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দািব পিরতয্াগী
ওেয়ষ্টান র্ িনউ ইয়কর্ কাউিন্সল অন অকুেপশনাল েসফিট অয্ান্ড েহলথ উপর (WNYCOSH) অলাভজনক সংস্থা। এই পুিস্তকািট শুধুমাতৰ্ তেথয্র উেদ্দেশয্ এবং আইিন
পরামশর্ িহসােব অথবা একিট সরকারী সরকার ডকুেমন্ট িহেসেব বয্াখয্া করা করা উিচত নয়। এই তথয্িট একিট সরকারী সরকার িববৃিত রিহত কের না। েপৰ্াগৰ্াম এই
পুিস্তকা রূপেরখা এখেনা বাস্তবািয়ত এবং পিরবতর্ন সােপেক্ষ করা হেচ্ছ। েকােনা তৰ্ুিট অিনচ্ছাকৃত হয়, WNYCOSH যখনই সম্ভব েশাধন জনয্ সংিশ্লষ্ট সরকাির সংস্থা
আেলাচনা। েকান পৰ্শ্ন, সংেশাধন, বা অনুসন্ধােনর সােথ এ (716) 206-3550 WNYCOSH ওয়াকর্ার েসন্টার হটলাইন এ আমােদর সােথ েযাগােযাগ করুন।
WNYCOSH এই নিথেত েকান অনুবােদর িনভুর্লতা িনশ্চয়তা েদয় না। আমরা িবশব্স্ত সম্পৰ্দায় অংশীদারেদর সেঙ্গ কাজ, িকন্তু েকান উপায় বতর্মােন এই ধরেনর
তিড়ঘিড় এই অনুবাদগুিলর সিঠকতা যাচাই করেত হয়।

WNYCOSH সম্পেকর্
WNYCOSH 1979 সােল শৰ্ম, পিরেবশগত ও জনসব্াস্থয্ কম�েদর দব্ারা পৰ্িতিষ্ঠত হেয়িছল। 300 মানুষ পৰ্িতষ্ঠাতা সেম্মলেন ভালবাসা খাল এবং নায়াগৰ্া জলপৰ্পাত,
এনওয়াই মেধয্ গুডইয়ার েকেন্দৰ্ ঘেটিছল িবষাক্ত পৰ্ভাব এবং অসুস্থতা সম্পেকর্ জনসেচতনতা বাড়ােত আেয়াজন করা হয়। গত 41 বছর ধের, WNYCOSH শৰ্িমক
সংগঠন স্থানীয়, সব্াস্থয্ ও িনরাপত্তা কম�, েসইসােথ অেনক জনসব্াস্থয্ ও আইনগত েপশাদার এবং েপশাগত িনরাপত্তা ও সব্াস্থয্ িবষেয় আগৰ্হী বয্িক্তেদর একিট
সদসয্পদ েবস গেড় তুেলেছ। WNYCOSH সরাসির পৰ্িশক্ষেণর মাধয্েম তরুণ শৰ্িমক, উদব্াস্তু এবং অিভবাসী শৰ্িমক, সব্ল্প মজুির শৰ্িমক ও শৰ্িমক উচ্চ িবপিত্ত িশেল্প
সহ শৰ্িমকেদর শত সহসৰ্ ক্ষমতাও িদেয়েছন সনাক্ত করার পৰ্েয়াজন পেড় মূলয্ায়ন এবং কম র্েক্ষেতৰ্ িনয়ন্তৰ্ণ িবপদ।

WNYCOSH সাহাযয্ কেরেছ িবল্ড স্থানীয়, রাষ্টৰ্ীয় এবং এই ধরেনর আিথ র্ক নয্ােয়র জনয্ েজাট, NYS শৰ্ম-পিরেবশ েনটওয়াকর্, WNY েফয়ার েটৰ্ড েজাট,
OSHA-পিরেবশগত েনটওয়াকর্ এবং NYS িজেরা উেত্তালন টাস্ক েফাসর্ রক্ষা করার জনয্, েযমন জাতীয় রাজৈনিতক েজােটর েসইসােথ িনরাপদ, গুরুতব্পূণ র্ নতুন
শৰ্ম ও কম র্েক্ষেতৰ্ িনরাপত্তা ও সব্াস্থয্ মান।

আমােদর ইিতহাস আেরা জানার জনয্, এখােন িক্লক করুন ।
WNYCOSH 2495 Main Street
Suite 438
Buffalo,NY 14214
েফান: (716) 833-5416
ফয্াক্স: (716) 833-7507
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COVID -19 ওয়াকর্ার েবেনিফট েপাগৰ্ােমর সারাংশ
কায র্কৰ্ম

েবকার� েবিনিফট

িনউ ইয়কর্ েষ্টট
অসুস্থ চুিক্তভুক্ত ছুিট

েফেডরাল অসুস্থ
চুিক্তভুক্ত ছুিট

সুিবধাগুিল
�িমকেদর েবকার� েবিনিফট
�দান কের সেবর্া� 39 স�াহ
পযর্� । সেবর্া� $504/ স�ােহর
সােথ অিতির� $600 / স�াহ
18 স�াহ পযর্� েদয়া হেব।
অিতির� $600 এর েময়াদ েশষ
হেব 7/31/2020। অিতির�
13 স�ােহর েময়াদ েশষ হেব
12/31/2020 |
অসুস্থ চুিক্তভুক্ত ছুিট 80 ঘন্টা
পয র্ন্ত পৰ্দান করা হয়। এিট
কীভােব পৰ্দান করা হয় তা
িনভর্র কের পৰ্িতষ্ঠােনর উপর।

সুিবধা

অসুিবধা

কম�রা ছাঁটাই, আলগা বা
অনয্থায় সমাপ্ত করা হেয়েছ।
এই সব্তন্তৰ্, অন্তভুর্ক্ত রেয়েছ
অন্তভুর্ক্ত িঠকাদার এবং যারা
কাজ শুরু করার সময়সূচী িকন্তু
শুরু করেত অক্ষম
COVID19 এর কারেণ।

এনওয়াইএস 7 িদন মওকুফ
কেরেছ অেপ�ার �হর। দ্ েকয়ার
আইন �সািরত কেরেছ কমর্চারী
সং�া এবং একিট অিতির�
$600 / স�ােহর সু িবধা 18
স�ােহর এর জন্ এবং েবকারে�র
সু িবধা অিতির� 13 স�াহ জেন্
বিধর্ত করা হেয়েছ।

একজন কম� কাউিন্ট
DOH এর দব্ারা সঙ্গেরাধ
একিট বাধয্তামূলক বা
সতকর্তামূলক অডর্ার
থাকেত হেব।

সকল শৰ্িমকেদর সুিবধািট েদওয়া েয সকল িনেয়াগকারীর ১০০
হেব পৰ্িতষ্টানিট েযরকম েহাক না
�িমেকর কম থােক, তােদর এই
েকন।

kÖwgK যারা 50 এবং 500
েযাগয্তা সম্পন্ন িনেয়াগকারীেদর Kg©Pvix fz&³ েকা�ানী‡Z
েথেক শৰ্িমকরা সরাসির ৮০ ঘন্ট KvR K‡ib Zvi Gi AvIZv
পয র্ন্ত েপইড অসুস্থ ছুিট
fz&³ i‡q‡Qb|
পােবন।

েবিনিফট আেবদন পৃ থক হয় এবং
িকছু সীমব�তা থােক।

GB myweavi Rb¨ c„_K fv‡e
Av‡e`b Ki‡Z n‡e bv| GB
myweavwU mivmwi wb‡qvMKZ©vi
KvQ †_‡K cv‡e|
সন্তানেদর যত্ন েনওয়ার জনয্
ওয়াকর্াস র্ সঙ্গেরাধ
চলাকালীন আচ্ছািদত করা
হয়।

kÖwgK যারা 50 †P‡q Kg এবং
500 †ekx Kg©Pvix fz&³
েকা�ানী‡Z KvR K‡ib Zvi Gi
AvIZv fz&³ bb|

একিট িশশু যারা আলাদা কের
িনউ ইয়কর্ েষ্টট েপইড িশশু
রাখা হয় অথবা যার স্কুল
অসুস্থতার ছুিট
আলাদা কের রাখা হয় থাকার

বতর্মােন একিট িশশু বা
তােদর স্কুেলর জনয্
সঙ্গেরাধ একিট আেদশ
পৰ্েয়াজন।

NYS েপইড পিরবারেক 10 সপ্তাহ তােদর িনয়িমত
মজুির পয র্ন্ত 60% এ
েছঁেড়
পিরবােরর একজন
সদসয্ েদখােশানা করার এক
পছন্দ
জনয্ অনুমিত েদয়।

আপিন NYS েপইড
COVID -19 সংিশ্লষ্ট অসুস্থতা েফডােরল েপৰ্াগৰ্াম কম বহন
পািরবািরক ছুিট জনয্
অবিধ সীিমত নয়।
কেরনা।
েযাগয্তা অজর্ন করেত
পােরন আপনার
পিরবােরর একিট লাইেসন্সকৃত
সব্াস্থয্েসবা
পৰ্দানকারীর দব্ারা একিট গুরুতর
সব্াস্থয্
শতর্ certi ফাই ইিড থােক।

