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तपयाइँ कयाम ठेक्यामया ललएर गर्ने (इन्डिपेडेिन्ट 
कन्टट्रययाक्टर) ब्यक्ति हो िया कयामदयार हो ?
िास्तविक कामदारहरूलाई पवन कुनै कुनै सलोनहरूले कामदार 
नभनी गलत तरीकाले इन्डिपेडेिन्ट कन्टट्रयाक्टर भन् ेगद्टछन ्।

कामदार र इन्डिपेडेिन्ट कन्टट्रयाक्टर छुटै् कुरा हुन ्। यी दइुका बीचको 
फरक थाहा पाउनु आवत नै महत्वपूर्ट छ । डकनभने कामदारहरूलाई 
इन्डिपेडेिन्ट कन्टट्रयाक्टरले पाउने भन्ा बढी स्ास्थ तथा सुरक्ा, 
ज्याला र अरू सुवबधाहरू कानुनी रूपमै तोडकएको हुनछ ।

नेलसलोनको माललकले तपाइँलाई इन्डिपेडेिन्ट कन्टट्रयाक्टर भन् 
सकछ,  W-2 को सट्ा  IRS 1099 फारम डदन सकछ तर यसरी 
1099 फारम डदंदैमा तपाईलाई स्तः इन्डिपेडेिन्ट कन्टट्रयाक्टर जनाउँदैन ।

बास्तबमा तपाइं इन्डिपेडेिन्ट कन्टट्रयाक्टर हो डक होइन भन् ेकुरा 
वनधा्टरर गन्ट हामीले वबभभन् तथ्यहरूलाई केलाएर हेछछो ।

के तपयाइँले :
• सलोनको बथु वा कुनै ठाउँ भाडामा ललनुभएको छ?

• सलोनमा चाहिने सामान र उपकरणिरू आफनै खच्चमा हकन्हुुनछ ?

• आफनो काम गनने समय र तलबको दर आफै ननरा्चरण गनु्चहुनछ?

• ससर ैतपाईलाई नै पैसा हदने आफना ग्ािकिरू छन ्?

• सलोनको ब्ापार गनने आफनै लाईसेन्स छ?

यी माथथका सब ैिा केही प्रश्नहरूको उत्तर डदंदा तपाइँले  

“छैन/गर्दनँ” भन्भुयो भने तपाइँ कामदार हुनुपछ्ट  ।

तपाइँलाई आफँू कामदार िा इन्डिपेडेिन्ट कन्टट्रयाक्टर के हो भन् ेकुरा 
थाहा छैन भने सो थाहा पाउन हामीलाई सम्पक्ट  गनु्टहोस ्। काम गनने 
ठाउँमा तपाइँका आथधकारहरू के के हुन ्भन् ेवनश्चित गन्ट तपाइँले 
काममा के के गनु्टहुनछ भन् ेकुराका साथ ैआन्य तथ्यहरूलाई हामीले 
केलाएर हेनने छौ ं।

कामदारको इममग्ेसनको आिस्था जे भए पवन अमेररकामा काम गनने समू्पर्ट 
कामदारहरूलाई ज्याला तथा कामको समय वबभाग (िेज एण्ड आिर 
डिभभजन) ले आबश्यक मद्दत गद्टछ ।
नेलसलोनमा जवत घण्ा काम गनु्टहुनछ त्यवतको तपाइँले वनष्पक् तररकाले 
पूरा तलब पाउने अथधकार तपाइँलाई हुनछ । आफना अथधकारहरू थाहा 
पाइराख्ुहोस ्।

काम गरेको समय:
• रोजगारदाताले तपाइँलाई पडहल्ै यवत घण्ा काम गर भने पवन िा नभने 

पवन काम गरेको समू्पर्ट घण्ाको तलब तपाइँले पाउनुपछ्ट  ।  
• ताललम ललदंाको समय, काम गनने डदन एक ठाउँदेखि अकछो ठाउँमा जादँा 

