ਤਦਓ ਅਿ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਥਾਮ ਕੂਲ-ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਾਮ ਸਮੇਂ ਤਦਓ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿੱਧ ਗਰਮੀ ਨੰੂ 

ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਿ ਹੋਿੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਿਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ 89°F ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਿਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂਲ-ਡਾਊਨ ਅਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤਮਆਦਾਂ ਿੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਮ ਹੱਈਆ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ 

ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ (ਅਰਥਾਿ, ਹਰ ਦੋ ਘੰਤਟਆਂ ਤਿੱਚ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 10 ਤਮੰਟ); ਅਿ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕ ਬਰੇਕ 'ਿੇ ਜਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਧਾਰਨ ਪੋਸਚਰ ਤਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਕਿਰ 

ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ 'ਿੇ ਕਾਫੀ ਠੰਡਕ ਦੇਣ ਿਾਲੀ ਛਾਂ ਹੈ। 

ਕੂਤਲੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਛਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਤਸੱਧੀ ਧ ੱ ਪ ਨੰੂ ਬਲੌਕ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਿ ੇਉਹਨਾਂ ਖੇਿਰਾਂ ਤਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਤਜੱਥੀ ਗਰਮੀ ਛਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਪਰੀਿ ਹੋਿੇ, ਤਜਿੇਂ ਤਕ ਚਾਲੂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਿੋਂ ਤਬਨਾਂ ਕਾਰ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਿੱਲੋਂ ਉੱਿੇ ਮ ਹੱਈਆ ਕੀਿੀ 

ਗਈ ਛਾਂ ਤਜੱਥ ੇਉਸ ਖੇਿਰ ਤਿੱਚ ਗਰਮੀ ਅਿ ੇਨਮੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਛਾਂ ਦੀ ਜਗਹਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਿਰਿੋਂ ਨੰੂ ਰੋਕਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤਿੱਚ ਰ ਕਾਿਟ 

ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਟੋਇਲੇਟ, ਖਿਰਨਾਕ ਜੰਗਲ-ਜੀਿਨ ਤਜਿੇਂ ਤਕ ਸੱਪ, ਜਾਂ ਿਿੈਇਏ ਦੇ ਜਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜ ੇਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ। 

ਤਨਿਾਰਕ ਅਿ ੇਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂਲ-ਡਾਊਨ ਅਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤਮਆਦਾਂ ਦੋਨੋਂ  ਇੱਕ ਭ ਗਿਾਨਯੋਗ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਸਿਾਏ ਇੱਕ ਮੀਲ ਤਮਆਦ 

ਦੇ ਦੌਰਾਨ। 

ਛਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤਿਕਲਤਪਕ ਕੂਤਲੰਗ ਿਰੀਤਕਆਂ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕੀਿੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਜਿੇਂ ਤਕ ਿਾਪਮਾਨ-ਤਨਯੰਤਿਰਿ ਿਾਿਾਿਰਨ ਤਜਿੇਂ ਤਕ 

ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਿਾਲੇ ਟਰੇਲਰ ਜਾਂ ਤਮਸਤਟੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ। 

ਅਨੁਕੂਲਨ (ਗਰਮੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪਆੁਉਣਾ) 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਗਰਮੀ ਤਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਤਕਸੇ ਨਿੇਂ ਤਿਅਕਿੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਫਿ ੇਿੋਂ ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਗਰਮੀ ਿੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਤਿਅਕਿੀ 
ਦੇ ਲਈ ਹੇਠ ਤਲਖੀ ਤਕਸੇ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ 14 ਤਦਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਰਮੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਚੰਨਹ ਾਂ ਅਿ ੇਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਨੇਤੜਓਂ 

ਤਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

• ਫੋਨ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ (ਇਕੱਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ; ਜੇਕਰ ਤਰਸੈਪਸ਼ਨ 'ਿੇ ਤਨਰਭਰ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) 
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• ਅਤਜਹੀ ਤਿਿਸਥਾ ਤਜਸ ਤਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਨ ਅਿ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ 

(ਅਰਥਾਿ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਡੀ ਤਸਸਟਮ)। 

• ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਿਰੀਕੇ। 

ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਦੋਂ ਅਨ ਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਫਾਤਰਸ਼ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤਪਛਲੇ ਤਦਨਾਂ ਦੀ ਿ ਲਨਾ ਤਿੱਚ ਿਾਪਮਾਨ 

ਤਿੱਚ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਿਾਧੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀਟ ਿੇਿ (ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਤਹਰ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ। 

ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸੰਭਾਿਿ ਅਨ ਕੂਲਨ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਨੀਆਂ ਦੇ ਸ ਝਾਿਾਂ ਅਿ ੇਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ 
ਆਕੂਪਸੇ਼ਨਲ ਸਫੇ਼ਟੀ ਐਡਂ ਹੈਲਥ (National Institute for occupational Safety and Health, NIOSH) ਤਸਫਾਤਰਸ਼ਾਂ ਨੰੂ 

ਦੇਖੋ। 

ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਅਤ ੇਗਰਮੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਬਮਾਰੀ ਦ ੇਲਈ ਪਰਤੀਨਕਨਰਆ ਕਰੋ 

ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿ ਤਬਮਾਰੀ ਦੇ ਤਚੰਨਹ  ਅਿ ੇਲੱਛਣ ਤਦਖਾਉਣ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਿੋਂ ਮ ਕਿ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣ 

ਦੇ ਲਈ ਛਾਂ ਅਿ ੇਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਧਨ ਤਦਓ, ਅਿ ੇਇਹ ਤਨਰਧਾਰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਤਕ ਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਿਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਤਕ ਅਪਾਿਕਾਲੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਪਰਤਕਤਰਆਿਾਂ ਸਥਾਪਿ ਅਿ ੇਤਗਆਿ ਹਨ ਿਾਂ ਜੋ 

ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੋਣ 'ਿੇ ਿ ਰੰਿ ਲਾਗ ੂਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ 89°F ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਿਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ: 

 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਿ ੇਸ ਪਰਿਾਈਜ਼ਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਿਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਰਤਹਣ ਿਾਲੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਿ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਰਸੈਪਸ਼ਨ ਿਾਲੀ ਅਿਾਜ਼, ਤਿਜ਼ ਅਲ ਸੰਚਾਰ, ਜਾਂ ਇਲੈੈੱਕਟਰੌਤਨਕ ਤਡਿਾਈਸਾਂ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕੀਿੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੇਠ ਤਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਤਚੰਨਹ ਾਂ ਅਿ ੇਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਤਨਗਰਾਨੀ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:  

• ਫੋਨ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ (ਇਕੱਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ; ਜੇਕਰ ਤਰਸੈਪਸ਼ਨ 'ਿੇ ਤਨਰਭਰ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) 

• ਅਤਜਹੀ ਤਿਿਸਥਾ ਤਜਸ ਤਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਨ ਅਿ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ 

(ਅਰਥਾਿ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਡੀ ਤਸਸਟਮ)। 

• ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਿਰੀਕੇ। 

https://www.cdc.gov/niosh/mining/userfiles/works/pdfs/2017-124.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/mining/userfiles/works/pdfs/2017-124.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/mining/userfiles/works/pdfs/2017-124.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/mining/userfiles/works/pdfs/2017-124.pdf


 

F417-294-291 (Punjabi) 

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤ ੇਨਸਖਲਾਈ ਨਦਓ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਤਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਲਖਿ ਆਪਾਿਕਾਲੀਨ ਰੋਕਥਾਮ ਪਰੋਗਰਾਮ (Accident Prevention Program, APP) ਤਿੱਚ 

ਆਊਟਡੋਰ ਹੀਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿ ੇਪਰਤਕਤਰਆਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਗਰਮੀ ਤਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਅਿੇ ਉਸ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਿ ੇਸ ਪਰਿਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੰੂ ਤਸਖਲਾਈ ਤਦੱਿੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਸਖਲਾਈ ਤਸਖਲਾਈਕਰਿਾ ਿੱਲੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਿ ੇਇਹ APP ਤਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਪਰਤਕਤਰਆਿਾਂ ਦੇ ਸਮੇਿ ਤਨਯਮ ਤਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਤਿਤਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਕਿਰ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਿੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Washington ਸਟੇਟ ਦੇ ਚਕਰਤ ਅਿੇ ਉਦਯੋਗ ਤਿਭਾਗ (Department of 

Labor & Industries) ਨੰੂ 1-800-547-8367 'ਿੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੇਫਾ ਮ ਫਿ ਹੈ। 

ਬੇਨਿੀ ਕੀਿੇ ਜਾਣ 'ਿੇ ਤਿਕਲਾਂਗ ਤਿਅਕਿੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਫੌਰਮੈਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 1-800-547-8367 'ਿੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। TDD ਿਰਿੋਂਕਾਰ, 711 ’ਿੇ ਕਾਲ 

ਕਰੋ। L&I(ਚਕਰਤ ਅਿੇ ਉਦਯੋਗ) ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਿਾਲਾ ਇੱਕ ਰ ਜ਼ਗਾਰਦਾਿਾ ਹੈ। 




