
אינֿפָארמַאציע װעגן די ברירה צּו ַארױסגײן ֿפּון בַאצָאלט משּפחה לױב אּון אינסטרּוקציעס ֿפַאר ֿפַארענדיקן די ֿפָארמע קען מען געֿפינען אין זַײט 2.

ביטע בַאמערקט: דעם ַארבעטגעבער דַארף הָאבן ַא קָאּפיע ֿפּון דעם גַאנצן עקזעקּוטעד ווייווער אין ֿפַײל דערװַײל דעם ַארבעטער בלַײבט אין בַאשעֿפטיקּונג מיט דעם 
ֿפַארדעקט ַארבעטגעבער.

אױב איר דַארֿפן הילף, קָאנטַאקטירט די Paid Family Leave Helpline אױף 337-6303-(844)

www.ny.gov/PaidFamilyLeave
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ַארבעטער בַאשלּוס ֿפַאר ארױסגײן ֿפּון בַאצָאלט משּפחה לױב בענעֿפיטס

ַארבעטגעבער אינֿפָארמַאציע
(DBA/AKA/TA) 1 ַארבעטגעבער לעגַאלער נָאמען, ַארַײנגענּומען

4. ַארבעטגעבער 2FEIN. ַאדרעס

5. טעלעֿפָאן נּומער3. גַאס, שטָאט, שטַאט, אּון זיּפ קָאדע

ַארבעטער אינֿפָארמַאציע
6. ַארבעטער נָאמען

7. הײם ַאדרעס

9. טעלעֿפָאן נּומער8. גַאס, שטָאט, שטַאט, אּון זיּפ קָאדע

בַאשעֿפטיקּונג אינֿפָארמַאציע
12. איז דעם ַארבעט דערװַײליק?10. ַאלגעמײנער נּומער שעהן בַאַארבעט יעדע װָאך (בַאזירט אױף די לעצטע 8 װָאכן)

נײן יָא    

11. ַאלגעמײנער נּומער שעהן בַאַארבעט יעדע װָאך (בַאזירט אױף די לעצטע 8 װָאכן)     אױב יָא, װי לַאנג װעט דױערן דעם ַארבעט?

ַארבעטער ֿפַארזיכערּונג
1. איך װיל צּו ָאּפזָאגן בַאצָאלט משּפחה לױב דעקּונג יעצט װַײל )קלַײב אױס אײנע(

איך רעגולער ַארבעט 20 שעהן ָאדער מער יעדער װָאך, ָאבער װעט ניט ַארבעטן 26 קָאנסעקוטיװע װָאכן )6 מָאנַאטן( ֿפַאר דעם ַארבעטגעבער.  

איך רעגולער ַארבעט 20 שעהן ָאדער מער יעדער װָאך, ָאבער װעט ניט ַארבעטן 127 טעג אין 52 קָאנסעקוטיװע װָאכן )ַא יָאר( ֿפַאר דעם ַארבעטגעבער.  

2.  איך ֿפַארשטײ ַאז דעם ווייווער איז ָאּפגערּוֿפן אױב מַײן ַארבעט ֿפָארּפלַאן בַײט אּון אּון מען װַארט ַאז איך װעט ַארבעטן מער װי 20 שעהן ַא װָאך ֿפַאר 6 מָאנַאטן, ָאדער 
װעט ַארבעטן ווינציקער װי 20 שעהן ַא װָאך ָאבער לּפחות 175 טעג אין ַא 52 קָאנסעקוטיװע װָאך ּפעריָאד )1 יָאר(.

3. איך ֿפַארשטײ ַאז דעם ווייווער איז ברירהדיק אּון בָאטלעך. 
(a( מַײן ַארבעטגעבער מעג מיר ניט קרַאֿפטן צּו ַארױסגײן ֿפּון בַאצָאלט משּפחה לױב בענעֿפיטס.   

(b( איך מעג שּפעטער בַאשלוסן צּו ָאּפרוֿפן דעם ווייווער ַאֿפילּו אױב מַײן ֿפָארּפלַאן בַײט ניט.  

4.  איך אױך ֿפַארשטײ ַאז דעם ווייווער איז ָאּפגערּוֿפן )בַײ מיר ָאדער בַײ ַאן ענדערּונג אין מַײן ַארבעטן ֿפָארּפלַאן(, מַײן ַארבעטגעבער מעג נעמען רעטרָאַאקטיווע אױסֿפירן 
ֿפַאר דעם צַײט ּפעריָאד איך בין ֿפַארדעקט געװען בַײ דעם ווייווער, אּון דעם צַײט ּפעריָאד אױסרעכנט ֿפַאר מַײן רָאױדיקײט ֿפַאר בַאצָאלט משּפחה לָאזן.

בַאשטעטיקּונג
איך בַאשטעטיקט צּו מַײן בעסטער קענטשַאֿפט ַאז די װַײטערדיקע אױסזָאגן זַײנען ֿפּולשטענדיק אּון אמתדיקע.