लाग्े समय, अफ द क्लक (जस्त ैलन्च समयमा पवन काम गरेको) को सब ै
समय तलबमा जोडिएको हुनछ । 

पाउन ुपनने न्यूनतम ज्ाला र त्यसबाट पैसा 
कटाउन सके् कुराहरूः

• संघीय सरकारले तोकेको न्यनूतम ज्याला प्रवत घण्ा  $7.25 का दरले 
तपाइँलाई डदएकै हुनुपछ्ट  ।  

• तपाईलाई डदनगन्तिका डहसाबले िा कुनै तोडकएको काम सकेको डहसाबले 
पैसा डदएमा पवन उक्त टोटल रकम प्रवत घण्ा संघीय सरकारले तोकेको 
न्यूनतम ज्याला बराबर हुनै पछ्ट  ।

• रोजगारदाताले तपाइँको कामसंग सम्बन्धित कुराहरू जस्त ैपोशाक, 
भािामा ललएका औजार, िा कामसंग सम्बन्धित उपकररहरूको िच्ट 
कटाउन सकछ तर यस्तो कटैवत गदा्ट पवन तपाइँको तलब संघीय सरकारले 
प्रवत घण्ा तोकेको न्यनूतम ज्याला भन्ा थोरै हुने गरी कटाउन सक्तनै । 

• कुनै कुनै राज्यका कानुनहरूले त आझ धरैे न्यनूतम ज्याला तोकेका 
र कामदारहरूको धरैे नै संरक्र गरेका हुनछन,् यस्तो अिस्थामा 
रोजगारदाताले यी कानुनहरू तथा यहा ँउले्ि गररएका संघीय वनयमहरू 
मानेकै हुनुपछ्ट  ।

ओभरटाइम काम गरेको तलब सम्बन्धमा :
• तपाइँले सामान्यतया एक हप्ामा ४० घण्ा भन्ा बढी काम गनु्टभयो 

भने सो भन्ा बढी घण्ाको 1-½ (िेढी) का दरले थपेर तपाइँलाई तलब 
डदएको हुनुपछ्ट  ।

काम र तलबको बबबरण राखेूः
• कामदारहरूले गरेको कामको समय र डदएको तलबको वििरर दैवनक 

तथा साप्ाडहक रूपमा रोजगारदाताहरूले दरुूस्त रािेको हुनुपछ्ट  ।

• तपाइँले पवन आफूँले काम गरेको घण्ा, पाएको तलबका साथ ै
रोजगारदाताको नाम, ठेगाना, र फोन नम्बरको वििरर रािेको हुनुपछ्ट  ।

आफना आसरकारिरूको प्रयोग गदा्च वा िामीसंग सम्पक्च  गरेका कारणले 
रोजगारदाताले तपाइँलाई कामबाट ननकालने वा काममा नकारात्मक भावले 
बदला ललने गनु्च कानुन नवपरीतको कुरा िो ।

यडद तपाई माथथ अन्याय भएको वबश्ास लागेमा िा तपाईका केही प्रश्नहरू 
भएमा हामीलाई यो 1-866-487-9243 नम्बरमा फोन गनु्टहोस ्।

