
तपाईंलेतपाईंले  अनिवार्यअनिवार्य  वावा  पूव्यपूव्य--सावधािीपूव्यकसावधािीपूव्यक  कवारेन्टििकवारेन्टिि  आदेशआदेश  पालिापालिा  गरररहिुभएकोगरररहिुभएको  छछ  भिेभिे  तपाईंलेतपाईंले  निमिनिमि  सुरक्ासुरक्ा
तथातथा  लाभहरूलाभहरू  पाउिेपाउिे  अधधकारअधधकार  छछ::

कर्यचारीहरूकर्यचारीहरू
New York का कर्यचारीहरूले COVID-19 का कारण अनिवार्यअनिवार्य  वावा  पूव्यपवू्य--सावधािीपूव्यकसावधािीपूव्यक  कवारेन्टििकवारेन्टिि//आइसोलेसिकाआइसोलेसिका  आदेशआदेश पालिा गरररहेका
बेला उिीहरूलाई रोजगारी सुरक्ा र आधथ्यक भत्ाको गरारे्टिी ददइ्छ।

COVID-19 
सशुलक बबरारीको बबदा

रहत्वपूण्यरहत्वपूण्य  िोटिहरूिोटिहरू::
•  तपाईंतपाईं  कवारेन्टििराकवारेन्टििरा  हुिुहु्छहुिुहु्छ  तरतर  घरबाटैिघरबाटैि  कारकार  गि्यगि्य  सक्रसक्र  हुिुहु्छहुिुहु्छ  भिेभिे  तपाईंतपाईं  रीरी  लाभहरूकालाभहरूका  लाधगलाधग  रोगररोगर  हुिुहुहुिुहु्ि।
•  New York को COVID-19 कवारेन्टिि बबदाका लाभहरू कवारेन्टिि वा आइसोलेसिका आदेशका अवधधभरर रात्र उपलबध हु्छि।्

कुिै वरनकतले उप्ा्त कवारेन्टिि वा आइसोलेसिको आदेश पालिा गि्य आवशरक िभएपनछ उिीहरू New York को COVID-19
कवारेन्टिि बबदाका लाभहरूका लाधग रोगर हुिे छैिि।्

•  COVID-19 का कारण तपाईंको वरवसार ब्द छ भिे तपाईंका कर्यचारीहरूले तुरु्त ैबेरोजगारी बीराका लाधग आवेदि ददि
सकछि।्

प्शिहरूप्शिहरू::
•  थप जािकारीका लाधग कृपरा paidfamilyleave.ny.gov/COVID19 रा जािुहोस ्
•  COVID-19 सशुलक बबरारी बबदा हटिलाइि: 844-337-6303

तपाईं 10  जिाजिा  वावा  करकर कर्यचारी भएको वरवसारका लाधग कार गिु्यहु्छ र गत वर्य उकत वरवसारको कुल आरदािी $1 मरमलरिभ्दामरमलरिभ्दा  करकर
धथरो भिे तपाईंसँग निमि अधधकार छ:

•  कवारेन्टिि आदेशका अवधधभरर रोजगारीको सुरक्ाको गरारे्टिी।
•  तपाईंको रोजगारदाताको अवन्थत िीनतरार्य त सशुलक पाररवाररक बबदा (PFL) र अक्रता लाभ (DB)। तपाईंले आफिो अनिवार्य

वा पूव्य-सावधािीपूव्यक कवारेन्टििका अवधधभरर प्नत हपता संरोनजत रूपरा अधधकतर $2,884.62 प्ापत गि्य सकिुहु्छ।

तपाईं 10 जिाजिा  वावा  करकर कर्यचारी भएको वरवसारका लाधग कार गिु्यहु्छ र गत वर्य उकत वरवसारको कुल आरदािी $1 मरमलरिभ्दामरमलरिभ्दा  बढीबढी
धथरो भिे तपाईंसँग निमि अधधकार छ:

•  कमतीराकमतीरा  पनिपनि 5 ददिकाददिका  लाधगलाधग COVID-19  कोको  सशुलकसशुलक बबरारीको बबदा र कवारेन्टिि आदेशका अवधधभरर रोजगारीको सुरक्ाको
गरारे्टिी।

•  COVID-19 का री सशुलक बबरारी बबदाका ददिपनछ तपाईं आफिो कर्यचारीको अवन्थत िीनतअिुसार PFL र DB का लाधग रोगर
हुि सकिुहु्छ। तपाईंले आफिो अनिवार्य वा पूव्य-सावधािीपूव्यक कवारेन्टििका अवधधभरर प्नत हपता संरोनजत रूपरा अधधकतर
$2,884.62 प्ापत गि्य सकिुहु्छ।

तपाईं 11 -99 जिा कर्यचारी भएको वरवसारका लाधग कार गिु्यहु्छ भिे तपाईंसँग निमि अधधकार छ:

•  कमतीराकमतीरा  पनिपनि 5 ददिकाददिका  लाधगलाधग COVID-19 को सशुलक बबरारीको बबदा र कवारेन्टिि आदेशका अवधधभरर रोजगारीको सुरक्ाको
गरारे्टिी।

•  COVID-19 का री सशुलक बबरारी बबदाका ददिपनछ तपाईं आफिो कर्यचारीको अवन्थत िीनतअिुसार PFL र DB का लाधग रोगर
हुि सकिुहु्छ। तपाईंले आफिो अनिवार्य वा पूव्य-सावधािीपूव्यक कवारेन्टििका अवधधभरर प्नत हपता अधधकतर $2,884.62 प्ापत
गि्य सकिुहु्छ।

तपाईं 100 जिा वा बढी कर्यचारी भएको वरवसारका लाधग कार गिु्यहु्छ भिे तपाईंसँग निमि अधधकार छ:

•  कवारेन्टिि आदेशका अवधधभरर रोजगारीको सुरक्ाको गरारे्टिी।
•  कवारेन्टििकोकवारेन्टििको  आदेशकाआदेशका  अवधधभररअवधधभरर  कमतीराकमतीरा  पनिपनि COVID-19 काका 14  ददिकोददिको  सशुलकसशुलक  बबरारीबबरारी  बबबबदा।दा।

तपाईं साव्यजनिक रोजगारदाता (कर्यचारीहरूको सङ्खरा जनतसकैु भएता पनि) का लाधग कार गिु्यहु्छ भिे तपाईंसँग निमि अधधकार छ:
••   कवारेन्टििकोकवारेन्टििको  आदेशकाआदेशका  अवधधभररअवधधभरर  कमतीराकमतीरा  पनिपनि COVID-19 काका 14 ददिकोददिको  सशुलकसशुलक  बबरारीबबरारी  बबबबदा।
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http://paidfamilyleave.ny.gov/COVID19

