
ווייטערדיגע הילף פאר ארבעטסלאזע ארבעטערס אקט 
פון 2020 אפט  געפרעגטע פראגעס

וועלכע בענעפיטס פארלענגערונגען קען מען באקומען דורך די נייע COVID-19 ריליעף פעקל?
אונטער די נייע COVID-19 ריליעף פעקל זענען פארלענגערט געווארן פעדעראלע ארבעטסלאזיגקייט בענעפיטס, אריינגערעכנט 

פאנדעמיק אנעמפלוימענט אסיסטענס )PUA(, פאנדעמיק עמערדזשענסי אנעמפלוימענט קאמפענסאציע )PEUC(, און פעדעראלע 
פאנדעמיק אנעמפלוימענט קאמפענסאציע )FPUC( פאר 11 וואכן ביז מערץ 14, 2021.

כדי צו באקומען די פארלענגערטע בענעפיטס, מוזן קלעימענטס ווייטער סערטיפיי'ען יעדע וואך.  מען דארף זיך נישט איינגעבן נאכאמאל 
אדער זיך פארבינדן מיט DOL, סיידן אייער בענעפיט יאר האט זיך געענדיגט )באמערקונג: PUA קלעימענטס דארפן זיך נישט איינגעבן 

נאכאמאל ביים בענעפיט יאר ענדע דאטום( אדער מען האט אייך געהייסן אריינגעבן א נייע אפליקאציע. ניו יארקערס קענען סערטיפיי'ען 
אנליין ביי labor.ny.gov/signin אדער דורך אונזער אוטאמאטישע טעלעפאן סיסטעם דורך רופן 1-888-581-5812 פאר אנעמפלוימענט 

אינשורענס )UI( קלעימס אדער 1-833-324-0366 פאר PUA קלעימס.

וויפיל וואכן פון PUA בענעפיטס קען איך באקומען? 
מען קען יעצט באקומען PUA ביז מערץ 14, 2021 אדער פאר א סך הכל פון 57 וואכן פון בענעפיטס, וועלכע עס איז ערשט.

דער פראגראם נעמט יעצט אויך אריין אן אויסלאז טערמין – דאס מיינט אז אויב איר באקומט PUA בענעפיטס און איר האט נישט גענוצט 
אלע 57 וואכן ביז מערץ 14, 2021, קענט איר ווייטער באקומען בענעפיטס ביז איר האט אויסגענוצט אלע 57 וואכן אדער ביז איר קומט אן 

צו די וואך וואס ענדיגט זיך אום אפריל 11, 2021, וועלכע עס איז ערשט.

וויאזוי קען איך אריינגעבן נאך דאקומענטן פאר נייע אדער ווייטערדיגע PUA בארעכטיגונג?
פעדעראלע געזעץ זאגט אז נייע PUA קלעימענטס וואס געבן זיך איין אן נאך יאנואר 31, 2021 מוזן צושטעלן ארבעט דאקומענטן 

אינערהאלב 21 טעג פון אריינגעבן זייער אפליקאציע. ניו יארקערס וואס געבן זיך איין פאר PUA איידער יאנואר 31, 2021 וועלן 
פארלאנגט ווערן אריינצוגעבן די דאקומענטן ביז מערץ 27, 2021 כדי צו קענען ווייטער באקומען PUA בענעפיטס.

מיר ווארטן יעצט פאר נאך פרטים פונעם US DOL אויף וועלכע דאקומענטן וועלן פארלאנגט ווערן און וויאזוי מען זאל זיי אריינגעבן.  
מיר וועלן זיך פארבינדן מיט אלע וואס זענען אפעקטירט פון דעם טויש אין פעדעראלע געזעץ מיט נאך פרטים.

אין צוגאב דערצו, מוז יעדער וואס באקומט PUA ווייטער אריינגעבן וועכנטליכע סערטיפיקעישאנס צו באשטעטיגן אז זיי האבן ווייטער 
א -COVID-19פארבינדענע סיבה פאר ארבעטסלאזיגקייט. 

וויפיל וואכן PEUC קען מען יעצט באקומען?
אריגינעל, האט PEUC צוגעשטעלט נאך 13 וואכן פון בענעפיטס נאכן אויסנוצן אלע 26 וואכן פון שטאטישע אנעמפלוימענט אינשורענס 
בענעפיטס און איז אויסגעלאפן אום דעצעמבער 27, 2020. דער פראגראם איז יעצט פארלענגערט געווארן ביז מערץ 14, 2021 און האט 

זיך געהעכערט צו צושטעלן א סך הכל פון 24 וואכן פון צוגאבע בענעפטיס. 