বািড়েত একিট িপতা বা মাতা
অনুমিত েদয়।
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েযাগয্তা

েফেডরাল েপইড
পিরবারেক েছঁেড়

COVID -19 এর সােথ
সম্পিকর্ত পিরবােরর েকােনা
সদসয্ 10 সপ্তাহ পয র্ন্ত যত্ন করার
জনয্ অনুমিত েদয়।

একজন বয্িক্ত বা একিট
COVID -19 স্কুল বেন্ধর
সহ COVID -19 এর
সােথ সম্পিকর্ত সন্তােনর
জনয্
পিরচয র্া।

সাপ্তািহক মজুির 2/3 পয র্ন্ত
বহন কেরনা এবং
সতকর্তামূলক স্কুল
closings জুেড়।

েফেডরাল
উদ্দীপক েচক

$ 1200 এবং 16 বছেরর
েচেয় কম বয়সী িনভর্রশীল
িশশুেদর জনয্ $ 500
একিট এক সময় েপেমন্ট।

একিট 2018, 2019

িবকল্প ফাই টন করমুক্ত পাওয়া
যায় এবং এিট করদাতােদর
উদ্দীপক সব্য়ংিকৰ্য়ভােব পােবন।

টয্াক্স িরটান র্ ফাইল এবং $
75,000 / পৃথক এবং
$ 150,000 / দম্পিত অধীেন
একিট
আয় আেছ।

বতর্মােন NYS েপইড িশশু
অসুস্থতার ছুিট সঙ্গেরাধ কাউিন্ট
DOH এর অডর্ার িদেয় শুধুমাতৰ্
উপলব্ধ।

শুধু COVID -19 সংিশ্লষ্ট
িবষয় এর সােথ সম্পিকর্ত।

অ করদাতােদর DIF ফাই উদ্দীপক
জনয্ েযাগয্ হেয় culty থাকেব।

ভূিমকা
Coronavirus (COVID-19) সঙ্কট িহট সাল েথেক, অেনক বয্বসা এটা মানুেষর িনেজেদর এবং তােদর পিরবােরর জনয্ পৰ্দান কিঠন উপাজর্ন বন্ধ
কেরেছন। িনউ ইয়কর্ রাজয্ (NYS) সীমা সম্পৰ্দায় িবস্তাের নাটকীয় পদেক্ষপ গৰ্হণ এবং বন্ধ সব অ অপিরহায র্ বয্বসা কৰ্ম দব্ারা ভাইরােসর িবস্তার বন্ধ করেত
সামািজক দুরতব্ উ•সািহত কেরেছ। রাষ্টৰ্ীয় ও জাতীয় সরকােরর ৈতির কেরেছন এবং এই েক্লাজার বয্বহােরর ফাই nancial পৰ্ভাব সীিমত এবং ফাই nancial তৰ্াণ
পৰ্দান সম্পৰ্সািরত কম র্সূিচ রেয়েছ। নীেচ, দয়া কের েপৰ্াগৰ্াম COVID -19 পৃিথবীবয্ািপ পৰ্ভািবত যারা পৰ্ািপ্তসাধয্ িকছু েদখেত। অনুগৰ্হ কের েসইসব স্কয্াম েথেক
কীভােব েথেক সতকর্ থাকুন। অংশগৰ্হণ অথ র্পৰ্দান, েপেমন্ট িনেচ, বা dvBbvbwmqvj িবিনময় অনয্ েকান ফম র্ পৰ্েয়াজন হয় না। েয েকউ পিরেষবা অয্ােক্সস করেত অেথ রর্
জনয্ িজজ্ঞাসা কের তারা সম্ভবত আপিন সদব্য্বহার করার েচষ্টা করেছন।

এই পিরেষবাগুিলর অেনেক েকবলমাতৰ্ অনলাইেন ভাষায় একিট সীিমত সংখয্ক পাওয়া যায়। িনম্নিলিখত অিভবাসী েসবা সংগঠন কােরা কােছ Bene ফাই টন সমথ নর্
যুক্তরােষ্টৰ্ কাজ করার জনয্ অনুেমািদত:

যাতৰ্া ' গুিল েশষ েরিফউিজ সািভর্স পিরিচিত নাম:
হাসান Alishaqi সংখয্া: (716)
882-4963 Ext। 218 ইেমইল:
halishaqi@jersbuffalo.org

Xzavier মিদনা সংখয্া:: এর বােফেলা পিরিচিত নাম
ইন্টারনয্াশনাল ইন্সিটিটউট (718)
614-5806 ইেমইল:

এর বােফেলা পিরিচিত নাম ইহুিদ পিরবাের
পিরেষবািদ: ডারউইন Newkirk সংখয্া: (716)
390-4044 ইেমইল:

(716) 842-0270 ইেমইল: বােফেলা অিভবাসন ও
শরণাথ� সহায়তা িনেয়াগ িডপাট র্েমন্ট নমব্েরর
কয্াথিলক দাতবয্:

েবকাির
NYS েবকারতব্ এবং বজায় রােখ আইেনর
েবকারতব্ একিট বীমা আপনার িনেয়াগকতর্া দব্ারা পৰ্দান কম র্সূিচ শৰ্িমকেদর যারা েল-অফ করা হয়, furloughed, বা অনয্থায় কাজ েথেক িনেজেদর েকান েদাষ
কারেণ েযেত িদেত Bene ফাই TS পৰ্দান করা হয়।
িকভােব েযাগয্তা
অধীেন িনউ ইয়কর্ (NYS) রাজয্ শৰ্ম আইন, আপিন 6 মােসর (2 চতুথ র্াংশ) আপনার layoff, ছুিট কাটােনা, বা িবনষ্টকরেণর পূব র্বত� কাজ করেত হেব।
আপিন পােচ্ছন, অিধকাংশ েক্ষেতৰ্ েবকারতব্ Bene ফাই টন পিরমাণ, িসিক যার মাধয্েম আপিন 26. সবেচেয় টাকা অজর্ন NYS েবকারতব্ জনয্ সেব র্াচ্চ Bene
ফাই টন $ 504 / সপ্তােহ িবভাজক দব্ারা গণনা করা হয়। দািবদার 26 সপ্তাহ Bene ফাই TS গৰ্হণ করেত পােরন। আপনার কাজ খণ্ডকালীন
পূণ র্-সময় েথেক কিমেয় করা হয়, তাহেল আপিন দীঘ র্ / সপ্তাহ িহসােব আপনার উপাজর্ন $ 504 বছেরর কম হয় েযমন আংিশক েবকারতব্ দািব করেত পােরন।
এমনিক আপিন যিদ উপের benchmarks পূরণ না, িকন্তু বজায় রােখ অধীেন েযাগয্তা অজর্ন আপিন েয কাজিট এখনও NYS েপাট র্ােলর মাধয্েম বা
েফােনর দব্ারা েবকারতব্ Bene ফাই টন জনয্ আেবদন করেত পােরন। যুক্তরাষ্টৰ্ীয় বজায় রােখ আইেনর আপনার আনুমািনক রাষ্টৰ্ Bene ফাই টন েথেক $ 600
/ সপ্তাহ হাের অিতিরক্ত FL েযাগ করা হেয়েছ।
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কায র্কর তািরখ এই অিতিরক্ত Bene ফাই যখন Fi এর NYS cially েপৰ্াগৰ্াম পৰ্েবশ িট হেত হেব পৰ্াপ্ত সদসয্তা। এটা আপনার িবদয্মান Bene ফাই িট েযাগ
করা হেব সব্য়ংিকৰ্য়ভােব যখন আপিন েবকারতব্ ভিতর্ হয়। এই অিতিরক্ত Bene ফাই টন পয র্ন্ত 18 সপ্তােহর জনয্ দািব করা েযেত পাের িকন্তু এিট 31 জুলাই, 2020
বজায় রােখ আইেন 39 সপ্তাহ েমাট পৰ্ািপ্তসাধয্ েবকারতব্ আপনার রােজয্র হাের েবকারতব্ একিট অিতিরক্ত 13 সপ্তাহ েযাগ তািরেখ েশষ হেব। আপিন অন্তত $ 2,600 /
এক-চতুথ র্াংশ েযাগয্তা উপাজর্ন আবশয্ক। COVID -19 পৰ্াদুভর্াব কারেণ NYS 7 িদেনর অেপক্ষা সমেয়র মওকুফ কেরেছ।

উপরন্তু, বজায় রােখ আইেনর একজন কম� এর িড ফাই nition পৰ্সািরত হেয়েছ সব্ িনযুক্ত, সব্াধীন িঠকাদার, এবং বয্িক্ত কাজ শুরু জনয্ িনধ র্ারণ করা হেয়িছল িকন্তু
এখন তােদর নতুন কাজ শুরু করেত অক্ষম অন্তভূর্ক্ত কের েনয়। আইেনর অেনক COVID -19 দব্ারা পৰ্ভািবত শৰ্িমক, এমনিক তােদর পৰ্িত যারা চাকুরী পৰ্স্থান করার
জনয্ েবকারতব্ পৰ্সািরত বজায় রােখ। এই েযাগয্তা না েসই শৰ্িমক বাসা েথেক কাজ করেত পারেবন অথবা যারা
ছুিট পৰ্দান করা পােচ্ছন যখন কাজ করেছ না যারা পৰ্সািরত।