דַאטע אּונטערגעשריבן:ַארבעטגעבער אּונטערשריֿפט:

דַאטע אּונטערגעשריבן:ַארבעטגעבער אּונטערשריֿפט:



(12 NYCRR 380-2.6) ַארױסגײן ֿפּון בַאצָאלט משּפחה לױב

(a(   ַאן ַארבעטער ֿפּון ַא ֿפַארדעקטן ַארבעטגעבער דַארף זַײן צּוגעשטעלט די ברירה צּו ָאנֿפילן ַא ווייווער ֿפּון משּפחה לױב בענעֿפיטס: 
(i(   װען איר ָאדער זַײן רעגולער ַארבעטן ֿפָארּפלַאן איז 20 שעהן ָאדער מער ַא װָאך ָאבער דעם ַארבעטער װעט ניט ַארבעטן 26   

קָאנסעקוטיװע װָאכן, ָאדער 
(ii(   װען איר ָאדער זַײן רעגולער ַארבעטן ֿפָארּפלַאן איז װינציקער װי 20 שעהן ַא װָאך אּון דעם ַארבעטער װעט ניט ַארבעטן 175 טעג אין   

ַא 52 קָאנסעקוטיװע װָאך ּפעריָאד. 
(b(   אין ַאכט װָאכן ֿפּון קײן ענדערּונג אין דעם ַאלגעמײנער ַארבעטן ֿפָארּפלַאן ֿפַאר ַאן ַארבעטער װָאס דַארף ַאז דעם ַארבעטער צּו ָאנגײן 

ַארבעטן ֿפַאר 26 קָאנסעקוטיװע װָאכן ָאדער 175 טעג אין ַא 52 קָאנסעקוטיװער װָאך ּפעריָאד, קײן װײװער ֿפָארגעלײגט לױט דעם 
ָאּפטיילּונג דַארף זַײן געהַאלטן ַאז ָאּפגערּוֿפן. ַאן ַארבעטער ֿפּון ַא ֿפַארדעקט ַארבעטגעבער װעלכער ווייווער איז ָאּפגערּוֿפן דַארף זַײן 
ֿפַארֿפליכטן צּו ָאנהײבן מַאכן בַײטרָאגן צּום קָאסטן ֿפּון משּפחה לױב בענעֿפיטס, ַארַײנגענּומען קַײן רעטרָאַאקטיווע סּומעס ֿפעליק ֿפּון 
דַאטע ֿפּון דינגען, ּכֿפי ָאּפטיילּונג 209 ֿפּון דעם ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג געזעץ, ַאזױ שנעל ַאז דעם ַארבעטער איז ָאנגעזָאגט בַײ דעם 

ֿפַארדעקט ַארבעטגעבער ֿפּון די ֿפַארֿפליכטּונג. 
(c(  דעם ֿפַארדעקט ַארבעטגעבער דַארף הָאבן ַא קָאּפיע ֿפּון דעם גַאנצן עקזעקּוטעד ווייווער אין ֿפַײל דערװַײל דעם ַארבעטער בלַײבט אין 

בַאשעֿפטיקּונג מיט דעם ֿפַארדעקט ַארבעטגעבער. 
(d(   ַאן ַארבעטגעבער ַאז בַאשרַײבט אין ָאּפטיילּונג )a( ֿפּון דעם ָאּפטײלּונג װָאס קלַײבט אױס ַא ווייווער דַארף מַאכן ַאלגעמײנע משּפחה 

בענעֿפיט בַײטרָאגן ֿפַאר די ֿפּול דױערּוג ֿפּון זַײן ָאדער איר בַאשעֿפטיקּונג מיט דעם ֿפַארדעקט ַארבעטגעבער, אּון דעם ֿפַארדעקט 
ַארבעטגעבער דַארף זַײן ֿפַארֿפליכטן ֿפַאר צּושטעלן משּפחה לױב בענעֿפיטס ֿפַאר דעם ַארבעטער װען ער ָאדער זי איז ּפַאסיק ּכֿפי 

דעם טיטל.

חשבון ֿפּון ַאלגעמײנע שעהן/טעג געַארבעט

ּכדי צּו בַאשלָאסן דעם ַאלגעמײנער נּומער שעהן בַאַארבעט יעדע װָאך:    
דערלײגט ַאלע שעהן בַאַארבעט אין די ֿפריערדיקע 8 װָאכן אּון ַאז צעטײלט זײ בַײ 8.   

ּכדי צּו בַאשלָאסן דעם ַאלגעמײנער נּומער טעג בַאַארבעט יעדע װָאך:    
דערלײגט ַאלע טעג בַאַארבעט אין די לעצטע 8 װָאכן אּון צעטײלן זײ בַײ 8.   

בַײשּפיל:  

טעג געַארבעטשעהן געַארבעטװָאכן געַארבעט
1162 װָאך
2243 װָאכן
3162 װָאכן
4162 װָאכן
581 װָאכן
6243 װָאכן
7162 װָאכן
881 װָאכן
12816גַאנץ

צעטײלן בַײ 8צעטײלן בַײ 8
162אדּורכשניטלעך ֿפַאר װָאך
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