דער פראגראם נעמט יעצט אויך אריין אן אויסלאז טערמין – דאס מיינט אז אויב איר באקומט PEUC בענעפיטס פון מערץ 14, 2021, 
און איר האט נישט אויסגענוצט אלע 24 וואכן, וועט איר קענען באקומען בענעפיטס ביז איר באקומט 24 וואכן אדער ביז דער וואך 

וואס ענדיגט זיך אפריל 11, 2021, וועלכע עס איז ערשט.  

וואס זאל איך טון אויב איך באקום בענעפיטס דורך די עקסטענדעד בענעפיטס )פארלענגערטע 
בענעפיטס – EB( פראגראם, אבער איך בין יעצט נאכאמאל בארעכטיגט פאר PEUC בענעפיטס?

קלעימענטס וואס באקומען יעצט EB וועלן נישט קענען באקומען PEUC ביז זיי האבן אויסגענוצט זייערע EB בענעפיטס.  נאך איר האט 
באקומען אלע 20 וואכן פון בענעפיטס פון די EB פראגראם, זאלט איר ווייטער סערטיפיי'ען אויב איר האט נאכנישט קיין ארבעט, און איר 

וועט אוטאמאטיש אריבערגיין צו באקומען די PEUC בענעפיטס צו וואס איר זענט בארעכטיגט.



ביטע באמערקט: פון דעצעמבער 2020, טוט EB יעצט צושטעלן 20 וואכן פון צוגאבע בענעפיטס, אבער דאס קען זיך טוישן אויב ניו 
יארק'ס אנעמפלוימענט ראטע פאלט. מיר וועלן צושטעלן מער אינפארמאציע אויב דאס פאסירט.

וואס זאל איך טון אויב איך האב שוין אויסגענוצט מיינע בארעכטיגטע PUA אדער UI בענעפיטס, 
?EB און PEUC אריינגערעכנט בענעפיטס דורך די פארלענגערונג פראגראמען

קלעימענטס וואס האבן אויסגענוצט PUA אדער UI בענעפיטס, )אריינגערעכנט PEUC און EB( פאר די 11-וואכעדיגע פארלענגערונג 
און בלייבן ווייטער ארבעטסלאז זאלן אריינגעבן זייער וועכנטליכע סערטיפיקאציע און וועלן אנהויבן ווייטער צו באקומען PUA אדער 
 PEUC בענעפיטס. ווען איר סערטיפייד, וועט מען אייך פרעגן וועגן אייער "אפשטעל פון קלעימס" – ענטפערט אויב איר זענט צוריק 

צו די ארבעט זייט איר האט לעצט סערטיפייד כדי צו באקומען די בענעפיטס פאר וואס איר זענט בארעכטיגט אויף ווייטער.  
ביטע באמערקט: 

 אויב אייער UI בענעפיט יאר )די 52 וואכן טערמין אנגעהויבן פון ווען איר האט ערשט באקומען בענעפיטס( האט זיך געענדיגט, . 1
 .unemployment.labor.ny.gov קענט איר זיך נאכאמאל איינגעבן פאר בענעפיטס. די בעסטע וועג צו זיך איינגעבן איז אנליין אויף

 אויב אייער PUA בענעפיט יאר האט זיך געענדיגט, דארפט איר נאר ווייטער סערטיפיי'ען. PUA קלעימענטס דארפן זיך נישט . 2
נאכאמאל איינגעבן ווען זייער בענעפיטן יאר ענדיגט זיך.

 אויב איר האט שוין אויסגענוצט אייער PUA אדער UI בענעפיטס )אריינגערעכנט PEUC און EB(, זאגט די פעדעראלע געזעץ אז . 3
איר קענט נאר באקומען בענעפיטס פאר וואכן וואס ענדיגן זיך אום אדער נאך יאנואר 3, 2021. מען וועט נישט באצאלן קיין 

בענעפיטס אויף צוריקצואוועגס.

איז דא צו באקומען נאך פעדעראלע פאנדעמיק אנעמפלוימענט קאמפענסאציע )FPUC( בענעפיטס 
דורך די נייע COVID-19 ריליעף פעקל? אויב יא, ווען וועל איך אנהויבן צו באקומען די געלטער?

יא – FPUC בענעפיטס זענען פארלענגערט געווארן. אנגעהויבן פון די וואך וואס ענדיגט זיך יאנואר 3, 2021, וועלן ניו יארקערס וואס 
באקומען אנעמפלוימענט בענעפיטס באקומען נאך $300 וועכנטליך. אונטער די פעדעראלע געזעץ, וועלן די באצאלונגען אנהאלטן 

פאר 11 וואכן, ביז די וואך וואס ענדיגט זיך מערץ 14, 2021.
צו באקומען FPUC בענעפיטס, מוזן קלעימענטס זיין בארעכטיגט פאר און באקומען שטאטישע אנעמפלוימענט אינשורענס, שעירד 

ווארק בענעפיטס, PUA, PEUC, אדער EB בענעפיטס. ניו יארקער וועלן אנהויבן צו באקומען FPUC בענעפיטס די וואך פון יאנואר 
3, 2021 – די ערשטע וואך וואס די בענעפיטס קענען באצאלט ווערן אונטער פעדעראלע געזעץ.