িকভােব আেবদন করেত হেব
অনলাইন: এই ওেয়ব পৃষ্ঠািট িভিজট https://on.ny.gov/2UbvHd6 এবং একিট ৈতির করুন " NY.gov "অয্াকাউন্ট। যিদ আপিন ইিতমেধয্ই একিট
NY.gov অয্াকাউন্ট থােক, আপিন শুধু লগ ইন করেত পােরন। দয়া কের েনাট করুন NYS েবকারতব্ ওেয়বসাইট খুবই উচ্চ traf ফাই গ হেয়েছ এবং এিট ধীর বা
কৰ্য্াশ হেত পাের। খুব ৈধয র্শীল এবং কৰ্মাগত হেত।
- 5 অপরাহ্ণ কল 1 (888) 209-8124 8 টা েথেক: েফান মাধয্েম। সবেচেয় upstate অিভবাসী ভাষায় েপৰ্স িবকল্প 9 জনয্ " সব অনয্ানয্ ভাষায়। " ভারী কল
ভিলউেমর কারণ আপিন খুব দীঘ র্েহাল্ড বার থাকেত পাের। কল ভিলউম হৰ্াস করার জনয্, NYS Dol যােদর নােমর েশষাংশ (উপািধ) িচিঠ এ এফ িদেয় শুরু হয়
েসামবার কল মঙ্গলবার কল যিদ আপনার েশষ নাম (পদিব) এর িজএন িদেয় শুরু হয় িনেদ র্শ করা হয়, কল বুধবার আপনার েশষ নাম (উপািধ) িদেয় শুরু হেচ্ছ িকনা
িচিঠ েমা। আপিন িলং িদন আপনার ফাই িমস যিদ, k আপিন পােরন ফাই Le বৃহস্পিতবার, শুকৰ্বার, এবং শিনবার এবং আপনার দািবর বতর্মান সপ্তােহর েসামবার
েথেক ভূতােপক্ষাভােব হেব। অনুগৰ্হ কের লক্ষয্ করুন, কল ভিলউম খুব েবিশ এবং েসখােন ইংেরিজেত একািধক েরকডর্ েঘাষণা করার আেগ আপনােক একিট েচড়
কথা বলেত হেব। যখন েকউ উত্তর, আপিন বলেত পােরন
" অনুবাদক "এবং আপনার ভাষা ইংেরিজ নাম ও অপােরটর আপনার কল আপনােক সহায়তা করার েদাভাষীর অয্ােক্সস করেত সক্ষম হওয়া উিচত।
আপিন ফাই Le পৰ্েয়াজন িক:
•

আপনার সামািজক িনরাপত্তা নমব্র,

•

েতামার চালক লাইেসন্স বা েমাটর গািড় িবকৰ্য়, আইিড কাডর্ নমব্র (যিদ আপিন হয় এক আেছ),

•

আপনার সম্পূণ র্ েমইিলং িঠকানা এবং িপন েকাড,

•

একিট েফান নমব্র েযখােন NYS েবকারতব্ 8 টা েথেক আপনার কােছ েপৗঁছােত পােরন - 5 টার েসামবার -Friday,

•

েতামার এিলেয়ন েরিজেস্টৰ্শন কাডর্ নমব্র (যিদ আপিন একিট মািকর্ন নাগিরক নয় এবং একিট কাডর্ আেছ যিদ),

•

গত 18 মােসর জনয্ নাম এবং সব আপনার িনেয়াগকতর্া িঠকানা, অনয্ানয্ রােজয্র িনেয়াগকতর্া েরিজেস্টৰ্শন নমব্র বা েফডােরল িনেয়াগকতর্া Identi ফাই

ধনাত্মক আয়ন সংখয্া (FEIN) আপনার সাম্পৰ্িতকতম িনেয়াগকতর্ার েযগুিল আেছ েসগুিল সহ (FEIN আপনার ওয়াট-2 ফম র্রেয়েছ এবং আপনার েবতেন
পৰ্ায়ই হয় িনবন্ধসমূহ)
িকভােব অথর্ েপেত
েতামার েবকারতব্ ক্ষিতপূরণ একিট বয্াংক একাউেন্ট অথবা একিট Dol জাির েডিবট কাডর্ সম্মুেখর পােরন সরাসির আমানত পৰ্দান করা হেব। দয়া কের মেন রাখেবন
েবকারতব্ েপেমন্ট করেযাগয্ হয়। যিদ হার $ 600 / সপ্তাহ অিতিরক্ত FL েয কম র্চারীেদর বজায় রােখ অধীেন পােবন আইেনর করেযাগয্ হেত হেব এটা এই সমেয় তা
স্পষ্ট নয়। অিতিরক্ত $ 600 েমিডেকড বা িচপ েযাগয্তা িনধ র্ারেণ গণনা করা হেব না।

4

েপইড অসুস্থ TIME এ
NYS COVID -19 েপইড অসুস্থতার ছুিট
NYS েপইড অসুস্থতার ছুিট একিট নতুন গয্ারািন্ট শৰ্িমক কাজ সুরক্ষা করার জনয্ িডজাইন করা আইন এবং আয় পৰ্দান যখন তারা coronavirus (COVID19) কারেণ একিট আবিশয্ক বা সতকর্তামূলক সঙ্গেরাধ হয়।
েছাট িনেয়াগকতর্া: কম 10 শৰ্িমক সেঙ্গ বয্বসার েযাগােযাগ এবং িনট আয় একিট $ 1,000,000 কম। এই শৰ্িমকেদর NYS েপইড অসুস্থতার ছুিট জনয্ েযাগয্
নয়, িকন্তু তারা অেথ র্র িবিনমেয় পিরবার তয্াগ কের NYS অক্ষমতা িবকল্প ফাই TS তােদর পূণ র্ মজুির েমেল NYS সংিমশৰ্ণ মাধয্েম অথ র্ পৰ্দান করেত
পােরন।
মাঝাির িনেয়াগকতর্া: 11-99 শৰ্িমক ও েবিশ েনট আয় 1,000,000 $ িনট আয় মেধয্ সেঙ্গ বয্বসার েযাগােযাগ।
এই কম�েদর েবতন েদওয়া অসুস্থ ছুিট 5 িদন করার উেদ্দেশয্ এনটাইেটল করা হয়। আপিন NYS সংিমশৰ্ণ বয্বহার করেত পােরন এরপর পািরবািরক েছেড় NYS
অক্ষমতা িবকল্প ফাই TS েপইড পয র্ন্ত 14 িদেনর জনয্ আপনার পূণ র্ মজুির েমেল।
লাজর্ িনেয়াগকতর্া: অন্তত 100 শৰ্িমক ও সব পাবিলক কম�েদর সেঙ্গ বয্বসা। আপনার িনেয়াগকতর্া COVID -19 সংিশ্লষ্ট অসুস্থতার জনয্ অথ র্ পৰ্দান অসুস্থতার
ছুিট অন্তত 14 িদন পৰ্দান করেত হেব। এটা আপনার িনেয়াগকতর্া মাধয্েম সরাসির হেত পৰ্দান করা হেব।

িকভােব েযাগয্তা
বাধয্তামূলক বা সতকর্তামূলক সঙ্গেরাধ বা িবিচ্ছন্নতা িনউ ইয়কর্, সব্াস্থয্, সব্াস্থয্ স্থানীয় েবাডর্, বা েকােনা সরকার যথাযথভােব COVID -19 কারেণ েযমন আেদশ
পৰ্দান করার জনয্ অনুেমািদত সত্তা িবভােগর রাজয্ দব্ারা জাির একিট অড ার্ র। এই সঙ্গেরাধ সব্াস্থয্ ইির কাউিন্ট িডপাট র্েমন্ট বা অনয্ানয্ পৰ্াসিঙ্গক সরকারী সত্তা দব্ারা
নিথভুক্ত করা হেয়েছ।
দয়া কের েনাট করুন: সব্াস্থয্ দয্ ইির কাউিন্ট িবভাগ (DOH এর) শুধুমাতৰ্ একিট ইিতবাচক COVID -19 পরীক্ষার জনয্ সঙ্গেরাধ িনেদ র্েশ জাির করা হয়। আপিন
অিবলেমব্ DOH এর েথেক সঙ্গেরাধ একিট আবিশয্ক অডর্ার পৰ্াপ্ত না পােরন, তাহেল আপিন একিট লাইেসন্সকৃত িচিক•সা পৰ্দানকারী েয আপনার পৰ্তয্ায়ন িচিকত্সা েথেক
ডকুেমেন্টশন জমা িদেত পােরন েয আপনার অডর্ার (মূলত একজন ডাক্তার জনয্ েযাগয্তা অজর্ন ' গুিল েনাট)। আপিন আপনার সব্াস্থয্ বীমা মাধয্েম দািব পৰ্িকৰ্য়া ও 30
িদেনর মেধয্ আপনার স্থানীয় DOH এর আপ অনুসরণ করেত হেব। িক quali ফাই সঙ্গেরাধ জনয্ স্পয্ািনশ ভাষায় একিট ইিতবাচক COVID -19 পরীক্ষা, একিট
পিরিচত COVID -19 েক্ষেতৰ্ সেঙ্গ েযাগােযাগ হয়, অথবা আপিন একিট েদশ েথেক িফের এেসিছ স্তর 2, 3, বা 4 উপেদষ্টা
COVID -19 জনয্ িহসােব মেনানীত। ইির কাউিন্ট DOH এর COVID -19 হটলাইন মেত এই শতর্গুিলর সােথ পৰ্দান করা অসুস্থ ও পিরবার ছুিট কম
িনয়ন্তৰ্ণমূলক যুক্তরাষ্টৰ্ীয় িনেদ র্িশকা েমেল 4/2/20 উপর পিরবিতর্ত হেত পাের।

