ַארבעטער בַאשלּוס ֿפַאר ארױסגײן פֿ ּון בַאצָאלט משּפחה לױב בענעֿפיטס
אינֿפָארמַאציע װעגן די ברירה צּו ַארױסגײן פֿ ּון בַאצָאלט משּפחה לױב אּון אינסטרּוקציעס ֿפַאר ֿפַארענדיקן די ֿפָארמע קען מען געֿפינען אין זַײט .2

ַארבעטגעבער אינֿפָארמַאציע
ַ 1ארבעטגעבער לעגַאלער נָאמעןַ ,ארַײנגענּומען ()DBA/AKA/TA
ַ .2אדרעס

ַ .4ארבעטגעבער FEIN

 .3גַאס ,שטָאט ,שטַאט ,אּון זיּפ קָאדע

 .5טעלעֿפָאן נּומער

ַארבעטער אינֿפָארמַאציע
ַ .6ארבעטער נָאמען
 .7הײם ַאדרעס
 .9טעלעֿפָאן נּומער

 .8גַאס ,שטָאט ,שטַאט ,אּון זיּפ קָאדע

בַאשעֿפטיקּונג אינֿפָארמַאציע
 .12איז דעם ַארבעט דערװַײליק?

ַ .10אלגעמײנער נּומער שעהן בַאַארבעט יעדע װָאך (בַאזירט אױף די לעצטע  8װָאכן)

יאָ
ַ .11אלגעמײנער נּומער שעהן בַאַארבעט יעדע װָאך (בַאזירט אױף די לעצטע  8װָאכן)

נײן

אױב יאָ  ,װי לַאנג װעט דױערן דעם ַארבעט?

ַארבעטער ֿפַארזיכערּונג
 .1איך װיל צּו אָ ּפזָאגן בַאצָאלט משּפחה לױב דעקּונג יעצט װַײל (קלַײב אױס אײנע)
איך רעגולער ַארבעט  20שעהן ָאדער מער יעדער װָאךָ ,אבער װעט ניט ַארבעטן  26קָאנסעקוטיװע װָאכן ( 6מָאנַאטן) ֿפַאר דעם ַארבעטגעבער.
איך רעגולער ַארבעט  20שעהן ָאדער מער יעדער װָאךָ ,אבער װעט ניט ַארבעטן  127טעג אין  52קָאנסעקוטיװע װָאכן (אַ יָאר) ֿפַאר דעם ַארבעטגעבער.
.2איך ֿפַארשטײ ַאז דעם ווייווער איז אָ ּפגערּוֿפן אױב מַײן ַארבעט ֿפָארּפלַאן בַײט אּון אּון מען װַארט ַאז איך װעט ַארבעטן מער װי  20שעהן אַ װָאך ֿפַאר  6מָאנַאטןָ ,אדער
װעט ַארבעטן ווינציקער װי  20שעהן אַ װָאך ָאבער לּפחות  175טעג אין אַ  52קָאנסעקוטיװע װָאך ּפעריָאד ( 1יָאר).
 .3איך ֿפַארשטײ ַאז דעם ווייווער איז ברירהדיק אּון בָאטלעך.
	( )aמַײן ַארבעטגעבער מעג מיר ניט קרַאֿפטן צּו ַארױסגײן פֿ ּון בַאצָאלט משּפחה לױב בענעֿפיטס.
	( )bאיך מעג שּפעטער בַאשלוסן צּו אָ ּפרוֿפן דעם ווייווער ַאֿפילּו אױב מַײן ֿפָארּפלַאן בַײט ניט.
.4איך אױך ֿפַארשטײ ַאז דעם ווייווער איז אָ ּפגערּוֿפן (ב ַײ מיר ָאדער ב ַײ ַאן ענדערּונג אין מַײן ַארבעטן ֿפָארּפלַאן) ,מַײן ַארבעטגעבער מעג נעמען רעטרָאַאקטיווע אױסֿפירן
ֿפַאר דעם צַײט ּפעריָאד איך בין ֿפַארדעקט געװען ב ַײ דעם ווייווער ,אּון דעם צַײט ּפעריָאד אױסרעכנט ֿפַאר מַײן רָאױדיקײט ֿפַאר בַאצָאלט משּפחה לָאזן.

בַאשטעטיקּונג
איך בַאשטעטיקט צּו מַײן בעסטער קענטשַאֿפט ַאז די װַײטערדיקע אױסזָאגן זַײנען פֿ ּולשטענדיק אּון אמתדיקע.
ַארבעטגעבער אּונטערשריֿפט:

דַאטע אּונטערגעשריבן:

ַארבעטגעבער אּונטערשריֿפט:

דַאטע אּונטערגעשריבן:

ביטע בַאמערקט :דעם ַארבעטגעבער דַארף הָאבן אַ קאָ ּפיע פֿ ּון דעם גַאנצן עקזעקּוטעד ווייווער אין ֿפַײל דערװַײל דעם ַארבעטער בלַײבט אין בַאשעֿפטיקּונג מיט דעם
ֿפַארדעקט ַארבעטגעבער.
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אױב איר דַארֿפן הילף ,קָאנטַאקטירט די  Paid Family Leave Helplineאױף (844)-337-6303
www.ny.gov/PaidFamilyLeave

