COVID-19
सशल
ु ्क बिरामीको बिदा

रोजगारदाताहरू

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

रोजगारदाताहरूले COVID-19 सशुल्क बिरामी बि
बिदाका
दाका बारे मा जान्नु पर्ने कुराहरू यी हुन ्:्
तपाईंको व्यवसायमा 10 जना वा कम कर्मचारी छन ् र गत वर्ष उक्त व्यवसायको कु ल आमदानी $1 मिलियनभन्दा कम थियो भने तपाईंले आफ्ना
कर्मचारीहरूलाई निम्न सुविधाहरू उपलब्ध गराउन अनिवार्य छ:
•
•

 ्वारे न्टिन आदे शका अवधिभरि रोजगारीको सुरक्षाको ग्यारे न्टी र बेशुल्क COVID-19 को बिरामी बिदा।
क
प्रति हप्ता संयोजित रूपमा $2,884.62 सम्म तपाईंको अवस्थित सशुल्क पारिवारिक बिदा (PFL) र अक्षमता लाभ (DB) मार्फ त उनीहरूको
क्वारे न्टिनका बाँकी समयका लागि भत्ता।

तपाईंको व्यवसायमा 10 जना वा कम कर्मचारी छन ् र गत वर्ष उक्त व्यवसायको कु ल आमदानी $1 मिलियनभन्दा बढी थियो भने तपाईंले आफ्ना
कर्मचारीहरूलाई निम्न सुविधाहरू उपलब्ध गराउन अनिवार्य छ:
•
•

कम्तीमा
क
म्तीमा पनि 5 दिनका लागि COVID-19 को सशुल्क बिरामीको बिदा र क्वारे न्टिन आदे शका अवधिभरि रोजगारीको सुरक्षाको ग्यारे न्टी।
प्रति हप्ता संयोजित रूपमा $2,884.62 सम्म तपाईंको अवस्थित PFL र DB मार्फ त उनीहरूको क्वारे न्टिनका बाँकी समयका
लागि भत्ता।

11-99 जना कर्मचारी भएका रोजगारदाताहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई निम्न सवु िधाहरू उपलब्ध गराउन अनिवार्य छ:
•
•

कम्तीमा
क
म्तीमा पनि 5 दिनका लागि COVID-19 को सशुल्क बिरामीको बिदा र क्वारे न्टिन आदे शका अवधिभरि रोजगारीको सुरक्षाको ग्यारे न्टी।
प्रति हप्ता $2,884.62 सम्म तपाईंको अवस्थित PFL र DB मार्फ त उनीहरूको क्वारे न्टिनका बाँकी समयका लागि भत्ता।

100 जना वा बढी कर्मचारी भएका रोजगारदाताहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई निम्न सवु िधाहरू उपलब्ध गराउन अनिवार्य 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 बिदा।
क्वारे

तपाईं सार्वजनिक रोजगारदाता (कर्मचारीहरूको सङ्ख्या जतिसक
ु ै भएता पनि) हुनह
ु ु न्छ भने तपाईंले निम्न सवु िधाहरू उपलब्ध गराउन अनिवार्य छ:
•
क्वारे न्टिनको आदे शका अवधिभरि कम्तीमा पनि COVID-19 का 14 दिनको सशुल्क बिरामी बिदा।
क्वारे

तपाईंका कर्मचारीहरू क्वारे न्टिनमा जानुअघि र क्वारे न्टिनबाट फर्के पछि तपाईंले यी कु राहरू
गर्नु पर्छ।
1.
2.
3.

 फ्ना कर्मचारीहरूलाई उनीहरू सशुल्क/बेशुल्क बिदाका लागि हक जमाउन सक्छन ् भन्ने कुराको जानकारी दिनुहोस ्।
आ
आफ्ना कर्मचारीहरूलाई आवश्यक परे अनुसार PFL वा DB का लागि आवेदन दिन तुरुन्त मद्दत गर्नुहोस ्।
तपाईंसँग प्रश्नहरू भएमा 844-337-6303 डायल गरी हटलाइनमा कल गर्नुहोस ्।

महत्त्वपर्ण
नोटहरू::
ू नोटहरू
•

तपाईंका कर्मचारीहरू क्वारे न्टिनमा छन ् तर घरबाटै काम गर्न सक्षम छन ् भने उनीहरू यी लाभहरूका लागि योग्य हुने छै नन ्।
तपाईंका

•

COVID-19 का कारण तपाईंको व्यवसाय बन्द छ भने तपाईंका कर्मचारीहरूले तुरुन्तै बेरोजगारी बीमाका लागि आवेदन दिन सक्छन ्।

•

New York को COVID-19 क्वारे न्टिन बिदाका लाभहरू क्वारे न्टिन वा आइसोलेसनका आदे शका अवधिभरि मात्र उपलब्ध हुन्छन ्। 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 ्।

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