িসিডিস সােথ েযাগােযাগ করুন যা েদখেত েদশ স্তর 2, 3, এবং এখােন 4 অয্াডভাসির: https://bit.ly/ 2wAdvRy

িকভােব অথর্পৰ্দােনর জনয্
অিধকাংশ েক্ষেতৰ্, বীমা কয্ািরয়ার Bene ফাই TS িদেত অথবা আপনার সম্পন্ন অনুেরাধ পৰ্ািপ্তর 18 িদেনর মেধয্ আপনার দািবর অসব্ীকার করেব। েতামার
বীমা কয্ািরয়ার েকমন পৰ্দান করা হেব উদাহরণসব্রূপ, িবকল্প পৰ্দান করেত পাের: ডাইেরক্ট আমানত, েডিবট কাডর্ বা কাগেজর েচক মাধয্েম। যিদ এটা ' 100 িটরও
েবিশ কম র্চারীেদর সােথ SA বয্বসা, আপিন এটা সব্াভািবক িহসােব আপনার মাইেন পরীক্ষার মধয্ িদেয় পৰ্দান করা হেব, েদওয়া অসুস্থতার ছুিট জনয্ আেবদন
করেত হেব না।
িকভােব আেবদন করেত হেব:
5

আপিন মাঝাির ও বড় িনেয়াগকারীেদর জনয্ অথ র্ পৰ্দান করা অসুস্থ িদন পৰ্াপ্ত করার উেদ্দেশয্ এনটাইেটল হয়, েসই অসুস্থ িদন আপনার িনেয়াগকতর্া মাধয্েম
সরাসির পৰ্দান করা হেব এবং েকান এই Bene ফাই টন জনয্ আেবদন করেত হেব।
আপিন একিট েছাট বা মাঝাির আকােরর বয্বসার জনয্ কাজ কেরন, তাহেল আপিন NYS জনয্ আেবদন করেত পােরন এই ফম র্িট পূরণ কের অেথ র্র িবিনমেয় পিরবার
তয্াগ কের NYS অক্ষমতা িবকল্প ফাই TS যখন আপনার আলাদা কের রাখা হয় অথবা আপিন আপনার Fi বয্বহার পর ve NYS িদেনর অসুস্থতার ছুিট এখােন েপইড:
https://on.ny.gov/2xoPBYV

আপিন িক ফম র্িট পূরণ করার ভাষা সহায়তা পৰ্েয়াজন হয়, তাহেল কল 1 (844) 337-6303 েপৰ্স িবকল্প 1, তারপর েপৰ্স িবকল্প 5. যখন অপােরটর উত্তর,
বেল একজন েদাভাষী জনয্ অনুেরাধ " অনুবাদক "এবং আপনার ভাষা ইংেরিজ নাম। দয়া কের মেন রাখেবন দীঘ র্ েহাল্ড বার একিট
অপােরটর সেঙ্গ কথা বলেত আেছ এবং যখন অিধিষ্ঠত েসখােন ইংেরিজেত অেনক েঘাষণা রেয়েছ।
যিদও ফরম ছুিট পৰ্শ্ন 11 এবং ফরম PFL -1 তারা একই িপিডএফ ফাই Le পরবত� SCOVID19 িবভােগ আচ্ছািদত করা হয় 12 ফাঁকা উপের িলঙ্ক সমািপ্তর।
েক্ষেতৰ্ আপনার PFL -1 ফেম র্র কিপ করুন আপনার িনেয়াগকতর্া আপনােক এটা েফরত েদয় না। আপনার িনেয়াগকতর্া সম্পন্ন ফম র্ পাঠান। তারা 3 কম র্িদবেসর মেধয্
আপনােক ফম র্ িফের যাওয়ার তারা তা গৰ্হণ করার পেরর পৰ্েয়াজন হয়। অবেশেষ, আপনার িনেয়াগকতর্া আপনার ফম র্জমা ' শৰ্িমকেদর গুিল ' ক্ষিতপূরণ কয্ািরয়ােরর।
আপিন তােদর সেঙ্গ েযাগােযাগ এবং যিদ তারা অয্ািপ্লেকশন ৈবদুয্িতন গৰ্হণ করেত পাের েদখেত পােরন, অনয্থায় তারা কম র্পিরিহত করা হেব। আপিন ফাই য় আপনার
িনেয়াগকতর্ার শৰ্িমকেদর করার পৰ্েয়াজন হেল ' িলংক এখােন ক্ষিতপূরণ বীমা কয্ািরয়ার িক্লক (আপনােক অেনকগুিল েপজ িক্লক করেত হেব)
https://on.ny.gov/2QK1KP5

তুিম িক ফাই আপনার িনেয়াগকতর্া ২ য় করেত পােরন ' গুিল বীমা কয্ািরয়ার, (844) 337-6303 েপৰ্স িবকল্প 1 সহায়তার জনয্ অথ র্ পৰ্দান করা পািরবািরক ছুিট
েহল্পলাইন কল, তারপর েপৰ্স িবকল্প 5. অপােরটর উত্তর বেল একজন েদাভাষী জনয্ অনুেরাধ যখন " অনুবাদক "এবং আপনার ভাষা ইংেরিজ নাম। দয়া কের মেন
রাখেবন দীঘ র্ েহাল্ড বার একিট অপােরটর সেঙ্গ কথা বলেত আেছ এবং যখন অিধিষ্ঠত েসখােন ইংেরিজেত অেনক েঘাষণা রেয়েছ। েহল্পলাইন আপনার যিদ িবশব্াস
আপনার িনেয়াগকতর্া ইনিশওেরন্স হয়, তাহেল আপিন েপইড পািরবািরক ছুিট NYS ওয়াকর্াসর্ করার জনয্ আপনার অনুেরাধ জমা িদেত পােরন শুকৰ্বার েসামবার,
4:30 টা 8:30 টা পাওয়া যায় ' ক্ষিতপূরণ েবাডর্: NYS ওয়াকর্াস র্ ' ক্ষিতপূরণ েবাড র্ েপইড পািরবািরক ছুিট PO বাক্স 9030,

Endicott, এনওয়াই 13761-9030

িকভােব পাইেয়র েপেত ঘ
পৰ্ারিম্ভক পৰ্দান করার পর, েকান অিতিরক্ত অথ র্ পৰ্দান িদব্সাপ্তািহক ৈতির করা হয়। েতামার বীমা কয্ািরয়ার েকমন পৰ্দান করা হেব, উদাহরণসব্রূপ, সরাসির
আমানত, েডিবট কাডর্ বা কাগেজর েচক মাধয্েম িবকল্প পৰ্দান করেত পাের। দয়া কের েনাট করুন: েপইড পািরবািরক ছুিট Bene ফাই TS করেযাগয্ হয়। কর
সব্য়ংিকৰ্য়ভােব Bene ফাই TS েথেক বলা হেব না, িকন্তু কম�রা েসব্চ্ছায় কর পৰ্িতসংহার অনুেরাধ করেত পােরন। আপিন েযিদন ফাই Le আপনার কর আদােয়র
Bene ফাই TS উপর টয্াক্স পিরেশাধ করেত দায়ী থাকেব।
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েফডােরল েপইড অসুস্থতার ছুিট (ফয্ািমিলস ফাস্টর্ coronavirus েরসপন্স আইেনর: কমর্চারী সেবতন ছুিট রাইটস FFCRA)
FFCRA কায র্কর এিপৰ্ল 1, 2020 দয্ FFCRA অথ র্ পৰ্দান অসুস্থ সময় জনয্ ভূতােপক্ষাভােব নয়। যুক্তরাষ্টৰ্ীয় আইন এছাড়াও উপলব্ধ করা হয় অস্থায়ী
COVID -19 সংিশ্লষ্ট $ 511 / িদন অথবা $ 5,110 / 2 সপ্তাহ সব র্ািধক েবতেনর আপনার িনয়িমত হাের 80 ঘন্টা পয র্ন্ত সময় জনয্ অসুস্থতার ছুিট
েদওয়া। এই 50-500 শৰ্িমকেদর মেধয্ কম র্স্থেল েক্ষেতৰ্ পৰ্েযাজয্। কম 50 কম র্চারীেদর সােথ িনেয়াগকতর্া এই Bene ফাই িট পৰ্স্তাব েথেক বাঁচার জনয্
েযাগয্তা অজর্ন করেত পােরন। ওয়াকর্াসর্ এই Bene ফাই টন জনয্ েযাগয্তা কমপেক্ষ 30 িদেনর জনয্ িনযুক্ত করা উিচত নয়। অডর্ার যুক্তরাষ্টৰ্ীয় অথ র্ পৰ্দান
অসুস্থতার ছুিট জনয্ েযাগয্তা অজর্ন করার জনয্ আপনােক িনম্নিলিখত এক পূরণ করেত হেব:
•

