פאנדעמיק עמערדזשענסי אנעמפלוימענט קאמפענסעישאן ()PEUC
און עקסטענדעד בענעפיטס (EB)
אפט געפרעגטע פראגעס
אפדעיטעד יאנואר 2021
אפדעיטעד

באקומען?
פראגע :וועלכע פארלענגערונגען פון אנעמפלוימענט אינשורענס בענעפיטס זענען יעצט דא צו באקומען
פראגע
ענטפער  :עס זענען יעצט דא צוויי פארלענגערונג -עקסטענשן פראגראמען :די פאנדעמיק אנעמפלוימענט קאמפענסעישאן פראגראם
( ,)PEUCוואס איז אוועקגעשטעלט געווארן דורך די פעדעראלע  CARESאקט ,און די עקסטענדעד בענעפיטס פראגראם ( ,)EBוואס גייט
אריין אין קראפט אונטער די שטאטישע געזעץ ,איינמאל די שטאט קומט אן צו א געוויסע שטאפל פון הויכע ארבעטסלאזיגקייט ראטע.
אונטער פעדעראלע געזעצן ,זענען די פראגראמען נאר פאר מענטשן וואס באקומען טראדיציאנעלע אנעמפלוימענט אינשורענס (.)UI
מענטשן וואס באקומען פאנדעמיק אנעמפלוימענט אסיסטענט ( )PUAבענעפיטס זענען נישט בארעכטיגט פאר  PEUCאדער EB
בענעפיטס ,אבער קענען יא יעצט באקומען ביז  57וואכן פון  PUAבענעפיטס.

פאנדעמיק עמערדזשענסי אנעמפלוימענט קאמפענסעישאן
)(PEUC

עקסטענדעד בענעפיטס פראגראם

שטעלט צו נאך  24וואכן פון בענעפיטס

שטעלט צו נאך  20וואכן פון בענעפיטס( ,פון יאנואר  – 2021דאס
קען זיך טוישן אויב די ארבעטסלאזיגקייט ראטעס פאלן אין ניו
יארק)

אוועילעבל פון אפריל 2020 ,5

אוועילעבל פון די בענעפיט וואך געענדיגט יולי 2020 ,5

לויפט אויס אין די בענעפיט וואך וואס ענדיגט זיך מערץ .2021 ,14
קלעימענטס וואס האבן אוועקגעשטעלט א  PEUCקלעים אום
אדער פאר מערץ  ,2021 ,14און זענען נאך בארעכטיגט פאר
מער וואכן קענען ווייטער קלעימ'ען פאר בענעפיטס ביז זיי האבן
באקומען די מאקסימום צאל וואכן אדער ביז די וואך וואס ענדיגט
זיך אפריל  ,2021 ,11וועלכע עס איז פריער.

ווי עס שטייט היינט ,זענען ניו יארקער בארעכטיגט פאר
פארלענגערטע בענעפיטס אונטער פעדעראלע געזעצן,
צוליב די שטאט'ס הויכע ראטע פון ארבעטסלאזיגקייט .ווען די
ארבעטסלאזיגקייט ראטע טוישט זיך ,קען זיך דאס אויך טוישן.

פראגראם?
פראגע :ווער איז בארעכטיגט פארן  PEUCפראגראם
פראגע
ענטפער :צו זיין בארעכטיגט פאר  ,PEUCמוזט איר צום ערשט אויסנוצן  26וואכן פון געווענליכע  UIבענעפיטס און ווייטער זיין
ענטפער
ארבעטסלאז.
פראגראם?
פראגע :ווער איז בארעכטיגט פארן  EBפראגראם
פראגע
ענטפער :צו זיין בארעכטיגט פאר  ,EBמוזט איר ערשט אויסנוצן אלע  26וואכן פון געווענטליכע אנעמפלוימענט אינשורענס בענעפיטס
ענטפער
 )PEUCבענעפיטס,
און אלע  24וואכן פון פאנדעמיק עמערדזשענסי אנעמפלוימענט קאמפענסעישאן ((PEUC
ארבעטסלאז..
בענעפיטס)) און ווייטער זיין ארבעטסלאז
(א סך הכל פון  50וואכן פון בענעפיטס
(א
בענעפיטס:
עס זענען דא צוויי אנדערע פעלער וויאזוי איר קענט זיין בארעכטיגט פאר  EBבענעפיטס צו באקומען  20וואכן פון בענעפיטס
1.אויב אייער בענעפיט יאר פאר געווענטליכע אנעמפלוימענט אינשורענס איז אויסגעלאפן נאך יולי  2019 ,1און איר האט
באקומען די  13וואכן פון  PEUCבענעפיטס ,אדער
2.איר זענט אריבערגעגאנגען צו  EBנאכן באקומען די ערשטע  13וואכן פון  PEUCפאר די פראגראם איז פארלענגערט
געווארן אין דעצעמבער .2020
אויב איר זענט יעצט עמפלויד ,קענט איר נישט פארלאזן אייער ארבעט צו קענען באקומען עקסטענדעד בענעפיטס – דאס וואלט
געמאכט אז איר זאלט פארלירן אייער רעכטן.