ַארױסגײן פֿ ּון בַאצָאלט משּפחה לױב ()12 NYCRR 380-2.6
(ַ	)aאן ַארבעטער פֿ ּון אַ ֿפַארדעקטן ַארבעטגעבער דַארף זַײן צּוגעשטעלט די ברירה צּו ָאנֿפילן אַ ווייווער פֿ ּון משּפחה לױב בענעֿפיטס:
	(	)iװען איר ָאדער זַײן רעגולער ַארבעטן ֿפָארּפלַאן איז  20שעהן ָאדער מער אַ װָאך ָאבער דעם ַארבעטער װעט ניט ַארבעטן 26
קָאנסעקוטיװע װָאכןָ ,אדער
	(	)iiװען איר ָאדער זַײן רעגולער ַארבעטן ֿפָארּפלַאן איז װינציקער װי  20שעהן אַ װָאך אּון דעם ַארבעטער װעט ניט ַארבעטן  175טעג אין
אַ  52קָאנסעקוטיװע װָאך ּפעריָאד.
(	)bאין ַאכט װָאכן פֿ ּון קײן ענדערּונג אין דעם ַאלגעמײנער ַארבעטן ֿפָארּפלַאן ֿפַאר ַאן ַארבעטער װָאס דַארף ַאז דעם ַארבעטער צּו ָאנגײן
ַארבעטן ֿפַאר  26קָאנסעקוטיװע װָאכן ָאדער  175טעג אין אַ  52קָאנסעקוטיװער װָאך ּפעריָאד ,קײן װײװער ֿפָארגעלײגט לױט דעם
אָ ּפטיילּונג דַארף זַײן געהַאלטן ַאז אָ ּפגערּוֿפןַ .אן ַארבעטער פֿ ּון אַ ֿפַארדעקט ַארבעטגעבער װעלכער ווייווער איז אָ ּפגערּוֿפן דַארף זַײן
ֿפַארֿפליכטן צּו ָאנהײבן מַאכן בַײטרָאגן צּום קָאסטן פֿ ּון משּפחה לױב בענעֿפיטסַ ,ארַײנגענּומען קַײן רעטרָאַאקטיווע סּומעס ֿפעליק פֿ ּון
דַאטע פֿ ּון דינגעןּ ,כֿפי אָ ּפטיילּונג  209פֿ ּון דעם ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג געזעץַ ,אזױ שנעל ַאז דעם ַארבעטער איז ָאנגעזָאגט ב ַײ דעם
ֿפַארדעקט ַארבעטגעבער פֿ ּון די ֿפַארֿפליכטּונג.
(	)cדעם ֿפַארדעקט ַארבעטגעבער דַארף הָאבן אַ קאָ ּפיע פֿ ּון דעם גַאנצן עקזעקּוטעד ווייווער אין ֿפַײל דערװַײל דעם ַארבעטער בלַײבט אין
בַאשעֿפטיקּונג מיט דעם ֿפַארדעקט ַארבעטגעבער.
(ַ	)dאן ַארבעטגעבער ַאז בַאשרַײבט אין אָ ּפטיילּונג ( )aפֿ ּון דעם אָ ּפטײלּונג װָאס קלַײבט אױס אַ ווייווער דַארף מַאכן ַאלגעמײנע משּפחה
בענעֿפיט בַײטרָאגן ֿפַאר די פֿ ּול דױערּוג פֿ ּון זַײן ָאדער איר בַאשעֿפטיקּונג מיט דעם ֿפַארדעקט ַארבעטגעבער ,אּון דעם ֿפַארדעקט
ַארבעטגעבער דַארף זַײן ֿפַארֿפליכטן ֿפַאר צּושטעלן משּפחה לױב בענעֿפיטס ֿפַאר דעם ַארבעטער װען ער ָאדער זי איז ּפַאסיק ּכֿפי
דעם טיטל.

חשבון פֿ ּון ַאלגעמײנע שעהן/טעג געַארבעט
ּכדי צּו בַאשלָאסן דעם ַאלגעמײנער נּומער שעהן בַאַארבעט יעדע װָאך:
דערלײגט ַאלע שעהן בַאַארבעט אין די ֿפריערדיקע  8װָאכן אּון ַאז צעטײלט זײ ב ַײ .8
		
ּכדי צּו בַאשלָאסן דעם ַאלגעמײנער נּומער טעג בַאַארבעט יעדע װָאך:
דערלײגט ַאלע טעג בַאַארבעט אין די לעצטע  8װָאכן אּון צעטײלן זײ ב ַײ .8
		
בַײשּפיל:
װָאכן געַארבעט

שעהן געַארבעט

טעג געַארבעט

 1װָאך

16

2

 2װָאכן

24

3

 3װָאכן

16

2

 4װָאכן

16

2

 5װָאכן

8

1

 6װָאכן

24

3

 7װָאכן

16

2

 8װָאכן

8

1

גַאנץ

128

16

צעטײלן ב ַײ 8

צעטײלן ב ַײ 8

16

2

אדּורכשניטלעך ֿפַאר װָאך
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