একিট েফডােরল, রাজয্, বা স্থানীয় সঙ্গেরাধ বা িবিচ্ছন্নতা COVID -19 এর সােথ সম্পিকর্ত অড ার্ র সােপেক্ষ হেত;

•

সব্-সঙ্গেরাধ COVID -19 এর সােথ সম্পিকর্ত করার জনয্ একিট সব্ােস্থয্র যত্ন পৰ্দানকারী দব্ারা উপিদষ্ট হেব;

• COVID -19 উপসগ র্ সম্মুখীন এবং িচিক•সা করােনার েচষ্টা করা হয়; েফডােরল েপইড অসুস্থতার ছুিট িনেয়াগকতর্া মাধয্েম সরাসির পৰ্দান করা হেব।
50-99 মেধয্ শৰ্িমকেদর যুক্তরাষ্টৰ্ীয় আইন মােন েয আপিন আপনার িনেয়াগকতর্া মাধয্েম আপনার পূণ র্ দুই সপ্তাহ েপেত পােরন সেঙ্গ িনেয়াগকারীেদর
জনয্। সব েকায়ািলফাইং শৰ্িমকেদর জনয্ েফডােরল আইন বতর্মােন জনয্ েযাগয্তা অজর্ন করা সহজ। আপনার সব্াস্থয্ পৰ্দানকারীর েথেক একিট েনাট
পৰ্তয্য় িবভিক্ত ফাই cient ডকুেমেন্টশন দািবর জনয্ েযাগয্তা অজর্ন করেত হয়।

দয়া কের েনাট করুন: এই িবভৰ্ািন্তর অেনক যা আইন সম্পেকর্ িনেয়াগকতর্া অনুসরণ করেত দায়ী হেত পাের। উত্তর েনট আয় বা শৰ্িমেকর সংখয্া উপর িনভর্র কের। 50500 মেধয্ কম�েদর সেঙ্গ কম র্স্থেল েকন্দৰ্ীয় আইন একিট অনুরূপ Bene ফাই টন উপলব্ধ করা হয়, িকন্তু এিট বতর্মােন জনয্ েযাগয্তা অজর্ন করা সহজ। তুিম েতামার
িনেয়াগকতর্ার েফডােরল ও রাজয্ িনেদ ির্শকা উপস্থাপন তাই তারা েকান েপৰ্াগৰ্াম (গুিল) তারা অনুসরণ করেত দায়বদ্ধ জােনন পৰ্েয়াজন হেত পাের।
িনেয়াগকতর্া েকন্দৰ্ীয় গাইেডন্স: https://bit.ly/2UiNVt7
িনেয়াগকতর্া পৰ্িতমন্তৰ্ী গাইেডন্স: https://on.ny.gov/2WMrLkA

7

েপইড পিরবারেক েছঁেড় NYS েপইড পািরবািরক ছুিট আপনার সন্তান বা আপনার সন্তােনর যিদ ' গুিল স্কুল আলাদা
কের রাখা হয়
িনউ ইয়কর্ েস্টট েপইড পািরবািরক ছুিট আইন COVID -19 জনয্ অিভেযািজত হেয়েছ আপিন বািড়েত থাকার যিদ অনুমিত আপনার েছাটখাট িনভর্রশীল সন্তান
(18 বছেরর কম বয়সী একিট িশশু বয়স জনয্ দায়ী) সঙ্গেরাধ বা িবিচ্ছন্নতা দব্ারা জাির এর একিট আবিশয্ক বা সতকর্তামূলক অডর্ার বয়সী িনউ ইয়কর্ েস্টট সব্াস্থয্
NYS িবভাগ, সব্াস্থয্ অথবা অনুেমািদত স্থানীয় সরকােরর কাউিন্ট িবভাগ।
িকভােব েযাগয্তা
আপনার সন্তান যিদ একিট বাধয্তামূলক বা সতকর্তামূলক অডর্ার সঙ্গেরাধ, অথবা িবিচ্ছন্নতা, বা আপনার সন্তােনর যিদ অধীেন হয় তাহেল ' গুিল স্কুল COVID-19
একিট সেন্দহভাজন পৰ্াদুভর্াব কারেণ সঙ্গেরাধ বা িবিচ্ছন্নতা কারেণ বন্ধ কের েদয়া হেয়েছ, আপিন েযাগয্তা অজর্ন। আপনার সন্তােনর ' গুিল স্কুল পৰ্িতেরাধক সামািজক
দুরতব্ জনয্ বন্ধ করা হয় আপিন NYS েপইড পািরবািরক ছুিট েযাগয্ নয়। তেব আপিন FFCRA অধীেন েফডােরল সম্পৰ্সািরত েপইড পািরবািরক ছুিট (িনেচ েদখুন) জনয্
েযাগয্তা অজর্ন করেত পােরন। NYS েপইড পিরবার ছুিট সঙ্গেরাধ সময়কাল জনয্ $ 840,70 / সপ্তাহ সেব র্াচ্চ Bene ফাই টন জনয্ (কম র্সংস্থােনর গত 8
সপ্তাহ) আপনার সাপ্তািহক মজুির 60% এ লােভর হয়।

দয়া কের েনাট করুন েহলথ ইির কাউিন্ট িবভাগ (DOH এর) শুধুমাতৰ্ ইিতবাচক COVID -19 পরীক্ষার জনয্ সঙ্গেরাধ িনেদ র্েশ জাির করা হয়। আপিন অিবলেমব্
DOH এর েথেক সঙ্গেরাধ একিট আবিশয্ক অড ার্ র পৰ্াপ্ত না থােক, তাহেল আপিন একিট লাইেসন্সকৃত িচিক•সা পৰ্দানকারী েয আপনার পৰ্তয্ায়ন িচিকত্সা েথেক
ডকুেমেন্টশন জমা িদেত পােরন েয আপনার অডর্ার (মূলত একজন ডাক্তার জনয্ েযাগয্তা অজর্ন ' গুিল েনাট)। তুিম েতামার বীমা মাধয্েম পৰ্িকৰ্য়া ও 30 িদেনর মেধয্
আপনার স্থানীয় DOH এর আপ অনুসরণ করেত হেব। িক quali ফাই সঙ্গেরাধ জনয্ স্পয্ািনশ ভাষায় একিট ইিতবাচক COVID -19 পরীক্ষা, একিট পিরিচত
COVID -19 েক্ষেতৰ্ সেঙ্গ েযাগােযাগ হয়, অথবা আপিন একিট েদশ েথেক িফের এেসিছ স্তর 2, 3, বা 4 উপেদষ্টা COVID -19 জনয্ িহসােব মেনানীত।
ইির কাউিন্ট DOH এর COVID -19 হটলাইন অনুযায়ী, এই মানদণ্ড অথ র্ পৰ্দান অসুস্থ ও পিরবার ছুিট কম িনয়ন্তৰ্ণমূলক যুক্তরাষ্টৰ্ীয় িনেদ র্িশকা েমেল 4/2/20
উপর পিরবিতর্ত হেত পাের।

পািরবািরক েকয়ার
আপিন যিদ একিট পিরবােরর সদসয্ থােক তাহেল এমন একজন আেছ " গুরুতর সব্াস্থয্ শতর্ "আপিন অথ র্ িদেয় েনওয়া পিরবার ছুিট পাওয়ার েযাগয্ হেত পােরন
10 সপ্তাহ পয র্ন্ত একিট পিরবােরর সদসয্ জনয্ যত্ন পােব। NYS েপইড পিরবার ছুিট $ 840,70 / সপ্তাহ সেব র্াচ্চ Bene ফাই টন জনয্ (কম র্সংস্থােনর
গত 8 সপ্তাহ) আপনার সাপ্তািহক মজুির 60% এ লােভর হয়।

িকভােব েযাগয্তা
যিদ েতামার পিরবােরর সদসয্ আেছ গুরুতর সব্াস্থয্ শতর্ certi ফাই একিট দব্ারা ইিড লাইেসন্সকৃত সব্ােস্থয্র যত্ন পৰ্দানকারী আপিন েযাগয্তা NYS েপইড-এর জনয্
পািরবািরক ছুিট িনম্নিলিখত িনেদ র্শাবলীর দব্ারা পারেবন না।
পিরবােরর একজন সদসয্ আইন উেদ্দেশয্ একিট স্তৰ্ী, গাহ র্স্থয্ অংশীদার (একই এবং িবিভন্ন িলঙ্গ দম্পিতরা সহ; আইিন েরিজেস্টৰ্শন
পৰ্েয়াজন েনই), সন্তােনর / stepchild েকউ কার জনয্ আপিন আইিন েহফাজত, িপতা বা মাতা / stepparent, িপতা বা মাতা-ইন-আইন, িপতামহ, বা

