ֿפָארמַאל בקשה ֿפַאר רעינסטַאטעמענט װעגן
בַאצָאלט משּפחה לױב
Paid Family Leave ● PO Box 9030, Endicott, NY 13761-9030
איר זַײט בַארעכטיקט צּוריקצּוגײן צּו די זעלבע ָאדער ֿפַארגלַײכלעך שטעלע װען איר צּוריקקּומען ַארבעטן נָאך אַ בַאצָאלט משּפחה לױב.

ַארבעטער אינסטרּוקציעס
ניצן די ֿפָארמע אױב ,נָאך בעטן ָאדער נעמען בַאצָאלט משּפחה לױב ,אַײער ַארבעטגעבער:
●
●
●
●

אָ ּפזָאגט אַײך צּו רעינסטַאטע צּו אַײער ָאריגינעל ָאדער ֿפַארגלַײכלעך שטעלע,
ענדיקט אַײער בַאשעֿפטיקּונג,
ֿפַארקלענערט אַײער צָאלּונג אּוןָ/אדער בענעֿפיטס ,אּוןָ/אדער
דיציּפלינירט אַײך אין קײן אוֿפן.

אױב איר מײנען ַאז עּפעס פֿ ּון דָאס איז געשען ,איר דַארף ערשטן בעטן ֿפָארמַאל רעינסטַאטעמענט ב ַײ ניצן די ֿפָארמע.
.
.
.
.
.

ָ1אנֿפילן אָ ּפטיילּונגען  B, Aאּון  Cפֿ ּון די ֿפָארמע.
2מַאכן אַ קאָ ּפיע פֿ ּון ַאלע זַײטן אּון דערלַאנגען די קאָ ּפיע צּו אַײער ַארבעטגעבער.
3אײנס איר הָאט דערלַאנגט די קאָ ּפיע ,בַאלדיק ָאנֿפילן אָ ּפטיילּונג  Dפֿ ּון די ֿפָארמע .װַארט ניט ַאז אַײער ַארבעטגעבער זָאל פֿ ּולשטענדיקן
אָ ּפטיילּונג .E
4מַאכן אַ קאָ ּפיע פֿ ּון ַאלע זַײטן צּו בַאהַאלטן אין אַײערע רעקָארדס.
5שיקט אַ קאָ ּפיע פֿ ּון די ֿפָארמע (מיט פֿ ּולשטענדיקט אָ ּפטיילּונגען  C, B, Aאון  )Dצּו דעם Workers’ Compensation Board: Paid
ָ PaidFamilyLeave@wcb.ny.govאדער אי־מײל צּו .Family Leave at PO Box 9030, Endicott, NY 13761-9030

װָאס געשעט נָאך דעם?
אַײער ַארבעטגעבער הָאט  30טעג פֿ ּון ָאנֿפילן דַאטע* פֿ ּון די בקשה ֿפַאר:
 .1נעמען ֿפַארריכטן ַאקציעס ,װעלכע מעגן ַארַײננעמען אַײך רעינסטַאטינג צּו די זעלבע ָאדער אַ ֿפַארגלַײכלעך שטעלע; ָאדער
.2פֿ ּולשטענדיקן אָ ּפטיילּונג  Eפֿ ּון די ֿפָארמע ,אַײך צּו דערקלערן ֿפַארװָאס מען דַארף ניט קײן ֿפַארריכטן ַאקציע.
אױב איר װערן רעינסטַאטעד ב ַײ אַײער ַארבעטגעבער ,מען דַארף גָארניט מַאכן.
אױב איר זַײנען ניט רעינסטַאטעד ,איר זַײנען ניט צּוֿפרידן מיט אַײער ַארבעטגעבער ענטֿפערָ ,אדער אַײער ַארבעטגעבער ענטֿפערט ניט די
בקשה במשך  30טעג:
●	איר קענען ַאז ָאנֿפילן אַ )ֿ Paid Family Leave Discrimination/Retaliation Complaint (PFL-DC-120פַארַאנען אין
.www.ny.gov/PaidFamilyLeave
●	איר אּון אַײער ַארבעטגעבער װעלן דַארֿפן אויסמעקן אין אַ ֿפַארהער מיט דעם  Workers’ Compensation Lawריכטער
װָאס װעט בַאשלוסן אױב די געזעץ איז צעברעכן געװען .אױב עס איז געװען ,מען מעג בַאֿפױלן אַײער ַארבעטגעבער אַײך צּו
רעינסטַאטע ,אַײך בַאצָאלן ֿפַארגַאנגענע לױנען ,אּוןָ/אדער ַאדװָאקַאט אָ ּפצָאלּונגען.
*די  30טעג ָאנהײבן דעם טָאג װָאס איר בַאשטעטיקן צּושטעלן די ֿפָארמע צּו אַײער ַארבעטגעבער בַאמערקט אין דעם ”צּושטעלּונג
בַאשטעטיקּונג“ אין זַײט .2

