אײַ ערע רעכט אוּן באַ שיצוּנגען
איבערבליק
לױט ניו יאָ רק שטאַ ט געזעץ ,באַ צאָ לט משפּחה צוּשטעלט באַ שיצוּנגען פֿאַ ר אַ רבעטער אַ רײַ נגענוּמען:
• אַ רבעט באַ שיצוּנג,
• אָ נגעגאַ נגען געזוּנטערהײַ ט פֿאַ רזיכערוּנג ,אוּן
• באַ שיצוּנג פֿוּן דיסקרימינאַ ציע אָ דער קריקדערלאַ נג.
ניו יאָ רק שטאַ ט האָ ט פּראָ צעסן פֿאַ ר אַ רבעטער:
• װאָ ס זײַ נען דיסקרימינירט/קריקדערלאַ נגען פֿאַ ר בעטן אָ דער נעמען באַ צאָ לט משפּחה לױב,
• װעלכע זײַ נען ניט מסכּים מיט זײער פֿאַ רזיכערוּנג טרעגער בענעפֿיטסבאַ שלוס )צ.ב .אָ פּלייקענוּנג ,טײליקע אָ פּלייקענוּנג,
סכום אָ דער דױערוּנג פֿוּן בענעפֿיטס ,בייַצייַטיק באַ שלוס( ,אוּן
• װעלכע זײער אַ רבעטגעבער האָ ט ניט צוּריקגעהאַ לטן די גערעכט סכום לױנען פֿאַ ר באַ צאָ לט משפּחה לױב.
זע אוּנטן פֿאַ ר מער אינפֿאָ רמאַ ציע װעגן די באַ שיצוּנגען אוּן װאָ ס צוּ טאָ ן אױב די רעכט זײַ נען צעברעכן געװען.

אַ רבעטן באַ שיצוּנג
איר זײַ נען באַ רעכטיקט צוּ דעם זעלן אָ דער אַ פֿאַ רגלײַ כלעך אַ רבעט נאָ ך קוּמען צוּריק פֿוּן באַ צאָ לט משפּחה לױב .אַ
פֿאַ רגלײַ כלעך אַ רבעט איז אײנער מיט פֿאַ רגלײַ כלעך באַ שעפֿטיקוּנג בענעפֿיטס ,צאָ לוּנג אוּן אַ נדערע טערמינען אוּן צוּשטאַ נדן
פֿוּן באַ שעפֿטיקוּנג .אױב אײַ ער אַ רבעטגעבער גיב אײַ ך ניט אַ פֿאַ רגלײַ כלעך אַ רבעט נאָ ך צוּריקקוּמען פֿוּן באַ צאָ לט משפּחה
לױב ,פֿאָ לגט דעם פּראָ צעס פֿאַ ר דיסקרימינאַ ציע אוּן קריקדערלאַ נג דערקלערט אוּנטן.

אָ נגעגאַ נגען געזוּנטערהײַ ט פֿאַ רזיכערוּנג
איר קענען בלײַ בן מיט אײַ ער געזוּנטערהײַ ט פֿאַ רזיכערוּנג דערװײַ ל איר זײַ ט אין באַ צאָ לט משפּחה לױב אוּנטן די זעלבע
טערמינען אַ ז אױב איר האָ ט אָ נגעגאַ נגען אַ רבעטן .צוּם בײַ שפּיל ,אױב איר גיט צוּם קאָ סטן פֿוּן אײַ ער געזוּנטערהײַ ט
פֿאַ רזיכערוּנג ,איר דאַ רפֿט אָ נגײן באַ צאָ לן אײַ ער טײל פֿוּן קאָ סטן דערװײַ ל איר זײַ ט אין לױב.

ניט קײן דיסקרימינאַ ציע אָ דער קריקדערלאַ נג
אײַ ער אַ רבעטגעבער איז ניט דערלױבן פֿוּן דיסקרימינירן אָ דער צוּריקשלאָ גן קעגן אײַ ך פֿאַ ר בעטן אָ דער נעמען באַ צאָ לט
משפּחה לױב.
אױב איר בעט אָ דער נעמט באַ צאָ לט משפּחה לױב ,דיסקרימינאַ ציע אָ דער קריקדערלאַ נג קען אַ רײַ ננעמען אײַ ער
אַ רבעטגעבער:
• ניט אײַ ך צוּריקברענגען צוּ דעם זעלבן אָ דער אַ פֿאַ רגלײַ כלעך אַ רבעט,
• ענדיקט אײַ ער באַ שעפֿטיקוּנג,
• רעדוּצירן אײַ ער צאָ לוּנג אָ דער בענעפֿיטס ,אָ דער
• דיציפּלינירט אײַ ך אין קײן אופֿן.
אױב איר פֿילט אַ ז אײַ ער אַ רבעטגעבער מעג אײַ ך דיסקרימינירט צוּליב בעטן אָ דער נעמען באַ צאָ לט משפּחה לױב ,ביטע
פֿאָ לגט די טרעטן אין פּראָ צעס:

