
सूचना: 
 

तलबी बबरामी बबदा ऐन (PAID SICK DAYS ACT): 

   बिट्सबर्ग बसटी कोड च्याप्टर 626 

सिटी अफ सिट्िबर्ग तलबी सबरामी सबदा ऐन (City of Pittsburgh’s Paid Sick Days Act) (द 

"एक्ट") बमोसिम रोिर्ारदाताले योग्य कमगचारीहरूलाई उनीहरूको आफ्नै वा िररवारका 

िदस्यहरू सबरामी िदाग, चोटिटक लाग्दा वा स्वास््य िमस्या िदाग; वा िनस्वास््य आितकाल वा 

िररवारका िदस्य िङ््करामक रोर्को िम्िकग मा आएको अवस्थामा स्याहारका लासर् तलबी सबरामी 

िमय उिलब्ध र्राउनैिर्ग । (प्रयोर्का लासर् अनुमसत हुने िरू्ग िचूीका लासर् सिट्िबर्ग सिटी कोड 

(Pittsburgh City Code), §626.04 हनेुगहोि;् कृिया लार् ू हुन े िररभाषाहरूका लासर् ऐनको 

प्रयोर्को िम्बन्धमा िारी ऐन तथा सनदसेिकाहरू िसन हनेुगहोि ् ।) 
 

 

 
तलबी बबरामी समय अबिकारको साराांश 

 

 

रोिर्ारदाताको आकार (र्एको 

बाह्र (12) मसहना) 

 

 

िन्रह (15) कमगचारीहरूभन्दा 

कम 

 

िन्रह (15) वा िोभन्दा धेरै 

कमगचारीहरू 



 
ऐन अन्तर्गत सबरामी िमय 

िम्मा र्नग िाउन ेदर 

 
सिटी अफ सिट्िबर्गको 

भौर्ोसलक िीमासभत्र हरेक 35 

घण्टाको काममा 1 घण्टाको 

तलबी सबरामी िमय 

 

नोट: तल लारू् हुने बमबतिबि 

िबहलो वर्गका लाबर्, बेतलबी 

बबदा समय मात्र यो दरमा 

जम्मा हुनैििग । 

 

 
सिटी अफ सिट्िबर्गको 

भौर्ोसलक िीमासभत्र हरेक 35 

घण्टाको काममा 1 घण्टाको 

तलबी सबरामी िमय 

 
यि ऐन अन्तर्गत िम्मा र्नेमा 

िीमाहरू 

(नोट: तिाईकंो 

रोिर्ारदाताको अझ बढी 

उदार सबदा नीसत हुनिक्र् ।) 

 
रोिर्ारदाताले बढी िमय 

सनसदगष्ट नर्दागिम्म एक 

क्यालेन्डर वषगमा तलबी सबरामी 

िमय चौसबि (24) घण्टाभन्दा 

बढी नहुने । 

 

नोट: तल सूबचकृत लारू् हुने 

बमबतिबि िबहलो वर्गका 

लाबर्, बेतलबी बबदा समय 

मात्र यो दरमा जम्मा हुनैििग 

। 

 

 
रोिर्ारदाताले बढी िमय 

सनसदगष्ट नर्दागिम्म एक 

क्यालेन्डर वषगमा तलबी सबरामी 

िमय चासलि (40) घण्टाभन्दा 

बढी नहुन े। 

 

लार् ूहुने समसत: 

 

माचग 15, 2020 

 

माचग 15, 2020 

 



िम्मा भएको सबरामी िमय अनुरोध र्ने वा प्रयोर् र्ने कमगचारीहरू सवरुद्धको प्रसतिोधलाई सनषेध 

र्ररन्र् । यसद तिाईलंाई सबरामी िमय िम्मा र्नग वा िम्मा भएको सबरामी िमय प्रयोर् र्नग अस्वीकार 

र्ररएको कारर्ल े र्दाग तिाईलंाई आफ्नो असधकारहरू उल्लंघन भएको महििु हुन्र् भने तिाईिँंर् 

मेयरको असफि अफ इसक्वटीिमक्ष उिरुी दायर र्ने असधकार हुन्र् । थि िानकारी वा उिरुी दताग 

र्नगका लासर् कृिया https://paidsickleave.pittsburghpa.gov मा िानुहोि ्। 

 

 

 

िरुुमा िारी र्ररएको समसत: 12/16/2019  
 
िंिोसधत िारी र्ररएको समसत: 12/17/2019 

http://paidsickleave.pittsburghpa.gov/