ַארבעטגעבער אינסטרּוקציעס
ַארבעטגעבער ,דָאס איז אַ ֿפָארמַאל בקשה ֿפַאר רעינסטַאטעמענט פֿ ּון ַאן ַארבעטער װָאס גלױבט ַאז ער/זי איז דיסקרימינירט ָאדער
קריקדערלַאנגען ֿפַאר בעטן ָאדער נעמען בַאצָאלט משּפחה לױב.
ביטע זע זַײט ֿ 3פַאר אַײערע אינסטרּוקציעס.

סקַאן ניט דעם זַײט.
) PFL-DC-119Y (5-18אינסטרּוקציעס

אױב איר דַארֿפן הילף ,ביטע ָאנקלינגט (844) 337-6303
www.ny.gov/PaidFamilyLeave

ֿפָארמַאל בקשה ֿפַאר רעינסטַאטעמענט װעגן בַאצָאלט משּפחה לױב
Paid Family Leave ● PO Box 9030, Endicott, NY 13761-9030

אָ ּפטיילּונג  - Aצּו זַײן פֿ ּולשטענדיקט ב ַײ דעם ַארבעטער
ַארבעטער אינֿפָארמַאציע
			
נָאמען (משּפחה ,ערשטן ,מיטל):

געבּורט דַאטע:

				

גַאס ַאדרעס:
שטָאט ,שטַאט ,זיּפ קָאדע
טעלעֿפָאן :#

				

סָאשַאל סעקּוריטי  / #שטַײער אידענטיֿפיקַאציע :#

אי-מײל ַאדרעס:
זכר

ַארבעטער דזשענדער

ַארבעטגעבער אינֿפָארמַאציע

ניט בַאשטימטַ/אנדערש

נקֿבה

(ַאז אויסמעקט אין אַײער צָאלּונג שטָארצל)

ַארבעטגעבער נָאמען:
ַארבעטגעבער גַאס ַאדרעס:
ַארבעטגעבער שטָאט ,שטַאט ,זיּפ קָאדע:
ֿפעדערַאל אידענטיֿפיקַאציע  ,#אױב בַאקַאנט (:)FEIN

ַארבעטגעבער טעלעֿפָאן :#

בַאצָאלט משּפחה לױב אינֿפָארמַאציע
טשעק אײנע פֿ ּון די ֿפָאלגנדיקע:
ענדיקן דַאטע:

בַאצָאלט משּפחה לױב איז געבעטן ֿפָארמַאל אּון געשָאנקען ָאנהײבן דַאטע:
בַאצָאלט משּפחה לױב איז געבעטן ֿפָארמַאל אּון געלייקנט
ַאנדערש (ביטע דערקלערן):
בקשה דַאטע (ָ )PFL-1אדער דערמָאנּונג פֿ ּון בַאצָאלט משּפחה לױב צּום ַארבעטגעבער (אױב שײך):
מין בַאצָאלט משּפחה לױב:

