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संयकु्त राज्य श्रम विभाग

नङ सेलूनका 
कामदारहरूका 
अधिकारहरू

सेलून उत्पादहरूमपा उपस्थित रपासपायननक पदपार्थहरूबपारे जपानकपारी प्पाप्त गन््थ
•  हाविकारक एिम ्जोखिमपूर्ण रासायविक पदार्णहरू भएका पेसेिर िङ सेलूि 
उत्ादहरूमा चेताउिी तरा सतक्ण  रहिे बयाि स्पष्ट गरी लेखिएको हुिुपर्ण ,

•  हाविकारक एिम ्जोखिमपूर्ण रासायविक पदार्णहरू भएका उत्ादहरू विम्ति सेलूिहरूले 
तपाईंलाई सुरक्ा तथ्ाङ्क पचा्णहरू (SDSs) अवििाय्ण रूपमा उपलब्ध गराउिुपर्ण। 
SDSs –मा जोखिमपूर्ण अियिहरूको सूची, तपाईं कसरी यसको सामुन् ेपि्ण सकु्हुनर, 
स्ास्थ्य एिम ्सुरक्ाप्रवत उत्न् हुिसके् ितरा, सुरक्क्त उपयोग एिम ्भँडारिका 
तररकाहरूबारे बताइएको हुनर। SDSs –को एक प्रवतललवपको लागग अिुरोध गिने अवि 
त्यसलाई प्राप्त गिने अधधकार, तपाईंधसत र।

कपामदपारको स्पास्थ्यको रक्पा गन््थ
•  जहहले पवि सम्भि हुनर, कम ितरिाक उत्ादहरूको उपयोग गिु्णहोस।्
•  सेलूिहरूमा हािाको आिागमि विम्ति माग्ण प्रशस्त गिु्णहोस ्अवि ताजा हािा आउि हदिुहोस।्
•  उत्ादहरूलाई त्वचा अवि आिँाहरूबाट टाढै राख्ुहोस।्
•  रासायविक पदार्णहरूको सुरक्क्त तररकाले भँडारि गिु्णहोस।्
स्रक्क्त कपाय्थथिलको अधिकपार
कामदारहरूधसत एक सुरक्क्त काय्णस्थलको अधधकार र। कामदारहरूलाई जोखिममा 
िहालिे तरा गम्भीर क्वत िपुरयाउिे काय्णस्थल एिम ्पररिेश उपलब्ध गराउिे जजम्िेारी 
वियोक्ताहरूको हो। कामधसत सम्बद्ध जोखिमहरूबारे जािकारी प्राप्त गिु्ण तरा ताललम 
प्राप्त गिु्ण अवि जोखिमहरूको रोकरामका उपायहरूबारे अिगत हुिु तपाईंको अधधकार 
क्ते्र अन्तग्णतका कुराहरू हुि।् प्रश्नहरू सोध्न, जािकारी प्राप्त गि्ण तरा गम्भीर ितराको 
स्स्थवतमा OSHA जाचँ विम्ति अिुरोध गि्णको लागग कामदारहरूले OSHA –लाई 
फोि गि्णसकरि।् सुरक्ासम्बन्ी मुद्ाहरू उठाएको, िा OSHA –लाई फोि गरेकोमा 
वियोक्ताले तपाईं विरूद्ध काय्णिाही गिु्ण गैर-कािूिी हो।
प्रश्नहरू सोध्न िा अधधक जािकारी प्राप्त गि्णको लागग www.osha.gov हिेु्णहोस ्िा 
1-800-321-OSHA (6742) –मा फोि गिु्णहोस।् यी सबलैाई गोपिीय राखििेरि।् 
हामी यहा ँतपाईंलाई मद्त गि्णको लागग उपस्स्थत रौ।ं

सम्भावित जोखिमपूर्ण रासायविक पदार्णहरूको व्ापक सूची तरा 
ती पदार्णहरूको स्ास्थ्यमाधर प्रभािबारे जान्को लागग आफिो 
स्ाट्णफोिद्ारा यो कोडलाई स्क्ाि गिु्णहोस।्

हामी तपपाईंकै भपाषपामपा कुराकािीद्ारा तपाईंको मद्त गि्णसकरौ।ं 

हाम्ा सेिाहरू ननःश्ल्क सपारै गोपनीय रि।्



ननष्पक्ष श्रम मानक ऐन (FLSA) अधिकारहरू

मजदरुी एिम ्काय्ण-घण्ासम्बन्ी शािाले संयकु्त राज्यका सब ैकामदारहरूको मद्त 
गर्ण , यसमा कामदारहरूको अध्ागमनको स्थितिलाई ललएर कुनै भेदभाव गररदैनँ।

िङ सेलूिको कामदारको रूपमा तपाईंले काम गिु्णभएका सब ैघण्ाहरूको लागग पूर्ण एिम ्
उचचत मजदरुी प्राप्त गिु्ण तपाईंको अधधकार हो। आफिा अधधकारहरूबारे जान्हुोस!्

