COVID-19
सशुल्क बिरामीको बिदा

कर्मचारीहरू

New York का कर्मचारीहरूले COVID-19 का कारण अनिवार्य वा पर्व
्टिन/आइसोलेसनका आदे श पालना गरिरहे का
ू -सावधानीपर्व
ू क क्वारे न्टिन/
बेला उनीहरूलाई रोजगारी सुरक्षा र आर्थिक भत्ताको ग्यारे न्टी दिइन्छ।

तपाईंले अनिवार्य वा पूर्व-सावधानीपूर्वक क्वारे न्टिन आदे श पालना गरिरहनुभएको छ भने तपाईंले निम्न सुरक्षा
तथा लाभहरू पाउने अधिकार छ:

तपाईं 10 जना वा कम कर्मचारी भएको व्यवसायका लागि काम गर्नुहुन्छ र गत वर्ष उक्त व्यवसायको कुल आमदानी $1 मिलियनभन्दा कम
थियो भने तपाईंसँग निम्न अधिकार छ:
•
•

 ्वारे न्टिन आदे शका अवधिभरि रोजगारीको सुरक्षाको ग्यारे न्टी।
क
तपाईंको रोजगारदाताको अवस्थित नीतिमार्फत सशुल्क पारिवारिक बिदा (PFL) र अक्षमता लाभ (DB)। तपाईंले आफ्नो अनिवार्य
वा पूर्व-सावधानीपर्व
ू क क्वारे न्टिनका अवधिभरि प्रति हप्ता संयोजित रूपमा अधिकतम $2,884.62 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।

तपाईं 10 जना वा कम कर्मचारी भएको व्यवसायका लागि काम गर्नुहुन्छ र गत वर्ष उक्त व्यवसायको कुल आमदानी $1 मिलियनभन्दा बढी
थियो भने तपाईंसँग निम्न अधिकार छ:
•
•

कम्तीमा पनि 5 दिनका लागि COVID-19 को सशुल्क बिरामीको बिदा र क्वारे न्टिन आदे शका अवधिभरि रोजगारीको सुरक्षाको
कम्तीमा
ग्यारे न्टी।
COVID-19 का यी सशुल्क बिरामी बिदाका दिनपछि तपाईं आफ्नो कर्मचारीको अवस्थित नीतिअनुसार PFL र DB का लागि योग्य
हुन सक्नुहुन्छ। तपाईंले आफ्नो अनिवार्य वा पर्व
ू -सावधानीपर्व
ू क क्वारे न्टिनका अवधिभरि प्रति हप्ता संयोजित रूपमा अधिकतम
$2,884.62 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।

तपाईं 11 -99 जना कर्मचारी भएको व्यवसायका लागि काम गर्नुहुन्छ भने तपाईंसँग निम्न अधिकार छ:
•
•

कम्तीमा
क
म्तीमा पनि 5 दिनका लागि COVID-19 को सशुल्क बिरामीको बिदा र क्वारे न्टिन आदे शका अवधिभरि रोजगारीको सुरक्षाको
ग्यारे न्टी।
COVID-19 का यी सशुल्क बिरामी बिदाका दिनपछि तपाईं आफ्नो कर्मचारीको अवस्थित नीतिअनुसार PFL र DB का लागि योग्य
हुन सक्नुहुन्छ। तपाईंले आफ्नो अनिवार्य वा पूर्व-सावधानीपूर्वक क्वारे न्टिनका अवधिभरि प्रति हप्ता अधिकतम $2,884.62 प्राप्त
गर्न सक्नुहुन्छ।

तपाईं 100 जना वा बढी कर्मचारी भएको व्यवसायका लागि काम गर्नुहुन्छ भने तपाईंसँग निम्न अधिकार छ:
•
•

 ्वारे न्टिन आदे शका अवधिभरि रोजगारीको सुरक्षाको ग्यारे न्टी।
क
क्वारे न्टिनको आदे शका अवधिभरि कम्तीमा पनि COVID-19 का 14 दिनको सशुल्क बिरामी बि
क्वारे
बिदा।
दा।

तपाईं सार्वजनिक रोजगारदाता (कर्मचारीहरूको सङ्ख्या जतिसक
ु ै भएता पनि) का लागि काम गर्नुहुन्छ भने तपाईंसँग निम्न अधिकार छ:
•
क्वारे न्टिनको आदे शका अवधिभरि कम्तीमा पनि COVID-19 का 14 दिनको सशुल्क बिरामी बि
क्वारे
बिदा।

महत्त्वपूर्ण नोटहरू
नोटहरू::
•
•

•

तपाईं क्वारे न्टिनमा हुनुहुन्छ तर घरबाटै काम गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भने तपाईं यी लाभहरूका लागि योग्य हुनुहुन्न।
तपाईं

 ew York को COVID-19 क्वारे न्टिन बिदाका लाभहरू क्वारे न्टिन वा आइसोलेसनका आदे शका अवधिभरि मात्र उपलब्ध हुन्छन ्।
N
कुनै व्यक्तिले उप्रान्त क्वारे न्टिन वा आइसोलेसनको आदे श पालना गर्न आवश्यक नभएपछि उनीहरू New York को COVID-19
क्वारे न्टिन बिदाका लाभहरूका लागि योग्य हुने छै नन ्।
COVID-19 का कारण तपाईंको व्यवसाय बन्द छ भने तपाईंका कर्मचारीहरूले तरु
ु न्तै बेरोजगारी बीमाका लागि आवेदन दिन
सक्छन ्।

प्रश्नहरू::
प्रश्नहरू
•
•
CD8N (2/22)

थप जानकारीका लागि कृपया paidfamilyleave.ny.gov/COVID19 मा जानुहोस ्
COVID-19 सशुल्क बिरामी बिदा हटलाइन: 844-337-6303