ַאדװָאקַאט אינֿפָארמַאציע

בונד מיטן קינד

אָ ּפהיטּונג ֿפַאר משּפחה מיטגליד

מיליטעריש קװַאליֿפיצירן געשעעניש

(ביטע פֿ ּולשטענדיקן די ֿפָאלגנדיקע אױב איר הָאט בַאקּומען ַאן ַאדװָאקַאט ֿפַאר דעם ענין)

ַאדװָאקַאט נָאמען:
ַאדװָאקַאט גַאס ַאדרעס:
ַאדװָאקַאט שטָאט ,שטַאט ,זיּפ קָאדע:
ַאדװָאקַאט טעלעֿפָאן :#

		

בָארד ( # IDאױב עס איז דאָ ):

אָ ּפטיילּונג  - Bצּו זַײן פֿ ּולשטענדיקט ב ַײ דעם ַארבעטער
ַארבעטער בקשה ֿפַאר רעינסטַאטעמענט  -ניצן די טשעק-קעסטלען אּונטןָ ,אנװַײז די ֿפַארריכטן ַאקציע איר גלײבן אַײער ַארבעטגעבער דַארף
מַאכן( :טשעק ַאלע די װָאס צוּולייגן).
איך הָאב געבעטן ָאדער גענּומען בַאצָאלט משּפחה לױב אּון:
	מַײן בַאשעֿפטיקּונג איז געענדיקט אּון איך װיל צּוריק מַײן ַארבעט.
	מַײנע שעהן זַײנען ֿפַארקלענערט ָאדער דערענדערט .איך װיל צּוריקגײן צּום ַארבעט אין דעם זעלבן ֿפָארּפלַאן ַאז אײדער איך הָאב
געבעטן ָאדער גענּומען בַאצָאלט משּפחה לױב.
	מַײנע ַארבעט ֿפליכטן הָאבן ענדערּונגען .איך װיל צּוריקגײן צּום זעלבן ָאדער אַ ֿפַארגלַײכלעך ַארבעט ַאז אײדער איך הָאב געבעטן ָאדער
גענּומען בַאצָאלט משּפחה לױב.
	מַײנע בענעֿפיטס זַײנען בָאטל געמַאכט ָאדער ֿפַארקלענערט .איך װיל מַײנע בענעֿפיטס אין זעלבן ָאדער אַ ֿפַארגלַײכלעך ניװאָ ַאז אײדער
איך הָאב געבעטן ָאדער גענּומען בַאצָאלט משּפחה לױב( .בענעֿפיטס מעגן ַארַײננעמען ,צּום בַײשּפיל ,געזּונטערהַײט ֿפַארזיכערּונג).
	ַאנדערש/װַײטערדיק אינֿפָארמַאציע (ביטע דערקלערט):
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ַארבעטער נָאמען (משּפחה ,ערשטן ,מיטל)					:

סָאשַאל סעקּוריטי :# TIN / #

אָ ּפטיילּונג  - Cצּו זַײן פֿ ּולשטענדיקט ב ַײ דעם ַארבעטער
איך הַאלט אּונטער שטרָאף פֿ ּון ֿפַאלשע שֿבועה ַאז די אינֿפָארמַאציע דאָ צּוגעשטעלט איז אמתדיקע צּום בעסטן פֿ ּון מַײן קענטשַאֿפט:

ַארבעטער אּונטערשריֿפט 				

		

דַאטע

בַאמערקּונג ֿפַאר ַארבעטער :נָאך צּושטעלן אַ קאָ ּפיע פֿ ּון די ֿפָארמע (מיט פֿ ּולשטענדיקט אָ ּפטיילּונגען  )A-Cצּו אַײער ַארבעטגעבער,
ָאנֿפילן אָ ּפטיילּונג  Dאּון שיקט ַאלע זַײטן צּו דעם Workers’ Compensation Board: Paid Family Leave, PO Box 9030,
ָ Endicott, NY 13761-9030אדער אי-מײל צּו  PaidFamilyLeave@wcb.ny.govאּון הַאלטן אַ קאָ ּפיע ֿפַאר אַײערע רעקָארדס.