तपयाईले बोलरे् भयाषयामया हामीले तपाइँलाई मद्दत गन्ट सकछौ ं।

हामीले डदने सेिाहरूमा पैसया लयागै्र् र सब ैकुरा गोप्य रहनछन ्।

रे्लसलोर्कया कयामदयारहरू
ज्ाला तथा कामको समयसम्बन्ी असरकारिरू
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सुरक्क्त ठयाउँमया कयाम गर्ने अधिकयार
कामदारहरूलाई सुरभक्त ठाउँमा काम गनने अथधकार छ । 
कामदारहरूलाई जोखिममा नपानने तथा गंभीर क्वत नपुया्टउने िालको 
काम गनने ठाउँ उपलब्ध गराउने श्जमे्िारी रोजगारदाताहरूको 
हुनछ । तपाइँलाई काम गदा्ट हुन सके् ितराहरू र त्यसबाट जोमगने 
उपायहरूका बारेमा ताललम र जानकारी ललने अथधकार हुनछ । 
कामदारहरूले ओशा (OSHA) मा फोन गरेर प्रश्न सोध्न, जानकारी 
प्राप् गन्ट िा काम गनने ठाउँमा गंभीर डकथसमको ितरा छ भन् ेवबश्ास 
भएमा ओशा वनरीक्रका लामग उजरुी गन्ट सकछन ्। तपाइँलाई 
सुरक्ाको बारेमा चासो ललएको िा ओशामा फोन गरेको भनेर 
रोजगारदाताले काममा बदला ललनु कानुन विपरीतको कुरा हो 

प्रश्न सोध्न िा थप जानकारी ललनका लामग www.osha.gov 
िेिसाइट हेनु्टहोस ्िा 1-800-321-OSHA (6742) मा फोन 
गनु्टहोस ्। यी सब ैकुराहरू गोप्य रहने छन ्। हामी यहा ँतपाइँलाई 
मद्दत गन्ट बसेका छौ ं।

मेवर्क्ोर र पेडिक्ोर सम्बन्धी कयाम 
गर्ने बेलयामया स्स्थ र सुरक्क्त रहर्हुोस्
नेल सलोनमा प्रयोग गररने बस्तहुरूमा हावनकारक रसायन (झोलहरू) हरू 
हुन सकछन ्। बारम्बार यी बस्तहुरूको प्रयोग गदा्ट िा बाक्लो मात्ामा (संतपृ् 
आिस्थामा) रहकेा यी रसायनहरूको सम्पक्ट मा आउँदा तपाइँको शरीरलाई क्वत 
पुया्टउन िा गंभीर डकथसमका प्रभािहरू पान्ट सकछन ्। यसरी गंभीर डकथसमले 
तपाइँलाई क्वत पुया्टउने ितरा नभएको काम गनने िातािररको आथधकार 
तपाइँलाई छ ।

नेल सलोनमा प्रयोग गररने बस्हुरमा हुने 
खतराजन् रसायनहर
केही संभावित ितराजन्य रसायनहरू र वतनीहरूले स्ास्थ्यमा पानने 
प्रभािहरूलाई तल डदइएको छ (यस्ता बस्तकुो विस्ततृ ललस् पाउनका लामग 
www.osha.gov/SLTC/nailsalons िेिसाइट हेनु्टहोस ्)

• एथसटोन (नङ पाललस हटाउने झोल): यसले टाउको दिुाउँछ, ररंगटा 
लागछ, आिँा, छाला, र घाटँी पोलछ/चचलाउँछ ।

• िाइब्ुटाइल थ्यालेट (DBP) (नङ्ग पाललस): ¬िाक्ाकी लागछ, आिँा, 
छाला, नाक, मुि र घाटँी पोलछ/चचलाउँछ ।

• इथाइल मेथाडरिलेट (EMA) (नक्कली नङ्ग बनाउने झोल): दम बढ्ने; 
आिँा, छाला, नाक र मुि चचलाउने हुनछ; ध्ान एकाग् हुनमा गाह्ो हुने  
हुनछ । गभ्टिती भएको बलेामा यी सामग्ीको सम्पक्ट मा आएमा पेटको 
बच्ालाई असर गन्ट सकछ ।

• (धरैे राज्यहरूमा ममथाइल मेथाडरिलेटको उपयोगमा प्रवतबधि 
लगाइसडकएको छ )

• • फम्टलिेहाइि (नंग पाललस, नंगलाई दह्ो बनाउने बस्त)ु: यसले क्ान्सर 
हुन सकछ; स्ास ललन गाह्ो हुन सकछ; दम जसै्त रोगले आरिमर गन्ट 
सकछ; एलजजी हुन सकछ अिँा, छाला, र घाटँी पोलछ/चचलाउँछ ।