טרעט :1
בעט רעינסטאַ טעמענט:
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ערשטן ,איר דאַ רף בעטן אַ ז אײַ ער אַ רבעטגעבער זאָ ל אײַ ך רעינסטאַ טען צוּ דעם זעלבן אָ דער אַ פֿאַ רגלײַ כלעך אַ רבעט.
כּדי צוּ בעטן רעינסטאַ טעמענט:
 .1פֿוּלשטענדיקן די פֿאָ רמאַ ל בקשה פֿאַ ר רעינסטאַ טעמענט װעגן באַ צאָ לט משפּחה לױב ).(119-DC-Form PFL
 .2פֿאָ רלײגט די פֿוּלגעשטענדיקט פֿאָ רמע מיט אײַ ער אַ רבעטגעבער,
 .3שיקט אַ קאָ פּיע צוּ .13761-9030 Paid Family Leave, PO Box 9030, Endicott, NY
אײַ ער אַ רבעטגעבער האָ ט  30קאַ לענדאַ ר טעג צוּ ענטפֿערן די בקשה.
• אױב איר װערן רעינסטאַ טעד בײַ אײַ ער אַ רבעטגעבער ,מען דאַ רף גאָ רניט מאַ כן.ענדיקט אײַ ער באַ שעפֿטיקוּנג,
• אױב איר זײַ נען ניט רעינסטאַ טעד ,איר זײַ נען ניט צוּפֿרידן מיט אײַ ער אַ רבעטגעבער ענטפֿער ,אָ דער אײַ ער אַ רבעטגעבער
ענטפֿערט ניט די בקשה במשך  30טעג ,איר האָ בן דעם רעכט פֿאַ ר אַ געהער מיט דעם Workers’ Compensation
 Boardאוּן מעג קײן צוּ טרעט .2

טרעט :2
דיסקרימינאַ ציע/קריקדערלאַ נג באַ קלאָ ג:
 (120אוּן צוּפֿעסטיקט די PFL-DCפֿוּלשטענדיק די באַ צאָ לט משפּחה לױב דיסקרימינאַ ציע/קריקדערלאַ נג באַ קלאָ ג פֿאָ רמע )גאַ נצע דאָ קוּמענטן.
דעם באָ רד װעט צוּזאַ מענשטעלן אײַ ער פֿאַ ל אוּן צײַ טפּלאַ נען אַ פֿאַ רהער במשך  45קאַ לענדאַ ר טעג.
ריכטער װאָ ס Workers’ Compensation Lawאיר אוּן אײַ ער אַ רבעטגעבער װעלן דאַ רפֿן אויסמעקן אין אַ פֿאַ רהער מיט דעם
װעט באַ שלוסן אױב די געזעץ איז צעברעכן געװען .אױב עס איז געװען ,מען מעג באַ פֿױלן אײַ ער אַ רבעטגעבער אײַ ך צוּ
רעינסטאַ טע ,אײַ ך באַ צאָ לן פֿאַ רגאַ נגענע לױנען ,אַ דװאָ קאַ ט אָ פּצאָ לוּנגען אוּן/אָ דער באַ צאָ לן ביז  $500אין געלטשטראָ פֿן.
באַ מערקוּנג :כּדי צוּ פֿאָ רלײגן אַ דיסקרימינאַ ציע באַ קלאָ ג ,איר מוּזט פֿריער געבעטן רעינסטאַ טעמענט אַ ז באַ שרײַ בט אין
Formal Request forערשטן טרעט אױבן .אַ בקשה פֿאַ ר אַ פֿאַ רהער װעט ניט פּראָ צעסירט װערן סײַ דן מע באַ קוּמט אַ
 (119אוּן די גאַ נצע באַ דאַ רפֿט אינפֿאָ רמאַ ציע איז Reinstatement Regarding Paid Family Leave Form (PFL-DCPaid Family Leave Discrimination/Retaliation Complaint Form (PFL-DC.(120פֿאָ רגעלײגט צוּזאַ מען מיט אײַ ערדיסקרימינאַ ציע פֿאָ רמען

