ענטפֿערס פֿון בַאלעבַאטים צו בַאצָאלט משּפחה לָאזן דיסקרימינאַ
ציע/ריטַאלייישַאןקלאָג
Paid Family Leave ● PO Box 9030, Endicott, NY 13761-9030

װען ַאן ָאנגעשטעלטער הָאט געטענהט אַ הילעל פֿון אַרבעטערס פַֿארגיטיקונג געזעץ אָ ּפטיילונג ָ 203-bאדער ( 120זען אַנדערע זיי ַט ֿפַאר די
ָאנווענדלעך געזעץ) ,אַ ּפרילימַאנערי הירינ ג וועט זיין סקעדזשולד ֿפַאר אַ ריכטער פֿון די ַארבעטער פַֿארגיטיקונג געזעץ אין די היריןג ּפלַאץ
נָאענט צו דער היים ַאדרעס פֿון די ָאנגעשטעלטער .אין יענע צייטַ ,אלע ּפַארטיעס װערן הָאבן אַ געלעגנהייט צו ווערן געהערט .איר וועט בַאקומען
אַ מעלדונג מיט די דַאטעָ ,ארט און צייט ֿפַאר די הירינג.
אין  30טעג פֿון בַאקומען אַ מעלדונג פֿון בַאצָאלט משּפחה לָאזן דיסקרימינַאציע/ריטַאלייישַאן קלָאג (פָֿארעם ֿ )PFL-DC-129פון די ראַ
ט ,בַאלעבַאטים מוזן פַֿארענדיקן און פָֿארלייגן דעם פָֿארעם צו די ראַט ָאדער ריזיקירן אָ ּפזָאג פֿון ייער פַֿארטיידיקונג .שיקט דעם פָארעם צו
.PAID FAMILY LEAVE, PO BOX 9030, ENDICOTT, NY 13761-9030
דער בַאלעבאָס אליין איז פֿאראנטווארטלעך פֿאר אַלע שטראַפֿן און געבָאטןע צָאלונגן.
אין לויט מיט אָ ּפטיילונג  111פֿון די ַארבעטער פַֿארגיטיקונג געזעץ (ציטירט אויף די אַנדערע זיי ַט),געבט ַאריי ַן ַאלע געבעטןע אינֿפָארמַאציע און
צייכט די בַאשטעטיקונג.
ָאנגעשטעלטער אינֿפָארמַאציעס (די אינֿפָארמַאציע קענען זיין געֿפונען אויף דימעלדונג ֿפון בַאצָאלט משּפחה לָאזן דיסקרימינַאציע/
ריטַאלייישַאן קלָאג ,פָארעם  ,PFL-DC-129געשיקט צו ײך דורך די אַרבעטער פַֿארגיטיקונג ראַט).
 PFLקַאסע נומער

		
נאָמען פֿונעם ָאנגעשטעלטער:
בַאלעבאָס אינֿפָארמַאציעס
פֿול און ריכטיק לעגַאל נָאמען:
ַאדרעס:
טעלעפָֿאן נומער:

ֿפעדערַאלע אידענטיֿפיקַאציע נומער (:)Federal Identification Number, FEIN

ס ָאדער אַ קָארּפָארַאציע (טיקט איינער):
געהערט דָאס געשעפט ַאן יחיד בַאזיצער,אַ שוטפֿע 
יחיד בַאזיצער (געבט ַאריי ַן נָאמען און ַאדרעס פֿון בַאזיצער ונטען)
שוטפֿעס (געבט ַאריי ַן די נָאמען און ַאדרעס פֿון יעדער שוטעף ונטען)
קָארּפָארַאציע (געבט ַאריי ַן נָאמען ,טיטל און ַאדרעס פֿון ּפרעזידענט אוןָ/אדער אנדערע ֿפירמע אָ פֿיציר ווָאס זָאלן בַאקומען אַ מעלדונג
וועגן דעם ענין ונטען)
נאָמען ( לעצטע ,ערשטער ,םי ):
טיטל ( אויב ָאנווענדלעך ):
ַאדרעס:
נאָמען ( לעצטע ,ערשטער ,םי ):
טיטל ( אויב ָאנווענדלעך ):
ַאדרעס:
נאָמען ( לעצטע ,ערשטער ,םי ):
טיטל ( אויב ָאנווענדלעך ):
ַאדרעס:
נאָמען ( לעצטע ,ערשטער ,םי ):
טיטל ( אויב ָאנווענדלעך ):
ַאדרעס:

) PFL-DC-130Y (1-18בלַאט  2פֿון 1

אויב איר דַארֿפט הילף ,ביטע רופֿט (844) 337-6303
www.ny.gov/PaidFamilyLeave

וויי ַזט ָאן ײער פַארטיידיקונגן אונטן דורך טיקען די ָאנווענדלעך סיבה .איר קענט אויך צולייגן נָאך דַאקיומענטיישַאן צו דעם פָארעם צו שטיצן ײער
פַארטיידיקונג.
די ַאקציע/ס ווָאס איז/זיינען געוויזן אין די דיסקרימינַאציע/ריטַאלייישַאן קלָאג פֿון דער ָאנגעשטעלטער איז/זענען געווען גענומען
ֿפַאר אַ גילטיק געשעפֿט סיבה .סיבה/סיבות איז/זענע ן ווי גייט:

די יבעררוק ַארבעט ווָאס דער ָאנגעשטעלטער הָאט דורכגעקָאכט איידער ער הָאט געבעטן ָאדער גענומען בַאצָאלט משּפחה
לָאזן איז געװאָרן עלימינירט.
די יבער-שעה ווָאס דער ָאנגעשטעלטער האָט געאַרבעט איידער ער הָאט געבעטן ָאדער גענומען בַאצָאלט משּפחה לָאזן זענען
ניט מער בנימצא.
דער ָאנגעשטעלטער האָט קיינמָאל ניט געבעטן ָאדער גענומען בַאצָאלט משּפחה לָאזן.
דער ָאנגעשטעלטער/קלַאימַאנט איז נישט געווען ָאנגעשטעלט דורך דעם געשעפֿט.
אַנדערע ( ביטע דערקלערט ):

איך בַאשטעטיק אונטער די שטרָאף פֿון פַֿאלשע שוווע ַאז די אינֿפָארמַאציע צוגעשטעלט דאָ זענען עמעסדיק לויט מיין בעסטער וויסן.
כסימע פֿונעם בַאלעבָאס