קען מען באקומען FPUC בענעפיטס פאר די בענעפיט וואכן פון יולי 27, 2020 ביז יאנואר 2, 2020?
ניין. אונטער פעדעראלע געזעץ, קען FPUC בענעפיטס נישט ווערן באצאלט אויף צוריקצואוועגס פאר די וואכן – זיי קענען נאר 

באצאלט ווערן אנגעהויבן פון די וואך וואס ענדיגט זיך יאנואר 3, 2021. 

וואס זאל איך טון ווען איך קום אן צו די ענדע פון די נייע פעדעראלע פארלענגערונגען?
אויב איר זענט ווייטער ארבעטסלאז נאך איר נוצט אויס די פארלענגערטע 11 וואכן פון בענעפיטס, שלאגן מיר פאר אז איר זאלט ווייטער 
אריינגעבן וועכנטליכע סערטיפיקאציעס. דאס וועט העלפן די DOL אייך צו צושטעלן בענעפיטס אויף צוריקצואוועגס שנעלער אויב די 
פראגראמען ווערן שפעטער פארלענגערט אדער אויב די פעדעראלע רעגירונג מאכט נייע בענעפיט פראגראמען.  ביטע באמערקט אז 
איר וועט נישט באקומען נאך בענעפיטס ביז די פעדעראלע רעגירונג פארלענגערט אדער מאכט נייע פראגראמען פאר וואס איר זענט 

בארעכטיגט.  אויב דאס פאסירט, וועלן מיר זיך פארבינדן מיט אייך.

האט די נייע COVID-19 ריליעף פעקל סיי וועלכע אפעקט אויף די פענדינג לאסט וועידזשעס אסיסטענס 
)פארלוירענע געהאלט הילף( צאלונגען?

די נייע COVID-19 ריליעף פעקל ענדיגט די לאסט וועידזשעס אסיסטענס )LWA( פראגראם פאר אלע קלעימס אריינגעגעבן אום 
אדער נאך דעצעמבער 27, 2020. בארעכטיגטע ניו יארקערס וועמענס קלעימס ווערן געשליכטעט קענען נאך זיין בארעכטיגט 

פאר LWA באצאלונגען פאר פריער. אלס א דערמאנונג, טוט די LWA פראגראם צושטעלן נאך $300 פאר פארבעסערטע בענעפיטס 
פאר ניו יארקערס וואס זענען געווען ארבעטסלאז און באקומען בענעפיטס פאר די וואכן וואס ענדיגן זיך אוגוסט 2, 2020 ביז 

סעפטעמבער 6, 2020.

טוט די נייע COVID-19 ריליעף פעקל צושטעלן נאך בענעפיטס פאר ניו יארקער וואס זענען סעלף-
עמפלויד אדער פרילענסערס, אבער האבן צוגעלייגט צו יענע געהאלט UI-בארעכטיגטע עמפלוימענט?   

יא. די נייע סטימיולוס פעקל שליסט איין א פראגראם וואס ווערט אנגערופן געמישטע פארדינער ארבעטסלאזיגקייט קאמפענסאציע 
)מיקסד ערנער אנעמפלוימענט קאמפענסעישאן – MEUC(, וואס שטעלט צו נאך פעדעראלע בענעפיטן פון $100 א וואך פאר מענטשן 

וואס האבן פארדינט כאטש $5,000 א יאר פון סעלף-עמפלוימענט אבער קענען נישט באקומען מער באדייטנדע PUA געלטער ווייל 
זיי זענען אויך בארעכטיגט פאר UI בענעפיטס. די $100 וועכנטליכע געלט וואלט געווען אין צוגאב צו סיי אייער UI בענעפיטס און סיי די 

$300 וועכנטליכע FPUC געלט. 
ניו יארק סטעיט טוט יעצט אפשאצן איר טייל פונעם פעקל און ארבעט מיט די US DOL צו איינפירן דעם פראגראם. מיר וועלן צושטעלן 

נייע אינפארמאציע ווען עס ווערט אוועילעבל.
די ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו לעיבאר איז אן אייניגע געלעגנהייט ארבעטסגעבער\פראגראם. בייהילפיגע הילפסמיטלען און סערוויסעס זענען אוועילעבל אויפן 

פארלאנג פאר מענטשן מיט דיסאביליטיס.
CD3Y (02/21)