בענעפֿיט/אָ פּלייקענוּנג דיספּיוץ
(NAM (National Arbitration and Mediation.בוררות פֿאַ ר באַ צאָ לט משפּחה לױב איז באַ האַ נדלט בײַ
אױב מען געלייקנט אָ דער טײל געלייקנט פֿאַ ר באַ צאָ לט משפּחה לױב ,אײַ ער פֿאַ רזיכערוּנג טרעגער )אָ דער אַ רבעטגעבער,
אױב זעלבסט-פֿאַ רזיכערט( דאַ רפֿט אײַ ך צוּשטעלן די סיבה פֿאַ ר אָ פּלייקענוּנג אוּן אינפֿאָ רמאַ ציע װעגן בעטן בוררות ,אָ דער
https://nyspfla.namadr.com.איר קענען װיזיטן דעם בורר װעבפּלאַ ץ אױף
קלײם-באַ צױגן דיספּיוץ ,אַ זוי װי צײַ טיקײט פֿוּן טרעגער צאָ לוּנג אָ דער PFLאיר מעג אױך בעטן בוררות פֿאַ ר קײן אַ נדערער
אָ פּלייקענוּנג .אין מערסט פֿאַ לן ,דעם פֿאַ רזיכערוּנג טרעגער דאַ רף באַ צאָ לן אָ דער לייקענען בענעפֿיטס במשך  18טעג פֿוּן
באַ קוּמען אײַ ער פֿוּלשטענדיק בקשה אָ דער אײַ ער ערשטן טאָ ג פֿוּן לױב ,װעלכע איז שפּעטער.
באַ ריכטן

לױן אָ פּרעכענוּנג באַ קלאָ גן
אױב איר מײנט עס איז דאָ אַ טעות מיט אײַ ער גיייק פּייראָ ול אָ פּרעכענוּנג ,רעדט װעגן דעם ענין מיט אײַ ער אַ רבעטגעבער.
אױב אײַ ער אַ רבעטגעבער באַ האַ נדלט ניט דעם ענין ,איר קענען פֿאָ רלײגן אַ באַ קלאָ ג אָ נלײַ ן אָ דער אָ נקלינגען די באַ צאָ לט
משפּחה לױב הילף ליניע אױף .844-337-6303
פֿאָ רלײגן אַ באַ קלאָ ג
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װײַ טערדיקע קעגן-דיסקרימינאַ ציע געזעצן
עס זײַ נען דאָ אַ נדערע שטאַ ט אוּן פֿעדעראַ ל געזעצן װאָ ס באַ שיצן אַ רבעטער פֿוּן דיסקרימינאַ ציע .אױב איר מײנט אַ ז מער האָ ט
אײַ ך דיסקרימינירט באַ זירט אױף עפּעס באַ שיצט לױט אײן פֿוּן די פֿאָ לגנדיקע געזעצן ,אַ ז איר מעג קענען פֿאָ רלײגן אַ
State Division of Human Rights, United States Equal Employment Opportunityדיסקרימינאַ ציע באַ קלאָ ג מיט דעם
 ,אָ דער אײַ ער אָ רטיק מענטשלעכע רעכט קאָ מישאָ ןCommission:
• די  New York State Human Rights Law (NYSHRLפֿאַ רװערט אַ רבעטער פֿוּן דיסקרימינירן קעגן אַ רבעטער אוּן
אַ רבעט אַ פּליקאַ נטן באַ זירט אױף עטלעכע באַ שיצט ענינים ,אַ רײַ נגענוּמען עלטער ,ראַ סע ,אמוּנה ,קאָ ליר ,נאַ ציאָ נעלער
שטאַ ם ,געשלעכטבאָ ריענטירונג ,מיליטעריש סטאַ טוּס ,געשלעכט ,דיסאַ ביליטי ,שוואַ נגערשאַ פֿט-באַ צױגן צוּשטאַ נדן,
דזשענדער אידענטיטעט ,דזשאַ נעטיק אייגנשאַ פֿטן ,משפּחה סטאַ טוּס ,מאַ ריטאַ ל סטאַ טוּס ,אָ דער שטוּביק היץ
געליטענער סטאַ טוּס .די  (New York State Human Rights Law (NYSHRLאױך באַ שיצט אַ רבעטער מיט
דיסאַ ביליטיס אָ דער װאָ ס שװאַ נגערן ,אָ דער װאָ ס האָ בן געבױרן פֿוּן דיסקרימינאַ ציע בײַ פֿאָ דערן אַ רבעטגעבער צוּ מאַ כן
”סייכלדיקע אײַ נאָ רדענוּנגען“ קדי צוּ אײַ נאָ רדענען דיסאַ ביליטיס אַ זױ װי שוואַ נגערשאַ פֿט -אוּן געבוּרט-באַ צױגן צוּשטאַ נדן.
•  1964 Title VII of the Civil Rights Act ofפֿאַ רװערט אַ רבעטגעבער פֿוּן דיסקרימינירן קעגן אַ רבעטער באַ זירט אױף
ראַ סע ,קאָ ליר ,אמוּנה ,געשלעכט )אַ רײַ נגענוּמען שוואַ נגערשאַ פֿט ,דזשענדער אידענטיטעט אוּן געשלעכט אָ ריענטירונג(,
נאַ ציאָ נעלער שטאַ ם ,עלטער ) 40אָ דער עלטער( ,דיסאַ ביליטי אָ דער דזשאַ נעטיק אינפֿאָ רמאַ ציע.
• דעם  Americans with Disabilities Actפֿאָ דערט אַ ז אַ רבעטגעבער מיט  15אָ דער מער אַ רבעטער זאָ לן צוּשטעלן
סייכלדיקע אײַ נאָ רדענוּנגען פֿאַ ר אַ רבעטער ,יט דיסאַ ביליטיס ,אוּן מאַ כט אוּמגעזעצלעך אַ ז אַ רבעטגעבער זאָ לן
דיסקרימינירן קעגן אַ רבעטער מיט דיסאַ ביליטיס.
• איר דאַ רף אױך איבערקוּקן אײַ ערע אָ רטיק געזעצן פֿאַ ר װײַ טערדיקע קעגן-דיסקרימינאַ ציע באַ שיצוּנגען .צוּם בײַ שפּיל ,די
 New York City Human Rights Lawבאַ שיצט אַ רבעטער אין ניו יאָ רק שטאָ ט פֿוּן דיסקרימינאַ ציע באַ זירט אױף ענלעך
באַ שיצט מינים.