• • टोलुइन (नंग पाललस, आलाका नक्कली नंग टास् ेगम): छाला फुटन्े िा 
सुख्ा हुने; टाउको दखु्े, ररंगटा लाग्े, र शरीर लाटो हुने; अिँा, नाक, घाटँी 
र फोक्ो पोलने; कलेजो र मृगैलामा क्वत पुया्टउने हुनछ; गभ्टिती भएको 
समयमा पेटमा रहकेो बच्ालाई क्वत पुया्टउँछ ।

सलोनसंग सम्बन्न्धत बस्हुरमा रहेका 
रसायनहरका बारेमा जानकारी प्राप्त गनने

• नेल सलोन ब्िसायमा प्रयोग गररने हानीकारक रसायनहरू भएका बस्तहुरूमा 
चेतािनी डदने तथा होभशयारी जनाउने कुराहरू उले्ि गररएको हुनुपछ्ट;

• सलोनहरूले तपाइँलाई हानीकारक रसायनहरू भएका सामग्ीहरूको 
वबषयमा सेफ्टि िाटा भशटस् ्(SDSs) (एसिीएस) उपलब्ध गराउनु पछ्ट  
। एसिीएस (SDSs) ले हानीकारक चचजवबजहरू, कसरी तपाइँ त्यस्ता 
बस्तकुो सम्पक्ट मा पनु्टहुनछ, स्ास्थ्य र सुरक्ामा कस्ता जोखिमहरू आउन 
सकछन ्भन् ेकुराका साथसाथ ैकसरी सुरभक्त तरीकाले प्रयोग गनने र स्ोरमा 
राख्े भन् ेकुराहरूको सूचच डदनछ । तपाइँलाई एसिीएस (SDS) माग्े र 
प्राप् गनने आथधकार छ ।

कामदारको स्ास्थ्यको सुरक्ा
• सम्भि भए सम् कम हावनकारक बस्तहुरूको प्रयोग गनु्टहोस ्।
• केही बस्तहुरूमा तीन िालका विषालु पदाथ्टहरू टोलुइन, फम्टलिेहाइि,र 

िाइब्ुटाइल थ्यालेट (टक्क्क डटट्रयो) नममसाइकन बनाइएका भनी दाबी 
गररएको हुनछ ।

• सलोन हािा िेलने िालको बनाउनुहोस ्र ताजा हािा भभत् पस् डदनुहोस ्
। झ्ाल तथा ढोकाहरू िुला राख्ुहोस,् कोठा भभत्को धिुा ँबाडहर फालने 
पंिा, तातो राख्े मेभशन, एसी थसस्म र भेन्न्टलेसन टेिललाई सधैं चालु 
राख्ुहोस;् साथ ैहल्ा िालका एताउता सान्ट ममलने भेन्न्टलेसन मेभशनहरूको 
प्रयोग गनु्टहोस्

• सलोनमा प्रयोग गररने सामानहरूलाई छाला र आिँामा पन्ट नडदनुहोस;् 
समानहरू एक ठाउँबाट अकछो ठाउँमा सादा्ट पञ्ा र काम गदा्ट प्रयोग गनने 
चस्ा (गगल्स) लगाउनुहोस;् लामा बाहुला भएको कममज लगाउनुहोस;् 
बलेाबलेामा हात धनुुहोस ्साथ ैिानेकुरालाई रसायन भन्ा टाढा राख्ुहोस ्।

• रासाययनक पदाथ्टहरूलाई सुरभक्त तररकाले स्ोरमा राख्ुहोस ्।

संभावित ितराजन्य रसायनहरू र वतनले स्ास्थ्यमा पानने 
नकरात्मक कुराको वबस्ततृ सूचच हने्ट तपाइँको स्ाट्टफोनमा 
यो तलको कोिलाई स्क्ान गनु्टहोस ्।