אָ ּפטיילּונג  - Dצּו זַײן פֿ ּולשטענדיקט ב ַײ דעם ַארבעטער
בַאשטעטיקּונג פֿ ּון צּושטעלּונג
איך דערמיט בַאשטעטיקט ,אּונטער שטרָאף פֿ ּון ֿפַאלשע שֿבועהַ ,אז איך הָאב צּוגעשטעלט אַ קאָ ּפיע פֿ ּון דעם ֿפָארמַאל בקשה ֿפַאר
ב ַײ (טשעק אײנע פּֿון די ֿפָאלגנדיקע):
רעינסטַאטעמענט װעגן בַאצָאלט משּפחה לױב צּו דעם ַארבעטגעבער ֿפַארשריבן אין אָ ּפטיילּונג  Aאין
דַאטע
שיקט עס צּו דעם ַארבעטגעבער ַאדרעס געשריבן אין די ֿפָארמע
ּפערזענלעך צּוגעשטעלט צּו:
נָאמען:
גַאס ַאדרעס:
שטָאט ,שטַאט ,זיּפ קָאדע
אי-מײלעד ֿפַארבינדּונג צּו:
נָאמען:
אי-מײל ַאדרעס:
ֿפַאקסעד צּו:

			
ַארבעטער אּונטערשריֿפט
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ַארבעטער נָאמען (משּפחה ,ערשטן ,מיטל)					:

סָאשַאל סעקּוריטי :# TIN / #

ַארבעטגעבער אינסטרּוקציעס
לױט  Workers’ Compensation Lawאָ ּפטיילּונגען  203-bאּון  ,120אױב קײן ַארבעטער בעט צּו נעמען בַאצָאלט משּפחה לױב:
● איר דַארף זײ רעינסטַאטע צּו זײער ָאריגינעל ָאדער ֿפַארגלַײכלעך שטעלע,
● איר מעג זײ ניט ֿפַארענדיקן,
● איר מעג ניט ֿפַארקלענערן זײער צָאלּונג אּוןָ/אדער בענעֿפיטס,
● איר מעג ניט דיציּפלין זײ ֿפַאר בעטן ָאדער נעמען בַאצָאלט משּפחה לױב.
במשך  30טעג פֿ ּון ָאנֿפילן דַאטע* פֿ ּון די בקשה ,איר דַארֿפן:
 .1נעמען ֿפַארריכטן ַאקציעס ,װעלכע מעגן ַארַײננעמען רעינסטַאטינג דעם ַארבעטער צּו די זעלבע ָאדער אַ ֿפַארגלַײכלעך שטעלע; ָאדער
	.2פֿ ּולשטענדיקן אָ ּפטיילּונג  Eפֿ ּון די ֿפָארמע ,דערקלערן צּום ַארבעטער ֿפַארװָאס ֿפַארריכטן ַאקציע װעט ניט זַײן דערלױבט .אַ בַאזּונדערער
ענטֿפער מעג זַײן געשיקטָ ,אבער עס מּוז דַארף זַײן ֿפַארבינדט צּו די ֿפָארמע .זַײטן  1-3פֿ ּון די ֿפָארמע אּון קײן ֿפַארבינדּונגען
דַארֿפן זַײן געשיקט צּום ַארבעטער ,דעם ַארבעטער ַאדװָאקַאט (אױב אײן איז ֿפַארשריבן אין די ֿפָארמע) אּון צּו דעם
ָ Workers’ Compensation Board: Paid Family Leave at PO Box 9030, Endicott, NY 13761-9030אדער אי-מײל צּו
.PaidFamilyLeave@wcb.ny.gov
דּורכֿפַאל צּו רעינסטַאטע ַאן ַארבעטער קען ענדיקן אין שעדיקּונגען בַאלעסטיקן װערן קעגן אַײך װָאס זַײנען ניט ֿפַארדעקט ב ַײ
ֿפַארזיכערּונג.
אױב דעם ַארבעטער איז רעינסטַאטעד ָאדער װיל ניט נָאכגיין אַ דיסקרימינַאציע/קריקדערלַאנג בַאקלָאג נָאך ער בַאקּומט אַײער ענטֿפער
צּו די בקשה ,מען דַארף גָארניט מַאכןַ .אנדערש ,נָאך  30טעג ,דעם ַארבעטער הָאט דעם רעכט צּו ֿפָארלײגן אַ בַאקלָאג מיט דעם
 .Workers’ Compensation Boardאױב דעם בָארד געֿפינט ַאז איר הָאט צעברעכן אָ ּפטיילּונג(ען)  203-bאּוןָ/אדער  120פֿ ּון דעם
 ,Workers’ Compensation Lawעס מעג אַײך בַאֿפעלן צּו רעסטַאוורירן דעם ַארבעטער צּו ֿפַארגלַײכלעך בַאשעֿפטיקּונג ,בַאװיליקן ֿפַארלָארן
לױנען ָאנהײבן פֿ ּון ענדיקן פֿ ּון לױב מיט אינטערעס ,בַאװיליקן ַאדװָאקַאט(ן) אָ ּפצָאלן ,אּוןָ/אדער אָ ּפשַאצן אַ שטרָאף ביז  $500קעגן אַײך.
*די  30טעג ָאנהײבן דעם טָאג װָאס דער ַארבעטער בַאשטעטיקט צּושטעלן די ֿפָארמע צּו זַײן ַארבעטגעבער בַאמערקט אין דעם ”צּושטעלּונג
בַאשטעטיקּונג“ אין זַײט .2
בַאמערקּונג ֿפַאר ַארבעטגעבער :שיקט זַײטן  1-3פֿ ּון די ֿפָארמע (מיט פֿ ּולשטענדיקט אָ ּפטיילּונג  )Eצּו דעם Workers’ Compensation
ָ Board: Paid Family Leave at PO Box 9030, Endicott, NY 13761-9030אדער אי-מײל צּו PaidFamilyLeave@wcb.ny.gov
װען ֿפָארלייגן אַײער ענטֿפער.