דַאטע

נָאמען אין הויּפט אותיות

אַרבעטער ֿפַארגיטיקונגס געזעץ
צװײט .120 .דיסקרימינאציע קעגן ָאנגעשטעלטע עס וועט זיין ומלעגַאל ֿפַאר קיין בַאלעבָאס ָאדער זיין ָאדער איר געהעריק ָאטערייזד ַאגענט צו באַ פֿריי ַען ָאדער פַֿארלָאזן צו ריינסטייט לויט די סעקציע צוויי-
הונדערט-ב פֿון דעם קאַ ּפיטלָ ,אדער אין קיין אנדערע שטייגער צו דיסקרימינירן קעגן ַאן ָאנגעשטעלטער וועגן זיין ָאדער איר בַאשעפֿטיקונג וויי ַל ַאזאַ ָאנגעשטעלטער האָט געפָֿאדערט ָאדער געפּרוווֹט צו פֿ
ָאדערן פַֿארגיטיקונג פֿון ַאזאַ בַאלעבָאסָ ,אדער געפָאדערט ָאדער געּפרווֹוט צו ֿפָאדערן קיין בענעפֿיץ צוגעשטעלט אונטער דעם קאַ ּפיטל ָאדער וויי ַל ער ָאדער זי האָט עדות געזאגט ָאדער איז וועגן צו עדות אין
אַ ּפרָאצעס אונטער דעם קאַ ּפיטל און קיין אנדערע גילטיק סיבה איז געוויזן צו עקסיסטירן ֿפַאר ַאזאַ ַאקציע דורך דער בַאלעבָאס.
יעדער קלָאג װאָס טענהט ַאזאַ ומלעגַאלע דיסקרימינַאטָארישע ַאקציעס מוזן זיין פָארגעלייגט אין צוויי יָאר פֿון דער קָאמיסיע פֿון ַאזאַ ַאקציעס .בַײם אויסגעפֿינען אַז אַ בַאלעבָאס הָאט פֿאַרלעצט דעם
סעקציע ,וועט דער ראַט באַפֿעלן אַ באַפֿעל אז יעדער ָאנגעשטעלטער ווָאס איז ַאזוי דיסקרימינירט געװאָרן וועט ווערן צוריקגעשטעלט צו באַשעפֿטיקונג ָאדער ַאנדערש צוריקגעשטעלט צו דער פּאזיציע
ָאדער ּפריווילעגיעס ווָאס ער ָאדער זי ווָאלט הָאבן געהאָטָ ,אבער ֿפַאר די דיסקרימינאציע און וועט ווערן קאָמפּענסירט דורך זיין ָאדער זייער בַאלעבָאס ֿפַאר קיין ָאנווער פֿון פַֿארגיטיקונג ופקומענדיק וויי ַל פֿ
ון ַאזאַ דיסקרימינַאציע צוזַאמען מיט ַאזאַ אָ ּפצָאלן ָאדער יָארגעלט ֿפַאר סערוויסעס געגעבן דורך ַאן ַאדווָאקַאט ָאדער לייסַאנסט פֿארשטייער ווי פַֿארפֿעסטיקט דורך די ראַט .יעדער בַאלעבָאס ווָאס ָאנרירט
דעם אָ ּפמַאך וועט זיין לייַאבַאל צו אַ שטרָאף פֿון ניט ווייניקער ווי הונדערט דָאלַארס ָאדער מער ווי פֿינף הונדערט דָאלַארס ,ווי עס קען זיין באַשלאסן דורך די ראַט .אַלע ַאזאַ שטראָ פֿן זוועט זיין בַאצָאלט אין
די שטַאט שַאצקַאמערַ .אלע שטרָאֿפן ,פַֿארגיטיקונגן און אָ ּפצָאלן ָאדער יָארגעלטן זענען בַאצָאלט בלויז דורך דער בַאלעבָאס .דער בַאלעבָאס ַאליין און ניט זיין ָאדער איר טרעגער וועט זיין לייַאבַאל ֿפַאר ַאזאַ
שטרָאֿפן און צָאלונגן .יעדער טניי ַ אין ַאן פַֿארזיכערונגסּ-פָאליטיק צו באַ פֿריי ַען דעם בַאלעבָאס פֿון ַאכריי ַעס ֿפַאר ַאזאַ שטרָאֿפן און צָאלונגן איז ּפָאסל.
א בַאלעבָאס ווָאס איז געֿפונען אין הילעל פֿון דעם סעקציע און דער פַֿארדריסנע ָאנגעשטעלטער מוזן מאַכן מעלדונג צו די ראַט וועגן די שטייגער פֿון דער העסקעם פֿונעם בַאלעבָאס אין דריי ַסיק טעג נָאך
דערהַאלטן פֿון אַ לעצט בַאשטימונג .אין פַֿאל פֿון דורכפַֿאל פֿון בַאריכט וועגן העסקעםָ ,אדער דורכפַֿאל פֿון אַ בַאֿפעל ָאדער שטרָאף פֿון די ראַט ין דריי ַסיק טעג נָאך דעם בַאֿפעל ָאדער םעלדוןג פֿון שטרָאף
איז געדינטַ ,אחוץ ווען די ביי ַציי ַטיקע אַ ּפלַאקיישַאן צו די ראַט ֿפַאר אַ מָאדיפֿיקַאטיָאן ,ריסייסשַאן ָאדער רעצענזיע פֿון ַאזאַ ָארדער ָאדער שטרָאף איז פָארגעלייגט אונטער די סעקציע  23פֿון דעם קאַ ּפיטל,