צושטעלן?
פראגע :וויפיל מער וואכן פון בענעפיטס טוען  PEUCאון  EBצושטעלן
פראגע
וואכן ..פון יאנואר  ,2021טוט  PEUCצושטעלן נאך  24וואכן פון
ענטפער :געווענטליכע אנעמפלוימענט אינשורענס האלט אן פאר  26וואכן
ענטפער
בענעפיטס ,,געוואנדן אויף ניו יארק
בענעפיטס און  EBשטעלט צו  13אדער  20וואכן פון בענעפיטס אין צוגאב צו די וואכן פון  PEUCבענעפיטס
ראטע ..דאס מיינט אז ניו יארקער קענען זיין בארעכטיגט פאר  63אדער  70וואכן פון אנעמפלוימענט
'ס ארבעטסלאזיגקייט ראטע
סטעיט'ס
בענעפיטס ,,געוואנדן אויף ווען זיי האבן אריינגעגעבן זייער קלעים און אויב די פעדעראלע רעגירונג האלט אז ניו יארק האט
אינשורענס בענעפיטס
" .זינט יאנואר  ,2021זענען ניו יארקערס בארעכטיגט פאר נאך 20
ארבעטסלאזיגקייט".
"זייער הויכע ארבעטסלאזיגקייט
ארבעטסלאזיגקייט"" אדער "זייער
"הויכע ארבעטסלאזיגקייט
"הויכע
בענעפיטס..
וואכן פון עקסטענדעד בענעפיטס
בענעפיטס?
פראגע :וואס איז מיין בענעפיט ראטע פאר די פארלענגערטע בענעפיטס
פראגע
ענטפער :אייער וועכנטליכע ראטע וועט זיין די זעלבע וואס איר באקומט פאר אייער געווענטליכע אנעמפלוימענט אינשורענס
ענטפער
פארדינסטן ..איר קענט שאצן אייער וועכנטליכע בענעפיטס מיט דעם קאלקיולעיטאר:
בענעפיטס ,,וואס איז באזירט אויף אייער יעצטיגע פארדינסטן
בענעפיטס
 labor.ny.gov/benefit-rate-calculator/
צאלונגען?
בענעפיטס ,אין צוגאב צו יעדע פון די  PEUCאון  EBצאלונגען
פראגע :וועל איך באקומען מער בענעפיטס
פראגע
ענטפער :בשעת מען איז ארבעטסלאז ,זענען מענטשן וואס זענען בארעכטיגט פאר  PEUCאון  EBאויך בארעכטיגט צו באקומען
ענטפער
פעדעראלע פאנדעמיק אנעמפלוימענט קאמפענסעישאן ( )FPUCצאלונגען פון  $600א וואך פאר די בענעפיט וואכן וואס ענדיגן זיך
 4/5/2020ביז  7/26/202און  $300א וואך פאר די בענעפיט וואכן וואס ענדיגן זיך  1/3/2021ביז .3/14/2021
בענעפיטס .בין איך בארעכטיגט פאר  PEUCאדער
פראגע :איך האב אויסגענוצט מיין פאנדעמיק אנעמפלוימענט אסיסטענט ( )PUAבענעפיטס
פראגע
?EB
אינשורענס ,,נישט פאר  .PUAאבער ,אונטער
ענטפער PEUC :און  EBזענען נאר פאר מענטשן וואס באקומען געווענליכע אנעמפלוימענט אינשורענס
ענטפער
 )PUAיעצט בארעכטיגט פאר ביז  57וואכן פון
געזעץ ,,זענען די וואס באקומען פאנדעמיק אנעמפלוימענט אסיסטענס ((PUA
פעדעראלע געזעץ
בענעפיטס.
פראגע :ווען הויבן זיך אן די עקסטענדעד בענעפיטס ,און ווי לאנג וועט מען עס קענען באקומען?
 – 2020 ,,5אבער איר מוזט ערשט
ענטפער :מען קען באקומען עקסטענדעד בענעפיטס פון די וואך וואס האט זיך געענדיגט יולי 5
