בַאצָאלט משּפחה לױב
ַארױסזָאג פֿ ּון רעכט
אױב איר דַארֿפן נעמען ַאװעק צַײט פֿ ּון ַארבעטן ּכדי צּו אָ ּפהיטן אַ משּפחה מיטגליד ,איר מעגן זַײן בַארעכטיקט צּו
בַאצָאלט משּפחה לױב בענעֿפיטס
בַאצָאלט משּפחה לױב איז ַארבעטערֿ-פָאנדעד ֿפַארזיכערּונג װָאס צּושטעלט ַארבעט-בַאשיצן בַאצָאלט ַאװעק צַײט צּו:
■ֿפַארבינדן מיט אַ נ ַײ געבױרןַ ,אדאָ ּפטירט ָאדער אױֿפציער קינד:
■אָ ּפהיטן אַ משּפחה מיטגליד מיט ַאן ערנסט געזּונטערהַײט צּושטַאנדָ :אדער
■העלֿפן בַאליבטע װען אַ סּפאַ ּוס ,שטּוביק שוּתף ,קינד ָאדער עלטערן זַײנען ָאנגערּוֿפן ֿפַאר ַאקטיװ מיליטעריש בַאדינּונג אין אױסלַאנד.
בַאצָאלט משּפחה לױב מעג אױך זַײן ֿפַארַאנען אין סיטּוַאציעס װען איר ָאדער אַײער מינער-יעריק אָ ּפהענגיק קינד זַײנען אין קַארַאנטין ָאדער
ַאנטשיידיקונג משום -19 .COVIDזעען 19ֿ PaidFamilyLeave.ny.gov/COVIDפַאר פֿ ּול דעטַאלן.

רָאױדיקײט:

■ַארבעטער מיט אַ רעגולער ַארבעטן ֿפָארּפלַאן פֿ ּון ָאדער מער שעהן אַ װָאך זַײנען ּפַאסיק נָאך  26קָאנסעקוטיװע װָאכן פֿ ּון בַאשעֿפטיקּונג.
■ַארבעטער מיט אַ רעגולער ַארבעטן ֿפָארּפלַאן פֿ ּון װינציּכ װי  20שעהן אַ װָאךזַײנען ּפַאסיק נָאך  175טעג געַארבעט.
בירגערשַאֿפט אּוןָ/אדער אימיגרַאציע סטַאטּוס איז ניט ַאן ענין אין ַארבעטער רָאױדיקײט.

בענעֿפיטס:

איר קענען נעמען ביז  12װָאכן בַאצָאלט משּפחה לױב אּון בַאקּומען  67%פֿ ּון אַײער דּורכשניטלעך װָאכנדיק לױן ,ביז  67%פֿ ּון ניו יָארק שטַאט
דּורכשניטלעך װָאכנדיק לױן .אין ַאלגעמײן ,אַײער דּורכשניטלעך װָאכנדיק לױן איז דעם דּורכשניטלעך פֿ ּון אַײער ַאכט װָאכן צָאלּונג אײדער ָאנהײבן
בַאצָאלט משּפחה לױב.

רעכט רעכט בַאשיצּונג:

■ַארבעטן בַאשיצּונג צּוריקגײן צּום זעלבן ָאדער ֿפַארגלַײכלעך ַארבעט נָאך אַײער לױב.
■איר הַאלטן אַײער געזּונטערהַײט ֿפַארזיכערּונגדערװַײל אין לױב (איר מעגן דַארֿפן ָאנגײן בַאצָאלן אַײער טײל פֿ ּון די ּפרעמיּום קָאסטן ,אױב עס
זַײנען דאָ ).
■אַײער ַארבעטגעבער איז ניט דערלױבט צּו דיסקרימינירן ָאדער צּוריקשלָאגן קעגן אַײך ֿפַאר בעטן ָאדער נעמען בַאצָאלט משּפחה לױב.
■איר דַארֿפן ניט אױסמַאטערן קרענקאורלױב ָאדער װַאקַאציעס אקרּוַאלס אײדער ניצן בַאצָאלט משּפחה לױב.

