בַאצָאלט משּפחה לָאזן
דיסקרימינַאציע/ריטַאלייישַאן קלאָג
Paid Family Leave ● PO Box 9030, Endicott, NY 13761-9030

פַֿארענדיקט דעם פָֿארעם בלויז אויב:
איר הָאט דערלאַנגט די פָֿארמַאל בעטן ֿפַאר ריינסטייטמַאנט וועגן ( Paid Family Leaveבַאצָאלט משּפחה לָאזן)
(פָארעם  )PFL-DC-119צו ײער בַאלעבָאס און די אַרבעטער פַֿארגיטיקונג ראַט ,און
ײער בַאלעבָאס האָט ניט געענטפֿערט ין  30טעג ָאדער איר זענט ניט געװען צוֿפרידן מיט זייער דערקלערונג ֿפַאר ווָאס ײער בַאשעפֿ
טיקונגס-טנָאים זענען געװען פֿארענדערט.

•
•

א הירינג וועט זיין סקעדזשולד נָאך ײער בַאלעבָאס באקומט דעם פָֿארעם און האט אַ געלעגנהייט צו ענטֿפערן.
צוטשעּפעט צו דעם פָֿארעם:
1.באַווייז פֿון דערהַאלטן פֿון בענעפֿי ץ ֿפַאר משּפחה לָאזןָ ,אדער
2.ײער בקשה ֿפַאר בענעפֿיץ ֿפַאר משּפחה לָאזן (אויב בענעפֿיץ זענען נישט געװאָרן באקומען) ,און
3.באַווייזַ ,אזאַ ווי אַ בריוו פֿון טערמַאניישַאן ָאדער די נָאמען פֿון אַ עדותַ ,אז די פֿאלגענדע איז פֿארגעקומען אין בַאציונג צו די פֿ
ארלאנגט ָאדער גענומען בַאצָאלט משּפחה לָאזן:
דער אָ ּפזָאג פֿון דער בַאלעבָאס צו ריינסטייט ײך צו ײער ָאריגינעל ָאדער פַֿארגליי ַכלעך שטעלע,
טערמַאניישַאן פֿון בַאשעפֿטיקונג,
רעדוצירט בַאצָאלט אוןָ/אדער בענעפֿיץ ,אוןָ/אדער
דיסציּפלינַארי ַאקציעס.

•
•
•
•

ווען איר האָבט פַֿארענדיקט די פָֿארעם:
שיקט עס צו די ַארבעטער פַֿארגיטיקונגס ראַטPaid Family Leave, PO Box 9030, Endicott, NY 13761-9030 :
שיקט אַ קאָ ּפיע צו ײער בַאלעבָאס.
הַאלטעט אַ קאָ ּפיע ֿפַאר ײער רעקָארדס.

•
•
•

דורכפַֿאל צו פַֿארענדיקן דעם פָֿארעםַ ,אריי ַנגערעכנט די פֿארלאנגט ַאטַאטשמַאנץ ,קען פַֿארהַאלטן די ּפרַאסעסינג פֿון ײער קלָאג.

ָ אנגעשטעלטער אינֿפָארמַאציעס
נאָמען (לעצטע ,ערשטער ,םי):

							

עבורטס טאַג:

ַאדרעס:
סאָציאַל סעקוריטי  / #שטייער אידענטיפֿיקאַציע :#

טעלעפָאן נומער:

אינֿפָארמַאציע פֿונעם בַאלעבָאס (ווי עס איז געוויזן אויף ײער געצָאלט ּפאַ ּפיר)
נָאמען פֿונעם געשעפט
ַאדרעס:
ֿפעדערַאלע אידענטיֿפיקַאציע נומער (:)Federal Identification Number, FEIN

טעלעפָאן נומער			 :

די פּערזאן וואָס האָט מיך דיסקרימינירט איז געװען:
זייער שטעלע איז (טיקט איינער):

ר
בַאזיצע 

 פַֿארווַאלטער

 אויפֿזעער

בַאצָאלט משּפחה לָאזן אינֿפָארמַאציעסס
טיקט איינער פֿון די וויי ַטערדיקע:
בַאצָאלט משּפחה לָאזן איז געװען פָארמַאלי געבעטן און געגעבן

אַנהייב דאַטום:

סוף דַאטום:

בַאצָאלט משּפחה לָאזן איז געװען פָארמַאלי געבעטן און אַפֿגעזאַגט
קיין פָֿארמַאל בקשה איז געווען געמאַכט ֿפַאר בַאצָאלט משּפחה לָאזן
דַאטום בעטן ֿפַאר בַאצָאלט משּפחה לָאזן (פָֿארמע  )PFL-1איז געגעבן געװאָרן צום בַאלעבָאס,
ָאדער דערמָאנונג פֿון בַאצָאלט משּפחה לָאזן איז געווען געמַאכט (אויב ָאנווענדלעך):
סָארט פֿון בַאצָאלט משּפחה לָאזן:
) PFL-DC-120Y (1-18זַײט  1פֿ ּון 2

בָאנדינג מיט אַ קינד

זָארגן ֿפַאר משּפחה מיטגליד

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

קווַאלַאפייינג מיליטעריש געשעעניש

קלָאג אינֿפָארמַאציע
טיקט ַאלע װאָס זעןען ָאנווענדלעך:
ָאנווער ָאדער ענדערונג פֿון ַארבעט

רעדוקציע פֿון שעה

ָאנווער ָאדער ענדערונג פֿון בענעפיץ

דיסציּפלינַארי ַאקציע זענען פֿארגעקומען

רעדוקציע פֿון געהַאלט	אַנדערע:
דַאטום ווען ײער בַאלעבָאס האָט געביטן ײער ַארבעט שעה ,רעדוצירט ײער געהַאלט און ָ /אדער בענעפֿיץ ,טערמַאנייטיד ײער בַאשעפֿטיקונג
ָאדער דיסאַ ּפלַאנד ײך ווי אַ רעזולטַאט פֿון בַאצָאלט משּפחה לָאזן:

פָֿארמַאל בעטן ֿפַאר ריינסטייטמַאנט וועגן בַאצָאלט משּפחה לָאזן (פָֿארעם )PFL-DC-119
דַאטום ווען איר האָט פָֿארלייגט פָֿארעם  PFL-DC-119מיט ײער בַאלעבָאס:
מיין בַאלעבָאס (טיקט איינער):

האָט געענטפֿערט

הָאט ניט געענטֿפערט

ַאדווָאקַאט אינֿפָארמַאציעס (ביטע פַֿארענדיקט די פֿאלגענדע אויב איר הָאט אַ ַאדווָאקַאט אין דעם ענין)
אַדוואָקאַט נאָמען:
ַאדרעס:
טעלעפָאן נומער:

		

ראַט  IDנומער (אויב ָאנווענדלעך):

באווייזע
אין צוגאַב צו מיין אייגענע הירינג ,איך הָאבן  /וועט פָֿארשטעלן די פֿאלגענדע באווייזע אין מיין הירינג:
בריוו פֿון טערמַאניישַאן  /דיסציּפלין

יידעס

	אַנדערע:
ביטע צושטעלן די נָאמען און באַציונגען צו אַלע יידעס:
							
.1

.2

							
.3

.4

איך בַאשטעטיק אונטער די שטרָאף פֿון פַֿאלשע שוווע ַאז די אינֿפָארמַאציע צוגעשטעלט דאָ זענען עמעסדיק לויט מיין בעסטער וויסן.
ַארבעטער אּונטערשריֿפט

) PFL-DC-120Y (1-18זַײט  2פֿ ּון 2

דַאטום

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