ענטפער
באמערקונג :אויב איר האט אנגעהויבן
אויסנוצן אלע  26וואכן פון געווענליכע  UIאון  24וואכן פון  PEUCפאר איר קענט באקומען  .EBבאמערקונג
באקומען
 EBפאר  PEUCאיז פארלענגערט געווארן פון  13וואכן צו  24וואכן אין דעצעמבער  ,2020וועט איר באקומען  20וואכן פון  EBצאלונגען
צאלונגען.
פאר איר קענט באקומען נאך  PEUCצאלונגען
פראגע :וויאזוי ווער איך געוואר אויב איך בין בארעכטיגט פאר ?EB
פראגע
ענטפער :די דעפארטמענט אוו לעיבאר וואט ארויסשיקן בריוון מיט אנווייזונגען צו קלעימענטס וואס קענען זיין בארעכטיגט פאר .EB
ענטפער
שריט:
בריוו ,זאלט איר נעמען די פאלגענדע שריט
אויב איר מיינט אז איר זענט בארעכטיגט פאר  ,EBאבער איר האט נאכנישט באקומען א בריוו
אויב אייער בענעפיטס זענען נאך נישט אויסגעלאפן ,סערטיפייד ווייטער פאר בענעפיטס אזויווי איר האט געטוען ביז יעצט דורך איינס
פון די פאלגענדע מעטאדן .איר וועט אוטאמאטיש אנהויבן צו קלעימ'ען עקסטענדעד בענעפיטס:
•אנליין ביי  :www.labor.ny.gov/signinגייט אריין צו די ”My Online Services”בלאט ,וועלט אויס “Unemployment
 ,Services”און וועלט אויס.“Claim Weekly Benefits”
•אויפן טעלעפאן :רופט די טעל-סערוויס טאל-פרי נומער .888-581-5812 :מען קען רופן טעל-סערוויס  24שעה א טאג7 ,
טעג א וואך.
•אנווייזונגען פאר  TTY/TDDנוצערס (הערן שוואכקייט) :רופט א רילעי אפערעיטאר אויף  800-662-1220און בעט דעם
אפערעיטאר צו רופן .888-783-1370
•אנווייזונגען פאר ווידיא רילעי נוצערס :פארבינדט זיך מיט אייער רילעי אפערעיטאר בעט דעם אפערעיטאר צו רופן
.888-783-1370
אויב אייער בענעפיט יאר איז אויסגעלאפן ,מוזט איר אריינגעבן א נייע קלעים .נוצט איינער פון די מעטאדן צו אריינגעבן אייער נייע
קלעים:
•אנליין ביי  :unemployment.labor.ny.govוועלט אויס  ,“Login”און דערנאך וועלט אויס .“File A Claim”איר וועט
דארפן רופן די טעלעפאן קלעימס צענטער צו פארענדיגן אייער קלעים.
•אויפן טעלעפאן :רופט דעם טעלעפאן קלעים צענטער אויף  ,1-888-209-8124מאנטאג ביז פרייטאג 8:00 AM ,ביז
 ,7:30 PMוועלט אויס אייער שפראך ,און דאן דריקט " "2צו פיילן א קלעים .נאכן צושטעלן די נויטיגע אינפארמאציע,
וועט איר דארפן רעדן מיט אן אגענט צו פארענדיגן אייער קלעים.
•אנווייזונגען פאר  TTY/TDDנוצערס (הערן שוואכקייט) :רופט א רילעי אפערעיטאר אויף  800-662-1220און בעט דעם
אפערעיטאר צו רופן .888-783-1370
•אנווייזונגען פאר ווידיא רילעי נוצערס :פארבינדט זיך מיט אייער רילעי אפערעיטאר און בעט דעם אפערעיטאר צו רופן
.888-783-1370