•

একিট নািত;
•

একিট গুরুতর সব্াস্থয্ শতর্ েকান অসুস্থতা আঘাত, ৈবকলয্, অথবা শারীিরক বা মানিসক অবস্থার একিট হাসপাতাল, ধম র্শালা মেধয্ inpatient যত্ন,

বা আবািসক সব্াস্থয্েসবা সুিবধা, অথবা অবয্াহত িচিকত্সা বা সব্াস্থয্েসবা পৰ্দানকারী কতৃর্ক অবয্াহত তত্তব্াবধােন বয্বহৃত হয়;
•

একিট লাইেসন্সকৃত সব্ােস্থয্র যত্ন পৰ্দানকারী রেয়েছ: 'িচিকত্সক, আেগ িচিকত্সক সহকারী েরাগিচিকত্সািবেশষ, দাঁেতর শারীিরক েথরািপস্ট, নাস র্ বৃিত্তক,

িনবন্ধীকৃত েপশাদারী নাস ,র্ পিডয়ািটৰ্স্ট, অেপ্টােমিটৰ্স্ট, মেনাৈবজ্ঞািনক,
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িক্লিনকাল সমাজকম�, অকুেপশনাল েথরািপস্ট, িমডওয়াইফ, মানিসক সব্াস্থয্ বৃিত্তক, বক্তৃতা ভাষার পয্ােথালিজস্টেদর, অনুশীলন তােদর এলাকার মেধয্ ডকুেমেন্টশন সম্পন্ন
audiologists। িনউ ইয়কর্ বাইের সব্ােস্থয্র যত্ন পৰ্দানকারী, মািকর্ন যুক্তরাষ্টৰ্ বাইের সহ, যারা পৰ্তয্য়নকারী করেছন েয েপইড পািরবািরক ছুিট জনয্ একিট শৰ্িমক
অনুেরাধ েমিডকয্াল justi ফাই ইিড হয়, রাষ্টৰ্ বা েদশ েযখােন তারা বাস্তেব একিট ৈবধ লাইেসন্স থাকেত হেব।

িকভােব আেবদন করেত হেব
যিদ আপনার সন্তান অথবা আপনার তােদর স্কুল আলাদা কের রাখা হয়
এবং ডাউনেলাড করুন ইন্টারেনট েথেক ফরম এই পয্ােকট সম্পূণ র্ করুন: https://on.ny.gov/2xoPBYV
(844) 337-6303 েপৰ্স িবকল্প 1, তারপর েপৰ্স িবকল্প 5. অপােরটর উত্তর, একজন েদাভাষী জনয্ অনুেরাধ বেল আপিন যখন ফম র্কল েশষ করার ভাষা সহায়তা
পৰ্েয়াজন " অনুবাদক "এবং আপনার ভাষা ইংেরিজ নাম। দয়া কের মেন রাখেবন দীঘ র্ েহাল্ড বার একিট অপােরটর সেঙ্গ কথা বলেত আেছ এবং যখন অিধিষ্ঠত েসখােন
ইংেরিজেত অেনক েঘাষণা রেয়েছ।
যিদও ফরম ছুিট পৰ্শ্ন 11 এবং ফরম PFL -1 12 ফাঁকা উপের িলঙ্ক সমািপ্তর। তারা একই িপিডএফ ফাই Le পরবত� SCOVID19 িবভােগ আচ্ছািদত করা হয়।
েমক কিপ যিদ আপিন িনেয়াগকতর্া ফরম আপনােক যথা সমেয় েফরত েদয় না। আপনার িনেয়াগকতর্া সম্পন্ন ফম র্পাঠান। তারা 3
কম র্িদবেসর মেধয্ আপনােক ফম র্ িফের যাওয়ার তারা তা গৰ্হণ করার পেরর পৰ্েয়াজন হয়। অবেশেষ, আপনার িনেয়াগকতর্া আপনার ফম র্ জমা ' শৰ্িমকেদর গুিল ' ক্ষিতপূরণ
কয্ািরয়ােরর। আপিন তােদর সেঙ্গ েযাগােযাগ এবং যিদ তারা অয্ািপ্লেকশন ৈবদুয্িতন গৰ্হণ করেত পাের েদখেত পােরন, অনয্থায় তারা কম র্পিরিহত করা হেব। আপিন ফাই য়
আপনার িনেয়াগকতর্ার শৰ্িমকেদর করার পৰ্েয়াজন হেল ' িলংক এখােন ক্ষিতপূরণ বীমা কয্ািরয়ার িক্লক
(আপনােক অেনকগুিল েপজ িক্লক করেত হেব) https://on.ny.gov/2QK1KP5

পািরবািরক েকয়ার
এবং ডাউনেলাড করুন ইন্টারেনট েথেক ফরম এই পয্ােকট সম্পূণ র্ করুন: https://on.ny.gov/2wIXzMB
পয্ােকট রেয়েছ:
েপইড পািরবািরক ছুিট জনয্ অনুেরাধ (ফরম PFL -1)
• েপইড পািরবািরক ছুিট আইন অধীেন বয্িক্তগত সব্াস্থয্ তথয্ িরিলজ (ফরম PFL -3)
•
•

গুরুতর সব্াস্থয্গত শতর্ পািরবািরক সদসয্ েকয়ার জনয্ সব্ােস্থয্র যত্ন পৰ্দানকারী Certi ফাই ধনাত্মক আয়ন (ফরম PFL -4)

সম্পূণ র্ ফরম PFL -1
ফরম PFL -1 িবভােগ আপনার দব্ারা এবং আপনার িনেয়াগকতর্া দব্ারা সম্পন্ন করা পৰ্েয়াজন আেছ। আপনার িবভােগ পূরণ করুন, দস্তােবেজর একিট কিপ করেত এবং
িদেত, েমইল বা আপনার িনেয়াগকতর্া এই ফম র্িট ইেমইল করুন। আপনার িনেয়াগকতর্া িতন কম র্িদবেসর মেধয্ ফরম PFL -1 িফরেত আপিন পৰ্েয়াজন হয়। আপনার
িনেয়াগকতর্া আপনােক ফম র্ িফের যাওয়ার বয্থ র্ হেল, আপনার িনেয়াগকতর্া, আপনার অনুেরাধ পয্ােকজ বািক বরাবর ফরম PFL -1 কিপ জমা িদেত ' বীমা কয্ািরয়ার
s। সম্পূণ র্ ফরম PFL -3

েতামার পিরবার সদসয্ (যত্ন পৰ্াপক) সমাপ্ত ফরম PFL -3 এবং তােদর সব্ােস্থয্র যত্ন পৰ্দানকারী ফম র্ জমা ফাই Le উপর রাখা। এই ফম র্িট আপনার পিরবােরর সংকৰ্ান্ত
মুিক্ত তেথয্ একিট সব্ােস্থয্র যত্ন পৰ্দানকারী অনুেমাদন ' আপনার িনেয়াগকতর্া গুরুতর সব্াস্থয্ শতর্ গুিল ' বীমা কয্ািরয়ার s। এই ফেম র্ দয্ বীমা কয্ািরয়ার পাঠােবন না।
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সম্পূণ র্ ফরম PFL -4
ফরম PFL -4 িবভােগ আপনার দব্ারা এবং আপনার পিরবােরর দব্ারা সম্পন্ন করা পৰ্েয়াজন হেয়েছ ' সব্ােস্থয্র যত্ন পৰ্দানকারী s। আপনার িবভােগ পূরণ করুন একিট
অনুিলিপ করেত এবং সব্ােস্থয্র যত্ন পৰ্দানকারী ফম র্ েদব। পৰ্দানকারী ফেম র্র তােদর অংশ সম্পন্ন করার িজজ্ঞাসা করুন এবং যথা সমেয় আপিন এটা িফের। জমা িদন
আপনার িনেয়াগকতর্া বীমা কয্ািরয়ার
তুিম েতামার ছুিট শুরুর পর 30 িদেনর মেধয্ আপনার িনেয়াগকতর্ার বীমা কয্ািরয়ার আপনার সম্পন্ন অনুেরাধ পয্ােকজ জমা Bene ফাই TS হািরেয় যাওয়া
এড়ােত উিচত নয়। আপিন এই সময়সীমার মেধয্ একিট ছুিট অনুেরাধ সমথ র্ন করার জনয্ ডকুেমেন্টশন েপেত পাের না পােরন, বীমা কয্ািরয়ার অনুেরাধ অসব্ীকার
করেত পােরন। েমল বা ফয্াক্স আপনার ফম র্ PFL -1, ফরম PFL -4, এবং আপনার িনেয়াগকতর্া সব সমথ র্ন ডকুেমেন্টশন ' বীমা কয্ািরয়ার s। ফাই আউট য়
েথেক আপনার িনেয়াগকতর্া ' গুিল বীমা কয্ািরয়ার আপিন আপনার িনেয়াগকতর্া অনুযায়ী আপনার সুরক্ষার দািব ' নাম নীেচর িলঙ্কিট বয্বহার কের তােদর বীমা
কয্ািরয়ার সন্ধান করার। আপিন ফাই য় আপনার িনেয়াগকতর্ার শৰ্িমকেদর করার পৰ্েয়াজন হেল '
ক্ষিতপূরণ বীমা কয্ািরয়ার এখােন িলেঙ্ক িক্লক (আপিন ' িবিভন্ন েপজ মাধয্েম িক্লক করেত হেব করব)।
https://on.ny.gov/2QK1KP5
তুিম িক ফাই আপনার িনেয়াগকতর্া ২ য় করেত পােরন ' গুিল বীমা কয্ািরয়ার, 1 (844) 337-6303 এ সহায়তা, েপৰ্স িবকল্প 1 েপইড পািরবািরক ছুিট েহল্পলাইন
কল, তারপর েপৰ্স িবকল্প 5. অপােরটর উত্তর বেল একজন েদাভাষী জনয্ অনুেরাধ যখন " অনুবাদক "এবং আপনার ভাষা ইংেরিজ নাম। দয়া কের মেন রাখেবন একটা
অপােরটর সেঙ্গ কথা বলেত দীঘ র্ েহাল্ড বার এবং যখন অিধিষ্ঠত েসখােন ইংেরিজেত অেনক েঘাষণা েনই। েহল্পলাইন আপনার যিদ িবশব্াস আপনার িনেয়াগকতর্া ইনিশওেরন্স
হয়, তাহেল আপিন েপইড পািরবািরক ছুিট NYS ওয়াকর্াসর্ করার জনয্ আপনার অনুেরাধ জমা িদেত পােরন শুকৰ্বার েসামবার, 4:30 টা 8:30 টা পাওয়া যায় '
ক্ষিতপূরণ েবাডর্: NYS ওয়াকর্াসর্ ' ক্ষিতপূরণ েবাডর্ েপইড পািরবািরক ছুিট PO বাক্স 9030,