אַ רױסגײן
איר קענען אָ פּזאָ גן דעקוּנג פֿוּן באַ צאָ לט משפּחה לױב אױב:
• איר אַ רבעט רעגולער  20שעהן אָ דער מער אַ װאָ ך ,אָ בער איר װעט ניט זײַ ן איִן אַ רבעט מיט דעם אַ רבעטגעבער פֿאַ ר 26
קאָ נסעקוטיװע װאָ כן :אָ דער
• איר אַ רבעט רעגולער ווייניק װי  20שעהן אַ װאָ ך אוּן איר װעט ניט אַ רבעטן  175טעג אין אַ -52װאָ ך פּעריאָ ד.
אױב איר באַ געגנט דעם קרייטיריאַ אוּן איר װילט אַ רױסגײן ,איר קענען עס טאָ ן בײַ פֿוּלשטענדיקן אַ באַ צאָ לט משפּחה לױב אָ פּזאָ ג.
אַ רבעטגעבערס דאַ רפֿן צוּשטעלן אַ ן אָ פּזאָ ג צוּ יענע װאָ ס קװאַ ליפֿיצירן פֿאַ ר אײנער.
אַ רבעטגעבערס דאַ רפֿן האַ לטן פֿוּלגעשטענדיקט אָ פּזאָ גן אין טעקע.

איר מעגן שטענדיק פֿרײַ װיליק אָ פּרופֿן אײַ ער אָ פּזאָ ג .אױב איר צײַ טפּלאַ נירט יענע ענדערוּנגען אַ ז איר מער ניט קװאַ ליפֿיצירט
פֿאַ ר אַ ן אָ פּזאָ ג ,אײַ ער אָ פּזאָ ג װעט זײַ ן אױטאָ מאַ טיש אָ פּגערוּפֿן װערן .אױב אײַ ער אָ פּזאָ ג איז אָ פּגערוּפֿן ,אַ רבעטגעבער מעגן
אָ נהײבן נעמען פּייראָ ול אַ ראָ פּרעכענוּנגען אוּן מעגן זאַ מלען רעטראַ קטיװ אױספֿירן פֿוּן די דאַ טע איִר האָ ט אוּנטערגעשריבן
דעם אָ פּזאָ ג.
באַ צאָ לט משפּחה לױב אָ פּזאָ גן

קאָ נטאַ קטיט אוּנדז
פֿאַ ר מער אינפֿאָ רמאַ ציע ,אָ נקלינגט די באַ צאָ לט משפּחה לױב הילף ליניע פֿרײַ פֿוּן אָ פּצאָ ל מאָ נטיק-פֿרײַ טיק 8:30 ,פֿ“מ –
 4:30EST.נ“מ
קאָ נטאַ קטירט אוּנדז בײַ טעלעפֿאָ ן:
)337-6303 (844
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