בַאצָאלט משּפחה לױב בקשה ּפרָאצעס:

ָ1.אנזָאגן אַײער ַארבעטגעבער לּפחות  30טעג ֿפריער ,אױב מעגלעךָ ,אדער ַאזױ שנעל ַאז מעגלעך.
2.פֿ ּולשטענדיקן אּון ֿפָארלייגן די בקשה ֿפַאר בַאצָאלט משּפחה לױב (-1 )Form PFLצּו אַײער ַארבעטגעבער.
3.פֿ ּולשטענדיקן אּון צּוֿפעסטיקן די ַאדיציָאנעלע ֿפָארמען ַאז בַאדַארֿפט אּון ֿפָארלייגן צּום ֿפַארזיכערּונג טרעגער אּונטן במשך  30טעג פֿ ּון ָאנהײבן
אַײער לױב ,צּו אויסמַײדן ֿפַארלױרן בענעֿפיטס.
4.אין מערסט ֿפַאלן ,דעם ֿפַארזיכערּונג טרעגער דַארף בַאצָאלן ָאדער לייקענען בענעֿפיטס במשך  18קַאלענדַאר טעג פֿ ּון בַאקּומען אַײער
פֿ ּולשטענדיק בקשה ָאדער אַײער ערשטן טָאג פֿ ּון לױב ,װעלכע איז שּפעטער.
איר מעגן בַאקּומען ַאלע ֿפָארמען פֿ ּון אַײער ַארבעטגעבער ,זַײן ֿפַארזיכערּונג טרעגער אּונטן ָאדער ָאנלַײן אין .PaidFamilyLeave.ny.gov/Forms

דיסּפיוץ:

אױב אַײער בַאצָאלט משּפחה לױב קלײם איז געלייקנט ,איר מעג בעטן צּו הָאבן דעם אָ ּפלייקענּונג איבערגעקּוקט ב ַײ אַ נייטרַאל בורר .דעם
ֿפַארזיכערּונג טרעגער אּונטן װעט אַײך צּושטעלן מיט אינֿפָארמַאציע װעגן בעטן בוררות.

דיסקרימינַאציע ָאנקלָאגן:

אױב אַײער ַארבעטגעבער ענדיקט אַײער בַאשעֿפטיקּונגֿ ,פַארקלענערט אַײער צָאלּונג אּוןָ/אדער בענעֿפיטסָ ,אדער דיציּפלינירט אַײך אין קײן װעג ַאז אַ
רעזּולטַאט פֿ ּון בעטן בַאצָאלט משּפחה לױב ,איר מעג בעטן צּו זַײן רעינסטַאטעד ב ַײ נעמען די טרעטן:
1.פֿ ּולשטענדיקן די ֿפָארמַאל בקשה ֿפַאר רעינסטַאטעמענט װעגן בַאצָאלט משּפחה לױב(-119.)Form PFL-DC
2.שיקט אַײער פֿ ּולגעשטענדיקט ֿפָארמע צּו אַײער ַארבעטגעבער אּון אַ קאָ ּפיע פֿ ּון די ֿפָארמע צּו:
 13761-9030Paid Family Leave, P.O. Box 9030, Endicott, NY
3.אױב אַײער ַארבעטגעבער רעינסטַאטע אַײך ניט ָאדער נעם ַאנדערע ֿפַארריכטן ַאקציעס במשך  30טעג ,איר מעגן ֿפָארלײגן אַ דיסקרימינַאציע
בַאקלָאג מיט דעם  Workers’ Compensation Boardניצן די ֿפָארמַאל בַאצָאלט משּפחה לױב דיסקרימינַאציע/קריקדערלַאנג בַאקלָאג
ֿפָארמע (-120 .)Form PFL-DCדעם  Workers’ Compensation Boardװעט צּוזַאמענשטעלן אַײער ֿפַאל אּון ֿפָארּפלַאן אַ ֿפַארהער.
4.עס זַײנען דאָ ַאנדערע שטַאט אּון ֿפעדערַאל געזעצן װָאס בַאשיצן ַארבעטער פֿ ּון דיסקרימינַאציע .װַײטערדיק אינֿפָארמַאציע איז ֿפַארַאנען אין
.PaidFamilyLeave.ny.gov
ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציעֿ ,פָארמען אּון אינסטרּוקציעס ,װיזיט ָ PaidFamilyLeave.ny.govאדער ָאנקגלינגט די  PFLהילף ליניע (844)-337-6303
די אינֿפָארמַאציע איז אַ ֿפַארּפשוטער ּפרעזענטירּונג פֿ ּון אַײערע רעכט ַאז בַאדַארֿפט ב ַײ
אָ ּפטיילּונג  229פֿ ּון דעם דיסַאביליטי אּון בַאצָאלט משּפחה לױב בענעֿפיט געזעץ .אַײער
ַארבעטגעבער דיסַאביליטי בענעֿפיטס ֿפַארזיכערּונג טרעגער איז:

ֿפַארשרַײבט ב ַײ דעם ֿפָארזיצער,
WORKERS’ COMPENSATION BOARD
NYS Paid Family Leave
 13761PO Box 9030, Endicott NY
)PFL-271S (9/21