Endicott, এনওয়াই 13761-9030
িকভােব অথর্পৰ্দােনর জনয্
পৰ্ারিম্ভক পৰ্দান করার পর, েপেমন্ট িদব্সাপ্তািহক ৈতির করা হয়। েতামার বীমা কয্ািরয়ার েকমন পৰ্দান করা হেব, উদাহরণসব্রূপ, সরাসির আমানত, েডিবট কাডর্ বা
কাগেজর েচক মাধয্েম িবকল্প পৰ্দান করেত পাের। দয়া কের মেন রাখেবন 45 িদন পয র্ন্ত সময় লাগেত সময় আপিন পৰ্িকৰ্য়া আরম্ভ েথেক Bene ফাই TS গৰ্হণ করেত
পাের। দয়া কের েনাট করুন: েপইড পািরবািরক ছুিট Bene ফাই TS করেযাগয্ হয়। কর সব্য়ংিকৰ্য়ভােব Bene ফাই TS েথেক বলা হেব না, িকন্তু কম�রা েসব্চ্ছায়
কর পৰ্িতসংহার অনুেরাধ করেত পােরন। আপিন েযিদন ফাই Le আপনার কর আদােয়র Bene ফাই TS উপর টয্াক্স পিরেশাধ করেত দায়ী থাকেব।
েফডােরল সম্পৰ্সািরত েদওয়া পিরবার এবং িচিক•সা ছুিট (ফয্ািমিলস ফাস্টর্ coronavirus েরসপন্স আইেনর: কম র্চারী সেবতন ছুিট রাইটস, FFCRA)
FFCRA কায র্কর এিপৰ্ল 1, 2020 দয্ FFCRA অথ র্ পৰ্দান িচিক•সা ছুিট জনয্ ভূতােপক্ষাভােব নয়। অথ র্ পৰ্দান সম্পৰ্সািরত পিরবার ও িচিক•সা ছুিট 10 সপ্তাহ
পয র্ন্ত FFCRA অফার শৰ্িমেকর 2/3 এ ' েবতেনর স্থূল িনয়িমত হার s। কম� অন্তত 30 কয্ােলন্ডার িদন িনযুক্ত করা হেয় থােক তাহেল একিট িশশু যার স্কুল বা
সন্তােনর যত্ন পৰ্দানকারী জনয্ বন্ধ করা হয় জনয্ যত্ন করার জনয্ একিট সরল ফাই িড পৰ্েয়াজন কারেণ কাজ করেত অক্ষম
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COVID -19 এর সােথ সম্পিকর্ত কারেণ তারা এই Bene ফাই টন জনয্ েযাগয্তা অজর্ন। এই 50 িটরও েবিশ শৰ্িমক ও কম 500 কম র্চারীেদর সােথ
বয্বসার দব্ারা িনযুক্ত শৰ্িমেকর েক্ষেতৰ্ পৰ্েযাজয্।
অডর্ার যুক্তরাষ্টৰ্ীয় অথ র্ পৰ্দান অসুস্থতার ছুিট জনয্ েযাগয্তা অজর্ন করার জনয্ আপনােক িনম্নিলিখত এক পূরণ করেত হেব:
•

একটা অড ার্ র বা সঙ্গেরাধ একিট সব্তন্তৰ্ িবষয় জনয্ যত্নশীল হেত

•

একিট িশশু যার স্কুল বা যত্ন স্থােন বন্ধ করা হয় (অথবা সন্তােনর যত্ন পৰ্দানকারী অনুপলব্ধ) COVID -19 এর সােথ সম্পিকর্ত কারেণ জনয্ যত্নশীল

হও।
েদখােশানা একজন বয্িক্ত আলাদা কের রাখা, বা সব্ সঙ্গেরাধ করার জনয্ একিট সব্ােস্থয্র যত্ন পৰ্দানকারী দব্ারা উপিদষ্ট শৰ্িমকেদর জনয্, একিট পূণ র্সমেয়র কম� ছুিট 80
ঘন্টার জনয্ েযাগয্, এবং একিট খণ্ডকালীন কম� কম� েয ছুিট ঘন্টার সংখয্া জনয্ েযাগয্ দুই সপ্তাহ সময়কাল ধের গড় উপর কাজ কের। িশশু যার স্কুল বা েড-েকয়ার
COVID -19 এর সােথ সম্পিকর্ত কারেণ বন্ধ করা হয় পিরচয র্া শৰ্িমকেদর জনয্, একিট পূণ র্ সমেয়র কম� পূণ র্-সমেয়র কম�েদর জনয্ ছুিট 12 সপ্তাহ (আপ জনয্
েযাগয্ অথ র্পৰ্দান অসুস্থ ছুিট দুই সপ্তাহ েথেক 10 পয র্ন্ত দব্ারা অনুসরণ অথ র্পৰ্দান সম্পৰ্সািরত পিরবার ও িচিক•সা ছুিট), এবং খন্ডকালীন কম� সপ্তােহর ঘণ্টা েয কম�
সব্াভািবকভােব েয সময়কাল ধের কাজ িনধ র্ািরত হয় সংখয্ার জনয্ ছুিট জনয্ েযাগয্।

িকভােব অথর্পৰ্দােনর জনয্
েফডােরল েপইড পািরবািরক ছুিট িনেয়াগকতর্া মাধয্েম সরাসির পৰ্দান করা হেব। সব েকায়ািলফাইং শৰ্িমকেদর জনয্, যুক্তরাষ্টৰ্ীয় আইন বতর্মােন জনয্ েযাগয্তা
অজর্ন করা সহজ। পিরবােরর সদসয্ েথেক একিট েনাট ' গুিল সব্াস্থয্ পৰ্দানকারী দািবর জনয্ পৰ্তয্য় িবভিক্ত ফাই cient ডকুেমেন্টশন, অথবা আপনার সন্তােনর যিদ
' গুিল স্কুল একিট আবিশয্ক বা সতকর্তামূলক সঙ্গেরাধ জনয্ পােরন বন্ধ করা হয় েয quali ফাই স্পয্ািনশ ভাষায়।

দয়া কের েনাট করুন: এই িবভৰ্ািন্তর অেনক যা আইন সম্পেকর্ িনেয়াগকতর্া অনুসরণ করেত দায়ী হেত পাের। উত্তর েনট আয় বা শৰ্িমেকর সংখয্া উপর িনভর্র কের। 50-500
মেধয্ কম�েদর সেঙ্গ কম র্স্থেল জনয্, েফডােরল আইন একিট অনুরূপ Bene ফাই টন উপলব্ধ করা হয়, িকন্তু এিট বতর্মােন জনয্ েযাগয্তা অজর্ন করা সহজ। তুিম েতামার
িনেয়াগকতর্ার েফডােরল ও রাজয্ িনেদ ির্শকা উপস্থাপন তাই তারা েকান েপৰ্াগৰ্াম (গুিল) তারা অনুসরণ করেত দায়বদ্ধ জােনন পৰ্েয়াজন হেত পাের।
িনেয়াগকতর্া েকন্দৰ্ীয় গাইেডন্স: https://bit.ly/2UiNVt7
িনেয়াগকতর্া পৰ্িতমন্তৰ্ী গাইেডন্স: https://on.ny.gov/2WMrLkA
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েফডােরল উদ্দীপক েচক
সব র্ািধক একক পৰ্াপ্তবয়স্কেদর পয র্ন্ত $ 1200 একিট এক সময় েপেমন্ট এবং 17 বছেরর কম িনভর্রশীল সন্তান জনয্ একিট অিতিরক্ত $ 500 পুরাতন পােবন। িশশু
ছাড়া িববািহত দম্পিতরা $ 2400 পয র্ন্ত পােবন েযাগয্তা:
•