פארלענגערונגען?
פראגע :וויאזוי טה איך סערטיפייען פאר וועכנטליכע בענעפיטס אונטער די פארלענגערונגען
פראגע
ענטפער  :איר סערטיפייד פאר די אנדערע וואכן פון  PEUCאדער  EBדי זעלבע וועג וואס איר האט סערטיפייד פאר וועכנטליכע
בענעפיטס ביז יעצט .גייט צו  www.labor.ny.gov/signinצו סערטיפייען פאר בענעפיטס אויפן וועב אדער רופט טעל-סערוויס
 888-581-5812צו סערטיפייען אויפן טעלעפאן .איר דארפט נישט רעדן מיט א טעלעפאן קלעימס צענטער אגענט.
פראגע :וואס זענען די ארבעט זוכן פארלאנגן פאר ?EB
פראגע
ענטפער :די ארבעט זוכן פארלאנגן זענען די זעלבע ווי פאר געווענטליכע אנעמפלוימענט אינשורענס
ענטפער
(זעט.)https://labor.ny.gov/ui/claimantinfo/work-search.shtm :
לעיבאר?
פראגע :וואס איז אויב איך האלט מיט מיט טרענירונג באשטעטיגט דורך די ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו לעיבאר
פראגע
ענטפער :אויב איר האלט מיט מיט טרענירונג באשטעטיגט דורך די ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו לעיבאר ,קענט איר זיין
ענטפער
בארעכטיגט פאר  EBאון איר זענט נישט פארלאנגט צו זוכן ארבעט .אבער ,אויב איר זענט אויף פאזע פון די טרענירונג פאר מער ווי 5
וואכן ,דארפט איר זיין גרייט צו ארבעטן און איר דארפט אקטיוו זוכן פאר ארבעט.
פארלענגערונגען?
פראגע :וויאזוי ווערן אנעמפלוימענט בענעפיטן באצאלט אונטער די פארלענגערונגען
פראגע
ענטפער :אייער פארלענגערטע אנעמפלוימענט בענעפיטס –  PEUCאדער  – EBווערן געווענטליך באצאלט די זעלבע וועג ווי אייער
ענטפער
געווענטליכע אנעמפלוימענט אינשורענס .איר וועט באקומען אייער בענעפיטס דורך דירעקט דעפאזיט אדער דעביט קארטל .די
בענעפיטס ווערן באצאלט מיט די זעלבע מעטאד ווי די קלעים וואס ווערט פארלענגערט.
אויב אייער בענעפיט יאר איז אויסגעלאפן און איר געבט אריין א נייע קלעים אנליין ,וועט מען אייך פרעגן אויב איר ווילט באקומען די
בענעפיטס דורך דירעקט דעפאזיט אדער דעביט קארטל .אויב איר געבט אריין א נייע קלעים אויפן טעלעפאן ,וועט איר אוטאמאטיש
באקומען אייער בענעפיטס דורך א דעביט קארטל ,סיידן איר האט זיי באקומען דורך דירעקט דעפאזיט אויף אייער פריערדיגע קלעים.
געלטער)?
(פארבליבענע געלטער
פראגע :וואס איז אויב מיין אנליין בענעפיט באצאלונג היסטאריע ווייזט " "0אונטער רימעינינג בעלענס פארבליבענע
פראגע
ענטפער :אויב איר זענט בארעכטיגט פאר  ,EBוועט די רימעינינג בעלענס ווערן אויסגעגליכן די נעקסטע מאל איר סערטיפייד פאר
ענטפער
בענעפיטס .איר דארפט נישט אריינגעבן א נייע אנעמפלוימענט אינשורענס קלעים סיידן אייער בענעפיט יאר איז אויסגעלאפן .דער
סיסטעם וועט אייך זאגן אויב אייער בענעפיט יאר איז אויסגעלאפן און איר דארפט אריינגעבן א נייע קלעים.
פארלענגערונגען?
פראגע :וואס זענען די צייט אפשניטן פאר בענעפיט פארלענגערונגען
פראגע
 2021 ,,14פאר בארעכטיגטע ניו יארקער פאר א סך הכל
ענטפער :זינט דעצעמבער  ,2020קען מען באקומען  PEUCביז מערץ 14
ענטפער
פון  24וואכן פון בארעכטיגטקייט ,וועלכע עס איז ערשט .אויך ,כדי צו פארענדיגן דעם פראגראם ,וועלן קלעימענטס וואס האבן
 2021 ,,14און זענען נאך בארעכטיגט פאר נאך וואכן ווייטער קענען קלעימן
אוועקגעשטעלט א  PEUCקלעים אום אדער פאר מערץ 14
 ,2021 ,,11וועלכע עס איז ערשט.
בענעפיטס ביז זיי האבן באקומען די מאקסימום צאל וואכן אדער די וואך וואס ענדיגט זיך אפריל 11
בארעכטיגטקייט פאר  EBאיז באזירט אויף די שטאטישע ארבעטסלאזיגקייט ראטע ,לויט ווי דעפינירט דורך די פעדעראלע רעגירונג .ווי
.EB
עס שטייט היינט ,איז ניו יארק סטעיט בארעכטיגט פאר EB
אדער ?EB
און/אדער
פראגע :וועט זיין נאך א פארלענגערונג פון  PEUCאון
פראגע
 EB ..2020איז דערווייל נישט פארלענגערט געווארן.
2020 ,,27
ענטפער :די פעדעראלע רעגירונג האט פארלענגערט  PEUCאום דעצעמבער 27
ענטפער
זוכט ווייטער פאר אפדעיטס ביי .www.labor.ny.gov
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