काम गररएका घण्ाहरूूः वियोक्ताले अगरिममा कामको अिुमोदि गरेको होस ्िा िहोस,् 
तपाईंले गरेका सब ैकामहरूको भुक्तािी तपाईंलाई अवििाय्ण रूपमा गररिुपर्ण। यसमा 
ताललम सार ैहदिमा एक स्थािदेखि अकको स्थािमा जािको लागग लागेको समय, तरा 
‘समयदेखि बाहहर’ गररएको कुिैपवि काम सामेल रि।्

ननम्नतम मजदरुी एवम ्कटौतीहरूूः तपाईंलाई  घण्ाको, हदिको िा  कामको हहसाबले 
भुक्तािी गररएको भए तापवि, तपाईंले प्राप्त गिु्णभएको जम्ा मजदरुी कतिीमा पवि $7.25 
प्रवत घण्ाको विम्नतम संघीय मजदरुी समाि हुि ुअवििाय्ण र। तपाईंको वियोक्ताले यवुिफम्ण, 
उपकररको िा कल-पुजा्णहरूको भाडा जस्ता कामधसत सम्बद्ध िच्णहरूको लागग कटौतीहरू 
गि्णसकर तर यस्ता कटौतीहरूको परररामस्रूप तपाईंको ितेि संघद्ारा तोहकएको प्रवत 
घण्ा विम्नतम मजदरुीभन्ा कतिी हुिहँुुदैि। कवतपय राज्यका कािूिहरूमा कामदारहरूको 
अधधक सुरक्ाको प्रािधाि र।

ओभरटाइमको भकु्ानीूः सामान्यतः सात हदिको काय्ण सातामा 40 घण्ाभन्ा अधधक 
कामको लागग तपाईंलाई हरेक, अवतररक्त समय विम्ति तपाईंको वियगमत दरको 1½ 
गुराको दरले भुक्तािी गररिुपर्ण।

रेकर्ड अरा्डत ्कार्डको नववरण राखूुः वियोक्ताहरूले उिीहरूका सब ैकामदारहरूको काय्ण-
घण्ा तरा उिीहरूलाई भुक्तािी गररएको मजदरुीको सही-सही रेकड्ण राख्ु आिश्यक 
र। तपाईंले पवि आफूले काम गरेका घण्ाहरू तरा प्राप्त गरेका मजदरुीको हहसाब सार ै
तपाईंको वियोक्ताको िाउँ, ठेगािा, अवि फोि िम्बर राख्ु आिश्यक र।

साविानूः कवतपय सेलूिहरूले कामदारहरूलाई “स्तन्त्र ठेकदार” भनरि ्तर िास्तिमा 
उिीहरू कम्णचारीहरू हुि।् कामदारहरू अधधक काय्णस्थल सुरक्ा एिम ्सुविधाहरूको 
हकदार हुनरि।् तपाईं एक कामदार हुिुहुनर िा ठेकदार, त्यसबारे विजचित हुिुहँुदैि भिे 
हामीधसत सम्पक्ण  गिु्णहोस।्

हामीससि सम्पक्क  गनु्कभएको वा आफना असिकारहरूले उपयोग गनु्कभएकोमा िपाईंको 
तनयोक्ाले िपाईंलाई कामबाट तनकालनु वा िपाईं तवरूद्ध प्रतिशोिात्मक काय्कवाही गनु्क 
गैर-कानूनी हो।

तपाईं आफिा अधधकारहरूको उलं्घि भएको र भिी ठान्हुुनर िा तपाईंधसत प्रश्नहरू 
रि ्भिे, हामीलाई 1-866-487-9243 –मा फोि गिु्णहोस।्

हामी तपपाईंकै भपाषपामपा कुराकािीद्ारा तपाईंको मद्त गि्णसकरौ।ं

हाम्ा सेिाहरू ननःश्ल्क सपारै गोपनीय रि।्

म्ाननक्ोर (हात र नङको पेसेवार उपचार) अनन पेडरक्ोर (खटु्ोको उपचार) जस्ा 
सेवाहरू प्रदान गदा्ड स्वस्थ सारै सुरक्क्षत रहनहुोस्

िङ सेलूिमा उपयोग गररिे उत्ादहरूमा हाविकारक रसायिहरू हुिसकरि।् समय 
वबतदै जादँा, यी रासायविक पदार्णहरूको पटक-पटक उपयोग तरा यी पदार्णहरूलाई 
ललएर काम गदा्ण तपाईंको शरीरमा हावि पुग्नसकर अरिा यसको स्ास्थ्यमाधर गम्भीर 
पररराम हुिसकर। तपाईंधसत यस्तो काय्णस्थल एिम ्पररिेशको अधधकार र जहा ँतपाईं 
गम्भीर क्वत पुग्ने जोखिमबाट टाढै रहि सकु्हुनर। सम्भावित हाविकारक रासायविक 
पदार्णहरूको व्ापक सूची अवि ती पदार्णहरूको स्ास्थ्यमाधर प्रभािबारे जान्  
www.osha.gov/SLTC/nailsalons हिेु्णहोस।्