একিট ৈবধ সামািজক িনরাপত্তা নমব্র থাকেত হেব এবং মািকর্ন যুক্তরাষ্টৰ্ কাজ করার জনয্ অনুেমািদত

•

কম $ 75,000 আয় সেঙ্গ একক বড়রা

•

করদাতােদর যারা ফাই েনতৃেতব্ " পিরবােরর পৰ্ধান "কম $ 112.500 আয় সেঙ্গ

•

কম $ 150,000 এই স্তরগুিল উপের আেয়র সেঙ্গ যারা একজন আয় সেঙ্গ েকান িনভর্রশীল সন্তান সেঙ্গ িববািহত দম্পিতরা িকন্তু উদ্দীপক েচক েপেত পাের হৰ্াস

হাের। দয়া কের মেন রাখেবন যিদ আপনার 2018 বা 2019 আয় খুব েবশী, িকন্তু আপিন 2020 সােল আপনার আয় পিরবতর্ন কহা আপিন এখনও অেযাগয্।

েকােনা অথ র্পৰ্দান গৰ্হন পৰ্েয়াগ করেত হেব না। আপিন ফাই একিট 2018 বা 2019 টয্াক্স িরটান র্ েনতৃেতব্ এবং আপিন িঠকানািট েমইিলং এবং তথয্ বয্াংিকং
পিরবতর্ন হয়িন, তাহেল আপিন এিপৰ্েলর মেধয্ েপেমন্ট পাওয়ার জনয্ আশা করা উিচত
24. েয় েকউ quali ফাই স্পয্ািনশ ভাষায় একিট েপেমন্ট জনয্ পৃথক িবজ্ঞিপ্তগুিল ধনাত্মক আয়ন েয উদ্দীপক েচক আউট পাঠােনা হেয়েছ েয, েকান েপেমন্ট তথয্ অন্তভুর্ক্ত
করা হেব পােবন।
আপিন ফাই 2018 সাল েথেক টয্াক্স িরটান র্েনতৃেতব্ না কের থােকন এটা আপনার েযাগয্তা বা িকভােব দৰ্ুত আপিন একিট েচক গৰ্হণ পৰ্ভািবত করেত পাের। এক
পরামশর্ যিদও তা পৰ্েয়াজনীয় নয় ফাই Le একিট 2019 টয্াক্স িরটান র্ হয়।
আপিন সামািজক িনরাপত্তা অবসর এবং অক্ষমতা েপেমন্ট পান তাহেল আপনার কােছ একিট উদ্দীপক েপেমন্ট জনয্ েযাগয্তা অজর্ন আপিন একিট ঝানু,
অথবা েবকার।
এই উদ্দীপক েচক করেযাগয্ নয়।
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OSHA িবপ�নক কাজ �তয্াখ্ান করার AwaKvi *
আপিন কাজ পৰ্তয্াখয্ান করার যিদ িনধ র্ািরত কম র্ কম র্েক্ষেতৰ্ একিট িবপজ্জনক অবস্থার কারণ গুরুতর আঘাত বা মৃতুয্ আপনার পৰ্ভাবাধীন পাের
অনুমিত েদওয়া হয়। জনয্ এই মান শৰ্িমকেদর অধীেন রক্ষা করা িনম্নিলিখত অবস্থার সব পূরণ করেত হেব:

•

েযখােন সম্ভব, িবপদ দূর করার িনেয়াগকতর্া িজজ্ঞাসা, এবং িনেয়াগকতর্া তা করেত বয্থ র্ হয়; এবং

•

আপিন কাজ করেত অসব্ীকার "সরল িবশব্ােস।" এর অথ র্ আপিন সিতয্ সিতয্ িবশব্াস করেত হেব েয একিট আসন্ন িবপদ িবদয্মান; এবং

•

একজন যুিক্তবাদী বয্িক্ত একমত হেব মৃতুয্ বা গুরুতর আঘােতর একিট সিতয্কােরর িবপদ েনই; এবং

•

যেথষ্ট সময়, িবপিত্ত চাড়া কারেণ নয়, এটা েযমন একিট OSHA পিরদশ নর্ অনুেরাধ িহসােব িনয়িমত পৰ্েয়াগকারী চয্ােনল, মাধয্েম সংেশাধন েপেত

কম�, েকান যুিক্তসঙ্গত িবকল্প সেঙ্গ, সরল িবশব্ােস অসব্ীকার কের িবপজ্জনক অবস্থার িনেজেদর পৰ্কাশ করার, তারা ৈবষেময্র িবরুেদ্ধ আেরা েবিশ সুরিক্ষত হেব। দয়া কের
র্ আপিন যিদ মেন কেরন
েনাট করুন: এই েজারদার করার জনয্ একিট DIF ফাই অচ র্না মান হেত পাের এবং কম র্চারীেদর ফাই লাল হেয়েছ যখন এই অিধকার চচ া।
আপনার জীবন আসন্ন ঝুিঁ ক করেত হয় তাহেল িনিশ্চত করুন েয আপিন উপের 4 ধাপগুিল অনুসরণ করুন। যিদ কল করার সুেযাগ হয়, তাহেল আপিন এ (716) 2063550 WNYCOSH ওয়াকর্ার েসন্টার হটলাইন এ আমােদর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন। বাতর্া বয্বসা ঘন্টা সময় ঘিনষ্ঠভােব নজর রাখা হয় এবং আপিন
জরুরী অনুেরােধর জনয্ এক ঘন্টার মেধয্ একিট িফরিত কল পােবন।

*OSHA 29 CFR §1977.12(b)(2) আইেনর দব্ারা পৰ্দত্ত েয েকানও অিধকােরর অনুশীলন।
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তথয্সূতৰ্
ফয্ািমিলস ফাস্টর্ coronavirus েরসপন্স আইেনর: কম র্চারী সেবতন ছুিট রাইটস, FFCRA FFCRA আইেনর:
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
আপেডট করা হেয়েছ গাইেডন্স 3/27/20:
https://www.dol.gov/newsroom/releases/whd/whd20200327
পৰ্ায়শই িজজ্ঞািসত পৰ্শ্নাবলী:
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-questions
িনেয়াগকতর্া জনয্ ফয্াক্টশীট:
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employer-paid-leave
Coronavirus এইড তৰ্াণ, এবং অথ র্ৈনিতক িনরাপত্তা অয্াক্ট বজায় রােখ আইেনর:
https://www.politico.com/f/?id=00000171-1429-d270-a773-777f92a00000
NELP বজায় রােখ আইেনর িবেশ্লষণ
https://www.nelp.org/publication/unemployment-insurance-provisions-coronavirus-aid-relief- অথ র্ৈনিতক
সুরক্ষার
েখয়াল-আইন /
িনউ ইয়কর্ টাইমস পৰ্ায়শই িজজ্ঞািসত পৰ্শ্নাবলী
https://www.nytimes.com/article/coronavirus-stimulus-package-questions-answers.html
শৰ্ম েবকারতব্ বীমা এর NYS
িডপাট র্েমন্ট
https://labor.ny.gov/unemploymentassistance.shtm
NYS েপইড অসুস্থতার ছুিট:
https://paidfamilyleave.ny.gov/if-you-are-quarantined-yourself
NYS েপইড quarantined িশশু জনয্ অসুস্থতার ছুিট:
https://paidfamilyleave.ny.gov/COVID19
NYS েপইড অসুস্থতার ছুিট পৰ্াপ্ত করুন এবং সঙ্গেরাধ অডর্ার িকভােব:
https://paidfamilyleave.ny.gov/system/ ফাই les / তথয্গুিল / 2020/03 / পৰ্ািপ্তর-অড ার্ র অফ quarantine.pdf
িসিডিস COVID -19 েদশ অনুযায়ী টৰ্ােভল পৰ্স্তাবনা:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
NYS েপইড পিরবার েকয়ার:
https://paidfamilyleave.ny.gov/paid-family-leave-family-care
NYS েপইড পািরবািরক ছুিট COVID -19 এফএিকউ:
https://paidfamilyleave.ny.gov/new-york-paid-family-leave-covid-19-faqs
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িবেশষ ধনয্বাদ
Hein Htet Zaw Saw
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(বিম র্ টৰ্ান্সেলশন)

আরও তেথয্র জনয্
অনুগৰ্হ কের েযাগােযাগ করুন:
WNYCOSH কম� েসন্টার
হটলাইন (716) 206-3550

এই সহািয়কার সহেযািগতায় সম্পন্ন হেয়েছ:
িসেনটর িটেমািথ এম েকেনিড
অনুবাদ সহেযাগীেদর:

The United Steelworkers (েস্পনীয় টৰ্ান্সেলশন)
বােফেলা বাংলা সংবাদপতৰ্ (বাংলা অনুবাদ)