אָ ּפטיילּונג  - Eצּו זַײן פֿ ּולשטענדיקט ב ַײ דעם ַארבעטער
ַארבעטגעבער ענטֿפער צּו ַארבעטער רעינסטַאטעמענט בקשה
נָאמען:
גַאס ַאדרעס:
שטָאט ,שטַאט ,זיּפ קָאדע:
טעלעֿפָאן :#

		

ֿפעדערַאל אידענטיֿפיקַאציע :)FEIN( ,#

ָאנװַײז אַײערע ֿפַארטײדיקּונגען ב ַײ טשעקינג די שײך סיבות .איר מעגן אױך צּוֿפעסטיקן מער דָאקּומענטן צּו די ֿפָארמע אין ָאנהַאלט פֿ ּון
אַײערע ֿפַארטײדיקּונגען.
דעם צַײט דעם ַארבעטער הָאט געהַאט אײדער בעטן ָאדער נעמען בַאצָאלט משּפחה לױב איז עלימינירט.
די איבערשהען דעם ַארבעטער הָאט געַארבעט אײדער בעטן ָאדער נעמען בַאצָאלט משּפחה לױב זַײנען מער ניט ֿפַארַאנען.
דעם ַארבעטער הָאט קײנ מָאל ניט געבעטן ָאדער גענּומען בַאצָאלט משּפחה לױב.
דעם ַארבעטער/קלַײמַאנט איז ניט בַאשעֿפטיקט ב ַײ דעם ביזנעס.
ַאנדערש/װַײטערדיק אינֿפָארמַאציע (ביטע דערקלערט):

ַארבעטגעבער אּונטערשריֿפט

						

ֿפַארדרּוקן נָאמען
זַײט PFL-DC-119Y (5-18) 3

אױב איר דַארֿפן הילף ,ביטע ָאנקלינגט (844) 337-6303
www.ny.gov/PaidFamilyLeave

דַאטע