דער טשערמאַן אין ַאזאַ פַֿאל ָאדער ,אויף די צושטימען פֿונעם טשערמאַן ,קיין ּפַארטיי קען דורכפֿירן דעם באַ פֿעל ָאדער שטרָאף אין אַ ענלעך שטייגער ווי אַ ַאווָארד פֿון פַֿארגיטיקונג.
צװײט .203-b .ריינסטייטמַאנט נָאך משּפחה לָאזן .יעדער באַרעכטיגטע ָאנגעשטעלטער פֿון אַ קַאווערד בַאלעבָאס ווָאס נעמט פַֿארלָאזן אונטער דעם ַארטיקל וועט זיין באַרעכטיגט צו זיין ומגעקערט דורך
דעם בַאלעבָאס צו צוריקקריגן פֿון דעם פַֿארלָאזן צו דער שטעלע פֿון בַאשעפֿטיקונג ווָאס דער ָאנגעשטעלטער האט געהאַלטןָ ,אדער צו זיין ומגעקערט צו אַ פַֿארגליי ַכלעך שטעלע מיט פַֿארגליי ַכלעך בַאשעפֿ
טיקונגס-בענעפיץ ,בַאצָאלן און אנדערע טערמינען אין תנאים פֿון בַאשעפֿטיקונג .דאָס נעמען פֿון משּפחה לָאזן וועט נישט פַֿארשאַ פֿן די ָאנווער פֿון אַ בַאשעפֿטיקונג נוץ צוווּגעװַאקסן איידער די דַאטע פֿון דעם
ָאנהייב פֿון דער משּפחה לָאזן .גָארנישט אין דעם סעקציע וועט זיין געטיי ַטשט צו בַארעכטיקן קיין ומגעקערטע ָאנגעשטעלטער צו די ַאקיומיַאליישַאן פֿון קיין סטַאזש ָאדער בַאשעפֿטיקונגס-בענעפיץ בעשַאס
קיין ּפעריָאד פֿון פַֿארלָאזןָ ,אדער קיין רעכט ,נוץ ָאדער שטעלע צו ווָאס דער ָאנגעשטעלטער ווָאלט הָאבן געווען בארעכטיגט אויב דער ָאנגעשטעלטער האט נישט גענימען די לָאזן.
צװײט .241 .אַ ּפלַאקיישַאן פֿון אנדערע ּפרַאוויזשַאנז פֿון קאַ ּפיטל .אַלע די כוחות און דוטיז צוגעשטעלט ָאדער ארויפגעלייגט צו דעם טשערמַאן און ראַט דורך דעם קאַ ּפיטל ווָאס זענען נויטיק ֿפַאר דער
ַאדמיניסטרַאציע פֿון דעם ַארטיקל און נישט סתירה ,זענען ,אין דעם מָאס ,צוגעשטעלט צו דעם ַארטיקל; און קיינער פֿון די אנדערע ּפרַאוויזשַאנז פֿון דעם קאַ ּפיטל ווָאס זענען שייך צו די בענעפֿיץ צוגעשטעלט
דורך אנדערע ַארטיקלען אין דעם קאַ ּפיטל ,קענען זיין געטיי ַטשט צו זיין ָאנווענדלעך צו דעם ַארטיקל .די ּפרַאוויזשַאנז פֿון דער סעקציע  100פֿון דעם קאַ ּפיטל וועט זיין ָאנווענדלעך ווי גָאר ווי עס איז
בַאשטימט אין דעם ַארטיקלַ ,אחוץ ַאז די שטראָ פֿן בַאצָאלט אין די שטַאט שַאצקַאמער לויט צו דעם ַארטיקל וועט זיין געווענדט צו די הוצאות פֿון פַארווַאלטן דעם ַארטיקל.
צװײט .111 .אינֿפָארמַאציעס צו צושטעלן דורך דעם בַאלעבָאס .יעדער בַאלעבָאס וועט צושטעלן ,אויף בעטן ,די טשערמַאן קיין אינֿפָארמַאציע ווָאס ער דַארף צו דורכפירן די ּפרַאוויזשַאנז פֿון דעם קאַ ּפיטל.
דער טשערמַאן ָאדער ראַט קען אונטערזוכן אונטער שבועה יעדן בַאלעבָאסָ ,אפיצירַ ,אגענט ָאדער ָאנגעשטעלטער .א בַאלעבָאס ָאדער ַאן ָאנגעשטעלטער ווָאס בַאקומען ,פֿון דעם טשערמַאן ,אַ ליידיק
טעקע מיט אינסטרוקציעס צו פָארלייגן די דאָסיקע טעקע ,וועט פַֿארשאַ פֿן די זעלבע צו זיין ָאנגעפֿילט גָאר און ריכטיק אויף ַאלע ֿפראגן אין די טעקעָ ,אדער אויב ער קען נישט טָאן דָאס ,זָאל געבן גוטע און
גענוג סיבות ֿפַאר ַאזאַ דורכפַֿאל .ענטֿפערס צו ַאזאַ ֿפראגן וועט זיין סַאבסקרייבד דורך דעם בַאלעבָאס ָאדער דעם ָאנגעשטעלטער און באשטעטיקט ווי עמעסדיק אונטער די שטרָאף פֿון פַֿאלשע שוווע און
אומגעקערט צו דער טשערמַאן אין די צייט ווָאס די טשערמַאן באשטימט.
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